26 (1161)
St. 26(1161)

Leto
XXIII
LetoXXm

NOVO MESTO,
NOVO
-± -

četrtek,

29. junija 1972

POSVET V NOVEM MESTU:

Družbena samozaščita
Marjan Orožen o osnutku novega zakona o notra
njih zadevah in o nalogah naše družbe
• ^OČEVJE — V počastitev 3.
Julija, bivšega dneva rudarjev,
Gaj praznika ITAS, bo v soboto
v nidarskem domu svečana seja,
na kateri bodo podelili ure člaki so pri podjetju
j* 10 let. Za kolektiv bo 3. julij
Praznik, se pravi plačan, a dela
Prost dan.
: TREBNJE — V ponedeljek se
*j*ačel tečaj za kuharice. Z noI T J ? lvskini letom bodo v občini
solske kuhinje na vseh šodnci tudi Podružničnih, kjer jih
bilo. Napredek.
j,.0_ , EVJE - Planinci iz vse
goslavije, ki sodelujejo v akciji
v J 5 5 ? 0 “ enotnost*, pridejo
tih
e v Kočevje. Ob 11. uri
Vil ^ \ leskovem domu pozdragler
občine Miro He-

V Novem mestu je bilo 22. junija
posvetovanje o problemih javne var
nosti in družbeni samozaščiti na ob
močju novomeške, trebanjske, m et
liške in črnomaljske občine. Na po
svetu so bili tudi predsedniki občin
skih skupščin, sekretarji občinskih
komitejev in m edobčinskega sveta
Z K. Prišel je še republiški sekretar
za notranje zadeve Marjan Orožen s
sodelavci

Na posvetovanju je vodstvo novo
meške uprave seznanilo občinske
predstavnike z delom uprave in mili
ce, republiški sekretar za notranje
zadeve pa jih je seznanil z osnutkom
zakona o notranjih zadevah, o ne
katerih novih organizacijskih pri
jemih pri delu in z nalogami, ki jih
ima naša družba na tem delovnem
področju.

Predlog : dražje za reveže
Dražje vrste mesa mlade pitane govedi naj bi po
cenili, cenejše podražili

- Jutri se bodo seteh ijr “elezenci pohoda po pobodnK° ZJan5Hega odreda> da jim

Občinska skupščina .Kočevje je
dobila predlog Združenega KGP K o
čevje za nove maloprodajne cene
svinjine in mesa mlade pitane go
vedi, ki naj bi bile take, da bodo v
skladu s „Sporazumom1*, doseženim
pri Gospodarski zbornici.
V povprečju se cene ne bi bi
stveno povečale. Povprečna cena
svinjine naj bi bila 19,90 din za kilo
gram (zdaj 19,10 din), meso mlade
pitane govedi pa 24,22 din (zdaj
23,90 din). Pri svinjini bi bilo naj
dražje stegno, in sicer 26 din (zdaj
25 din) kilogram, najcenejši pa flam
in rebra 13 din (zdaj rebra 12 din,
flam 13 din).
Nekoliko nenavaden je predlog za
nove cene mlade pitane govedi, po
katerem naj bi^ se meso dražjih vrst
cenejše meso pa podražilo,
?ocenilo,
o pomeni, da bi bili prizadeti pred
vsem tisti občani, ki kupujejo meso
cenejših vrst; na boljšem pa bi bili
tisti, ki so že zdaj lahko kupovali
dražje meso. Novi predlog je tak:
pljučna pečenka 4b din (zdaj 52
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din) kilogram, stegno 33 din (zdaj
35 din) pleče, bržola ostane 31 din,
zarebrnica (križ) 24,50 din (zdaj 25
din), bočnik, vrat 26 din (zdaj 21
din), flam 20,40 din (prej 17
din) kg, kosti 2,20 din, zdaj 2,50
din kilogram.
Vse te cene so šele predlog. O
njem bodo razpravljali pristojni ob
činski organi. Verjetno mu ne bodo
v vsem ugodili.
J. PRIMC

Ta teden je prevladovalo
sončno in toplo vreme. Tudi
v naslednjih dneh pričakuje
mo še precej sonca. Pričako
vati pa je, da se bo nagnje
nost k popoldanskim nevih
tam povečala.
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Ive Šubic: RANJENEC (1944, linorez)
Zadnje dni maja 1941 je bil na Viču plenum slovenske Komunistične partije. Edvard
Kardelj je tedaj dejal: „Treba se je okupatoiju upreti z vsemi močmi. Treba je organizirati
ljudsko vstajo. To je edina rešitev__
Slovenska partizanska vojska je stara zdaj 30 let. Kako majhen utrinek časa v dolgi
zgodovini človeštva in našega naroda in kako pomembni zgodovinski dogodki so se zvrstili
prav v tem času in prav za to vojsko. Ponosno sme ta mala republika, postavljena ne enega
izmed najbolj izpostavljenih krajev v Evropi, pokazati svojo hrabrost, svoje junaštvo, svoje
vojaško znanje in svoje partizanske uspehe, čeprav mineva komaj 30 let, kar ima vojsko!
V Šmartnem pod Šmarno goro je 22. julija 1941 Miha Novak izstrelili prvi partizanski
strel - to je bil začetek oborožene vstaje slovenskega naroda. S primernim oživljanjem
spominov na ta odločilna dogajanja naše revolucije bomo zlasti v nas samih okrepili zavest in
vztrajnost za nadaljnje borbe, ki nas čakajo v miru.
In ko se bodo 4. julija, na dan borca, v Zadobrovi pri Ljubljani na veliki slovenski proslavi
dvignile zastave v pozdrav prazniku, se bomo ponosno spomnili na 30. obletnico ustanovitve
partizanske vojske, na njene prve brigade, na njene zmage in uspehe —na njeno zmagoslavno
pot!

POČAŠČENO IN OVREDNOTENO DEJANJE NAŠIH PREDNIKOV

Uporniški duh nas je ohranjal
S proslave 400-letnice Gubčevega punta v Sevnici, kjer so v soboto odkrili
spomenik, v nedeljo pa kmečko uporništvo počastili s pesmijo
„Kmečki punti, tako pomembni
za obstoj našega naroda, pomenijo
kljub vojaškemu porazu veličastno
moralno zmago. Hrvatsko-slovenski
upor pred 4 00 leti je bil najzrelejše
gibanje, bolj množičen in vzajemen

je bil le še narodnoosvobodilni boj,
k ije nadaljevanje in uresničitev idej
kmečkih uporov. Zato smo upravi
čeni, da počastim o in ovrednostimo
to dejanje.“
Te besede je pred 3.000 obisko-

valci in 700 pevci iz domovine in
zamejstva v nedeljo popoldne na
vrtu v Sevnici izrekel Miloš
f rajskem
oljanšek, predsednik kulturno-pro-

(Nadaljevanje na 6. str.)

SLOVESEN ZAKLJUČEK:

Tisoč »novinarjev m«
V Ljubljani so 22. junija končali
letošnjo akcijo „Novinar m “ , ki je
zajela okrog 1000 mladih ljudi
Dušan Gačnik je na tiskovni konferenči ugotovil, da je akcija uspela,
saj je odkrila veliko mladih ljudi, ki
naj v prihodnje prodro v uredništva
in ki pišejo o mladih.
Akcija je presegla pričakovanja,
saj smo v .Sloveniji ustanovili 30
aktivov, v katerih se mladi tudi novi
narsko izobražujejo. Prizadevanja, ki
so doslej šla v širino, naj odslej stre
mijo za kvaliteto.

Ob zaključku akcije so podelili
66 izkaznic „Novinar m “ , predsednik žirije Mitja Gorjup je nagradil
najboljše mlade novinarje, slovenska
zveza mladine pa je nagradila tudi
uredništva, ki so imela največ uspehov pri delu z m ladim i Med pet;~-‘
nagrajenci je tudi Dolenjski list.

Mirna peč:
plat zvona
za jubilej
70 let obstoja bo proslavilo v ne
deljo, 2. julija, gasilsko društvo v
Mimi peč L Ob 8. uri se bo začel
avtorally: start bo v Šentjerneju, cilj
pa ob 13. uri v Mirni peči (to prireja
občinska gasilska zveza). Ob 14. uri
bo osrednja slovesnost. Po govoru
bodo društvu izročili novo gasilsko
vozilo in motorno črpalko, zasluž
nim članom pa podelili priznanja in
odlikovanja. Slavnost pod pokrovi
teljstvom
predsednika občinske
skupščine Avgusta Avbarja bo s tem
sklenjena. Za obiskovalce gasilskega
slavja in ostale bo na Rupenovem
dvorišču vrtna veselica, na kateri bo
goste zabaval ansambel domačina
Lojzeta Slaka s pevci.
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ID B H I
NOVOMESTO
JE VAŠA BANKA
Crvenkovski
pride v Trebnje
V soboto bo prišel na uradni
obisk v trebanjsko občino Krste
Crvenkovski, podpredsednik pred
sedstva SFRJ. Dopoldne bo imel
najprej razgovor s političnim akti
vom, nato pa bo obiskal tovarni
TRIMO in obrat Kolinske na Mimi,
si ogledal Kozlevčarjevo starinsko
zbirko v Slovenski vasi, zvečer pa
kot pokrovitelj odprl salon likovnih
samorastnikov Jugoslavije. Sledil bo
sprejem pod mirenskim gradom.
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Obresti tudi za kmete
---------
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Gozdni obrat GG Brežice je te
dni v sodelovanju z Ljubljansko ban
ko, njeno podružnico za kmetijstvo
v Celju, uvedel nov način plačevanja
lesa. V prejšnjih letih so gozdni po
sestniki prejemali denar za'prodani
les šele po večm esečnem čakanju,
ne da bi za to dobili obresti od ne
poravnanih računov. Po novem je
drugače; ko proda lastnik lesa za
najmanj 2.000 din, prejme hranilno
knjižico, od naslednjega dne naprej
pa je za prodani les že upravičen do
obresti.
V bližnji prihodnosti namerava
banka na račun vezanih vlog gozd
nih posestnikov uvesti krcditiianje
obnove gospodarskih poslopij, na
kupa živine itd.

tedenski
mozaik
V Zahodni Nemčiji so konč
no prijeli tudi Ulriko Meinhoff‘
enega izmed vodij zahodnonemške anarhistične skupine Baader-Meinhoff Prebivalci, ki
očitno nimajo niti trohice po
sluha za dejavnost take vrste
(bombni napadi in atentati), so
si oddahnili, policija pa pri
služila pohvale.. . manj hrupa
in več miru . . .
V Sovjetski zvezi pa so areti
rali in obsodili na daljše za
porne kazni več vodilnih usluž
bencev nekaterih kmetijskih za
drug, ki so na debelo pone
verjali državni denar. Neka sku
pina je, denimo, poneverila več
deset tisoč rubljev, ki so jih do
sledno porabili samo za jedačo
in pijačo, poroča sovjetsko ča
sopisje, ki pristavlja, da se bo
treba proti gospodarskemu kri
minalu boriti še odločneje in
dosledneje. . . po izkušnjah
drugje. . .
Toda zastonjkarstvo in slad
ko življenje ni doma samo tu,
marveč še marsikje drugje v sve
tu: v New Yorku so morale ob
lasti javno opomniti diplomate,
akreditirane pri Združenih na
rodih, da njihovi uslužbenci čez
vsako mero izrabljajo diplo
matske ugodnosti, ki jih imajo.
Diplomati imajo pravico, da ku
pujejo po zelo znižani ceni
(tudi do 75 odstotkov) neka
tere luksuzne potrebščine, de
nimo cigarete, nakit, pijače,
električne aparate in drugo. Po
licija in carina sta ugotovili, da
so samo v nekaj zadnjih tednih
nakupili diplomati nekaterih
držav (žal niso sporočili v ka
terih) toliko cigaret in pijače,
da bi jo do smrti ne mogli po
kaditi oziroma popiti. Ni težko
uganiti, da bo dobršen del tega
blaga pod roko romal dru
gam . . . postranski (ampak ne
dovoljen) zaslužek „ubogih “ di
plomatov . . .
Pa še ena z „najvišje “ ravni:
novoimenovana čilski ministrica
za delo je minuli teden zjutraj
prišla kontrolirat delavce v
neko državno tovarno. Rezultat
inšpekcije: dva delavca sta bila
pijana, več drugih pa tako
„skrokanih", da niso bili spo
sobni za delo . . . oster začetek
nadebudne ministrice . . .

Kdo skrbi za meso?
Zvišane izvozne cene - Bo v naših mesnicah manj
mesa? - Žanjemo posledice lanskih težav
v živinoreji
Šest držav članic evropske gospodarske skupnosti je v začetku
junija ukinilo carine na uvoženo goveje in telečje meso. Pridružila
se jim je tudi Anglija. Zdaj lahko izvažamo meso po višjih cenah in
zanj dobimo več deviz. Tega se lahko veselimo kot ob vsakem
znižanju ali odpravi carin na blago v državah, ki ga uvažajo od nas.
Veselje pa nam kali pomanjkanje mesa v naših mesnicah. Če ga
bomo izvažali še več kot pred odpravo carin, ga bo v domačih
mesnicah manj. A že doslej gaje bilo premalo, kajti izvozne cene so
bile vse letošnje leto ugodnejše za mesarje in živinorejce kot do
mače.
Nekateri so se lotili po stari
ven iji se bodo cene smele zve
navadi iskanja krivca ali krivcev,
čati poprečno le za 3 %. Sklad
zakaj v naših mesnicah ni dovolj
za pospeševanje izvoza živine in
kakovostnega mesa. Če ne bo
mesa, ki deluje za vso državo,
m oči najti krivcev, bi po nji
pa je uvedel izvozne takse. Te
hovem bilo treba vsaj pokazati
tudi ne bodo tako visoke, da bi
na grešne kozle, kajti porabniki
izvoznike odvračale od izvoza.
mesa niso zadovoljni z odgo
vorom, da ni kriv nihče. Če ni
TELEGRAMI
kriv kdo drug, morajo biti krivi
MOSKVA
- Več sto podjetij in
živinorejci, češ zakaj ne redijo
tvrdk iz 23 držav se je prijavilo za
več živine. Morali bi je rediti
sodelovanje na veliki razstavi so
toliko, da bi je bilo dovolj za
dobne - elektrotehniške
opreme
izvoz in za domače mesnice.
„Elektro 72“ , ki bo v Moskvi od 12.
do 26. julija.
Koliko živine pa bi bilo po
HONGKONG - Kitajske oblasti
trebno za to? Tega ni izračunal
so izpustile britanskega bussinesše noben kritik živinorejcev. Ne
mana Davida Edmundsa, ki so ga
prej ne zdaj, ko mesa že pri
leta 1967 med kulturno revolucijo
zadržali na Kitajskem.
manjkuje. Saj tudi ne more. Do
BONN - Zahodnonemški kancler
mače potrebe sicer lahko ugo
Willy Brandt je poslal humanitarni
tovimo — toda sedanje izvozne
organizaciji iz Oberhausna 20.000
možnosti so za zmogljivosti na
mark (približno 106 tisoč novih di
narjev) pom oči, namenjene za
ših živinorejcev tako rekoč ne
zdravljenje otrok iz DR Vietnama.
omejene. Zato ne bomo mogli
Brandt je tako v ZRN začel akcijo
izvoziti toliko, kolikor nam do
zbiranja prispevkov za otroke DR
voljuje tuji trg, temveč le to 
Vietnama.
PARIZ - Na pariškeih letališču
liko, kolikor bo presežkov
Orly so cariniki z 24-umo stavko
mesa, ko ga bodo domači po
zahtevali višje plače in boljše de
rabniki dobili dovolj. Tako de
lovne pogoje. Vsi potniki so se ta
čas izognili carinskemu nadzorstvu.
lajo tudi drugod. Tudi tam, kjer
RIM - Bilanca v italijanski zu
z odpravo carin želijo privabiti
nanji trgovini je bila aprila ne
več mesa.
gativna; primanjkljaja je bilo . 13,5
"Takega izvoza ne bomo mog
milijarde lir - v istem mesecu lani
pa so imeli 11,5 milijarde suftcita!
li uravnavati le s pozivi živino
GVATEMALA - V gvatemalski
rejcem in mesarjem, naj upošte
restavraciji je neznanec ubil prvega
vajo domače porabnike mesa,
podpredsednika Olivieria Castaneda
ali s kritiko, če ne delajo tako,
Paeza. Atentatorju je uspelo po 
begniti.
ampak predvsem z ustrezno go
RIM - Znani filmski režiser
spodarsko politiko. Treba bo
Michelangelo Antoniom se je vrnil s
zvišati cene mesa v mesnicah ali
Kitajske, kjer je snemal doku
izvoznikom odvzeti dobiček, ki
m entarni Fdm za radio in televizijo.
V filmu, ki bo gotov do oktobra, je
se jim nabira zaradi višjih iz
lahko režiser posnel „vse, kar se mu
voznih cen.
zdelo zanimivo in pomembno*4.
Noben ukrep pa ne bo zado je NEW
YORK - Po najnovejših po
voljil vseh ljudi. Nad prvim
datkih je v velikih poplavah, ki so
bodo
negodovali porabniki zajele Pennsylvanio in Maryland, iz
mesa, nad drugim živinorejci in gubilo življenje 122 ljudi. Ma
mesarji. Zato je zvezni izvršni terialno škodo še niso ugotovili,
toda že sedaj ugotavljajo, d aje samo
svet dovolil le popravke cen
v Pennsylvaniji nad milijardo do
mesa, da bi odpravili velike raz larjev škode. Brez strehe je ostalo
like med republikami. V Sta 250.000 ljudi.

V Jugoslaviji se mudi na prijateljskem in uradnem obisku etiopski cesar Haile Selassie. Po štiridn
obisku v Sloveniji je gost iz Etiopije odpotoval na Brione. Med obiskom sta se jugoslovansto
sednik Josip Broz Tito in etiopski cesar Haile Selassie pogovarjala o medsebojnih odnosih in aK u ^
mednarodnih vprašanjih. Ugotovila sta, da je sedanje obdboje popuščanja povsem v skladu sp ^
devanji in cilji neuvrščenih in se zavzela za še uspešnejšo akcijo neuvrščenih v tem smislu.
^
ocenila jugodovansko-etiopske odnose sta ugotovila, da so dobri in da obstojajo vsi pogoji ^
tesnejše, zlasti na gospodarskem področju. Med obiskom v Sloveniji je etiopski suveren.bJvalvSjj^
ferdo pri Kranju, enkrat pa je skupaj s predsednikom Titom obiskal tudi Bled. Na sliki: predjj? '

Dohodek od teh taks pa se bo
stekel v sklad za pospeševanje
živinoreje.
Ta ukrepa sta torej pomanj
kljiva, da bi zagotovila našim
porabnikom dovolj mesa. Kriv
do za pomanjkanje mesa bo tre
ba iskati pri takih ukrepih in pri
tistih, ki niso upoštevali vzro
kov, ki so lani ovirali normalni
razvoj naše živinoreje.
Prireje mesa ni moči zvečati
tako hitro kot proizvodnjo in
dustrijskega blaga ali pride
lovanja povrtnin. Letos je treba
vedeti, koliko mesa bomo po
trebovali prihodnje leto ali celo
čez dve leti in kakšne bodo iz
vozne možnosti. Letošnja pri
reja pitane živine je odvisna od
lanskih razmer na trgu, zlasti od
razmerja cen živine in krmil.
Tega razmerja pa niso mogli do
ločiti živinorejci. Kdor želi po
iskati prave krivce, zakaj zdaj ni
več pitane živine, mora to upo
števati. Za založenost naših
mesnic pa naj skrbijo tisti, ki
odločajo o teh stvareh.
JOŽE PETEK

tedenski n o tra n je p o litičn i pregled - tedenski n o tran jepo litičn i pregled
V dneh minulega tedna - prejšnjo sredo
— je zvezni izvršni svet še z enim ukrepom
nadaljeval že pred tem začeti prenos spro
ščanja oziroma URAVNOVEŠANJA CEN
na našem trgu; tokrat je ZIS z vrsto novih
odlokov odobril povišanje zagotovljenih in
odkupnih cen za nekatere najpomembnejše
KMETIJSKE PRIDELKE letošnje letine, s
čimer naj bi bilo, kot je bilo ob tem rečeno,
za letos celovito rešeno vprašanje ZA
ŠČITNIH CEN v našem kmetijstvu.
S sedanjimi odloki je ZIS zvišal zagotov
ljene cene za PŠENICO in KORUZO za 0,10
din pri kilogramu ter povišal zagotovljene
cene še za druge žitarice. Povišale so se od
kupne cene tudi v ŽIVINOREJI, npr. za od
kup svinj (po novem na 8,50 din za kilogram
žive teže), pa za odkup piščancev „brojlerjev“ (sedaj 8 din za kilogram) itd. Tudi za
nekatere vrste POVRTNINE oziroma za
POLJŠČINE so sedaj določene višje zagotov
ljene cene - nove odkupne cene pa je ZIS
določil tudi za TOBAK (po novem za 11 %
višje). Sočasno s tem je ZIS sklenil ohraniti
kompenzacije pri cenah MOKE, da se zaradi
višjih odkupnih cen žita ne bi povečale cene
za kruh in s tem ogrozile življenjske ravni
prebivalcev; o tem bo o kompenzacijah lah
ko odločala zvezna skupščina šele po so
glasju vseh republik.
y
Ob teh-najnovejših ukrepih — ob zvišanju
zagotovljenih in odkupnih cen za nekatere
kmetijske pridelke ^ je podpredsednik ZIS
dr. Jakov Sirotković poudaril, da sedaj za
ključujemo pomembno obdobje v izvajanju
DOGOVORJENE POLITIKE CEN, ki se
nam doslej, vsaj tako zatijujejo zvezni orga
ni, še nikakor ni porušila, pa čeprav nekateri
to vztrajno ugotavljajo.
No, stanje na trgu za sedaj pri nas res še ni
posebno kritično, čeprav je tudi res - in tQ
lahko nedvoumno ugotovimo — da je v po
gledu preskrbe z blagom naš trg v zadnjem
času na kar majavih nogah. Po eni strani se
to dogaja, ker po nedavni sprostitvi cen pri-

stojni organi-nočejo prisluhniti prav vsem za
htevam' po odobritvi cen za določene vrste
blaga (pa zaradi tega nekateri proizvajalci
pač nočejo delati z izgubo, ki je po njihovih
trditvah nedvomna), pa zaradi tega dotok
blaga na trg manjši - po drugi strani pa se to
dogaja zaradi NELIKVIDNOSTI, ki jo krep
ko občuti tudi naša trgovina. Kričeč primer
slednjega je pravkaršnje POMANJKANJE
MESA na trgu, ki je ponekod (posebno v
sosednji Hrvatski) tako občutno, da zaradi
tega trpi turistična preskrba in se nam — po
nekaterih vesteh — celo dogaja, da turisti za-

občin na svojem zasedanju v skupščini ob
ravnavali
„paket“
ZEMLJIŠKIH
ZA
KONOV, ki jih prav danes poslanci pri
stojnih skupščinskih zborov dokončno spre
jemajo. Gre za štiri nove zakone, ki naj bi
poslej urejali zemljiško politiko pri nas, ki
naj bi določali režim prodaje zemlje in urav
navali izvajanje dogovorjene urbanistične po
litike. Po sprejemu teh zakonov se bo tudi
odprl ponovni PROMET Z ZEMLJIŠČI, ki
je bil doslej, kot je znano, začasno za
mrznjen. Danes pa v republiški skupščini
obravnavajo tudi osnutek novega zakona o
POKOJNINSKEM in INVALIDSKEM ZA
VAROVANJU, torej zakonski osnutek, ki ga
pripravljajo res že precej dolgo — kar pa na
vsezadnje tudi ni nič čudno spričo njegove
pomembnosti. Ta zakonski osnutek bo sedaj
prišel še v javno razpravo, ki bo trajala do
oktobra, potem pa naj bi novi republiški za
kon za to področje skupšč ina dokončno
sprejela. Kot napovedujejo, bo novi zakon o
invalidskem in pokojninskem zavarovanju
pri nas začel veljati z začetkom prihodnjega
leta. Kljub nekaterim še navzkrižnim mne
njem lahko pričakujemo, da bodo z novim
zakonom ustrezneje kot doslej urejena mno
ga pokojninska vprašanja, predvsem, de
radi tega odhajajo domov iz letovišč na naši
nimo, vprašanje pokojninske osnove, pa tudi
obali. Vzrok za to - pravijo v zvezni di
druge stvari.
rekciji za rezervo živilskega blaga je samo
delno objektiviziran, je torej samo delno v • V dneh prejšnjega tedna se je začela ŽETEV
tem, da naši živinorejci ne skrbijo dovolj za PŠENICE v žitnici naše države - v Vojvodini. Na
potrebe trga; bistveno je, pravijo v tej zvezni pšeničnih poljih pospešeno dela kakšnih 4500.
kombajnov, da bi pravočasno pospravili letošnjo
direkciji, da odkupna podjetja, hoteli in go letino s 455.000 hektarov polj. Strokovnjaki oce
stinski obrati nimajo dovolj denarja, da bi si njujejo, da žal ne bodo uresničene poprejšnje na
iz zveznih rezerv (ki so bogato založene) na povedi • o letošnji proizvodnji 146.000 vagonih
kupili potrebna živila, saj jih je kajpak treba krušnega žita v Vojvodini, pa tudi kakovost le
tošnje pšenice, pravijo, bo slabša, kot pa smo pri
takoj tudi PLAČATI, tega pa ne zmorejo. In čakovali.
tako se vrtimo v začaranem krogu naše ne
Na skupni seji sta se ta ponedeljek sestali pred
likvidnosti, ugotavljamo vzroke in posledice sedstvi ZKJ in zvezne konference SZDL - raz
prava je tekla predvsem o naši INFORMATIVNI
—letošnja turistična sezona pa že mineva!
DEJAVNOSTI- Predsedstvi sta o tem sprejeli vrsto
V republiški skupščini so bile - in so še v sklepov
- v razpravi pa so še posebej opozorili na
teh dneh - v obravnavi zares pomembne to izredno pomembno in odgovorno vrsto de
stvari. Sredi minulega tedna so delegati javnosti v vsem našem družbenem razvoju.

Nadaljevanje
uravnovešenja
cen

tedenski zunanjepolitični p re g h j.
Varnostni svet Združenih na
rodov je obsodil izraelski napad
na južni del Libanona in zahte
val, naj Izrael vme ujete sirske
in libanonske častnike. To je
zadnja novica iz steklene palače
ob newyorški Vzhodni reki,
toda vprašanje je, če bo imela
kaj prida odmeva na Bližnjem
vzhodu. Izraelski predstavnik v
Združenih narodih je namreč
takoj zavrnil sprejeto resolucijo,
za katero je dejal, da je „enostranska“ in nesprejemljiva za
njegovo vlado. Prav tako je ter
jal, naj v zameno za izpustitev
sirskih in libanonskih oficirjev,
zajetih med nedavnim vdorom v
Libanon, nasprotniki izpustijo
nekaj drugih oseb. Izraelci so
napadli Libanon minuli teden
kot odgovor na dva napada pa
lestinskih komandosov, ki so ra
nili nekaj izraelskih civilistov in
vojakov. Izraelski odgovor je bil
silovit, saj so v akciji sodelovala
letala, topništvo in oklepne
enote s pehoto. Ubitih je bilo
nekaj deset oseb, ranjenih dva
krat ali trikrat toliko in razdeja
nih več hiš. Medtem je bil tudi
sestanek predsednikov Združe
ne arabske federacije, ki so raz
pravljali o nekaterih vprašanjih
v zvezi s skupnim bojem Arab
cev'proti Izraelcem. Ob koncu
sestanka so sporočili, da so
sprejeli več tajnih sklepov, ki
zadevajo boj proti Izraelu, ven
dar v tem trenutku še ni znano,
za kakšne sklepe gre. V Libano
nu je istočasno prišlo do manjše
krize v odnosih med komandosi
in libanonsko vlado, ki sicer
spoštuje kairski sporazum, ven
dar ima precej težav z libanon
sko desnico, ki zahteva, naj bi
ta sporazum če ne že odpove
dali, pa vsaj nekoliko spreme
nili. Kairski sporazum namreč
dovoljuje komandosom bivanje
v Libanonu in tudi napade na
izraelsko ozemlje, vendar ne
tako, da bi z libanonskega
ozemlja izstreljevali rakete na
Izrael Komandosom je dovo
ljeno le odhajati na občasne
akcije v Izrael in se vračati na
zaj na libanonsko ozemlje. Rav
no ta sporazum izrabljajo Iz
raelci kot izgovor za svoje po
vračilne akcije, zato se je poli
tična desnica v Bejrutu oprede
lila proti kairskemu sporazumu.
Tudi del prebivalstva v obmej
nih področjih je, po poročilih,
ki smo jih dobili, nezadovoljen
tako s komandosi kot s svojo
vlado. Enim in dragim očitajo,
zlasti pa to velja za vlado, da ne
storijo dovolj za njihovo zaščito
pred izraelskimi napadi. Eno k
drugemu: na Bližnjem vzhodu
zopet grozi kriza, ki ima lahko
! tudi hujše posledice. Težko je
1 predvideti kako se bo razpletla,
toda v vsakem primeru so zad-

nji dogodki na tem p o d g j
znova opozonli na ne
vprašanja, ki ogrožajo mir.
na Bližnjem vzhodu
bo toliko časa, dokler n e fl
obe strani sedli za m«0
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Spričevala in topla beseda razredničarke ob slo
vesu. Najboljši učenci osnovne šole bratov Ribar
jev iz Brežic so v soboto na zaključni prireditvi
šole prejeli tudi značke za odličen uspeh. (Foto:
Jožica Teppey)

Kot v posmeh
V letošnjein LETU KVA
LITETE se kakovost blaga, ki je
na voljo v naših trgovinah, slab
ša, ne pa izboljšuje, kot bi pri
čakovali. Tržna inšpekcija, ki je
v štirih dolenjskih občinah v letu
dni izločila iz prometa približno
za 40 starih milijonov blaga, pri
čakuje, da bo ta številka letos še
večja. Zaradi zamrznjenih cen
skušajo spraviti proizvajalci v
prodajo blago slabše kakovosti.
Peša tudi odgovornost. Tako je
inšpekcija izločila iz prodaje 30
ton uvoženega sladkorja, ki je
smrdel po nafti, ne da bi mogla
ugotoviti, kdo in od kod ga je
uvozil. Če je bil morda uvožen s
Kube, bi to naša javnost kljub
prijateljstvu s to deželo lahko ve
dela, saj ne bi obsojala Ku
bancev, marveč naše nevestne
uvoznike.

3. julija praznujejo rudarji svoj praznik. Medtem
ko se v Kanižarici modernizirajo, je v drugih
naših rudnikih vse manj kruha v tem poklicu. Na
Senovem že tretjina rudarjev opravlja drugo delo,
preusmerjajo pa se tudi v Kočevju. Na sliki: pred
odhodom v jamo. (Foto: M. Vesel)

„Tole so pa naše tablete,44 je dejal mr. ph. Boris
Andrijanič, generalni direktor Kriče, sekretaiju
ZSJ Marjanu Rožiču (slika ga kaže v sredini), ko
si je prejšnji petek ogledoval obrate in proizvod
njo v Ločni. Marjan Rožič je bil gost „Krke44dve
uri. (Foto: I. Zoran)

Več nereda, ker ni inšpektorjeve roke
Večina dolenjskih cest je sla
bih, slabo vzdrževanih. Pustimo
vzroke, zakaj je tako, dejstvo je,
da bi imel cestni inšpektor kaj
delati. Vendar ga Dolenjska —
nima.

Sejmišča
NOVO MESTO: 406 pujskov v
starosti od 6 do 12 tednov in 56
starih od 3 do 6 mesece je bilo na
prodaj na ponedeljskovem sejmu v
Novem mestu. Kot običajno v tem
letnem času prodaja ni bila posebno
dobra, cene pa ne bistveno dru
gačne. Prodanih je bilo skupno 271
prašičev; mlajši so bili po 190 do
260 dinarjev, starejši pa po 270 do
400 dinarjev eden.
BREŽICE: Na sobotni sejem pra
šičev v Brežice so ^ejci pripeljali 421
živali. Prodali so 372 prašičev v sta
rosti do tri mesece, cena je znašala
do 12 dinarjev za kilogram žive teže,
starejših prašičev pa so prodali le se
dem, po 9 din kilogram.

Bodo poslej avtomobilisti v Sevnici čakali manj
pred zapornicami? Pravijo, da bodo sodobnejše
naprave povzročile manj hude krvi. Zapornice bo
spuščal prometnik, odpirale se bodo samodejno.
Terjale bodo večjo disciplino, saj zapirajo le pol
vozišča. (Foto: Železnik)

Naše ceste —brez inšpekcije.
V zadnjih letih je bilo v štirih
dolenjskih občinah približno
600 črnih gradenj stanovanjskih
hiš, še najmanj toliko pa na
črno zgrajenih drugih stavb.
Graditelji čutijo, da ni roke nad
njimi. Namesto štirih inšpektoijev, dveh gradbenih in dveh
urbanističnih - toliko bi jih po
trebovali — o pravljata, kolikor
pač moreta, vse to obsežno

Kmetijski nasveti

delo dva upokojenca z ome
jenim delovnim časom.
Tisti* ki jim gredo tako ne
urejene razmere kot voda na
mlin, so tega veseli, drugače pa
je s tistimi, ki imajo na skrbi
zakonitost in ki se zavedajo, da
nered ne more pripeljati ni
kamor. Nered pa prihaja, če
pada aktivnost in učinkovitost
inšpekcije.
Franc Kotnik, načelnik med
občinskih inšpekcijskih služb,
je ne petkovem zasedanju
občinskega zbora v Trebnjem
nemočno pojasnil: ,,Za cest
nega inšpektorja smo že petkrat
dali v objavo javni razpis, ven
dar je bilo vse brezuspešno.
Tudi urbanističnih in gradbenih
inšpektorjev, strokovnjakov z
visokošolsko izobrazbo, kakrš
ne zahtevajo predpisi, ne mo
remo dobiti. Dejstvo je, da se
neradi zaposlujejo v teh služ
bah, ne samo zaradi manjšega
zaslužka, marveč tudi zaradi
tega, ker v podjetju laže dobijo
stanovanjska posojila in imajo
večje možnosti za postranski
zaslužek.44
Ker take razmere niso od
včeraj, se na koncu lahko vpra
šamo, zakaj pristojni že doslej
niso kaj korenitega ukrenili, da
ne bi družba spuščala iz rok
tako važne funkcije, kot je in
špekcijska!
M. L.

Piške ne rastejo same
Perutninarstvo je po zaslugi sodobnih vzrejnih metod pri nas
v minulem desetletju zelo napredovalo. Njegov delež pri oskrbi
prebivalstva z mesom se še vedno veča, in čeprav se je ob
razprtih Škarjah cen zadnje čase donosnost reje zmanjšala, je še
vedno spodbudna. Vsaj slišati ni, da bi kje rejo opuščali.
Da bi se izognili napakam, se seznanimo z nekaterimi pravili
o dobri reji. Najprej se je treba odločiti, ali želimo rediti nesnice
ah piščance za pečenje (brojleije) ali pa živali s kombiniranimi
lastnostmi. Znane nesnice so kokoši pasme leghorn, znane brojlerske pasme pa nichols, hybro, dehalb itd. Za kmečko rejo so
primernejše mešane pasme, ki dajejo dovolj jajc in mesa. To so
new hampshire, Štajerka in druge.
Velja pravilo, da je treba piščance kupovati vsako leto znova,
in to v dobrem vzrejališču. Ker so te pasme križanci (hibridi), bi
se njihove lastnosti namreč poslabšale, če bi jih razmnožili
doma iz domačih jajc. Podobno je pri koruzi, kjer se lastnosti,
ki jih daje križanje, sčasoma opustijo. Kupujemo en dan stare
piščance ter jih skrbno in kar se da naglo prepeljemo. Živali so
zelo občutljive na hlad.
Prostor, kjer nameravamo rediti piščance, mora biti suh, pri
merno topel in velik. Priporočajo 10 do 15 piščancev na kva
dratni meter. Drobno oblanje je dober nastilj, še boljša pa je
šota, ker popije veliko vlage. Zrak mora biti sprva segret na 32
stopinj Celzija, šele ko piščanci dobijo perje, lahko ogrevanje
občutno zmanjšamo, tako da je v prostorih, kjer živijo, le 15 do
20 stopinj Celzija.
Uspešne reje si ni mogoče zamisliti brez stalne skrbi za pre
hrano in vodo. Živali morajo imeti vodo vedno na voljo. Me
njavati jo je treba vsaj enkrat na dan. Tudi hrane naj imajo
obilo, saj bodo tako najhitreje priraščale. Če se bojimo, da iz
domačih krmil ne bomo sestavili pravilne mešanice, je najbolje,
da kupimo posebne mešanice za pitanje piščancev, ki vsebujejo
vsa hranila, rudnine in celo zdravila.
Inž. M. L.

Koliko turizma?

Prenočitve
Lanski podatki za sedem dolenj
skih občin kažejo, da smo imeli
253.825 prenočitev. To sicer pred
stavlja že v slovenskem merilu ko
maj peščico, a številke ne povedo
vsega. Zraven bi kazalo zapisati, da
so recimo Otočec, Čateške, Dolenj
ske in Šmarješke Toplice imele v
poprečju več kot 60-odstotno za
sedenost, kar kaže dolenjski turizem
v drugi luči.
Taka številka namreč zastavlja
vprašanje: kakšne so naše možnosti,
da bi imeli več postelj, ker zdaj v
glavni sezoni zajezimo le potoček,
reka pa se izliva naprej - čeprav bi
lahko za dan ali dva zajezUi tudi
večji del reke!
Podatki o prenočitvah v lanskem
letu kažejo tudi to, da novomeška in
brežiška občina predstavljata turi
stično večino, vseh pet drugih občin
- Bela krajina, Trebnje, Krško in
Sevnica -- pa le drobtine.
Kaj si lahko letos obetamo od
turistične letine? Ne glede na jugo-

slovanske črne ali optimistične na
povedi je že znaj jasno, da bo poleti
vse zasedeno, da se bodo številke o
prenočitvah tudi letos gibale okrog
lanskih in da bomo v sezoni tudi le
tos pošiljali goste drugam.
Takrat, ko bi lahko poceni gra
dili, smo zamudili, danes pa je tudi
gradnja hotelov silno draga reč. Ta
ko draga, da si je na Dolenjskem
skoraj nikoli ne privoščimo. Upajmo
vsaj, da bo garni hotel na Otočcu v
sezoni že sprejemal turiste pod svojo
streho!

Kako naj odločamo brez zna
nja?

Zasilna delovna mesta, „raj44 za
pomanjkljivosti

651 hib
Da natančnih in dokaj strogih
predpisov o varstvu pri delu ne jem
ljemo dovolj resno, potrjuje letno
poročilo inšpekcije za delo. To pra
vi, da je v sedmih dolenjskih obči
nah, v Črnomlju, Metliki, Ribnici,
Trebnjem, Novem mestu, Gro
supljem in Kočevju, v enem samem
letu ugotovila nič manj kot 651 po
manjkljivosti, ob tem pa še dodaja
da se razmere vendarle popravljajo.
Torej je bilo pred leti še slabše.
Če številke pogledamo še natanč
neje, vidimo, da je največ pomanj
kljivosti ugotovljeno pri lesnoobdelovalnih strojih, žagah, rezkalnih
strojih in skobelnikih ter pri kovin
sko obdelovalnih strojih, se pravi pri
napravah, ki povzročajo največ ne
sreč pri delu.
Delovne nezgode, ki jih je mnogo
več, kot bi bilo treba, opominjajo
tudi, da je potrebne več resnosti pri
organiziranju službe za varstvo pri
delu. Medtem ko pri večini večjih
podjetij to vendarle urejujejo, je še
vedno nerešeno, kako tako službo
oživiti v manjših delovnih organi
zacijah ali pri zasebnih delodajalcih.
Da bi imeli svojo službo, nimajo
možnosti, da bi imeli skupno, pa po
ugotovitvah delovnega inšpektorja
ne kažejo skorajda nikakršnega za
nimanja. Je to odnos do delavca,
lahko sprašujemo „delodajalce**, ki
jim je skrb za delovnega človeka
tolikokrat na jeziku.
M. L.

Upravljalci
Kot je v sodobni proizvodnji eden
izmed osnovnih pogojev znanje,
tako si ne moremo predstavljati
upravljalca v delavskem samouprav
ljanju, ki bi zavestno sprejemal odlo
čitve brez širšega družbenoekonom
skega znanja in ne da bi poznal za
devo o kateri naj odloča. V lahko bi
rekli aktivističnih prizadevanjih za
razvoj samoupravljanja, v katerih se
vse preveč enostransko omejujemo
zgolj na želje, naj bi proizvajalci od
ločali, sodelovali v odločanju in po
vedali to, kar jih teži, pozabljamo
vse preradi, da se te želje največ ne
uresničujejo zaradi sorazmerno niz
ke splošne izobrazbe, pa tudi druž
benoekonomske
izobrazbe
de
lavcev.

Kot dokaz naj uporabimo po
datek iz novomeške občine, v kateri
je na našem območju največ zapo
slenih, ki je najbolj razvita in ima
med zaposlenimi v gospodarstvu kar
47 odstotkov delavcev brez končane
osemletke. Ob tem žalostnem po
datku gre za več med seboj tesno
povezanih nespodbudnih posledic.
Brez dvoma sta delavcu, ki nima
končane osemletke, močno otežena
nadaljnji strokovni razvoj v procesu
dela in napredovanje, če že ne one.mogočena. Ob podatku, da imamo
kar 47 odst. delavcev z nedokon
čano osemletko, pa se zastavlja še
drugo, nič manj pomembno vpra
šanje: kako naj to sorazmerno ve
liko številoTjudi sodeluje v procesu
samoupravljanja? Ne smemo nam
reč pozabiti, da je ob praznini v
šolski izobrazbi pri teh proizvajalcih
še večja praznina v družbeno
ekonomski izobrazbi: Prav tako pa
bi se morali povsod načrtno za
vzemati
tudi
za
druž
benoekonomsko izobraževanje.
M. J.

Hribovska zemlja je skopa

Turizem v hribe?
Ali niso preveliki optimisti tisti,
ki si obetajo na Ko zjanskem napre
dek od turizma? Kdor hodi po teh
krajih z odprtimi očmi, mu ne uide,
da kmetije nimajo pripomočkov za
delo, da še marsikje hodijo po vodo
k studencu, da v kmečkih hišah ni
kopalnic, upravičeno prigovarja, da
je v takem okolju še prezgodaj za
turistične načrte.
Kdaj pozneje, ko bo več Jjudi za
poslenih, ko si bodo tudi hribovske
kmetije opomogle, bo turizem go
tovo dobrodošel, vendar tudi takrat
le kot dodaten vir dohodkov. Naj
prej bo torej treba uresničiti načrte
za nove ali razširjene obrate na ob
robju Kozjanskega in podpreti inve
stitorje, ki bodo zaposlovali ljudi s
teh območij. Tudi predlog za pre
usmeritev kmetij zasluži vso po
zornost, zahteva pa izdatno druž
beno pomoč. Nič slabega ni, če na
črtovalci razmišljajo o turizmu in
opozarjajo na gladke ceste, ki bodo
približale Kozjansko turistom in jim
odkrile pokrajinske lepote. Dobro je
le, da ostanemo na tleh in se ne sle
pimo z obeti, kijih ni.
J. TEPPEY

Razveseljivo je, da stališča
republiške konference ZKS
glede socialnega razslojeva
nja ne izzvenevajo v prazno.
Nov dokaz: septembra letos
bodo prvič v zgodovini do
bili otroške dodatke tudi
km ečki otroci iz socialno
šibkejših družbi. To je skle

Prvič kmetu
nila republiška skupnost
otroškega varstva, ki je v ta
namen že zagotovila 6,4 mi
lijona dinarjev.
Do otroškega dodatka
bodo imeli pravico do 15 let
stari (če se šolajo, pa tudi
več) otroci tistih družin, ki
se preživljajo pretežno od
kmetijstva, ki nimajo več
ko t 600 dinarjev katastr
skega dohodka na člana in
ne več kot 2000 dinarjev ka
tastrskega dohodka na kme
tijo. Posebne komisije, ki
tnorajo v občinah do konca
avgusta pripraviti konkretne
predloge, kdo naj prejema to
družbeno pomoč, bodo po
znale tudi izjeme, če je bole
zen v družini ali kaka druga
nesreča.
Po sklepu skupnosti otro
škega varstva bodo dodatke
izplačali tudi za obdobje od
prvega januarja letos, zriašali
pa naj bi približno 80 dinar
jev na enega otroka vsak me
sec. Dokončna številka je
odvisna še od občin, ki naj
bi nekaj prispevale tudi iz
svojih proračunov. Republi
ška skupnost otroškega var
stva je namreč pripravljena
prispevati manj razvitim
občinam 65 dinarjev na
otroka, razvitim pa 40 dinar
jev, razliko do 80 dinarjev
pa naj bi prispevale občine
same.
Na Dolenjskem je dosti
otrok, ki potrebujejo druž
beno pomoč, zato upraviče
no pričakujemo, da bodo
pomagale tudi občinske
skupščine in da bodo komi
sije pravočasno in vestno
opravile svoje nalogo, da bo
ta družbena intervencija do
segla svoj pravi namen.
M. L.

OB 30-LETNICI SLOVENSKE VOJSKE

»Ti mene ali jaz tebe — izbire ni«
Junaki, kakršne smo občudovali v televizijski oddaji: zgodbe iz serije VOS,
so še med nami. Eden takih je semiški Metod Plut
Ni mu bilo 17 let, ko se je z dvema bratoma iz rodnega Gradca
napotil v partizane. Gimnazijo je začasno obesil na klin, knjige pa
zamenjal s puško. Kot borec 15. brigade je ognjeni krst doživel pri
napadu na Netretič, kasneje pa so ga kot oficirja poslali na drugo
dolžnost: postal je obveščevalec brigade in hkrati Glavnega štaba
NOV in POS. Povedal m ije enega svojih vosovskih doživljajev:
„Z Zlatkom Završnikom in nekim
kurirjem, doma iz Gabija, smo do
bili nalogo zajeti kurirja belogardi
stov, ki se je vsak dan z važno pošto
iz Kostanjevice vozil v Novo mesto.
Ob uri, ko bi moral priti, smo ga
, čakali na Prekopi, toda zaman. Praz
nih rok nismo hoteli priti, zato smo
se domenili, da bomo živega domo
branca pripeljali v štab, naj nas sta
ne, kar hoče.
Čakali smo v zasedi ob cesti in
kmalu se nam je ponudila prilož

nost. S kolesi so se peljali trije belo
gardisti in peli na ves glas. Ko so
prišli v bližino, sva z Zlatkom pla
nila z naperjenima brzostrelkama
nadnje, kurir pa je čakal nedaleč
stran in nama varoval hrbet. Eden
izmed domobrancev je takoj skočil
čez ograjo, drugi je hotel narediti
isto, a sva ga prerešetala, tretjega pa
sva imela na tleh. Upiral seje na vse
načine, a smo ga s pomočjo kurirja,
ki nama je pritekel na pom oč, le
zbezali s ceste. Tam je bilo nevarno.

Njen sin je prvi padel
Pred 30 leti je padel prvi partizan z območja ta
kratne kočevske občine - Vili Primožič - Parti
zansko mamo je pred kratkim obiskala delegacija
ZZB NOV Kočevje - Pogovarjali so se z njo o vojni
Marija Primožič iz Kočevja, mati
prvega. padlega partizana na Kočev
skem se je rodila 26. aprila 1886 v
Starčji vasi pri Dvoru. Njen oče je
delal v kočevski Glažuti že pred
otvoritvijo rudnika rjavega premoga.
Poročila se je s Francem Primoži
čem, rudarjem, in mu rodila devet
otrok: Micko, Franceta, Albino,

Smrti v oči
Koliko tveganja
v 76 diverzantskih
akcijah!
Dober učitelj je bil Ivan
Okrajšek iz Gabrovke, da je sed
mero minercev posebnega miner
skega voda Kozjanskega odreda
naučil tako postavljati mine, da
v 76 akcijah, kolikor jih je bilo
od Dobove do Laškega, ni nihče
izgubil življenja pri tem nevar
nem poslu.
Eden teh fantov je bil Tone
Kozmus, ki zdaj dela na odseku
za narodno obrambo v Sevnici.
Kar težko se je odločil, o kateri
akciji bi nam spregovoril, saj je
vsaka prinašala mladim minercem toliko vznemirjenja, priča
kovanja in zadoščenja, če je bila
uspešna. Odločil seje za prvo, za
ognjeni krst na Blanci, na želez
niški progi, ki pelje proti Zagre
bu.
Razstrelivo so imeli partizani
skrito po kozjanskih zidanicah,
za akcijo na Blanci v štirih kra
jih. Najprej ga je bilo treba spra
viti do železnice, vse v največji
tajnosti, zakaj železniške proge
so bile zaradi diverzantskih po
dvigov v drugih krajih zelo za
stražene.
Ob prvem mraku so se pribli
žali progi, najprej počakali nem
ško patruljo, da je šla mimo, po
tem pa z največjo previdnostjo
položili mine pod tirnice in jih
med seboj povezali. Plaziti se je
bilo treba po trebuhu.
„Vedeli smo, da bo prispel
mešani vojaški transport z orož
jem in ljudmi. Ko smo razmestili
razstrelivo, smo naredili zasedo
in čakali. Pridrdral je po progi,
nato pa je usekalo. Enkrat in po
tem še enkrat. Začeli smo stre
ljati in se počasi umikati proti
kozjanskim hribom. Kasneje
smo v uradnem poročilu lahko
prebrali: 14 mrtvih nemških vo
jakov, še več ranjenih, zastoj na
progi 16 ur. To je bilo najlepše
plačilo za nas, ki smo tvegali živ
ljenje.*4
M. L.

Jožeta, Alojza, Vilija, Anko, Geliko
in Faniko.
Njen sin France je bil eden naj
ožjih sodelavcev Jožeta Šeška in
Ivana Erkerja-Goldsmida ter član
Komunistične -partije Slovenije.
Leta 1928 je moral pobegniti iz
domovine. Živel je v Belgiji in tudi
tam revolucionarno deloval in v
zadnji vojni partizanil. Bil je član
belgijske komunistične partije. Po
vojni se je vrnil in 29. februarja
1956 umrl v Kočevju.
Lojze je odšel 1931 v podoficir
sko šolo. Služboval je v Bitolju in
tam so ga zajeli Nemci. Odgnali so
ga v nemško ujetništvo, ki gaje pre
stal v taborišču OSCHATZ blizu
Dresdena. Po osvoboditvi se je vrnil
domov.
Jože je bil letalski električar bivše
vojske. Ob razpadu so zažgali avio
ne, da ne bi padli sovražnikom v
roke. Že v začetku vstaje je z vso
družino pobegnil v Vojvodino v par
tizane, kjer mu je leta 1942 v gozdu
umrla hčerka, ostali pa so vzdržali
do zmage.
Micka je preživljala vojne dni v
Zemunu. Sama pa je s preostalimi
dekleti Anico, Angelo in Faniko
preživela vojno doma, sodelovala z
Justino Novakovo in s Fincem in
Goletom ter ostalimi tovariši OF,
živela od preiskave do preiskave, šla
iz nevarnosti v nevarnost.
Njen sin Vili je bil mesar, nazad
nje, pred vstopom v partizane, za
poslen pri Rudiju Pircu, sedanjem
direktorju mesnega podjetja v Ko
čevju, ki je takrat sodeloval z OF;
ko pa so konec marca 1942 prišli
šercerjevci z Bojanom Polakom in
Antejem Novakom k Ledeni jami za
Mestnim vrhom, jim je pošiljal skri
vaj meso, salame in mast; oni, zadnji
dan pa ji je v slovo dejal: ,,Mama,
jaz grem! Saj veš, kam!“ Odšel je in
se ni več vrnil.

Marija Primožič
Vili se je rodil 24. aprila 1916,
padel pa je, ko je krenil reševat par
tizansko skladišče in ciklostilno
tehniko v Mahovniku, v gozdu pri
Koritih 10. aprila 1942 v jutranjih
urah, skupaj z Ernestom Sitarjem
(učiteljem glasbe iz Ljubljane, ki so
mu dejali tudi pesnik) in tovarišem
Kogejem, prav tako iz Ljubljane.
Italijani so mrtve partizane naložili
na lojtrnik in jih odpeljali v mrtvaš
nico. Tam so spoznali njenega Vilija,
prvega padlega partizana na doma
čih, kočevskih tleh in jo klicali na
komando, a se ni odzvala. Zatem jih
je župnik Flajnik pokopal in vpisal v
mrliško knjigo. V njegove nove škor
nje so še dolgo videli obutega itali
janskega majorja. Njenega Vilija ni
bilo več, le spomin nanj je ostal in
bo živel do konca njenih in naših
dni.
(Da ne bo nesporazuma: Prvi partizani-domačini so padli na Kočev
skem 26. oktobra 1941. Bili so to
partizani iz polbataljona Ljube Šer
cerja, doma pa so bili iz Drage, ki je
bila takrat samostojna občina.)

TONE OŽBOLT

Nada Vreček, partizanska učiteljica s Trave v kočevski občini,
odgovaija na vprašanja mladink iz Vasi-Fare o njenem delu in delu
pioniijev med vojno. (Foto: J. Primc)

PIONIRJI - KURIRJI

Še ima kroglo v telesu
Spomin partizanske učiteljice na pionirje
Nada Vreček, učiteljica s Trave v
kočevski občini, ki je tu učila že
pred vojno, med vojno in še danes,
se takole spominja medvojnih pio
nirskih dejanj:
- Antiča Troha je aprila 1945 ob
vpadu četnikov na Travo nesla po
membno sporočilo partizanom v
Podplanino. Sporočilo je imela
spravljeno v čevljih. Dvakrat je
padla v četniško zasedo. Ker je bila
zelo bistra, se je obakrat izgovorila,

češ da je njena teta v Podplanini
bolna in da nima nikogar, ki bi ji
pomagal. Tako je srečno prenesla
pošto mimo sovražnikov.
Druga pionirka, Berta Troha, pa
je 1942 ob prihodu Italijanov v
Srednjo vas nesla sporočilo v Drago.
Ko je zagledala Italijane, je zbežala.
Italijani pa so streljali za njo in jo
štirikrat ranili. Še danes ima eno
kroglo v telesu, in sicer v prsih..
J. P.

Ujetniku smo zvezah roke z vrvjo
in ga gnali v Gorjance, kjer je bil naš
zasilni šotor. Med potjo smo ugoto
vili, da je pijan, v nahrbtniku pa smo
našh potico, šunko in dva litra vina.
Tudi denarnico z dokumenti in
1.600 lirami smo zasegli. Lačni in
žejni kot smo bili, smo njegove do
brote pri priči snedli. Močno utru
jeni smo prišli v šotor in se vanj stla
čili po naslednjem vrstnem redu:
kurir, ujetnik,jaz in Zlatko. Kurirje
rekel, da bo najprej stražaril on, ka
sneje pa da bo prebudil enega od
naju. Brzostrelke smo imeli v rokah,
a midva z Zlatkom sva zaspala, kot
bi naju ubil. Ko sem zjutraj odprl
oči, ujetnika ni bilo, kurir pa je
smrčal kot malo prej'jaz sam. Mo
žak se je moral strezniti, medtem ko
smo mi utrujeni pospali in se splazil
iz šotora.
Jeza nas je ponovno gnala v do
lino, da bi ujeli novega domobranca,
a smo padli v Zasedo in se sami ko
maj rešili. Tudi izgubili smo se. Ni
bilo hujšega, kot pot nazaj proti
štabu, kajti sramota me je peklila.
Od ujetnika so nam ostali samo do
kumenti in denarnica. Svoja tovariša
sem našel, zmenili pa smo se, da
mora ta doživljaj ostati med nami.
Ko smo izmučeni prišli v štab, smo
se zlagali: „Tu so dokumenti! Ujeli
smo belogardista, toda ker je hotel
pobegniti, smo ga me'd begom ustre
lili . . .“
Takratni ujetnik pa še danes živi
na Šentjernejskem polju.
Na takih poteh, ki so se druge
Hkrati sicer končale uspešno, sem
bil včasih tako žejen, da si nisem
pomišljal piti mlakuže, v kateri so
plavale žabe, ne jesti koreninic.”
Ko se danes Metod Plut kot pro
svetni delavec večkrat znajde pred
nalogo: ob dnevu borca ali drugih
priložnostih z mladino obujati tra
dicije NOB, res ni v zadregi. Ure in
ure bi lahko pravil, kaj vse je do
živel. Da je bil res med neustrašnimi
borci, pa dokazuje red hrabrosti, ki
'ga je dobil že leta 1944 med prvimi
partizani.
R fiAČER

PISATEU »UKANE« POSEBEJ ZA NAŠ LIST:

Ne pišemzavečnost!
»Nikakor ne mislim, da s pisanjem spreminjam svet.
Moji romani so za današnji svet,« pravi Tone Sve
tina - Najbolj ceni Titovo priznanje
Ob Blejskem jezeru, v kraju, o katerem pravi Prešeren, da
„dežela Kranjska nima lepšga kraja, kot je z okolščno ta
podoba raja“, si je izbral svoj kot slovenski pisatelj Tone
Svetina.
Lep in sončen dan je bil, ko
sem ga pred dnevi s prijatelji
iskal na domu. Odšel je na vsak
danji sprehod, zato smo morali
počakati.
Sprejel nas je prijazno. Posadil
nas je v lovsko sobo, kamor sicer
povabi goste. Čudno smo bol
ščali v rogovje, nagačene ptice,
merjaščevo kožo in tigrovo gla
vo, ki so krasili ta prostor. Ne
navadno okolje pa kljub temu ni
moglo ustaviti besed. Pogovor se
je začel, brž ko smo povedali, da
smo študentje slavistike.
Razumljivo, da smo hoteh
najprej vedeti kaj več o njegovi
„Ukani** (o knjigi oziroma o
tfeh knjigah), ki je doživela že
tri izdaje in so jo prevedli v vse
glavne slovanske jezike. Pred
nedavnim je roman izšel v ru
skem prevodu; v štirinajstih
dneh so pjodali 65.000 izvodov.
„Dolgo, skoraj deset let sem
zbiral gradivo za ta roman. Pogovaijal sem se z več kot 100
udeleženci NOB - od preprostih
vojakov do komandantov. Kaj
pak njihov spomin ni zajel vseh
dogodkov enako in sem moral
celoto sam oblikovati. Še. prej
sem se moral preriti skozi litera
turo o nacistični politiki. Nem
cev nisem smel narediti slam
nate, ampak stvarne, žive ljudi.“
Običajno imajo pisatelji vzor
nike. Svetina pravi o tem:
„Zgledoval se nisem pri ni
komer. Preden sem se lotil
„Ukane“ , sem prebral okoli 40
romanov z vojaško vsebino. Sam
sem vojno doživljal z najbolj
krute strani in ne bi rad, da bi
šel spet skozi tiste čase. Roman
je obsodba vsakršnega nasilja kot
sredstva za reševanje nesporazumov.“
Vprašali smo ga: „Znano je,
da je vaše delo silno razburkalo
slovensko javnost. Vzvalovilo je
zlasti plasti, ki so imele našo
NOB za mitizirano obdobje, o
katerem je treba govoriti samo
lepo in dobro . . . “
„Da, razumem,“ je pokimal.
,»Napadali so me z vseh strani.
Eni so videli preveč seksa, dru
gim ni bil všec prenatančen po
pis grozotnih dejanj, tretji niso
bili zadovoljni z dialogi Nemcev.
Ker ne znam pisati drugače, sem
vztrajal pri svojem. Vojna je
vojna, ko je tako rekoč vsak
uboj legaliziran. Opisal sem jo,
kot sem jo doživljal sam ah dru
g i"
Pisatelj Svetina je bil prizadet.
Mnogi so ga obsojali. Tedaj mu
je veliko pomenila Titova spod
buda, da je „Ukana“ najboljši
vojni roman, kohkor jih je pre
bral. V spomin na to srečanje so
fotografije: pisatelj in tovariš
Tito. Posebno draga mu je ura z
vgraviranim Titovim imenom.
Nosi jo spoštljivo in z ljubeznijo.
Pomeni mu priznanje, več kot
vse nagrade, ki jih je dobil za
roman.

Lokomotiva
m slisala
■
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|

Ludvik Golob o akciji
Stavit bi šel, da večji del ljudi iz
mirenske krajevne skupnosti ne ve,
zakaj slavi Mirna svoj krajevni praz
nik prav 6. junija, ne pa na kak drug
dan. Letos je minilo 30 let od do
godka, 30 let praznuje tudi parti
zanska vojska, zato so tem bolj dra
goceni spomini, ki so ostali na tiste
dni, ko je še tujec gospodoval na
naši dolenjski zemlji.
Ludvik Golob je bil kmečki fant,
pridružil se je sokolom in prisluhnil
besedam študenta prava Rika Ko
lenca, ki je mirenske fante in može
navduševal za oborožen odpor. Zdaj
se tako spominja 6. junija 1942:
„Skupaj s še nekaterimi Mirenčani sem bil član vaške zaščite in
imel tudi orožje. V okolici Mirne se
je takrat mudil Novomeščan Brane
Suhy s skupinico partizanov (bilo je
kakih 18 ljudi) z namenom, da bi
začel z različnimi sabotažnimi akci
jami. S terenskim odborom je bilo
dogovorjeno, da bomo 6. junija raz
rušili progo Sevnica-Trebnje, po
kateri so Italijani vozili tudi različne
vojaške transporte.
. Zvečer pred tem dnem smo naj
prej na mestu, kjer je zdaj obrat
Kremena, prerezali telefonske žice,
vdrli V železniško skladišče na Mirni,
pobrali orodje za delo na progi in se
odpravili proti Dolam. Tam smo raz
kopali tirnice in se vrnili.
. Ko je zjutraj prihajal prvi vlak iz
Sevnice, smo ga na Mirni napadli,
strojevodjo in vlakovodjo pa prisilili,
da sta odpela lokomotivo in jo s
polno paro samo poslala po progi
proti Trebnjemu. Italijani, ki so bili
medtem že obveščeni, da smo raz
kopali progo pri Dolah, so tirnice že
popravljah. Ko so videli naglo se
bližajočo lokomotivo, soji iz zasede
mahali, naj vendar ustavi. Toda lo
komotiva ni ubogala, zapeljala je na
poškodovani del proge in se zvrnila
na bok. Italijani so mislih, da parti
zanski napad šele pride, in so se v
paničnem strahu razbežali proti
Trebnjemu.“
m. l.

<

— —

„Zakaj pišete? “
Na konvencionalno vprašanje
ni odgovoril naučeno. Izbiral je
besede. .„Nikakor ne mislim, da s
pisanjem spreminjam svet. Prav
tako si ne delam utvar, da pišem
za večnost. Moji romani so za
današnji svet in bom vesel, če se
bo krog bralcev povečal. Vsem
ni mogoče ustreči. Človek je
vesolje zase, ki se mu lahko sa
mo približuješ. Pri pisanju me
vodi pravilo: piši o tistem, kar
poznaš, kar pišeš, naj bi realno!"
Zvedavi smo spraševali po nje
govih načrtih. Pisatelj Svetina
nič ne skriva.
„Pripravljam dva romana.
^Krvava plima1 bo zajela do
godke pred ,Ukano*. V njem
bomo soočil nemški štab z na
šim in opisal prva leta vojne.
.Zadnji previs* bo posvečen al
pinizmu in njegovim junakom.
To bo roman o vprašanjih eksi
stence. Znano je, da na meji
smrti najbolj doživiš sam sebe.
In v gorah si smrti najbliže.*1
„Dejali ste, da se lotite le tiste
snovi, ki vam je blizu. Se morda
aktivno ukvarjate z alpiniz
mom? “
„V naravi se sprosti notranja
napetost, v njej je vir za nove
moči. Vsak dan grem na spre
hod. Če hočem ostati človek, ne
smem izgubiti stika z naravo.
Posebno, malone kozmično do
živetje objame človeka v stenah
gora. Takrat postane s steno
eno. Doživetje zaseje dojemanje
slapov. Voda, ki pada s skale,
preide v človeka in njena moč ga
prepoji.
Rešitev za človeštvo vidim
prav v vrnitvi k naravi. To je že
pred stoletji zahteval Rousseau
• - in še vedno velja, če ni celo
odrešilno za sodobnega človeka.
Tehnika je tako napredovala, da
je človek izgubil smisel za vred
note. Poglejte, zanimivo je, da
divjaki ne delajo samomorov.
Moderni način življenja človeka
usužnjuje, ne pa psvobaja. Sam
raje hodim z lokom v roki in
svoboden, kot da bi bil del neke
druge programirane volje.“
Tako misli in piše pisatelj
Tone Svetina. Vedno poln živ
ljenja in poln dela. Kadar ne
piše, vari kipe iz starega orožja
(pušk, mitraljezov, b ajo n e ta ,
granat in čelad). Naredil jih je ’že
prek 100. Z večino je okrasil
svojo hišo, nekaj jih je podaril
prijateljem in znancem.
Miselni tok Svetinove pripo
vedi je skrajno napet. BUdno
moraš paziti, da te ne odtrga od
rdeče niti. Razmišljanje večkrat
podkrepi z domačo kletvico, da
se pri njem počutiš kot pri pri
jatelju. In po nekaj urah, ne da
bi vedel kdaj, sta si s pisateljem
resnična prijatelja. Od njega se
posloviš bogatejši.

TONE FINK
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Dolenjci v Zadobrovo!
Na veliko proslavo v Zadobrovo pri Ljubljani, ki bo 4. julija do
poldne, bodo s partizanskim pohodom prišli tudi Dolenjci. Premerili
bodo poti, po katerih so nekdaj šli partizani, v enotah bodo nekdanji
borci in mladina.
Sevniška, krška in brežiška občina bodo v Kozjanski odred prispe
vale 370 ljudi. Sevničani bodo prehodili 20 km, Krčani 30 in Brežičani 35 km. 120 Trebanjcev bo v Gubčevi brigadi Šlo na 50 km dolgo
pot, Novomeščanov bo 100 in bodo prehodili 30 km po poteh I.
VDV brigade, MeUičani bodo naredili 30 km po poteh Belokranj
skega odreda, na pot pa bo šlo 100 ljudi. Iz Črnomlja jih bo 50 v
Cankarjevi brigadi na 40 km dolgi poti, iz Kočevja 120 v Tomšičevi
brigadi na 50 km dolgi poti in iz Ribnive 120 v Levstikovi brigadi na
45 km dolgi poti.

v__________ _____________________
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PRIREDITVE ZA PRAZNIK

OBČINE KRŠKO
2. julija
Grad Kostanjevica:
Pričetek XII. mednarodnega simpozija kiparjev
Forme Vive z udeleženci iz Jugoslavije, Anglije,
Japonske, Belgije in Nemčije
ob 10. uri - Rore nad Krškim:
Osrednju proslava občinskega praznika z zbo
rom mladinskih brigad Kozjanskega odreda
ob 16. uri

Gasilski dom Mali Kamen:
Otvoritev vodovoda Reštanj—Mali Kamen

ob 19. uri

Planinski dom na Bohoiju:
Partizanski miting mladinskih brigad Kozjan
skega odreda

3. julija
ob 9. uri

Dvorana osnovne šole na Senovem:
Slavnostna seja družbenopolitičnega zbora ob
čine Krško

ob 1 0 .3 0 - Senovo:
Ogled Kovinskega obrata „Metalne“
ob 15.30 — Igrišče na Dovškem:
Proslava dneva rudarjev
ob 17. uri - Igrišče na Dovškem:
Otvoritev košarkarskega igrišča s tekmo „Old
Boys“ Ljubljana z reprezentanco občine Krško
4. julija
ob 10. uri

Zadobrova pri Ljubljani:
Osrednja slovenska proslava dneva borca in
30-letnice partizanske vojske

To stran ste napisali sami!

—

To stran ste napisali sami!

0 TEKMOVANJU. KI SE NE OGLAŠA S HRUPOM

Župančičeve bralne značke so razdeljene
V letošnjem šolskem letu so osnovne šole v občinah Črnomelj, Metlika in
Novo mesto razdelile šolarjem 820 cicibanovih, 644 bronastih, 687 srebr
nih ter 400 zlatih Župančičevih bralnih značk, še posebej pa 802 priznanji
Bralne značke imajo v zbirkah naših otrok posebno častno
mesto. To so upodobljeni spomini pesnikov in pisateljev, ki sp v
raznih krajih naše domovine še posebno živi in priljubljeni. Teh
značk ni mogoče kupiti niti prejeti v dar. Da jo dobiš, moraš
izpolniti predpisane naloge. V Sloveniji je 23 različnih bralnih
značk, tekmovanja za njjihove podelitve pa teko že dvanajsto leto.

so za nas mislili in delali. To nam je
v današnji stiski s časom posebno
všeč, otrokom še bolj, saj so tudi
oni ujeti v splet mnogih dolžnosti in
želja po igri.
Veliko govorimo o raznih škodlji
vih vplivih, ki maličijo mladino.
Vzgojne vrednosti dobre leposlovne
knjige pa še daleč ne izkoristimo do
volj. Tekmovanje za bralno značko

V
šolah metliške, črnomaljske in Najboljša je bila osnovna šola na Vi
nici pri Črnomlju, ki je vključila v
novomeške občine so letos že petič
tem letu v tekmovanje kar 64,32
tekmovali za Župančičevo bralno
odst. učencev.
značko. Precej je učencev, ki si med
V
pravkar iztekajočem se šolskem
osemletko pridobijo vse štiri znač
letu so osnovne šole razdelile med
ke: cicibanovo, bronasto, srebrno in
Z ženo sva vsako leto na poletnih
zlato pa še kakšno priznanje, če v učence 2.551 bralnih značk in 802
priznanj. Tekmovanje se je torej še
počitnicah pri znancih in prijateljih
okviru iste starostne stopnje kdo
razširilo. - V letu knjige smo še po
na Matevljeku v Loškem potoku, od
tekmuje drugič. Že vsa leta je po
sebej dolžni posvetiti kar največ po
koder večkrat hodimo na izlete po
številu na prvem mestu cicibanova
zornosti tej edini organizirani akciji
okolici.
značka v prvih dveh razred ih. Niso
za vzgojo mladih bralcev. Z njo za
Nekega dne smo se odpravili v
redke šole, kjer na tej stopnji tek
čenjamo že pri najmlajših kot s pro
Prezid, dobri dve uri hoje daleč. V
muje več kot polovica učencev.
stovoljno izvenšolsko dejavnostjo,
prijetnem jutranjem hladu smo šli
Po podatkih, ki so jih šole poslale
zaradi česar ima zagotovljen uspeh.
po košenicah in skozi gozd in našli
odboru Župančičeve bralne značke,
R esje, pomen knjige seje danes v
sledi srnjaka, divjega prašiča, medve
je bilo v šolskem letu 1970/1971
marsičem spremenil. Knjiga ni več
da in razdrto mravljišče. Sredi korazdeljenih 2.278 značk je 585 pri
edini vir izobraževanja in estetskega
šenic smo prestopili mejo med Slo
znanj (diplom). Izmed 22 matičnih
doživljanja. Film in televizija tekmu
venijo in Hrvatsko.
šol le tri niso tekmovale. Od celot
jeta
z
njo
in
večina
otrok,
zlasti
v
Prezid je majhno obmejno menega števila učencev v teh treh obči
mestih, se prej spoprijatelji s slikami . steče na Hrvatskem, prijeten kraj
nah je tekmovalo za značko kar 27
na
ekranu.
Film
in
televizija
sta
paša
sredi gozdov, ljudje pa so prijazni in
odstotkov, leto dni prej pa 22,9 od
za oči in ušesa, toda včasih žal le
govorijo v „prezidščini“ , mešanica
stotkov. Po občinah je bila udeležba
manj
vredna
hrana
za
duha.
La
hrvaškega in slovenskega jezika. Če
takale: Črnomelj 32 odst., Metlika
prav živijo v občini Čabar, mislijo in
20,5 odst. in Novo mesto 27,5 odst. godno sprejemamo program. Drugi
žive s Slovenci. Že pred vojno so ne
kaj časa spadali pod dravsko bano
vino, danes pa so radijske in televi
ZAKLJUČEK AKCIJE »NOVINAR M«
zijske antene usmerjene proti Ljub
ljani.
Mestece ima lep kulturni dom,
spomenik žrtvam NOB, novo osem
letko, več trgovin in prijeten hotel.
Novo lesno podjetje zaposluje vse
Mladi novinarji so si ogledali RTV in tiskarno
več ljudi, kljub temu pa je še precej
domačinov na delu v tujini, zlasti v
Franciji. Mestece s prijaznimi prebi
Ob koncu šolskega leta je 22. ju- bem seznanili s kontrolo oddaje.
valci je pravi most med narod
Po ogledu tiskarne, po kateri sta^
.nija letos republiška konferenca
nostma in obenem republikama.
skupine vodila sodelavca Centra za
Zveze mladine Slovenije organizirala
MARJAN TRATAR
slavnostni zaključek akcije „Novinar obveščanje in propagando Vida
M“ . Prireditevljev, ki se jc je udele Oven in Tomaž Kšela, je bila v Klu
bu poslancev podelitev nagrad in
žilo okoli slo mladih sodelavcev, je
Hvala ,Dolenjcu'!
bila povezana z ogledom RTV Ljub priznanj tistim, ki so bili najboljši v
Dnevi domotožja in hrepenenja
akciji „Novinar M“ . Nagrade so do
ljana in tiskarna „Ljudska pravica".
po domači deželici se bližajo koncu.
V uredništvu TV so udeležencem bili: Darko Šterbenk, Ilonka Čehlar
Kmalu bom slekel vojaško suknjo in
razkazali oba studia, razložili na in Mitja Košir. Pismena priznanja pa
spet bom videl hribe in doline pre
stanek žive slike in vezavo oddaj. V so dobila tudi uredništva nekaterih
lepe Dolenjske, od koder mi je naš
radijskem studiu pa so se le v gro časopisov. Med dobitniki priznanj
Dolenjski list prinašal novice in bil
za uspešno delo z mladimi novinarji
moja čvrsta vez z domačim krajem.
je bil tudi Dolenjski list.
Zato pravim:
Ob koncu podelitve nagrad in pri
„Brez ,Dolcnjca‘ ni pravega Do
znanj je predsednik žirije Mitja Gor
lenjca! - Lepo pozdravljam ured
jup dejal: „Ta zaključek naj pred
ništvo in vse bralce domačega ted
stavlja začetek novih oblik udej
nika, najbolj pa Orehovčanc!"
stvovanja mladih, ne pa konec vaše
aktivnosti."
JANEZ SVALJ
STANKA ROBIDA
Visoko

Obisk v Prezidu

Najboljši dobili nagrade

Za trgovske vajence!
Trgovsko podjetje
N0V0TEHNA, Novo mesto
o b j a v l j a p ro sta u čna m e sta trg o v sk ih
v a je n c e v (m oških) v p o slo v aln ica h :

-

Novo mesto - 9 učencev
Trebnje - 2 učenca
Krško - 2 učenca
M etlika-J učenec
P is m e n e p rija v e z d o k azili o usp ešn o o p ra v lje n i
o se m letk i p o šljite sp lo šn em u se k to rju p o d je tja
do 10. 7. 1972.
O b ja v lja m o tu d i p ro sta d elo v n a m e sta

- dveh nekvalificiranih delavcev
za razv o z b la g a
v p o slo v aln ica h v N ovem m estu
P O G O J: o d slu žen v o ja šk i ro k in vozniški izpit
A k a te g o rije .
P ism e n e p o n u d b e
s e k to rju p o d je tja .

p o šljite do

10. 7. 1972 sp lo šn em u

SLOVENIJALES-STILLES
TOVARNA STILNEGA POHIŠTVA
IN NOTRANJE OPREME
SEVNICA
\ •

RAZPISUJE

štipendije za šolsko leto
1972/73
- za študij na biotehnični fakulteti
lesne stroke
— 3 štip e n d ije . V išina š tip e n d ije 800,00 d in n a m esec;

- za študij na fakulteti za arhitekturo
— 1 štip e n d ijo . V išina š tip e n d ije 800,00 d in n a m esec;

- za študij na ekonomski fakulteti
— 1 štip e n d ijo . V išina štip e n d ije 700,00 d in n a m esec;

- za šolanje na srednji tehnični šoli
lesne stroke
— 4 štip e n d ije . V išina štip e n d ije 600.00 d in n a m esec;

- za šolanje na srednji ekonomski šoli
— 4 štip e n d ije . V išina štip e n d ije 500.00 d in na m esec.
P ro š n je je tr e b a p o slati na n a s lo v 'p o d je tja v 10 dn eh
po o bjav i. P re d n o s t d o d e lje v a n ju im ajo d ija k i in š tu 
d e n tje v išjih le tn ik o v .
P ro š n ji p rilo žite sp rič e v a lo z a d n jih d v e h šo lsk ih let.

pa je prostovoljna dejavnost, nave
zana le na kvaliteten in privlačen
knjižji izbor, seteda pa tudi na
končno skušnjo o prebranem v spro
ščenem pogovoru. Branje zaposli vse
otrokove duševne sile, vsebini sledi
po svojih sposobnostih in si širi spo
znavni svet. Pridobiva in utrjuje si
moralne lastnosti in v sebi odkriva
duhovni svet, v katerem postaja be
sedna umetnost vir osebnega odre
šenja iz vsakodnevnih težav. Lepo
slovna knjiga postaja življenjska po
treba.
Tekmovanje za bralno značko se
v teh občinah torej širi, njegovi
organizaciji (odbor Župančičeve
bralne značke v Novem mestu) pa
želijo in pričakujejo več družbene
kot materialne pomoči zlasti od kul
turniji skupnosti in društev prija
teljev mladine. Zdaj lahko delijo
samo kovinske značke in priznanja.
Potreb pa je toliko! Šole v odročnih
krajih nimajo dovolj knjig, prav tu
pa naj bi književniki obiskali pridne
značkarje. Otrokom naj bi omogo
čili izlete v kulturno pomembne
kraje, najuspešnejše med njimi in
njihove mentorje pa bi radi nagradili
s knjigami.
Če kaj, potem bo pomoč tu nalo
žena najbolj hvaležno.
FRANCKA DULAR

Brez lista
ne bi rada ostala!
Spoštovana uprava!
Prejela sem Vaše cenjeno pismo
in Vam nanj takoj odgovarjam ter
obenem pošiljam 20 nemških mark
za 1972. Upam, da zaostanka v pla
čilu nimam. Prosim, da mi opro
stite, ker Vam nisem že prej porav
nala naročnine! Upam, da bom dru
gič bolj pridna, saj ne bi rada ostala
brez Dolenjskega lista, ki mi pomeni
več kot vsako pismo. Z možem ko
maj čakava sobote, ko dobiva v roke
naš časopis in zveva za domače no
vice. Sklenila sva, da ne bova nikoli
več brez Dolenjskega lista, dokler
bo obstajal!
Če boste še kaj hodili na obiske k
našim delavcem na tuje, povejte Va
šemu uredniku, naj drugič tudi nas
obišče. Tudi v Ringingenu ga bomo
zelo veseli.
Dovolj za danes! Če imate kaj več
prostora v Dolenjskem listu, pa Vas <
prosim, da lepo pozdravite vse na
ročnike našega časopisa doma in v
tujini, pa tudi vse domače na Bizelj
skem! Posebno lepo pozdravljata
staro mamo in strica Ivana na Bizelj
skem mala Andrej in Peter, ki ob
ljubljata, da ju v avgustu obiščeta.
Lepe pozdrave od
Družine Babič iz Nemčije

Nehati s starini, začeti z novim!
se Dolenjski list ni dovolj potru
Tako je zapisala novinarka
dil. Ali se ob primeru Vujčič —
Dolenjskega lista prejšnji teden
Štefanič, ko gre za izrazit pojav
in še dodala: „Izrečene kazni in
družbeno neodgovornega in ne
javne kritike posameznikom ne
pomenijo sekanje glav, temveč
sprejemljivega ravnanja, za kri
začetek še bolj ustvarjalnega
zo idejno-politične zavesti ne
katerih komunistov v BETi in
dela, pri katerem naj se izkaže
vsak, ki mu je pri srcu napredek
izven nje, za zlorabo delavcev,
ki zaradi zapeljanosti, nerazvite
V krogu številne družine sta 10. občine, njenega gospodarstva in
celotnega družbenega življenja v
samoupravljalske in delavske za
junija praznovala zlato poroko
vesti, strahu in naivne sentimen
Beli krajini!“
Jakob in Antonija Suhorepec iz
talnosti, politične nezrelosti,
Nato sledi članek, ki bralcu
Otovca 10. Ob slovesnosti, kije
umazanega koristoljubja, toleri
premalo
pove,
da
bi
si
iz
njega
bila na črnomaljskem matič
rajo veliki prekrški direktorja,
lahko ustvaril pravo sodbo.
nem uradu, je Siihorepcu, dol
medtem ko za svoje male na
Osebno
menim,
da
je
treba
jav
goletnemu odborniku občinske
pake hodijo pridno pred disci
nosti povedati, da gre v primeru
skupščine, in njegovi družici za
plinsko, ne da kaj več napraviti
Vujčič za nespoštovanje zakon
želel vse najlepše Janez Žunič,
kot le objaviti oportuno pisanje
skih predpisov, kršitev poslovne
nekdanji predsednik občine in
morale v zunanji trgovini, zlo in fotografijo s tovarniškega
znani prvoborec. (Foto: Gorše)
slavja direktorjeve petdesetlet
rabo pooblastil, ponarejanja
uradnih dokumentov, neodgo nice?
Srečanje
Ali uredniški odbor in glavni
vorno gospodarjenje, protiprav
urednik nista seznanjena z ve
no pridobitev zemljišč, kršitev
s kosmatincem
carinskih predpisov, neustrez liko zablodo v kateri so delavci
v NOB
nih odnosov do samoupravlja in politične organizacije v
Med vojno sem moral 1944 kot
BETI, ko nekateri posamezniki
nja in oblastnega ponašanja.
aktivist v takratni rajon v Faro ob
branijo goljufijo, oblastništvo in
Zaradi
takšnih
prestopkov
in
Kolpi. Pot je vodila skozi gozd, zato
vedenja ljudem res ni treba ,,se-* s tem izpodkopavajo dolgoroč
sem brezskrbno pešačil. Prav pod
kati glav“ , prav gotovo pa ne ne interese delavskega razreda?
vrhom poti pa sem zagledal nekaj
temnega: zdelo se m i'je, da počiva
Načelno menim, da noben
sodijo na vodilne položaje in v
človek. Ko sem se približal, se je
tisk ne sme imeti neko svojo
poslanske
klopi.
črna gmota dvignila, zagodrnjala in
Ne morem se strinjati s po politiko. Menim, da mora iti
se s truščem spustila po strmini.
zivom, češ da se naj z ustvarjal skupaj s politiko. Uredništvo
Takoj sem spoznal vulikega in moč
nega medveda, sam pa sem se jadrno
Dolenjskega lista mi ob angaži
nim delom izkaže vsak, ki mu je
spustil po drugi strani proti Borovci
ranju pri metliškem prinieru
pri srcu napredek občine.
h Kolpi.
Mislim, da se naj izkažejo samo vidneje ne daje tega zagotovila,
MARJAN TRATAR
tisti, ki želijo ustvarjati napre čeprav mu je- dobro znano,
kakšna naj bo politična funk
dek s poštenim delom - upam,
Zahvala poštenim
cija liska.
da tako mišji tudi pisec članka.
FRANCI ŠALI,
Še vedno mora veljati 'načelo,
Ko sem raznašal okoli 1. junija
Novo mesto
da cilj ne posvečuje sredstvo.
pokojnine, sem se zmotil in preveč
izplačal Ivani in Ivanu Mulcu iz Dol
V
članku pogrešam angaži PRIPIS UREDNIŠTVA: Novi
ge vasi 33, pri Kočevju in Frančiški
narka našega lista jc poročala s seje
rane politične kritike družbenih
Lindič iz Dolge vasi 34. Vsi so bili
občinske konference ZK v Metliki
razmer
v
BETI.
Prebral
sem
in
tako pošteni, da so me kasneje, ko
16. junija tako, kot je soja potekala,
formacijo v DELU in glasilu pri tem pa je bila seveda glede dol
so ugotovili, da so dobili preveč, na
napako opozorili in mi denar tudi
žine poročanja močno omejena z
KOMUNIST, ki sta po mojem
vrnili. Za njihovo poštenost se jim
obsegom, ki nam ga narekuje skrčen
-mnenju
bolj
objektivno
ter
poli
najlepše zahvaljujem.
obseg časnika.
tično
pogumneje
prikazala
' IVAN NIMAC
Bodi nam dovoljeno pripomniti,
metliški primer. Imam vtis, da da vsebuje podnaslov našega po
pismonoša iz Kočevja

ročila z dne 22. 6 . 1972 predvsem
bistvo misli, ki jo je na tej seji
občinske konference ZK v Metliki
povedal tov. Ivan Ahlin, predsednik
senata častnega razsodišča ZKS: iz
rečene kazni nekaterim metliškim
komunistomNniso nikakršno sekanje
glav, temveč predvsem vzgojni
ukrep, hkrati pa tudi resen poziv, da
je treba strniti vse pozitivne sile v
občini in njenih podjetjih. Položaj v
Metliki kliče predvsem po delu odtod tudi naš namen, da bi pod
naslov poročila po svoje prispeval k
mobilizaciji vseh zdravili sil v
občini.
Očitek o nepopolnem obveščanju
kaže obravnavati tudi s stališča, kaj
vse si nekdo predstavlja pod angaži
ranostjo. Različni način novi
narskega poročanja so v raznih čas
nikih seveda odvisni od prijemov po
sameznih avtorjev, ioda tudi Do
lenjski list ne brani kolektiva to 
varne BFTI, njenega direktorja Petra
Vujčiča ah drugih kaznovan ih čla
nov ZK v Metliki, še manj pa za
govarja očitana jim kazniva dejanja.
Dolenjski list je šel doslej vedno
skupaj s politiko ZK in SZDL in
samo tako namerava tudi vnaprej
u resničevati svoje naloge. Ne pod
piramo nikakih zablod. Anga
žiranost lista se verjetno ne bi poka
zala v tem. da bi podčrtavali vsa de
janja, posledice, oškodovanje ko
lektiva ali družbene skupnosti, oseb
no odgovornost posameznikov ali
kolektiva že zdaj, ker bodo o njih
dokončno sodbo izrekli pristojni
organi, o čemer govori tudi gradivo
častnega razsodišča ZKS. Dolenjski
list je doslej vedno poročal o vsa
kem količkaj pomembnem sodnem
postopku in bo poročal tako tudi v
bodoče.
Lahko samo obžalujemo, da iz
Metlike nismo dobili v objavo
pisma, ki je bilo prebrano na skli
cani, a nesklepčni seji občinske kon
ference ZKS 9. junija 1972. Name
njeno jc bilo za objavo v našem listu
in bi s svojo vsebino prav gotovo pri
pomoglo k idejno-političnemu raz
čiščevanju razmer in dogodkov v
Metliki, čemur so bile namenjene
tudi druge objave o medsebojnih
odnosih v Metliki zadnje tedne v na
šem listu.
UREDNIŠKI ODBOR
DOLENJSKEGA LISTA

SEKRETAR ZSJ MARJAN ROŽIČ V NOVEM MESTU:

Stabilizacija ni samo stvar vodilnih
»Bitke za stabilizacijo ni možno ločiti od bitke za uresničevanje ustavnih dopolnili,« je poudaril Mar
jan Rožič v Novem mestu - Gost občinskega sindikalnega sveta je obiskal tovarno zdravil Krka in IMV

Poklicati po imenu in priimku!
PAVLIHA (včasih list za „pam etne Slovence itd.44, danes „naše
gore list44) je 24. junija objavil pogovor z inž. Markom Bulcem, ki
vodi pri predsedstvu SFRJ svet za gospodarstvo. Iz zanimivega in
duhovitega pomenka objavljamo kratek odlomek.

PAVLIHA:
Nihče ni predvidel, da bi ta naša stabilizacija stekla gladko kot
po maslu, tolikšnega škrtanja in zastojev pa tudi ni nihče pri
čakoval. Kje in zakaj se je zataknilo, imamo morda premalo ukre
pov'

NA KRATKO
METLIKA - Jutri popoldne
ob 15. uri bo v prostorih SZDL
sestanek z mladinci, ki so se pri
javili za pohod po poteh XV.
brigade. Udeleženci pohoda bo
do dobili potrebno opremo in
navodila.
KOČEVJE - Jutri bodo v Li
kovnem salonu odprii razstavo
vaijenih plastik Toneta Svetine
na temo „Upor in nasilje". Raz
stava bo posvečena dnevu borca
in dnevu vstaje, pokrovitelj pa
bo p odjetje ITAS.
RIBNICA - Danes bo v Gla
žuti svečana seja delavskega sve
ta Inlesa ob 10-letnici podjetja.
Ob tej priložnosti bodo volili di
rektorja in podelili ure vsem, ki
so pri podjelju oziroma njegovih
predhodnikih zaposleni nad 20
let.
CERKLJE - V soboto bo za
stopnik predsednika Tita gene
ralpolkovnik Simović podelil le
talskemu centru v Cerkljah boj
no zastavo za uspešno nadaljeva
nje tradicij NOB.
KOČEVJE - Tekmovanje ru
darskih gasilskih društev iz vse
Slovenije bo v nedeljo na sta
dionu. Ob tej priložnosti bo
odprt prenovljeni gasilski dom
na Rudniku.
TREBNJE - Danes bo zadnje
zasedanje skupščine pred počit
nicami. Razen cele vrste odlokov
in sklepov bodo obravnavali
predlog lokacij za naselitev Ciga
nov; razprava o tem bo gotovo
živahna.
ČRNOMELJ: Jutri, 30. ju
nija, bo zasedala občinska kon
ferenca Zveze komunistov. Raz
pravljala bo o programih komisij
in o organizacijskih zadevah ter
ocenjevala gospodarstvo v dobi
stabilizacije.
METLIKA: Danes, 29. junija,
bodo metliški odborniki obrav
navali gospodarske uspehe pod
jetij v lanskem letu ter v prvem
tromesečju letos.
KOCEV JE - O gospodarjenju
lani in v prvih štirih mesecih le
tos bodo razpravljali na jutrišnji
sqi zbora delovnih skupnosti ob
činske skupščine Kočevje.
KOČEVJE - Novega sekre
tali a bodo izvolili na sobotni seji
občinske konference ZMS Ko
čevje. Kandidata sta Rudi Mueller iz TEKSTILANE in Marjan
Oražem iz ITAS.
BREGANSKO SELO - V ne
deljo dopoldne bodo odkrili spo
menik padlim borcem NOV in
žrtvam fašizma ter odprli dom
Zveze borcev, kjer bo razstavljal
akademski slikar rojak Ivan Bog0v£
SENOVO - Na dan rudarjev,
3. julija, bo Senovo prizorišče
slavnostne seje družbeno-političnega zbora v počastitev občin
skega praznika, rudarske prosla
ve in športnih prireditev.
KRŠKO — Delavska univerza
je v ponedeljek razdelila spriče
vala slušateljem, ki' so obiskovali
8. razred osnovne šole za odrasle
in ga uspešno končali.
TREBNJE - Včeraj je zase
dala občinska konferenca ZK ter
obravnavala obrambne priprave
v občini, program dela posamez
nih komisij in prve priprave na
skupščinske volitve, ki bodo
spomladi, prihodnje leto.
NOVO MESTO - Jutri bodo
razpisali volitve v skupščino ko
munalne skupnosti za zaposlova
nje. Skupščina bo pregledala po
datke o prijavah učencev za
srednje šote in o štipendijah ter
obravnavala vloge delovnih orga
nizacij za nove zaposlitve.
KOČEVJE - Pod pokrovitelj
stvom podjetja Itas bodo jutri v
Likovnem salonu odprii kipar
sko razstavo del Toneta Svetine,
pisca priljubljenega romana v
več delih „Ukana*. Pod naslo
vom „Nasine in upor“ bo Sve
tina razstavil zanimive skulpture,
zvarjene iz granatnih drobcev in
drugih „odvrženih" materialov.
MIRNA
V ponedeljek po
poldne so učenci osnovne šole
na proslavi staršem prikazali del
tistega, kar so se naučili med le
tom. Dan poprej so v šolski telo
vadnici odpili razstavo izdelkov
otrok.
KRM EU - V ponedeljek ie
bila v Krmelju krvodajalska ak
cija, v kateri je darovalo kri 136
krvodajalcev iz Tržišča, Šentjan
ža in Krmelja. Ponedeljkova ak
cija je bila z največjo udeležbo.
NOVO MESTO - Predsednik
skupščine dolenjske skupnosti
zdravstvenega zavarovanja delav
cev in kmetov Ciril Jamovič je
predvčerajšnjim sporočil, da je
seja skupščine, sklicana za da
nes, preložena na 6. julij.

Marjan Rožič, sekretar Zveze
sindikatov Jugoslavije, je to 23. ju
nija na pogovoru z gospodarskim in
političnim aktivom novomeške ob
čine odločno zanikal. Po njegovem
mnenju se je stabilizacija upočasnila
in tu in tam obstala na razpotjih
,zato, ker je mnoge obsedlo prepriča
nje, da je to samo stvar vodilnih
struktur, ne pa tudi delavcev.
Delavec je dandanes še vedno pre
več opazovalec in premalo obliko
valec gospodarske politike in samo
upravnih odnosov. Razloge za to
med drugim ponuja ugotovitev, da
vsi po vrsti prepočasi uresničujemo
tista ustavna dopolnila, ki zagotav
ljajo neposrednemu proizvajalcu, da
se razvije v ustvarjalno oblikovalno
osebnost.
Sekretar ZSJ je poudaril, da si je

zategadelj treba prizadevati, da
bosta bitka za stabilizacijo in bitka
za uresničevanje ustavnih dopolnil
dobojevani kot neločljiva celota.
Ene brez druge po njegovem prepri
čanju tudi ni možno dobiti.
Marjan Rožič je posebej podčrtal,
da je uspeh stabilizacije v veliki meri
odvisen od tega, kako se bo stabili
ziral delavčev žep. Cene imajo pri
tem pomembno vlogo, vendar je
praksa dokazala, da je zamrznitev
samo ukrep, ki problemov ne po
maga reševati.
Po prihodu v Novo mesto si je
sekretar ZSJ ogledal obrate „Krke“
v Ločni in se z gospodarskim in po
litičnim aktivom tovarne pogovaijal
o gospodarskem in samoupravnem
razvoju. Med drugim so ga seznanili
z bodočo organizacijo tovarne zdra
vil, ki bo predvidoma združevala
štiri temeljne organizacije združe
nega dela: kozmetiko, farmacevtiko,
bazično proizvodnjo in zdraviliški
turizem.

Marija in Mihael Draškovič sta se poročila 1922 na Mlaki pri Ko
čevju. Veliko trpljenja sta skusila v življenju. (Foto: J. Primc)

ZLATA POROKA ZAKONCEV DRAŠKOVIČ

Že mlada brez staršev
Natanko po 50 letih zakona sta si
17. junija ponovno obljubila zvesto
bo zakonca Marija in Mihael Draško
vič iz Kočevja, Trata IX št. 1. Po
ročila sta se leta 1922 na Mlaki pri
Kočevju.
Mihael Draškovič je bil rudar v
Kočevju. Tu je spoznal Marijo
Kaucky, ki je tudi delala v Rudniku.
V zakonu se jima je rodilo 9 otrok,
od katerih jih 6 še živi. Ena izmed
hčera je sodelovala v NOV in bila
zaprta v Begunjah. Po vojni, čeprav
invalidsko upokojen, je oče Mihael
pomagal kot strokovnjak, kjerkoli
so ga potrebovali, in je tako pri
speval k izgradnji porušene domo
vine.
Mihael Draškovič se je rodil 4.
septembra 1895 v Ogulinu. Komaj
13 let star je odšel z očetom na delo
v N em čijo,'s štirinajstimi leti pa je
ostal že brez obeh staršev. Leta
1913 se je zaposlil v kočevskem
Rudniku in delal tam do 1926.
Skrbel ni le zase, ampak tudi za
mlajše brate in sestre. Nato seje za
poslil v rodnem mestu kot strojni
ključavničar in tam ostal do upo
kojitve 1946. Zdaj pa z ženo že-8 let
živita na Tirati pri Kočevju.
Žena Marija, rojena Kaucky, se je
rodila 28. novembra 1902 na Če
škem. Njena družina je prišla v Ko
čevje, ko ji je bilo dve leti. Oče se je
zapodil v Rudniku. Leta 1913 je bil
poklican k vojakom, a se ni vrnil iz
ruskega ujetništva. Mati je ostala
sama z osmimi majhnimi otroki. Ma

rija, čeprav še otrok, je morala po
prijeti, se zaposliti in delati za mlaj
še sestre in brate.
Tudi v zakonu jima ni manjkalo
težav, saj sta morala z majhno plačo
eživljati številno družino. Pomanjnje, bolezni in vojne tegobe ju
niso strle. Vedno sta kljubovala zli
usodi in želimo jima, da bi še dolgo
srečno živela.
J. PRIMC

E

Preden se je Rožič sestal z gospo
darskim in političnim aktivom ob
čine, je ^obiskal tudi IMV. Zanimalo
ga je mesto te tovarne v mednarodni
avtomobilski industriji, posebej pa
organizacija, kot jo predvidevajo
ustavna dopolnila. Povedali so mu,
da so v obratu Beli manastir že usta
novili temeljno organizacijo združe
nega dela, v Novem mestu in v dru
gih obratih pa so take organizacije
še v načrtu.

Gospodarskih stisk nam ne manjka. Vzemimo za primer
nelikvidnost. Kje bi lahko najprej iskali vzrok zanjo?

Uporniški

Kako pa je krivda za slabo poslovanje porazdeljena v takš
nem zgubarskem podjetju?

BULC:

Vzrok ni samo eden, jih je več! To so delovne organiza
cije, ki poslujejo brez svojih obratnih denarjev in vise samo
na vimenu bančnih kreditov; vsi, ki delijo osebne dohodke
nad produktivnostjo, torej več, kot so jih res zaslužili; tisti,
ki investirajo „jurja“, čeprav imajo v žepu samo dinar; Še
posebej pa delovne organizacije, ki „prigospodarijo “ izgube.
PAVLIHA:

(Nadaljevanje s 1. str.)
svetnega zbora republiške skup
ščine, slavnostni govornik na prvi iz
med vrste proslav 500-letnice upo
rov na Slovenskem in 400-letnice
hrvaško-slovenskega upora.
S pesmijo, ki najbolj razumljivo
govori vsem, je zatem izrazilo svoia
čustva 16 zborov, ko je pod tak
tirko Jožeta Gregorca iz 700 grl za
donela pesem „Le vkup, le vkup
uboga gmajna44 in za njo še „Pesem
o svobodi*; torej poziv za boj in
uresničitev idej tega boja, ki je slo
venskemu narodu prinesel svobodo.
Vmes je igralec Miha Baloh recitiral,
odlomke o Gubčevem kronanju v
Zagrebu.
Slovesnosti so se začele že v so
boto, ko je kmet Franc Radišek z
Orehovega v novem delu Sevnice od
kril spomenik puntarjem, betonsko
prizmo s simboli sonca in suženj
stva, delo arh. Filipčiča in kiparja
Rudija Stoparja. Na tem spomeniku
so napisane preroške besede „Sonce
tretje in največje - glejte, to pa
krvavo ž a ri'. Pred spomenikom je
spregovoril Maijan Gabrič, predsed
nik ObS Sevnica, domači pevski
zbor je zapel puntarsko, prebrali so
Kardeljevo brzojavko, mladinci in
mladinke pa so recitirali Aškerčevo
„Staro pravdo44.
V
čast obletnice je zatem v gale
riji v gradu prof. Stanko Škaler,
predsednik posavskega pripravljal
nega odbora, odprl razstavo umet
niških del s kmečko-socialno moti
viko, izjemen izbor umetnin bratov
Kraljev, bratov Vidmarjev, Franceta
Miheliča in Jožeta Gorjupa, umet
nikov, ki so poznali kmečko živ
ljenje, garače, pastirje, sejalce, taberharje, hlapce, prosjake, kmečko lju
bezen. Sledil je še koncert tržaškega
pevskega zbora „Jakob Petelin-Gallus“ v Lutrovski kleti.
M. LEGAN

BULC:

Krivda delavcev je predvsem v tem, da premalo samo
upravno zahtevajo ustrezne spremembe v poslovanju pod
jetja. Vsa druga odgovornost pa je na vodilnih v podjetju, ki
so vendar tam zato, da podjetje vodijo k dobičku, ne k
izgubi!
PAVLIHA:

Kaj menite, kako pa se je treba teh „dobrot" lotiti?
BULC:

Tako, da nehajno govoriti nasploh. Da vse, ki našteto
počno, pokličemo po imenu in priimku.

Obrtno podjetje »ELA«,
Novo mesto
razpisuje
JA V N O L IC IT A C IJO
za p ro d ajo
n a s le d n jih vozil:

— le tn ik 1969, iz k lic n a c e n a 14.000 d in,

2. IMV Turist
— le tn ik 1969, iz k lic n a c en a 17.000 d in.
' .

P O G O JI:
p o d i. — o p ra v lje n pom o čn išk i iz p it — sp rič e v a lo ;
pod 2. — k o n č a n ih še st ra z re d o v o sn o v n e šole in v e 
se lje do te g a poklica.
K a n d id a ti n a j se p rija v ijo p ism en o a li o sebno n a u p ra 
vi p o d je tja . '

O be vozili sta v vozn em s ta n ju in re d n o v zd rž e 
v an i. L ic ita c ija bo v p etek , 7. ju lija , ob 11. u ri
za d ru ž b e n o p ra v n e osebe in ob 12. u ri za občane.
L ic ita c ija bo v p ro s to rih o b rtn e g a p o d je tja
»ELA« N ovo m esto, R ag o v sk a 7 a, N ovo m esto.

O gled vozil v sa k d a n od 6. do 14. u re.
V si in te re s e n ti m o ra jo p red začetk o m lic ita c ije p la č a ti
k a v c ijo v v išin i 10 % od iz k lic n e cen e v gotovini ali
b a rira n e m čeku.

Srečanje bratstva in enotnosti

x

1. več kvalificiranih dimnikarjev
2. več vajencev za izučitev
za poklic dimnikarja

W
J>

1. IMV Kombi

DIMNIKARSKO PODJETJE,
LJUBLJANA, Pokopališka 11
razpisuje
za o k o liše B R E Ž IC , N O V EG A M E ST A
in T R E B N JE G A n a s le d n ja p r o s t a .
d e lo v n a m e sta :

[da

Osrednje slovenske proslave ob 30. obletnici pr
vih slovenskih brigad se bo udeležilo tudi 5 do
7.000 članov ZRVS Slovenije
V
okviru praznovanja 30. obletnice nastanka slovenske partizanske vojske
oziroma njenih prvih brigad bo od 2. do 4. julija v Ljubljani veliko srečanje
rezervnih vojaških starešin iz vse Jugoslavije. Pripravlja ga republiški odbor
ZRVS Slovenije. Iz drugih republik bo prišlo k nam več kot tisoč rezervnih
starešin.
vodih pa jih bodo znani udeleženci
Gostje bodo, razdeljeni v sedem
NOB.
.
skupin, 2. julija popoldne odšli na
Dolenjski se obeta obisk skupine,
izlete po Sloveniji ter obiskali vrsto,
ki bo obiskala Žužemberk, Bazo 20,
najbolj znanih krajev iz NOB ter me
Kočevje in Turjak. V teh krajih bo
sta, ki imajo danes vodilno vlogo v
več sprejemov in pozdravov, srečanj
slovenskem gospodarstvu oziroma
s tamkajšnjimi rezervnimi stareši
turizmu. Sli bodo vsak v svojo smer,
nami, zvečer pa se bodo vsi gostje
zbrali v gostišču pri Sternu v Ljub
ljani.
Osrednje proslave v Zadobrovi pri
Ljubljani se bodo 4. julija udeležili
vsi gostje iz bratskih republik.
Na proslavi 30. obletnice* ustano
vitve prvih slovenskih brigad, ka
terih tradicije neposredno nadalju
jejo prav rezervni starešine, bo delež
vojaških starešin velik in po
memben. Slavja v Zadobrovi se bo
'udeležilo kakih 5 do 7.000 članov
ZRVS.

CESTNO PODJETJE NOVO MESTO
ASFALTNI OBRAT

DRNOVO

Zelena luč
v zdravstvu
■
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Podjetje vzdržuje, modernizira in gradi ceste na območjih de
vetih dolenjskih in posavskih občin; Novega mesta, Trebnjega,
Krškega, Brežic, Sevnice, Kočevja, Ribnice, Črnomlja in Metlike.
Pred desetimi leti, ko je bilo podjetje ustanovljeno, je dobilo v
oskrbo 1.092 km makadamskih in asfaltnih cest I., II. in III. reda.
Tedaj je bilo asfaltiranih le slabih 200 km, ob letošnjem jubileju pa
so imeli že 415 km asfaltiranih cest. Od novega leta ima podjetje v
oskrbi 826 km cest, od teh je 450 km makadamskih in 376 km

asfaltnih. V podjetju si prizadevajo, da bi na svojem območju mo
dernizirali in asfaltirali čimveč cest, saj dobro vedo, da se po slabih
cestah slabo vozi.
Cestno podjetje Novo mesto ima na Drnovem pri Kr&em svojo
asfaltno bazo. Asfalt, s katerim so delavci podjetja prekrili že ve
liko naših cest, parkirnih prostorov, športnih igrišč in drugih po
vršin, je prav iz tega obrata, zato kolektiv čestita ob prazniku krške
občine vsem občanom in prebivalcem širše Dolenjske.

Dr. Stane Brežic, pomočnik repu
bliškega sekretarja za zdravstvo in
socialno varstvo, je v ponedeljek,
26. junija, vodil pokrajinski posvet v
Novem mestu, ki so se ga udeležili
predstavniki zdravstvenih ustanov,
občinskih
skupščin,
skupnosti
zdravstvenega zavarovanja delavcev
in kmetov ter poslanci iz črno
maljske, metliške, trebanjske, krške
in novomeške občine. Na posvetu so
podprli predloge, naj bi v Sloveniji v
naslednjih treh letih kadrovsko iz
boljšali zdravstvo, patronažno služ
bo in uskladili osnovno, bolnišnično
in specialistično zdravstveno službo.
Menili so tudi, da petletni načrt
zdravstvenega varstva, ki ga je iz
delal novomeški Zavod za zdrav
stveno varstvo, že kaže lepe sadove
na Do lenjskem, zlasti pa se je začelo
marsikaj izboljševati po družbenem
dogovoru, ki so ga lani podpisali
predstavniki zdravstvenih zavodov,
občinskih skupščin in skupnosti
zdravstvenega zavarovanja.

M inuta zamujena ne vrne se nobena!
V letalstvu večkrat odločajo zamujene desetinke sekund kot zamujene cele minute, v prizadevanjih za izgradnjo novomeškega letališča pa bo
morda nekaj zamujenih tednov pomenilo nenadomestljivo izgubo za našo pokrajino
Večkrat smo že pisali o grad
nji novega poslovnega in šport
nega letališča v Zalogu pri N o
vem mestu, precej podobnih
prispevkov smo lahko prebrali
tudi v drugih naših časopisih o
razvoju jugoslovanske in slo
venske letališke mreže. Med
tem je bilo zgrajenih v Jugo
slaviji 14 velikih (primarnih)
zračnih luk, opremljenih za
sprejem skoro vseh vrst sodob
nih letal, 20 krajev pa je še pri
javilo svoje želje po podobnih
(sekundarnih) letališčih, ki naj
bi jih pomagala zgraditi Zvezna
uprava za civilno letalstvo. Z
uveljavitvijo novih ustavnih
amandmajev pa je odgovornost
za zgraditev sekundarnih leta
lišč prešla na ramena republik.
Čeprav ugotavljamo in pri
znavamo vsevprek, da je letal
stvo prevoznik bodočnosti (po
svetu — sedanjosti!), pa nam je
vsaj v Sloveniji že na prvem ko
raku zmanjkalo sape!
Ko bi bilo treba odločno po
staviti in strokovno utemeljiti
načrt razvoja in gradnje sloven
ske mreže letališč, se še boju
jemo z dvomi, ali je edino slovensko letališče na Brniku pri
Ljubljani poslovno uspešno ali
ne, hkrati pa napovedujemo, da
bo že leta 1985 šlo skozenj več
kot milijon potnikov in skoraj
100.000 ton tovora! Dokler pa
ni sprejet razvojni načrt, tudi
precejšnje vsote denaija, ki je
potreben za tako obsežne grad
nje, ne bo mogoče dobiti.

»To je več,
kot je do zdaj
dala katerakoli
naša občina!«

Maribor
Slovjenjgradec
Moštanjci

Za izjavo o gradnji in po
menu letališča v Zalogu smo
prosili tudi predsednika no
vomeške občinske skupščine
Avgusta Avbaija, kije rekel:

Ljubljana

Novomesto

ZAGREB

Portorož
obstoječe mednarodno letališče
mednarodno letališče v gradnji
"t"

športno letališče

Takole je slovensko ozemlje pokrito z letališči. Večji krogi (50 km) predstavljajo območja obstoječih primarnih letališč,
manjši (30 km) pa območja, kjer so možnosti za gradnjo letališč STOL.

kami. Letališče takega razreda
(„connecting point“) pa je da
nes navzlic najboljši volji težko
Kako daleč smo?
f utemeljiti celo za Ljubljano. NeTo so usodni trenutki zlasti
morda zaradi tega, ker za našo
za dve slovenski letališči: Brnik,
prestolnico po svetu ne bi bilo
ki ima že za današnji promet
nobenega turističnega ali po
premajhna in sploh neprimerna
slovnega zanimanja, ampak za
letališka poslopja, ter Novo me
radi izredno velikih stroškov za
sto, ki je z zemeljskimi deli za
vzdrževanje takega objekta, saj
novo letališče začelo pred do je znano, da so trenutno le tri
brima dvema letoma. Primorci
ali štiri jugoslovanska letališča
so lani položili asfaltno plast na
res poslovno uspešna.
svojo 700 metrov dolgo vzletNe gre za to, da ne bi verjeli v
no-pristajalno ploščad v Por
bodočnost letalskega prometa, saj
poltem ne bi imelo smisla zgraditi
torožu, vendar nimajo še nonobenega letališča, vendar na primer
. benih poslopij niti kakšnih dru
novomeška potniška železniška po
gih naprav, ki bi dovoljevale kaj
staja še danes ni premajhna, čeprav
več kot športno letenje. Tem
se nekdaj tako nadobudna dolenjska
železnica razvija „s polno paro“ že
trem prizadetim se je pridružil
skoraj tri četrt stoletja.
še Maribor, kije naročil projekt
za sekundarno letališče med
Pohod STOL letal
narodnega razreda.
Zato bi bilo prav čimprej odlo
Že pri prvih načrtih slo
čati o razvoju tega, kar že imamo,
pravzaprav tega, kar je res nujno in
venske letališčne mreže bo tre
- izvedljivo. K oje ves razviti svet že
ba upoštevati vsaj ta štiri leta
sit prvega navdušenja pod nizko le
lišča, se pravi pripraviti toliko
tečimi reaktivnimi orjaki, blizu ve
denarja, da bodo lahko po pred
likih mednarodnih letališč, zlasti pa
oglušujočega ropota njihovih mo
pisih zaživela. Ta hip je najbrž
torjev in tisočev kubičnih metrov
tudi izkušenim načrtovalcem
strupenega plina, ki ga izbruhajo v
težko napovedati, kakšne med
nekaj sekundah, bi bilo dobro pre
narodne težnje imajo zlasti Ma
računati, če imamo toliko denarja,
da si tak cirkus lahko kupimo, in
ribor, Novo mesto in Portorož,
koliko nam bo resnično koristil.
če gre za letališča, ki naj bi ime
Prvo navdušenje se je namreč
la neposredno zvezo z najhitro sprevrglo v veliko razočaranje:
večjimi svetovnimi zračnimi lupri povprečnem mednarodnem le

tališču traja najmanj eno uro, ko
odideš od doma, preden sedeš v le
talo, ki te v slabi uri prenese 1000
kilometrov daleč-, in spet eno uro od
letala do tja, kamor si namenjen. Za
to pot si moral uporabiti eno letalo
in kakšnih šest avtobusov. V no
tranjem prometu srednje velikih de
žel so taki „poleti4* s šestimi avto
busi in enim letalom prej luksus kot
potreba. To je vodilo načrtovalce,
da so se začeli prizadevno ukvarjati
z letali, ki bi kar mogoče tiho vzle
tala sredi mest. To letalstvo je zdaj
na pohodu pod kratico STOL
(Short Take-Off and Landing = kra
tek vzlet in pristanek), izpopolnjeno
QSTOL (Quiet STOL = tihi STOL),
najuglednejše letalske tovarne pa se
že nekaj let ukvarjajo z letali VTOL
(Vertical Take-Off and Landing =
navpični vzlet in pristanek). Upo
raba helikopterjev ne pride v poštev
zaradi prevelike cene in premajhne
vodoravne hitrosti.

V jeseni prepozno
Slišati je, da se bodo resne
razprave o slovenski letališčni
mreži morda začele na repu
bliški ravni že to jesen. Do ta
krat naj bi zbrali potrebne
utemeljitve za tako ali tako
obliko te mreže. Nerodno je
samo to, da smo v Novem
mestu za nekaj let prehiteli to
načrtovanje. Pohiteli smo gra
diti novo športno letališče s
travnato stezo, ker smo ra
čunali, da bi na njej izvedli sve
tovno jadralno prvenstvo. Za to

Na sliki je letalo STOL, 48-sedežni kanadski De Havilland DHC-7, s štirimi Pratt in Whitneyevimi
turbo-propelerskimi motorji, ko vzleta na 700 metrov dolgi ploščadi tako rekoč sredi mesta

.Drugje se pogovaijajo o potovanjih z raketami, pri nas se še o
letališčih težko . . .
prireditev se je v letu 1972 po
tegovala Jugoslavija in prven
stvo se bo res prihodnji teden
začelo v Vršcu. V Novem mestu
se je gradnja športne steze za
čela leto dni prepozno, letališče
pa je vseeno potrebno, saj stara
steza niti za Športno letenje ne
ustreza več, kaj šele za šolanje
ali celo poslovne in turistične
polete.
Opravljena so zemeljska in
druga dela, odkupi zemljišč in
rušenje objektov v približni
vrednosti 50 milijonov novih dinaijev! Mere vzletno-pristajalne
steze ustrezajo vsem zahtevam
turističnega,
poslovnega in
športnega letenja. Toda pred
videna je travnata površina!
Tako letališče pa nima za kakr
šenkoli resen gospodarski razvoj
skoraj nobenih možnosti. Treba
bi bilo položiti asfaltno pre
vleko na vsaj 1500 metrih dol
žine. To pa je v današnjih časih
brez dvoma prehud zalogaj za
novomeško občino, čeprav gre
komaj za dobro gesetino konč
ne vrednosti letališča. V denaiju pomeni to okroglo 15 mi
lijonov dinaijev, ki jih je treba
zagotoviti v 15 dneh, ker potem
na gradbišču ne bo mogoče več

odlagati nadaljevanja delrtreba
se je tako odločiti: ali trava ali
asfalt!
Najbrž je bilo premalo časa
za široka posvetovanja z dru
gimi dolenjskimi občinami in
podjetji, ki bi jim domače leta
lišče odprlo nova vrata v svet,
brez dvoma pa ni naprednega
Dolenjca, ki ne bi razumel in
podpiral potrebe po sodobnem
letališču z zmogljivostmi in
prednostmi, kijih nudijo na pri
mer letala STOL, pa naj bo to
glede priročnosti, razmeroma
majhne cene gradnje in ne na
zadnje tudi manjšega ropota in
smradu.
Tako smo pravzaprav pred
zgodovinsko odločitvijo, ali naj
ostane ena največjih trenutnih
naložb na Dolenjskem na pol
poti ali pa naj se tudi naše pod
ročje, ki je v zadnjih letih na
redilo ^spontan in presenetljiv
gospodarski skok, enakopravno
vključi v tokove podovnega živ
ljenja Slovenije. Ena izmed poti
za tako enakopravnost je tudi
dolenjsko poslovno letališče v
Zalogu pri Novem mestu, za
usodo katerega so skoraj dobe
sedno štete - minute!
MARJAN MOŠKON

BREZ BESED

„Mislim, da se Novo mesto in
Dolenjska ne moreta odpovedati
tej edinstveni možnosti, da zgra
dita sodobno letališče, in to
predvsem iz treh razlogov:
V Poslovni prevozi tovora
nam morda danes še niso zani
mivi, ker še nismo vzeli svinč
nika v roke, da bi izračunali
ceno za prevoz nekaterih vrst
blaga glede na njihovo veliko
vrednost in majhno težo (na pri
mer zdravila, rezervni deli, ele
menti za telekomunikacije in po
dobno). Tega nam ni bilo treba
računati, ker nismo imeli niti
letališča, niti dovolj prostora,
niti tako strogih dobavnih ro
kov.
- Potovanja naših poslovnih
ljudi z letali so zdaj zaradi odda
ljenosti letališč v Zagrebu in
Ljubljani še zelo nepraktična;
kaj bi prihranili, če bi imeli leta
lišče doma, pa tudi nismo raču
nali, ker ni bilo potrebe. Vendar
sem prepričan, da bo Novo me
sto s 50.000 prebivalci, kakršne
ga načrtujemo, z ožjim zaledjem
100.000 in šrišim zaledjem
150.000 prebivalcev kaj hitro
upravičilo tako letališče. Niti ne
dvomim, da bo tudi življenjska
raven neposlovnih ljudi rasla, kar
bo povečalo zanimanje za zaseb
na potovanja z letalom.
- Nič manj niso zanimivi
skupinski turistični obiski, kijih
zdaj pripeljemo na eno večjih
letališč, potem pa razvozimo,
kakor, vemo in znamo. Morda
sicer mislimo, da je to zanje za
nimivo, toda njim se predvsem
mudi priti na c ilj. . . Zadnji čas
pa vlada veliko zanimanje za
naše kraje tudi med ljudmi, ki bi
radi prišli z lastnimi manjšimi
enomotornimi in dvomotornimi
letali.
Napeli smo vse sile, vendar
nič ne kaže, da bi tako letališče
lahko uredili z lastnimi močmi.
Opravljena so mnogo bolj za
htevna zemeljska dela na prista
jalni stezi, kot smo sploh lahko
pričakovali, odkupljena so zem
ljišča, urejena skoraj vsa rušenja
poslopij v območju steze, po po
godbi moramo modernizirati do
leta 1974 tudi cesto do letališča
z mostom čez Temenico. Tu
smo že v stiski za denar in kaj
malo upanja imam, da bomo to
v roku sploh zmogli, kaj šele da
bi našli denar za asfaltiranje plo
ščadi. Mislim, da ie to več, kot
je do zdaj katerakoli občina v
Sloveniji j m sp evala za gradnjo
letališča. Zato upravičeno priča
kujemo sodelovanje republike,
in sicer, da financira asfaltiranje
vsaj najmanjše dolžine steze. Re
publika bi morala dati odgovor
ne glede na to, da nimamo še re
šeno, kakšna bo bodoča mreža
letališč v Sloveniji. Sicer bomo
zapravili prednosti, ki jih ima-'
mo, saj bi vsako poznejše po
pravljanje ali dopolnjevanje trav
nate steze stroške vsaj podvojilo,
če ne potrojilo.
Pri tem pa moramo upoštevati
tudi, da bo menda opremo za tri
letališča v Slovenci prispevala
Zvezna uprava za civilno letal
stvo. Zdaj je predlog za pred
nostni red gradnje Maribor,
Novo mesto in še eno letališče.
Če zdaj izpademo iz te skupine,
je vprašanje, kdaj bi spet lahko
prišli vanjo. Taka oprema pa po
meni novih 15 milijonov, ki bi
jih tako izgubili
Asfaltna steza je projektirana
za minimalno dolžino 1500 m in
za osne pritiske tipičnega letala
DC-9, ki bi lahko pristalo v Zalo
gu pod pogoji normalne vidlji
vosti. Letališče bi bilo opremlje
no in registrirano za mednarodni
^promet."
•
j

KJE STE, DOLENJSKI SREDNJEŠOLCI?

ku ltu ra
in
izobra
ževanje

Strah pred na pol praznimi razredi
Prijave kažejo, da bo jeseni precej srednješolskih razredov praznih,^ če bo
ostalo pri sedanjem zanimanju za nadaljevanje šolanja v gimnazijah in
drugih srednjih šolah - Vpis lahko popravi slab vtis
Ali bodo jeseni prvi razredi srednjih šol na Dolenjskem, v Beli
krajini in Spodnjem Posavju na pol prazni? Tako se te dni spra
šujejo šolniki, šolska vodstva, izobraževalne skupnosti, zavodi za
zaposlovanje in nemara še kdo. Res še ni znan vpis, zanj bomo
vedeli šele na začetku novega šolskega leta, znane pa so prijave, ki
predvsem kažejo razpoloženje in pripravljenost otrok s končano
osemletko v žepu za nadaljevanje študija v srednjih šolah.

Slovenski kiparji
v Koranskem parku
Koranski park skulpture v Kar
lovcu bo to poletje predstavil svo
jemu občinstvu sodobno slovensko
kiparstvo. Razstavo, ki jo prireja
kulturni center Zorin dom, bodo
odprli v soboto, 1. julija, ob 19. uri
v Vrbanićevem paviljonu.

V Kostanjevici:
nova razstava
Jutri ob 19. uri bo akademik dr.
France Stele v Lamutovem likov
nem salonu v Kostanjevici odprl
retrospektivno razstavo del sloven
skega kiparja Franceta Goršeta, do
lenjskega rojaka iz Zamosteca pri
Sodražici. Izbor del je opravil dr.
Stele, ki je hkrati napisal tudi kri
tično portretno študijo o umetniku.
Kipar Gorše bo letošnje poletje ob
hajal 75-letnico rojstva, s skoraj pet
desetletnim ustvarjanjem v Jugosla
viji, Avstriji, Italiji, Kanadi in ZDA
pa se je uvrstil med klasike sloven
skega kiparstva. Rihard Jakopič ga
je že 1932 pozdravil: „Nova zvezda
na umetnostnem nebu!" Po -uvod
nem nagovoru na jutrišnji razstavi
bo igralka Elvira Kraljeva recitirala
prizor Vrze iz Levstik-Kreftovega
„Tugomera", Slovenski oktet pa bo
pod umetniškim vodstvom dr. Valensa Voduška nastopil s sporedom
pesmi domačih in tujih skladateljev.
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Najprej: ali je potrebno biti plat
zvona, še predenje znano dokončno
število novih prvošolcev na naših
srednjih šolah? Obešanje trenutnega
stanja na veliki zvon morda res ni
potrebno, vendar pa razsodnost ve
leva, da opozorilno na problem, ki
bi bil lahko že kmalu boleč. Ne na
zadnje so tako opozorilo prek tiska,
radia in televizije prejšnji teden že
leli sporočiti tudi predstavniki re
publiških organov. Nedvomno tudi
za to področje velja: bolje je pro
blem preprečiti, kot ga kasneje raz
reševati.
Na našem območju ta čas ni dru
gače kot drugod po Sloveniji: če bo
ostalo pri prijavah, bo v novem šoN
skem letu manj dijakov, kot je pri
pravljenih klopi v šolah. Najbolj to
velja za vse štiri gimnazije, kamor se
je prijavilo znatno manj mladincev
kot v nekatere druge šole.
Brežiška gimnazija ima na voljo
140 „sedežev" za dijake. Za novo
šolsko leto se jih je prijavilo le 86.
bo tako ostalo tudi po vpisu, bo

\

Že nekajkrat so bili za Žagar
jevo nagrado predlagani šolniki
iz dolenjskih logov, ali je že vse
lej tako naneslo, da je to visoko
priznanje smuknilo v druge roke.
Nekajkrat tudi, ko bi človek pri
segel, da „zdaj pa bo". Ampak
potrpljenje je'božja mast, in če
dobitniku ne moremo čestitati
letos, mu bomo prihodnje leto.
Upanje nas res ni prevaralo: v
petek so na ljubljanski sloves
nosti za Žagarjevega nagrajenca

Ob nagradi
1972 razglasili tudi Antone
Troho, ravnatelja viniške osem
letke. Nagrado je torej dobil
mož, ki je iz Župančičevega
rojstnega kraja naredil ime, ka
terega spoštljivo izgovarjajo v
prosvetnih in posvetnih krogih
po domovini in mu izkazujejo
naklonjenost celo državniki takš
nega slovesa, kot je VVilly
Brandt.
Med vsemi dolenjskimi kan
didati za Žagarjevo nagrado bi
gotovo ne našli nikogar, ki bi to
priznanje bolj zaslužil kot
skromni in kot mravlja marljivi
Anton Troha. To seveda ni ka
dilo neznancu, ampak priznanje
človeku, ki si v življenju želi le
to, da mu sreča pri uresni
čevanju zamisli in tisočerih po
bud za blaginjo šole in kraja ne
^bi obrnila hrbta.
J. JUST^

ZA IZOBRAŽEVANJE 28,3 MI
LIJONA - Denarni načrt sklada no
vomeške izobraževalne skupnosti
predvideva za letos 28,352.937 din
dohodkov. Za osnovno dejavnost
petnajstih osnovnih šol s podružni
cami je predvideno 23,5 milijona
din, za posebno šolo 830 tisočakov,
nekaj manj kot 1,7 milijona dinarjev
pa za vzgojnovarstveni zavod, otro
ške vrtce in šolsko varstvo. Glasbena
šola Marjana Kozine bo dobila 362,
Zavod za izobraževanje kadrov pa
225 tisočakov.
TRDINOV SKLAD - Novo
meška izobraževalna skupnost je le-
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Gaj mrtvih
V Krškem so pripravili načrt
za gaj mrtvih. Uredili ga bodo
nedaleč od Hočevarjevega mav
zoleja. V gaju bodo uredili gro
bišče slavnih mož. Tam bo po
slej pokopan tudi slovenski pisa
telj dr. Janez Mencinger, ki je v
Krškem preživel skoraj pol sto
letja.
Mencingerjev grob so že več
krat prekopali, zadnjič pred pro
slavo 100-letnice gasilskega dru
štva. Vselej ni šlo brez nerod
nosti, kar pristojni v Krškem
tudi priznavajo. Z vzorno ureje
nim gojeni naj bi dosedanje
spodrsljaje za vselej „prekrili".

54 mest praznih. Kočevska gim
nazija bo morala dobiti še 32 di
jakov, da bo izpopolnjena, črno
maljska 9, novomeška 36. Zanimivo
pa je, da se je več dijakov, kot je na
voljo prostorov, prijavilo za peda
goški oddelek novomeške gimnazije.
Vsi trije oddelki tehniške strojne
in clektro šole v Krškem bi glede na
prijave, lahko vzeli še 50 dijakov,
kmetijska šola Grm še 22, zdrav
stvena šola v Novem mestu pa na

mi vsi

L
varčujemo!

oddelek otroške (pediatrične) smeri
še 9 dijakov.
Več dijakov, kot omogočajo šol
ske zmogljivosti, se je javilo za eko
nomsko šolo in upravno administra
tivno šolo v Novem mestu - skupaj
kar 79 preveč.
Pripomnimo naj še enkrat, da so
ti podatki vzeti iz prijavnic, in ne
vpisnic, kar pomeni, da se bodo šte
vilke za posamezno šolo do končne
popolnitve z dijaki lahko še bistveno
spremenile. Prvi val vpisovanja je
pravkar minil, tik pred začetkom
novega šolskega leta bo drugi in zad
nji vpis. Slej ko prej bomo šele tedaj
lahko ocenili razvojno pot dolenj
skega srednješolstva proti vseslo
venskemu smotru, naj bi šolanje na
srednjih šolah nadaljevalo kar največ
naših fantov in deklet.
I. ZORAN

Maša »naiva«

ODI
rnl

V soboto bo Krste Crvenkovski, podpredsednik
predsedstva SFRJ, v Trebnjem odprl razstavo del
jugoslovanskih likovnih samorastnikov
Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem znova odpira svoja vrata: v
soboto, 1. julija ob 18. uri, bodo v avlah domače osnovne šole znova odprli
Salon jugoslovanskih likovnih samorastnikov. Pokrovitelj razstave je Krste
Crvenkovski, podpredsednik predsedstva SFRJ. V koncertnem sporedu bodo
sodelovali Vilma Bukovčeva, Iva Zupančičeva, Ladko Korošec in Miroslav
Brajnik, med domačini pa Zvonka in Jože Falkner. - Razstava bo odprta do
31. julija vsak dan od 10. do 12. ure ter od 15. do 18. ure. Hkrati bo v
trebanjski galeriji likovnfli samorastnikov ves mesec odprta razstava slik in
kipov iz galerijskega fonda.
samorastniki spogledajo z njimi in
Trebnje ne preseneča s hrupom in
ob njih uveljavijo svojo mOč in
skoki; organizacijsko kot razstavno
samobitnost. Ko se tako učvrščajo
življenje Tabora slovenskih likovnih
merila, bo prihodnji korak odpreti
samorastnikov in njegove lani od
vrata tujim gostom, pa tudi po
prte galerije zori premišljeno in na
peljati slovenske samorastnike v
črtno, ne da bi iskalo zunanjih več
svet, preskusiti njihov domet v sre
jih priznanj. Pa vendarle drži, kar
diščih, ki ob njih ne bodo doma
smo zadnja leta že večkrat ugoto
čijsko razčustovana, temveč se
vili: zraslo je novo središče kultur
bodo odzvala samo na tisto, kar je v
nih prizadevanj, daleč proč od nek
njihovih delih globoko in bistveno
danjih klasičnih središč razstavnega
človeškega. Prvi korak na tej poti je
življenja, ki si zanesljivo in predvsem
trenutna razstava slovenskih samo
z načrtnim, solidnim delom gradi
rastnikov na Poljskem in v Ka
tirnice v prihodnost. O tem je prof.
nadi . .
Zoran Kržišnik, predsednik umet
Ko te dni pozdravljamo v Treb
niškega sveta trebanjskega tabora,
njem najvidnejše predstavnike jugo
med drugim zapisal v uvod razstav
slovanskih likovnih ustvarjalcev nega kataloga letošnjega salona:
samoukov, lahko domačemu taboru
„Osnovna misel je jasna: Trebnje
kot- njegovi galeriji zaželimo pred
želi gojiti samorastništvo v izčiščeni
vsem miren in čvrst korak k ciljem,
obliki in si pri tem prizadeva najprej
ki so znani in izčiščeni. Samorasli
dosledno zakoličiti pojem „naive"
slovenski in jugoslovanski ustvarjalci
ter tako konsolidirati domači teren,
so dobili v Trebnjem središče, kjer
potem pa povabiti nekaj nespornih,
se srečuje in se bo srečevala čista
priznanih, uglednih umetnikov i^z
naša „naiva".
TONE GOŠNIK
bratskih republik, da se domači
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podružnici
KRŠKO!
•

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 kredjte

•

opravljajo vse druge bančne posle

Kolektiv DBH in podružnice Krško čestita svo
jim varčevalcem in občanom za 4. julij, praznik
občine in dan borca!

elektrarna
BRESTANICA
Potrošnikom električne ener
gije čestitamo ob prazniku
krške občine!

'V * * *® * ' '- « K *

Med najstarejšimi udeleženci
Salona 1972 v Trebnjem bo
tudi Petar Smajič, eden izmed
najbolj izvirnih jugoslovanskih
kipaijev-samoukov. Na sliki:
njegova DVOJNA PIRAMIDA
(les, 1964)

tos prvič v svojem proračunu zago
tovila 10.000 din za Trdinov sklad,
iz katerega bodo podeljevali nagrade
učiteljem za najboljše dosežke na
vzgojno-izobraževalnem področju.
DOLENJSKEGA
POLETJA
PRVA STRAN - Baletno pravljico
so gojenke baletne vzgoje pri novo
meškem Zavodu za kulturno dejav
nost v minulih dneh prikazovale v
večjih krajih novomeške občine v
okviru prireditev Dolenjskega po
letja 72. Baletno prireditev je z go
jenkami naštudirala koreografinja
Milica Buh iz Ljubljane, ki že več let
vodi baletno vzgojo v Novem mestu.
Kaj bo Zavod za kulturno dejavnost
letos še pripravil za Dolenjsko po
letje, ni znano.
TAMBURAŠI V OGULINU > V
okviru kulturnega sodelovanja občin
na slovenski in hrvaški strani Kolpe
je bilo 20. junija v Ogulinu srečanje
tamburaških orkestrov.
V KOČEVJU ZAPRTO - Raz
stavo likovnih del ljubljanskega sli
karja Dušana Tršarja v kočevskem
Likovnem salonu, ki je vzbudila pre
cejšnjo pozornost pri obiskovalcih,
so prejšnji teden zaprli.
OHRANJENE SLIKE - Kultur
nozgodovinski oddelek Dolenjskega
muzeja bo dal restavrirat slike na
platnu, ki sojih zbrali po dolenjskih
gradovih.
„OKRAJNI" ARHIV UREJEN Mestni arhiv iz Ljubljane bo letos
uredil arhiv bivšega novomeškega
okraja začas 1945-1952.

W
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ELEKTR0 CELJE

PE KRŠKO
Občanom in kolektivom čestitamo za praz
nik krške občine in jim želimo še veliko
delovnih zmag!

Med mojstri jugoslovanske naive bo v soboto razstavljal v Trebnjem
tudi Ivan Rabuzin. Na sliki njegov PETELIN (olje na platnu, 1963)

NEMINLJIVA 2ENSK0ST

Tvoja lepota se ni spremenila
„Zdravljenje z estrogenom bo
omogočilo ženam, da bodo ohranite
vse življenje polno ženskost, katere
vpliv se bo sorazmerno povečal. Ta
misel odpira prave razglede .spolne
revolucuje' in ne le kot sprememba
družbenih običajev. Globlji^ vpliv
ženskosti n? človeško družbo bo
oznanjal novo dobo v razvoju člo
veške rahločutnosti. . .“ trdi v svoji
knjigi „NEMINLJIVA ŽENSKOST;*
zdravnik Robert A. Wilson. Delo je
namenjeno zdravljenju in prepreče
vanju menopavze. Grof mu za popol
no telesno in duševnu emancipacijo

ženske. Trdi, da menopavza ni po
trebna, da jo lahko docela prepre
čimo: mlajše ženske sc ji lahko iz
ognejo, starejše pa si lahko pozdra
vijo svoje težave.
Zanimiva poglavja, o katerih bo
sodila vsaka bralka knjige najbolje
sama. Zato o knjigi tudi poročamo.
Dobite jo v vsaki knjigarni, lahko pa
tudi v vsaki večji knjižnici. Zakaj.se
ne bi zanimale za novosti, ki sc ti
čejo nas in našega razpoloženja? Delo je založila Mladinska knjiga v
Ljubljani, prevedla pa I ranka Smre
kar.

Slavnik kaper

TURIST HOTEL "SREMIČ
KRŠKO
Obiščite prenovljeno restavracijo »Pod Gorjanci« v
Kostanjevici. Za praznik občine čestitamo našim
gostom in občanom!

USPEH METLIČANOV:
•

VEČ MLADINCEV
s p r e j m e m o v u č en je

za dimnikarje
Im e ti m o ra jo n a jm a n j 6 ra z re d o v o sn o v n e šole, biti
m o ra jo z d ra v i in te lesn o m očni. P ro š n je je tr e b a po
slati u p ra v i p o d je tja »-Dimnik« L ju b lja n a , P re š e rn o v a
ce sta 36/a. O sk rb o v in te r n a tu p la č a p o d je tje .
Sprejmemo

tu d i

več kvalificiranih dimnikarjev
(pomočnikov)
L ežišča zag o to v ljen a.

Komisija za volitve in imenovanja pri
OBČINSKI SKUPŠČINI KRŠKO
razpisuje

d elovno m e sto

RAVNATELJA

»Beti« med slovensko osmerico
Metlika se razvija v pravo košarkarsko središče - Z dovolj denarja in pre
cejšnjo željo po uveljavitvi »Beti«« hitro napreduje!
Košarkarji metliške „Beti“ so v
pokalnem tekmovanju zabeležili do
slej največji uspeh v zgodovini
kluba: po zmagi nad Novoteksom so
se uvrstili med osem najboljših slo
venskih ekip v pokalnem tekmo
vanju. V naslednjem kolu - nada
ljevanje bo jeseni - se bodo v Metli
ki pomerili z ljubljansko Ilirijo.
Metličani tako razveseljivo doka
zujejo, da (s pomočjo Karlovca)
raste na Dolenjskem še drugo ko
šarkarsko središče. Metliške želje,
podprte z denarjem, so jasne: čim
hitrejša uvrstitev v slovensko in celo
v drugo zvezno ligo. Po sedanjih
uspehih lahko pričakujemo, da
bodo letos skočili iz druge slovenske
v prvo slovensko B ligo.
Košarka, ki jo igrajo Metličani, je
sicer že malce zastarela, toda z iz

kušenimi igralci bodo lahko pri
tegnili tudi mlade, ki se vse bolj na
vdušujejo za ta šport.
Tudi gledalci bojevito in ognje
vito spodbujajo domače igralce, ki
imajo v publiki pravega zaveznika.
Žal lepo podobo kvarijo nekateri
neodgovorni posamezniki, kar sc
lahko Metličanom maščuje. Tako je
na tekmi z Novoteksom sodnik Bru
men celo prekinil srečanje.
Prav tako se bodo morali igralci
in še posebej trener Pšeničnik spri
jazniti s tem, da na tekmah odloča
sodnik. V srečanju z Novomeščani
je Pšeničnik zaslužil tehnično na
pako, Medek pa je bil celo iz
ključen.
Sicer pa je bila tekma Beti: Novoteks močno izenačena, Beti pa je
zmagala v podaljšku z 72:71 (63:63,

O SN O V N E SO L E K O P R IV N IC A
K a n d id a ti m o ra jo poleg sp lo šn ih pogojev iz p o ln je v a ti
še n a s le d n je pogoje:
#

im eti m o ra jo sre d n jo , višjo ali visoko izo b razb o p e 
d ag o šk e sm e ri s stro k o v n im izpito m in n a jm a n j 10
le t n e p o sre d n e p ed ag o šk e p rak se.

K a n d id a ti n a j se p rija v ijo v 15 d n e h po d n e v u o b ja v e
.te g a ra z p isa k o m isiji za v o litv e in im e n o v a n ja p r i - o b 
čin sk i sk u p šč in i K ršk o. P rija v i je p o tre b n o p rilo ž iti
ž iv lje n je p is z n a v e d b a m i o d o se d a n jih z a p o slitv a h .

30:29). Pred 400 gledalci so igrali:
Beti: Arbutina 7, Predovič, Vidic,
Vergot 15, Prevaljšek 1, Gušin 1,
Milek 1, Jezerinac 17. Medek 28,
Popovič 2.
Novoteks: . Splichal 18, Blažič,
Bencik 1, Ž. Kovačevič 16, Počrvina 2, S. Kovačevič 7, Ivančič, Šepe
tave 6 , Pirc 11, Piletič 2, Papič 4,
Sobar 4.

košarka
Novoteks - Maribor
57:61
Novomeški košarkarji so izgubili
doma z Mariborom 57:61, ker so v
začetku drugega polčasa močno po
pustili. Nasploh so bili slabi v na
padu in kljub veliki borbenosti v
obrambi so izgubili tekmo. Na poraz
je vplival izredno slab odstotek za
detih prostih metov: od 18 dQ jih
zadeli komaj 7, v odločilnih tre
nutkih pa sta gostom pomagala tudi
sodnika.
Novoteks: Splichal 16^ Ž. Kova
čevič 13, Počrvina 11, Šepetave 2,
S. Kovačevič 7, Papič 2, Pirc 6 .

nogomet
Neuspešen konec

2ICKICA
Odbor za medsebojna razmerja podjetja
Ljubljana, Tržaška cesta 49 .
objavlja

več p ro s tih u č n ih m e st za p oklic

KLJUČAVNIČARJA
v k lju č a v n ič a rs k e m o d d e lk u v R ibnici n a Dol.
P ogo ji za sp re je m : k o n č a n a o se m le tk a te r z d ra v s tv e n a
sp o so b n o st za o p r a v lja n je n a v e d e n e g a poklica.
In te re s e n ti n a j p o šljejo p ism e n e v loge n a n a slo v : »-Zičnica«, L ju b lja n a , T rž a šk a cesta 49, ali n a j se oseb no
zg lasijo v k lju č a v n ič a rs k e m o d d e lk u v R ib n ic i .

•

PROSTO DELOVNO MESTO!

»IDEK« - Invalidske delavnice
DU »Jože šeško« - Kočevje
RAZPISUJEJO
n a p o d la g i sk le p a po slo v n eg a o d b o ra ID E K z
d n e 14. ju n ija 1972 in sk la d n o z določili p r a v il
n ik a o z a č a sn i siste m a tiz a c iji d elo v n ih m e st d e 
lovno m e s to

UPRAVNIKA
K a n d id a ti m o ra jo poleg sp lo šn ih p ogojev im eti še:
— ek o n o m sk o s r e d n jo šolo ali s r e d n jo te h n išk o ali
s r e d n jo k o m e rc ia ln o šolo z n a jm a n j 3 -letn o p ra k so
v stro k i.
P is m e n e p rija v e z opisom d o se d a n je g a d e la in z d o k a 
zili n a j k a n d id a ti p o šljejo do 15. ju lija 1972 n a n aslo v :
D E L A V S K A U N IV E R Z A » JO Ž E ŠE ŠK O « — K očevje,
L ju b lja n s k a ce sta 12.

•

ŠTIPENDIJE

Izvršni odbor TIS Brežice
RAZPISUJE

N A S L E D N JE S T IP E N D IJE :

a) V IS O K E SO L E
# p sih o lo g ija — p ed a g o g ik a — 1 š tip e n d ija
# p e d a g o g ik a — p sih o lo g ija — 1 štip en d ija,
# te le s n a v zgoja — 1 š tip e n d ija
b) V IŠ JE SO LE
# g la sb en i p o u k — lik o v n i p o u k — 2 š tip e n d iji
# p o seb n a šola (orto p e d a g o g ik a) — 2 š tip e n d iji
# te h n ič n i p o u k — fiz ik a — 2 š tip e n d iji
0 m a te m a tik a — fizik a — 1 š tip e n d ija
0 a n g le šč in a — slo v en šč in a — 1 š tip e n d ija
c) S R E D N JE SO L E
% s r e d n ja v z g o jite ljs k a šola — 6 š tip e n d ij
0 s r e d n ja g la sb e n a šola — 2 š tip e n d iji
P ro šn ji za štip e n d ijo m o ra jo k a n d id a ti p rilo žiti z a d n je
šo lsko sp ričev alo , d o k azilo o p re m o ž e n jsk e m s ta n ju
s ta rš e v te r p o trd ilo o v p isu n a u stre z n o šolo.
R ok za s p r e je m a n je vlog je 15 d n i po o b ja v i razp isa.
V loge je tr e b a p o slati n a T IS B režice.

S starta mladih novomeških kolesaijev v Gotni vasi. (Foto: S. D.)

Privlačna kolesarska dirka
V Novem mestu smo imeli končni cilj kolesarske
dirke »Po Hrvatski in Sloveniji« - Pred tekmo so
se kosali tudi novomeški pionirji in mladinci

Tudi prihodnje leto jie bo nobene
dolenjske ekipe, ki bi nastopala vsaj
v drugi slovenski nogometni ligi. V
podzveznih tekmovanjih namreč ni
uspelo ne Brežičanom ne Krčanom
in tudi ne Črnomaljcem in Novomeščanom. Še več: ekipa z Mirneje
vse leto slabo igrala in se uvrstila na
rep podzvezne ljubljanske lige. No
gomet na Dolenjskem ostaja torej še
naprej na dnu.

Učenci, ki ste končali
osemletko - pozor!
S o b o slik ar in p le sk a r
IV A N B O B lC ,
Ir č a v as 65,
N ovo m esto, tel. 21-115
sprejme

V
nedeljo dopoldne so imeli no Tekmo so organizirali pred glavno
dirko, ki je prišla na novomeški
vomeški kolesarski delavci, Id so 18.
Glavni trg nekaj po 12. uri.
maja ustanovili samostojen kolesar
Rezultati novomeške dirke - pio
ski klub, prvo preizkušnjo. Organi
nirji (do 10 let): 1. Pirnat (Mali SlatV UK VEČ UČENCEV
zatorji mednarodne kolesarske dirke
nik), 2. V. Štih, 3. Komljanec (oba
„Po Hrvatski in Sloveniji41 so v No^
ZA
S0B0SLIKARSK0 IN
Grm); mladinci (do 15 let): 1. Zrim
vem mestu organizirali končni cilj
PLESKARSKO STROKO
šek (KK N. m.), 2. Z. Antončič
zanimive tekme. Ob tej priložnosti
(Grm), 3. Pečar (Katja Rupena); sta
so tudi novomeški kolesarski delavci
Z a č e tn a n a g ra d a 600 d in
rejši mladinci (od 19 let dalje): 1.
priredili prvo javno dirko od Gotne
n a m esec.
Damjanovič, 2. F. Antončič, 3. A.
vasi do Novega mesta, na kateri se je
Štih (vsi KK N. m.).
kosalo 35 pionirjev in mladincev.
Največje zanimanje je, razum
ljivo, veljalo mednarodni dirki, kjer
je s prepričljivo zmago Avstrijec
Zmaga Straže
DELAVSKE IGRE:
Mitteregger potrdil svojo kakovost.
Drugouvrščeni Avstrijec Denk je
Pred dnevi so se v Dolenjskih
imel v Novem mestu kar eno minuto
Toplicah že tretjič zapored srečali
in 30 sekund zaostanka. Najboljši
gozdarji za p o k i gozdnega gospo
Jugoslovan je bil Zagrebčan Pleško;
darstva Novo mesto. Tekmovali so v
dosegel je tretje mesto.šahu, streljanju in kegljanju; nasto
Samo peščica jih
V
skupni uvrstitvi je zmagal Av pilo je sedem obratov in 43 tekmo
strijec Humenberger pred rojakoma
valcev. Direktor inž. Janez Penca je
tekmuje
Summerjem in Denkom. Naš naj
v trajno last podelil pokal gozdnemu
v Novem mestu
boljši kolesar Gazdič je na četrtem
obratu iz Straže, ki je zbral 41 točk.
mestu, sledijo pa Jelič, Čubrič, Bri
Slede: Črnomelj 38, Podturn 31,
celj, Keršič itd. V skupni uvrstitvi je
Trebnje 25, Črmošnjice 24, Uprava
Izteka se prva polovica delav
zmagala ekipa Dunaja pred Odre
22 in Novo mesto 9 točk. Med posa
skih športnih iger v novomeški
dom in Metalcem, ljubljanski ROG
mezniki je v šahu zmagal Jarc iz
občini. Ne gre pričakovati, da
je šele č e trti
obrata Podturn, v streljanju Tessari
bo v drugem delu kaj boljše. Igre
Nagrade na goskih ciljih so po
iz obrata Črnomelj in v kegljanju
v novomeški občini so tako po
brali tudi trije že prej omenjeni Du
Mihelič iz obrata Straža.
A. S.
obsegu kot po številu nastopa
najčani.
jočih največje na Dolenjskem, a
imajo toliko pomanjkljivosti, da
je skrajni čas za spremembo na
TELESNOKULTURNE SKUPNOSTI:
čina tekmovanja.
Iz osnovne spodbude, ko so
igre nastale zaradi rekreacije za
poslenih, so se igre že pred leti
sprevrgle v borbo delovnih ko
lektivov za zmago, za prvo me
Na posvetih v Kočevju in Novem mestu podprli
sto v posameznih panogah in za
prvo mesto na igrah sploh.
zakonske osnutke - Razprave še po občinah
Zato delovne organizacije ne
štedijo tistih aktivnih šport
bi republika vrnila telesnokultumim
nikov, ki imajo že tako dovolj
O ustanavljanju temeljnih telesnoskupnostim. V Novem mestu npr. bi
treningov in tekem. Nasprotno:
kulturnih skupnosti so 22. junija
tako dobili 1,35 milijona din. Tu so
obremenjujejo jih z nastopi v
spregovorili v Kočevju predstavniki
tudi pripomnili, naj bi primeren de
vseh mogočih športih, ker jim
mladine, Socialistične zveze, sindi
gre za uspehe.
lež zagotovila občina iz proračuna,
katov in telesnokulturnih orga
najmanjši prispevek pa bi moral do
Delavci, ki so jim igre prav
nizacij iz občin Grosuplje, Kočevje,
ločiti zakon. V Kočevju pa so me
zaprav namenjene, tisti, ki nikjer
Ribnica in Trebnje, istega dne pa v
nili, naj bi za razvoj telesne kulture
ne tekmujejo, stoje ob. strani.
Novem mestu udeleženci iz bre
prispevali tudi zasebni obrtniki.
Največkrat jih ni niti med gle
žiške, črnomaljske, krške, metliške,
Prelivanja denarja iz občin v re
dalci. Tako se delavske športne
sevniške in novomeške občine.
publiko in zvezo naj bi bilo poslej
igre sprevračajo v nekaj, kar po
Na posvetih so še posebej podprli
č im manj, nove skupnosti pa bi mo
staja samo sebi namen: ostajajo
nakazano financiranje. Glavni vir bi
rale biti organizirane tako, da bi
igre zaradi iger, ne igre zaradi za
bila stopnja 0,39 odstotka osebnega
imele kar najmanjše izdatke za
poslenih.
dohodka iz delovnega razmerja, kar
administracijo.
Točkovanje, ki spodbuja prvo
V No vem mestu so sklenili, da
mesto, ne pa število zaposlenih
bodo tako razpravo do 20. julija iz
in število tistih, ki med zapo
vedli še posebej v občinah, katerih
slenimi hodijo na delavske igre,
predstavniki so se udeležili posveta.
je zato še toliko bolj krivično do
J. P. - I.Z .
tistih; ki imajo vsaj namen, da
resnično sodelujejo na „delav
še dva rekorda
skih športnih igrah“ .
Trebnjemu osmo mesto
Morda bi ne bilo slabo, ko
škafarjevih
Odbojkarji „Trima“ so v nedeljo
bi odbor za izvedbo iger pre
V soboto, 24. junija, so na voja
v Celju igrali zaostalo tekmo z Ga
mislil o tem, da bi aktivnim
ških športnih igrali v plavanju nasto
športnikom nastop na delavskih
berjem in jo izgubili s 3:0 (13, 3,
pili tudi krški pionirji. Andrej Ška
športnih igrah prepovedal, ker bi
10). Trebanjce je prizadelo, ker so
far je v disciplini na 800 metrov pro
na ta način izenačili kvaliteto
Igorja Slaka že v prvem nizu morali
sto v času 11,24.0 za več kot 25
nastopajočih in dali za tekmo
zaradi izpaha gležnja odpeljati z
sekund izboljšal republiški rekord za
igrišča v bolnišnico in se nikakor
vanje več spodbude tistim, ki
mlajše pionirje, ki ga je imel doslej
niso mogli več zbrati. Kljub tej iz
jim je šport resnično zgolj re
Krčan Igor Turk. Branka Škafar je
gubljeni tekmi je Trebnje ostalo v
kreacija in sprostitev po vsak
na progi 200 metrov prosto iz
prvi slovenski ligi in osvojilo osmo
danjem delu za strojem ali za
boljšala lasten republiški rekord za
mesto, takoj za Novim mestom.
pisalno mizo!
J. SPLICHAL
mlajše pionirje „B“ s časom 3,02.8.
M. L.
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NOVO MESTO - Novomeško
Gozdno gospodarstvo in Komunalni
zavod za socialno zavarovanje sta se
pomerila v kegljanju in streljanju.
Obakrat so bili boljši gozdarji. V
kegljanju so zmagali z 210:158, v
streljanju pa z 269:197.
ŠENTJERNEJ - V soboto in ne
deljo so se v Šentjerneju pomerili
športniki
združenega
podjetja
ISKRA. Več kot 800 tekm ovicev
se je pomerilo na novih športnih
igriščih. V zanimivih tekmah so bili
najboljši športniki Iskre iz Kranja, ki
so zmagali v večini panog. Od Do
lenjcev je bila najbolj uspešna novo
meška ISKRA, k i je bila v odbojki
tretja, v skupni uvrstitvi pa deveta s
365 točkami. Semiška Iskra je bila s
100 točkami osemnajsta.
ZAGREB — V finalu atletskega
tekmovanja za pokal maršala Tita v
Zagrebu je bil edini Dolenjec novo
meški metalec kopja Marjan Špilar.
Z metom, ki je bil dolg komaj nekaj
več kot 62 metrov, je bil med slabše
uvrščenimi
MOZIRJE - V soboto se bo v
Mozirju začel vsakoletni tečaj za
mlade telovadke. Novomeški Parti
zan bo zastopan s tremi športni
cami: sestrama Dokl in Tanjo Fur
lan.
LJUBLJANA - Od petka do ne
delje bo na športnem parku v Kode
ljevem srečanje slovenskih grad
bincev. Računajo, da bo v različnih
športih nastopilo več kot 2000 tek
movalcev. Novomeški PIONIR je bil
lani drugi, zato pričakujemo, da se
bo tudi letos uspešno postavil.
TRAVNIK - Od 1. do 4. julija
bo v tem bosanskem mestu tradicio
nalno srečanje športnikov jugoslo
vanske tekstilne industrije. S pre
cejšnjimi možnostmi odhajajo v
Travnik
tekstilci
novomeškega
NOVOTEKSA, ki-so bili lani organi
zatorji iger, od Dolenjcev pa lahko
pričakujemo tudi uspešen nastop
metliške BETI.
BREŽICE - Rokometašice Bre
žic, ki so v letošnjem tekmovanju v
slovenski ligi osvojile tretje mesto,
imajo možnosti, da se na kvalifika
cijah uvrstijo v novo ustanovoljeno
drugo zvezno ligo.
NOVO MESTO - Od 1. do 11.
julija bo v osnovni šoli na Grmu 24.
slovensko mladinsko šahovsko pr
venstvo, na katerem bo igralo tudi
več Dolenjcev. Pričakujemo lahko,
da se bodo zlasti kočevski mladinci
dobro odrezali.
BREŽICE - V posavskem der
biju so Brežice premagale Senovo
1:0. Domači nogometaši so dosegli
gol 10 minut pred koncem; zabil ga
je Kolenc. V nedeljo bodo igrali Brežičani še zaostalo tekmo v Krškem.
BREŽICE - Do 5. julija bo
10-dnevni seminar za vaditelje in te
lovadce središč Posavja, Zasavja in
Dolenjske. Pod vodstvom prof. Jo
žeta Senice in drugih znanih vadi
teljev, tudi Cerarja, bodo spoznavali
najtežje elemente gimnastike.
BREŽICE - Brežiški rokometaši
so analizirali letošnjo rokometno se
zono. Sklenili so, da se bodo v jeseni
spet borili za najvišje mesto, saj
bodo v ekipi še naprej prekaljeni
igralci, pridružili pa se jim bodo
obetajoči mladinci. Iskra bo verjet
no igral za Krško, vratar Berglez pa
odhaja k vojakom.
KOČEVJE - Počitniški čas bo
novi Center za vzdrževanje in grad
njo športnih objektov v Kočevju iz
koristil tako, da bi čimveč svojih
prostorov v domu telesne kulture in
športnih površin oddal v najem za
počitniške vadbe športnim dru
štvom izven Kočevja. Za sedaj so že
dogovorjeni s slovensko mladinsko
košarkarsko reprezentanco deklet in
fantov v skupinah po 20 v treh iz
menah v juliju. Stanovali bodo v
HOTELU PUGLED pod zelo ugod
nimi pogoji. Mednarodna nogo
metna tekma med šoferji iz Avstrije
in Slovenije bo 15. julija. To sre
čanje organizira podjetje AVTO.
Tudi prvo moštvo košarkarskega
kluba Partizan iz Beograda bo vadilo
v Kočevju. Trenirali bodo tisti, ki
niso prišli v upoštev za olimpiado, in
sicer od 15. avgusta do 3. -sep
tembra. Stanovali bodo v motelu
JASNICA, od koder jih bodo na
vadbo vozili z avtobusom.
A. 4

Kje, kaj, kdo?
V
prvenstvenih tekmah na
stopajo samo še košarkarji NO
VOTEKSA, ki se bodo v soboto
v zadnji tekmi spomladanskega
dela 1. A slovenske lige pomerili
na Jesenicah z domačim mo
štvom. 1. julija se bo v Novem
mestu začelo slovensko mla
dinsko šahovsko prvenstvo, tek
mujejo pa tudi gradbinci na slo
venskem prvenstvu v Ljubljani in
tekstilci na jugoslovanskih igrali
y v Travniku.
J

DVA BRATA METLI t i
P o z n o
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Bolj ko s ta s e b liž a la p e td e s
g n a lo k u s tv a r ja n ju - Zdaj sc
v olju - K onj£e*
O bresti z a p re d lo g

Slavka Starovasnik z zajčkom. - (Foto: J. Primc)
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Letos se je 3-krat skril, v 23 letih pa 3-krat preselil
Jasnici blizu novega motela. Doslej
najtežji zajček, ki ga je našla, je bil
težak „le ‘ okoli 1,50 kg.
Starovasnikova nabira gobe že 40
let, vendar ni nikoli našla izredno
velike. Rada se spominja, ko je našla
tri četrt kilograma težkega jurčkaajdovčka.
„Prav to gobo sem šla letos že
3-krat iskat, a je še ni bilo. V zad
njih 23 letih se mi je ta zajček že
3-krat preselil. Letos pa je bil že
drugo leto na istem mestu," mi je
zaupala srečna gobarka in nadalje
vala:
„Gobe prodam vedno sveže. Ni
koli jih ne sušim. Tudi tega zajčka
sem že polovico prodala, pa so me
prodajalci na tržnici nagovorili, naj
grem prej k vam, da ga boste slikali.
Izmed gob poznam turka, ajdovčka, lisičke, sivko, zajčka, prosnice,
kukmake in parkeljčke. Res bi bilo
prav, če bi ustanovili gobarsko dru
štvo in če bi tam spoznavali še nove
vrste užitnih gob, ki jih je, kot sli
šim, v naših gozdovih izredno veliko
vrst

Kar 3,60 kg težko gobo-zajčka je
našla 22. junija Slavka Starovasnik s
Trate v Kočevju. Utrgala ga je na

K ro m p irju
g ro z i p le s e n
V okolici Trebnjega so opazo
valci te dni našli več primerov
krompirjeve plesni (fitoftore), ki
utegne zelo zmanjšati pridelek
krompirja, če zavzame večji
obseg. Pojav bolezni opominja,
da so nastale ugodne razmere za
njen razvoj in da je samo po
manjkanje vlage tisto, kar jo za
držuje. To pomeni, da po sicer
koristnem poletnem dežju lahko
pričakujemo večji napad bo
lezni, zato kmetijski stro
kovnjaki priporočajo, naj kmetje
poslušajo in upoštevajo navodila
antifitoftorne službe.

Združeno KGP Kočevje je
poslalo pred kratkim občinski
skupščini Kočevje predlog za
nove maloprodajne cene mesa.
Vpredlogu so med drugim zapi
sali:
, fredlog za nove malopro
dajne cene za svinjsko drobo
vino
bomo
obrestovali
naknadno. “
Zdaj se pa ne ve, če bo za
drobovino treba razen cene pla
čati še obresti ali bo morda ku
pec drobovine dobil obresti ali
bodo morda obresti svinjske ali
vrag vedi-kaj. Vendar po dose
danjih izkušnjah sodeč, ne
bomo pogrešili, če si ta stavek
razlagamo tako, da bo pač
svinjska
drobovina
kmalu
dražja.
D opolnilne ta b le
Kočevska komisija za varnost
in vzgojo v prometu je na zadnji
seji ugotovila, da je potrebno
urediti prometne oznake na ce
stah.
Načelnik oddelka za splošne
zadeve in družbene službe Peter
Šubic pa je pojasnil, da za te
namene ni denarja. Nato je ko
mandir postaje milice France
Jarc predlagal:
- Potem moramo na vsehvpadnicah v mestu postaviti na
table „Kočevje“ dopolnilne
prometne table: ,JVi denarja vozi previdno/ “
V SEVNICI

D O L E N JS K I L IS T
V NOVEM MESTU

Iz m iš lje n
o b ja v lja
naslednja prosta delovna mesta:

L a ž n a o v a d b a , d a bi
p rik ril s v o jo k ra jo

1 . K N JIG O V O D JE
- p r ip r a v n ik a a li p r ip r a v n ic e

Kdo bi si mislil, kaj ima 26-letni
dimnikar Anton Lutar za bregom,
ko se je 19. junija pojavil na sevniški
miličniški postaji. Obtolčen po
obrazu je trdil, da so ga grdo pre
tepli neki fantje pri železniškem pre
doru pri Jelovcu, mu ukradli denar
nico in uro ter izginili neznano kam.
Delavci milice so se takoj na
potili, da bi rop raziskali, toda kma
lu so jim nekatere okoliščine postale
sumljive. Dan poprej je bik) na Lisci
pri hotelu ukradeno motorno kolo
Mirku Senici iz Jurkloštra, kije svo
je vozilo medtem že našel kaka dva
kilometra pod vrhom hriba - moč
no razbito. Očitno se storilec ni pri
peljal daleč. Z motorjem se je pre
vrnil in ga pustil ob cesti.
Dejstva so prisilila Antona Lutar
ja, da je priznal, kaj se je v resnici
zgodilo. Motorno kolo je vzel on, da
bi to prikril, si je izmislil rop in ga
prijavil na milici. Ob preiskovanju se
je izkazalo, da Lutar nima prvič
opraviti s čuvarji reda in zakoni
tosti, med drugim so ugotovili tudi,
da je ponaredil zdravstveno in delav
sko knjižico.

2 . L E K T O R JA IN K O R E K T O R JA
3 . t r e h S T R O JE P IS K
z a d e lo n a e le k tro n s k ih
p is a ln ih s tro jih
POGOJI:
pod 1. uspešno dokončana ESS z diplomo;
pod 2. diplomiran slavist;
pod 3. poklicna šola (2-letna administrativna 'šola ali
ustrezna praksa in smisel za delo na sodobnih
elektronskih pisalnih strojih).
NUDIMiO perspektivno zaposlitev in dober osebni do
hodek. — Kandidati za sprejem naj vložijo pismene
ponudbe z navedbo dosedanjih zaposlitev oz. z dokazili
o zahtevani izobrazbi v 15 dnevih po objavi na naslov:
DOLENJSKI LIST, 68001, No.vo mesto, p.p. 33.
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( K o r o š k i N e m c i) skušajo na vsak na
čin zabraniti rojakom Slovencem njihove pra
vice. Grozno je vže, kakove zvijače in laži jim
morajo pomagati. Vrli list „Mir“ pa jim precej
štreno meša, ker razkriva njih nakane, slovenski
narod pa vrlo podučuje. Čudno, da so najhujši
sovražniki Slovencem na Koroškem tisti, ki bi
jih morali izobraževati, učitelji.
(Na D u n a ju ) se vleče kakor morska
kača posvetovanje o našej denarnej vrednosti.
Kedaj bode reč končana, se ne ve. Minister
obeta, da se bode dala reč preustrojiti, ne da bi
davkoplačevalce kaj nemilo zadelo. Mi smo ne
kako neverni Tomaži.
(N e m š k i) nekdaj mogočni kancelar Bismark, katerega je pa sedanji cesar dal v pokoj, je
prišel pred kratkim na Dunaj, daje bil pri po
roki svojega sina Herberta, kije vzel neko protestantinjo, grofinjo Hojos. Čudno, da so na
pravljali temu možu, ki je Avstrijo natepel 1.
1886., ki je 15 let preganjal katoliško cerkev na
Nemškem, dunajski nemško-liberalni kričeči
take protiavstrijske „burke“ v čast, daje morala
policija orožje zgrabiti, ker se drhal ni hotela
razkropiti.
(Iz S e m ič a ) . Dne 15. junija je bila blagoslavljena krasna nova zastava za šolo na Črešnjevici, za katero so darovali sledeči dobrotniki
iz Amerike: Matija Rauch iz Krvavčjega Vrha,
, . i *■ i
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^
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Martin Rauch iz Krvavčjega Vrha, Martin Plut
iz Cerovca, Janez Plut iz Cerovca in Jožef Plut
iz Cerovca vsi po deset dolarjev; potem Martin
Bajc iz Metlike 5. dol., Franc Ambrožič iz Bereče Vasi, Marko Krašovec iz Bušinje vasi in
Matija Težak iz Hrasta vsi po dva dolarja. Tem
prijateljem naše šolske mladine se krajni šolski
svet za njihove doneske prav lepo zahvali.

Prišlo je nadnju kot vihar. Kar sta
52-letni Miloš Tancik in njegov dve
leti mlajši brat Dušan, prvi vgostin
skem, drugi v krojaškem oziroma
vojaškem poklicu, zatajevala v sebi
vse do upokojitve, je planilo na dan
pred sedmimi leti.
Umetniška žilica se v Tancikovi
rodovini kaže pri več članih. Čeprav
nihče med njimi ni dosegel slave ne
umetniškega imena, je med njimi
več nadarjenih za glasbo, risanje in
druge oblike umetniškega snovanja.
Oba brata, ki zadnja leta živita v
rojstni Metliki, stanujeta v isti hiši,
se del dneva ukvarjata ali z gospo
dinjstvom ali z drugimi domačimi
opravili in vnuki, ves prosti čas pa je
njun. Namenjen predvsem snovanju.
Prvič sta se v javnosti pokazala na
nedavni razstavi metliških samo
rastnikov, več svojih del, bodisi v
olju, rezbarij ali intarzij, sestavljenih
iz koščkov slame, sta prodala. Celo
'v tujino. Dušanov relief, ki pred
stavlja Belokranjce v nošah, pa je
pred kratkim pristal na novi re-.
ceptorski mizi v prenovljenem ho
telu Bela krajina. Vsak se ozre vanj.
„Mislim, da je to bolezen. Ves
din mislim na nove motive, na intar
zijo, ki jo imam trenutno v delu, in
na to, kaj vse bi še lahko naredil,“
pravi Miloš. „S tem sem se začel
baviti pred sedmimi leti, medtem ko
Dušan Tancik ima del umetniškega ateljeja kar v kuhinji, kar ji daje sem prej kot gostinski uslužbenec
še posebno toplino. Vsak predmet je na svojem mestu. Na foto samo tu in tam za zabavo risal. Pred
leti me je bolj veselila glasba. Igral
grafiji ga vidimo pri rezbaijenju, v čemer je zadnje čase posebno sem
violino v metliškem orkestru.
uspel.
DELO V OBRTI. KI IZUMIRA
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Pri A lojzu Urhu v Č anju, e n e m z a d n jih lo n č a rje v pri n a s
Čisto preprosto: vsa umetnost je
v rokah. Iz umazano bele gline, ne
oblikovane gmote, pripeljane tam
od kostanjeviškega konca, nastane
pod njegovimi prsti vaza, cvetlični
lonček, model za peč, posoda za
okras, lončen spominek, latvica za
mleko. Preprosti uporabni predmeti,
lepi v svoji enostavnosti.
Po sposobnosti oblikovanja iz
gline merimo kulturo naših pred
nikov. Seveda ne le po tem. Ce so
znali narediti vaško situlo, so bili
naši predniki kulturni, pravimo. Ker
so Olmeki ali Maji znali delati gli
naste kipce, jim priznavamo, da so v
takratni Ameriki poznali določeno
stopnjo civilizacije.
Brez strojev, brez modelov je tudi
danes približno enako težko iz gline
narediti lep predmet, toda Alojz
Urh iz Čanja bi se nasmejal, Če bi
mu začeli govoriti o umetnosti. On
je lončar, obrtnik, mučijo ga davki,
skrbi zaradi podražitev materiala, ki
ga uporablja, zaradi peči, ki je to
liko stala. On misli na sejme, na pro
dajo, na to, kako se bo preživel z
delom, za katerega je izučen.
Alojz Urh, edini lončar daleč na
okoli, edini na spisku sevniške davč
ne uprave.
Kdor zaide v Čanje pri Blanci,
kjer je njegov dom, se skorajda go
tovo ustavi pri njem, če ga količkaj
zanima, kakšna je ta stara obrt, ki
umira. V bližini je Lončarjev dol;
samo ime vasi še spominja, da so bili
nekdaj tam doma lončarski mojstri.
Zdaj že dolgo ni nobenega več.
„Pred leti smo se prešteli. Na Do
lenjskem in v Posavju nas je bilo še
17, zdaj nas je še kakih deset. Šte
vilka se je zdaj ustalila, ker čutimo,
da so ljudje spet bolj naklonjeni na
šim izdelkom," pripoveduje Lojze.
Sedemnajst let in čez že poganja
njegova noga kolovrat, edini „teh
nični" pripomoček, ki pomaga nje
govim prstom. Dobrih sedemnajst

let preklada surove izdelke, po
sušene na zraku, v peč, da jim vro
čina vžge trdnost, sedemnajst let ne
pozna počitka, kadar je peč zakur
jena in je treba bedeti ob nji, da ne
bi šla lončarija po zlu.
Trdo in tveganja polno je lon
čarjevo delo. Toda sina, 13-letnega
pobiča, ki še trga hlače v šolskih
klopeh, je skorajda že pridobil, da
bo kasneje poprijel namesto njega.
„Lončarija gre rada iz roda v rod.
Mo j oče sicer ni opravljal tega posla,
z njim sem se spoznal šele ob naku
povanju pri lončarju Slavku Kržanu
iz Malega Podloga, toda jaz bi rad
videl, da bi šel sin po moji poti.-Za
dovoljstvo čuti človek, ko vzame v
roke dober in lep izdelek svojih
prstov.1*
M.LEGAN
TUDI T 0 SE ZGODI
P ro s il

za

zapor

N e o b ič ajn a
» u te m e ljite v «
Iv a n a S k u š k a

Ce bi vsi naredili tako kot Ivan
Skušek iz Trbovelj, za varuhe postav
ne bi bilo dosti dela. Te dni se je
javil na milici v Sevnici s prošnjo,
naj ga zaprejo; iz preprostega raz
loga, ker nima strehe nad glavo.
Skušek je kot oskrbovanec doma
počitka v Loki pri Zidanem mostu
izgubil gostoljubje tega doma, ker je
v njem vlomil. Zatem se je napotil v
svoj domači kraj, v Trbovlje, kjer pa „V delavnico sem njegovo zrl . . . “
so mu na občini dejali, da v Trbov
ljah nima kaj iskati in naj gre, kama
ga je volja.
Na postaji milice, kamor se je za
tekel za pomoč, je lepo prosil, naj
ga zaprejo, da bio imel hrano in po
steljo. „V nasprotnem primaru,“ je
/ .
MAJHNA ŠKODA
V nedeljo sta se na Čatežu opla zagrozil, „bom začel krasti ali pa
zila avtomobila, ki sta ju vozila Du požigati in me boste morali spraviti
šan Šuštaršič iz Ljubljane in Ljubo pod ključ.“
Njegovi prošnji so ustregli. Okrož
Peterovič iz Brežic. Ljubljančan je
prehiteval dva vojaka. Na pločevini ni preiskovalni sodnik je zanj od
je za 2.500 dinarjev škode. Istega redil preiskovalni zapor, kjer se bo
dne pa je v Brežicah trčil z avtom izkazalo, kaj je pravzaprav s tem
Vladimir Jankovič iz Brežic v avto, človekom in kakšno kaznivo dejanje
ki ga je pred njim v križišču ustavil je zagrešil v Loki, da so ga pognali iz
Milan Gorišek. Škode je bilo za 3 doma počitka.
M. L.
*tisočake.

APRILA IN MAJA:
(T o č a ) je pobila Hmelčisko goro po
polnoma, ter nalivi so zasuli polje, da o pridelku
niti govora ni.
T a t je
h o te l b iti v a s o v a le c
( Ž a l o s t n i n a s l e d k i ) pijanosti. Pred
kratkem so vkradli štiri fantje v Gentu na Nem
škem steklenico žganjice ter jo popolnoma J a n e z K lo b u čar z D olža p ri S to p ič a h z a ra d i na*
spraznili. Grozno pijani napadajo na bližnjem
v a d n e in v lo m n e ta tv in e : leto dni z a p o ra
pašniku pasočega se koštruna ter ga pobijajo s
kamni. Potem se začnejo pretepavati med seboj
30-lćtnega Janeza Klobučarja, ki vasovati (čeprav se z Mrudarjevo
z noži, da so bili vsi grdo razmesarjeni. Pre je bil doslej že nekajkrat kaznovan, hčerko ne pozna kaj prida). Ker ni
tepajoč se, se nehote približajo k nekemu jarku, je senat okrožnega sodišča v Novem bilo nikogar, je zaspal in zjutraj od
v katerega trije popadajo in utonejo; četrti, naj- mestu pod predsedstvom sodnika šel po enaki poti. Trdi, da denaija ni
Kramariča prejšnji četrtek vzel.
stareji, pa je umrl vsled rane na glavi in pre- Janeza
Od 7. na 8. april letos pa je z
obsodil zaradi ene vlomne in ene na
oblilne pijače.
vadne tatvine na 12 mesecev zapora, bratrancem spremljal vinjenega Ja
Bučarja iz Stopič v Verdun.
( Č i s t i l n i ) stroj za žito (trijer), stroj za pripor pa mu je podaljšal do pravno neza
Ko so prišli k Bučarju, sta bratranec
močnosti.
robkanje turšice (najnovejše sestave) in nekaj
Klobučar je od 13. na 14. maj in Bučar zaspala, Klobučar pa je iz
druzega orodja ima na prodaj kmetijska po letos skozi odprto sobno okno po Bučarjeve denarnice vzel 430 dinar
lestvi splezal v hišo Antonije Brudar jev in odšel. Tudi te tatvine pred so
družnica v Novem mestu.
in iz torbice, ki je bila diščem ni priznal.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC, vnaPlemberku
Senat je na podlagi dokazov spo
otroški postelji, odnesel 800 di1. julija 1892) naijev. Zagovarjal se je, da je hotel znal Klobučarja za krivega.
‘ <
' V ■
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Občina JHrsko pvasmuje

PRAZNIK IN MEJNIK
NAPREDKA
'm

Doseženi uspehi v preteklem letu so
bili osnova za sprejetje smernic gospo
darskega razvoja za leto 1972. Pred
videni družbeni brutoprodukt znaša
840 milijonov in bo za 13 odst. večji od
4.
julij, dan borca, je tudi praznikrealizacije v letu 1971, narodni do
občine Krško. Praznujemo ga že enaj hodek je planiran na 300 milijonov in
stič. V teh dneh bomo obujali spomine bo za 12 odst. večji kotleta 1971. Šte
na tiste temne dni, ko se je odigrala ena vilo zaposlenih naj bi se povečalo na
izmed najbolj tragičnih dram krške zgo 6.059 ali pa 5,2 odst, povprečni me
dovine. Bilo je 30. julija 1941 v dobrav
skih gozdovih pri Brežicah Svoja mlada
življenja so žrtvovali tam prvi krški
borci, ki so si morali sami skopati gro
bove, preden so jih ustrelili. Teh deset
mladih junakov je v cvetu mladosti da
rovalo svoje življenje za pravičnejši in
lepši jutrišnji dan. Spominski park
prvim krškim borcem pred vhodom v
novo šolo naj nas m našo mladino stal
no spominja teh žalostnih dogodkov.
Ob vsakem praznovanju občinskega
praznika povemo, kaj smo v minulem
letu na novo zgradili, koliko investirali,
kakšen gospodarski napredek smo do
segli in kaj smo storili za lepše in boljše
življenje naših občanov.

- '

't;

menjavo dotrajane opreme ter delno za
modernizacijo. Znesek za investicijske
naložbe se nanaša predvsem na tovarno
celuloze in papirja Djuro Salaj. Skupne
investicijske naložbe bodo v letu 1972
znašale 63 milijonov, od tega 16 mili
jonov za gradbene objekte, 40 mili
jonom za opremo, 6 milijonov za druž
beni standard, 1 milijon za ostalo.
Večje rekonstrukcije in razširitve
predvidevajo: Termoelektrarna Brestanica, Kovinarska Krško,.Papirkonfekcija, IGM Sava, SOP Krško, SIGMAT Brestanica, Transport in Splošno
kleparstvo Kostanjevica. Posebej mo
ram omeniti največjo investicijo, to je
izgradnja nove tovarne gradbenih žer
javov na Senovem, obrata Metalne Ma
ribor. Nova modema hala ima 4.400
kvad. m pokritih delavniških površin,
900 kvad. m znašajo tehnične pisarne,
garderobe, sanitarije, trafo postaja in
kotlarna, 2.500 kvad. m pa znaša'skla
diščni in odpremni prostor, ki je
opremljen z mostnimi žerjavi. Nova to
varna zaposluje 371 delavcev, od tega
261 prekvalificiranih rudarjev. Skupna
investicija znaša 38.556,000 din, od
tega gradbeni objekt 13.250.000 din,
obratna sredstva 15.000.000, oprema
6.966,398, prispevek za energetiko in
ostalo 3.339.602 din.

Z veseljem in zadovoljstvom moram
poudariti, da so bile začrtane naloge go
spodarskega razvoja realizirane, da so
vse naše gospodarske organizacije uspeš
Pomembna investicija za našo občino
no zaključile poslovanje, za kar sem
je tudi gradnja bencinskih črpalk ob
dolžan vsem izreči pohvalo in zahvalo.
K uspehu so pripomogli tudi bolj ener sečni osebni dohodek pa naj bi se dvig avto cesti na Drnovem, ki jih je zgradilo
gični ekonomski predpisi. Doseženi nil na 1.920 dinarjev ali za 16 od podjetje ISTRA BENZ iz Kopra. Isto
podjetje namerava letos graditi črpalko
uspehi se kažejo v povečanju pro stotkov.
s pralnico avtomobilov v Krškem.
izvodnje, porastu zaposlenosti, v večji
produktivnosti, predvsem pa v pove
Vse prepočasi napredujejo dela pri
čanju akumulativnosti delovnih orga
rekonstrukciji ceste Impoljca-Krško.
nizacij, v modernizaciji proizvodnje ter
Izdelan je glavni projekt za rekondrugih dejavnikih, ki so prispevali k po
■ strukcijo ceste Pohanca-Krško in v naj
rastu in učinkovitosti gospodarskih de
krajšem čarM jo bodo začeli moder
javnosti. Nestabilnost na domačem
nizirati, pripravljamo se na gradnjo nad
trgu, visok porast cen ter stalne težave z
voza preko železniške proge v Krškem.
Velik
likvidnostjo so oteževali gospodarjenje.
Načrti so izdelani, zemljišče priprav
gospodarski
ljeno, le finančne konstrukcije še ni.
V
letu 1971 je bil dosežen družbeni
Upamo pa, da bomo letos lahko začeli
bruto proizvod 740 milijonov in je za
napredek
že kaj delati.
26,5 odst. večji od realizacije v letu
Tudi za Senovo še nimamo do
1970. Narodni dohodek je znašal 260
končne rešitve. Predvidena je gradnja
milijonov ali 19,1 odst. več kot lani.
tovarne keramičnih ploščic in nade
Število zaposlenih v gospodarstvu in ne
Investicije v gospodarstvu so bile za jamo se, da bomo te načrte lahko kma
gospodarstvu se je povečalo na 5.757,
osebni dohodek pa se je povečal za 22 radi omejenih kreditov usmerjene na lu uresničili. Tudi priprave za gradnjo
najnujnejše potrebe, in sicer za za nuklearne elektrarne v Krškem v redu
odst., kar da poprečje 1.657 din.

Elektrifikacijo so dobili prebivalci za
napredujejo. Že letos bodo pričeli gra
diti industrijski tir in cesto do bo selkov Mali Kamen, Reštanj, Jošt in po
samezniki v različnih predelih občine.
dočega gradbišča.
V
dolgoročnem programu razvojaPrispevek občine je znašal 100.000 di
kmetijstva posveča strokovna služba narjev.
Letos pripravljamo gradnjo dveh
Agrokombinata posebno skrb razvoju
in napredku zasebnega kmetijstva. Po vzgojno-varstvenih ustanov, in sicer v
udarek daje preusmeritvi kmetij v spe Brestanici in Kostanjevici.
V
letu 1973 bo prišla na vrsto nova
cializirano proizvodnjo, predvsem reji
krav molznic, pašno-kosnemu sistemu, šola v Koprivnici. 18. junija je na refe
vinogradništvu in sadjarstvu. Do leta rendumu glasovalo 96,2 odst. vseh vo
1975 planira Agrokombinat 100 vzor livcev za samoprispevek. Uspel je od
lično in volivcem čestitamo za enotno
nih kmetij na svojem območju.
Do jeseni bo Agrokombinat uresničil odločitev. Skrb občinske skupščine je,
načrt za moderno predelavo grozdja. V d a se bo gradnja šole pričela v Ko
planu je še nadaljnja razširitev sadnih privnici pravočasno, da bodo žago?
plantaž v obratih Brestanica in Kosta tovljena finančna sredstva in da bo šola
zgrajena do šolskega leta 1973/74.
njevica.
Na področju zasebne obrti je regi
striranih 282 občanov, ki opravljajo sa
mostojno gospodarsko dejavnost. Od
tega je 36 delavnic, 52 gostinskih obra
tov in 94 samostojnih avtoprevoznikov.
Vsi ti obrtniki zaposlujejo 196 de
lavcev, v uku pa imajo 135 vajencev. V
zadnjem času se zanimajo za samo
Povsod prizadevnost
stojno obrt tudi naši zdomci: Sred
" in zavzetost
njeročnemu programu daje vse mož
nosti za nadaljnje povečanje obrtne de
javnosti, kajti skupščina občine Krško
podpira razmah zasebne obrti.
v občini imamo razgibano kulturno
življenje. Tradicionalne kulturne pri
reditve so že dobile svoje občinstvo, ki
jih vztrajno in redno obiskuje. Ta raz
gibanost, delavnost in požrtvovalnost je
vidna tudi v športnih; turističnih, pla
ninskih, gasilskih in drugih društvih.
Vsa ta dejavnost je odvisna od peščice
ljudi, ki so ponavadi vedno isti in ki ne
Šola, vrtec,
prejemajo plač in nagrad ne posebnih
vodovodi in ceste priznanj
in pohval. Prizadevnim kul
turnikom, športnikom in društvenim
delavcem od Kostanjevice do Krškega,
Brestanice, Senovega in Koprivnice
Najpomembnejši tovrstni investiciji moja posebna zahvala.
Vse, kar smo dosegli, je plod našega
sta nova osnovna šola v Krškem in
vzgojnovarstvena ustanova na Senovem. skupnega dela, delovnih organizacij,
Omeniti moram tudi graditev vodo občinske skupščine, svetov, komisij,
vodov, rekonstrukcijo cest in elek upravnih organov, krajevnih skupnosti,
družbeno-političnih organizacij in dru
trifikacijo na podeželju.
štev, skratka vseh občanov.
V
treh letih je bilo zgrajenih 1972 Za uspehe prisrčna zahvala, za občin
kilometrov vodovodov, pitno vodo pa ski praznik pa moje iskrene čestitke!
je dobilo 1.708 gospodarstev. Prebivalci
JOŽE RADEJ,
so prispevali v delu in denarju 6,36 mi
predsednik občinske skupščine
lijona dinarjev, skupščina 1,83 milijona.
Krško

Za praznik občine, dan borca in dan rudarjev čestitamo delovnim kolektivom in vsem občanom
za uspehe v minulem obdobju!
SKUPŠČINA OBČINE KRŠKO
Občinska konierenca SZDL - Občinska konferenca ZKS - Občinski sindikalni svet Občinska konierenca ZMS - Občinski odbor ZZB NOV
Čestitkam se pridružujejo tudi kolektivi, ki so se predstavili v današnji prilogi

Prilogo so pripravili:
f

Mirko Vesel, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Jože
Splichal.

| v

Takole v Imperialu v Krškem pripravljajo maso za žvečilni gumi

Dekleta v pakirnici pripravljajo zavitke vseh vrst žvečilnega gumija,
ki ga izdeluje ŽITO v Krškem

Odslej otroci najraje segajo po žvečilnem gumiju Bazooka. Novi
prijatelj jih je osvojil, saj jih nagrajuje s sličicami, nalepkami in
darili.
^
*

IMPERIAL KRŠKO OSVAJA SVET

»MAMA KUPI Ml BAZOOKO!«
Zo izdelke Imperiala, delovne enote Žita iz Ljubljane, ni meja - Pot si utirajo na vzhod in zahod - Najnovejše prese
nečenje za kupce so žveCilni bomboni po licenci ameriške firme Topps, ki jih prodajajo v 79 državah na svetu Imperial se je prikupil tudi starejšim s C-vitaminskimi bomboni, ki jih je začel izdelovati letos
^
Kako hitro se čas spreminja in nam prinaša na pladnju tudi tiste
sladke dobrote, ki so jih pred dobrim desetletjem strici in tetke
kupovali za otroke le onstran meja. Žvečilni bomboni so bili takrat
nekaj imenitnega, težko dosegljivega, danes pa si jih za drobiž lah
ko privošči vsak otrok.
Zakaj pa ne, saj jih izdelujemo doma!
Ko so nasledniki nekdanje
trapistovske
čokoladnice v
Krškem pred nekaj leti kupili
prvi stroj za izdelovanje žvečil
nih bombonov, jim še na misel
ni prišlo, da si bodo ti Imperialovi izdelki tako hitro utrli
pot v svet, od zahodnoevrop
skih držav tja do dežele vzha
jajočega sonca.
Tak prodor so omogočili
Imperialu kakovostni žvečilni
bomboni vseh vrst. Nova tržišča
mu je odprl še zlasti zadnji iz
delek odličnih žvečilnih bom
bonov pod imenom Bazqoka.
Pionirskega dela se je torej v
Krškem lotil Imperial, v Ljub
ljani pa je vpeljala proizvodnjo

žvečilnega - gumija
tovarna
Šumi. Imperial in Šumi sta se
gozneje združila s podjetjem
Žito iz Ljubljane in zdaj uspeš
no gospodarita pod dežnikom
te velike firme. Ob integraciji so
se dogovorili najprej za speciali
zacijo konditorskih izdelkov. In
tako zdaj Šumi izdeluje bom
bone, Gorenjka iz Lesc čoko
lado, Imperial v Krškem pa
kraljuje nad žvečilnim gumijem.
*

/

imperial vas razveseljuje
s presenečenji
Nov obrat v Krškem je bivša
tovarna čokolade in peciva za
čela graditi še pred priključit

vijo k Žitu. Tedaj so potekali
prvi razgovori o bodoči inte
graciji, zato je Žito postavilo
svojo pekarno tik obrata za izdetovanje žvečilnih bombonov.
Žito Ljubljana je uspešno na
vezalo stike z ameriško firmo
Topps in lani sklenilo z njo po
godbo za licenčno proizvodnjo
Bazooke — najkvalitetnejše
vrste žvečilnih bombonov na
svetu. Za Krško pomeni Ba
zooka velik napredek. Čeprav
so opustili tovarno čokolade, se
zaposlenost ni zmanjšala. Pri
žvečilnih bombonih dela že 145
ljudi. Komaj dve leti stoji obrat,
in že je v njem nastala stiska.
Premalo imajo strojev in še
manj prostora, da bi ugodili že
ljam številnih kupcev doma in
po svetu. Naročila kar dežujejo,
pismeno, ustno, telefonično in
telegrafsko.
Od 1970 dalje povečujejo
vsako leto v Imperialu ustvar

jeno vrednost za 50 odstotkov.
Vzporedno z večanjem števila
zaposlenih in z rastjo brutoprodukta se veča tudi izbira iz
delkov. Imperial se vsak čas po
javi na trgu z novimi dobro
tami. Mlado in staro je letos
presenetil z izredno osvežujočo
C-vitaminsko gumo in nove so
tudi ploščice, ki jih trenutno
prodajajo v nagradni igri pod
imenom Hobby guma.

Iz Krškega
na vse strani Evrope
Imperial uspešno osvaja za
hodna tržišča, čeravno je to
vrstna dejavnost tudi v teh de
želah zelo razvita. Cez mejo
prodira s poslovno solidarnostjo
in kakovostjo izdelkov. Imperialovi žvečilni bomboni so se
odlično uveljavili v Avstriji, Bel
giji, na Danskem, Holandiji in

liiitli M M
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Bazooka v Jugoslaviji
Žvečilne bombone Bazooka prodajajo v 79 državah
na svetu. Njihov okus ugaja tudi jugoslovanskim po
trošnikom in podjetje 2ito je testiralo kupce,na raz
ličnih območjih Jugoslavije.
95 odstotkov testiranih ima rajši Bazooko kot pa
žvečilne gumije, ki so jih kupovali do
sedaj;
93 odstotkov testiranih je povedalo, da cenijo Ba
zooko zaradi posebnega sadnega in
dolgo trajajočega okusa ter prijetnega
žvečenja;
66 odstotkov testiranih daje prednost Bazooki zaradi
njene domino oblike;
48 odstotkov testiranih bi kupilo Bazooko tudi zara
di barvnih sličic za dobro voljo,-ki so
priložene žvečilnim boirbonom;
27 odstotkov testiranih želi kupiti tudi družinsko
pakirano Bazooko, ki bo kmalu na
prodaj.
Bazooka je osvojila prvo mesto na svetu zaradi ču
dovitega osvežilnega delovanja, zaradi dolgo traja
jočega prijetnega okusa in zaradi humorja v prilo
ženih sličicah. To je tudi sladka dobrota za vaš
okus. žito in Topps se vam priporočata.

v_____________ Z ______________ J
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Na velikem stroju pripravljajo žvečilni gumi BAZOOKA, ki gaje začel kombinat ŽITO v sodelovanju z ameriško firmo TOPPS izdelovati
tudi v Jugoslaviji

Švici. Prav zato so na vrsti prvi prispevajo delavke samo po 1
poskusi za prodajo na Japon dinar. Razliko jim plača pod
sko. Naročila pričakuje Impe jetje.
rial tudi iz nekaterih vzhodnih
držav, kamor so občasno izva
Za dopuste je prejela letos
žali žvečilne bombone že prejš vsaka delavka po 470 dinarjev v
nja leta.
gotovini. Poceni počitnice si za
poslene lahko privoščijo v po
Cas in skrb tudi ljudem
čitniških domovih na Pokljuki,
V obratu za žvečilne bombo v Bohinju, v Dramlju in v Po
reču. Dnevna oskrba je tam le
ne delajo pretežno ženske. V
20 din, za otroke 10 din. Pro
podjetju so poskrbeli-za njihovo
stora je dovolj in vsaka delavka
popolno zaščito, od delovne
si lahko po želji izbere kraj, kjer +
halje, rute in ortopedskih čev
bo preživela zasluženi oddih.
ljev do izdatnih malic, za katere

Pionir Novo mesto — sektor
Krški sektor zaposluje 37
Krško obstaja že 25 let in ima tehnikov in delovodij za po
isto rojstno letnico kot matično prečno 600 delavcev —v sezoni
podjetje. Njegovo delo obsega jih imajo več. Tako pride na
široko območje od Sevnice do enega vodja v operativi 20 ne
Krškega in Brežic, tja do Samo posrednih proizvajalcev.
bora in Zagreba. Krški sektorje
V
sestavu tega sektorja dela v
občasno gradil tudi v Trbovljah, Veliki vasi pri Krškem centralna
Hrastniku, Šentjerneju, Banja separacija gramoza in betonarna
luki in Dubravici. Sodeloval je z zmogljivostjo 80.000 kubikov
pri graditvi turističnih objektov na leto. V sklopu sektorja je
na moiju, v Šibeniku, na Reki, tudi centralno skladišče in cen
v Poreču, v Piranu, na Hvaru in tralna železokrivnica za pri
na Pelješcu. Pionirjevi ljudje pravo armature.
znajo prijeti za vsako delo, zato
Delo gradbincev na tem ob
se lahko postavijo z zelo raz močju najbolj ovirajo slabe pro
novrstnimi gradnjami.
metne zveze z gradbišči in po
Stanovanjske zgradbe so zi manjkljive telefonske zveze.
dali v Krškem, na Senovem, v Težko so dostopna gradbišča v
Brestanici, v Sevnici, Tržišču, Sevnici, sive lase pa jim delajo
Hrastniku, Cerkljah, Radečah, tudi drugod, kjer za gradbišča
Samoboru in Zagrebu. Blizu ne dobijo telefonskih, pri
1000 stanovanj so spravili pod ključkov. V Metalni na Se
streho — od dvostanovanjskih novem in v Samoboru jih sploh
hiš do 110-stanovanjskih blo niso dobili, v Zagrebu pa so ča
kov.
kali na telefon pet mesecev.
V
Posavju so gradili po
Kdor spozna podjetje,
membne industrijske objekte.
To so bili predvsem roto I in
ostane
roto II v celulozi, tovarna indu
Delavci prihajajo v Krško iz
strijske opreme in konstrukcij
Kovinarska, obrat Žita" rud Makedonije, Črne gore, Bosne,
niški objekti in nova zgradba Hrvatske in Slovenije. Zato na
Metalne na Senovem, pro sestankih govorijo kar ,jugoizvodne dvorane Lisce v Sev slovanščino“ saj se drugače ne
nici, IMV v Brežicah in drugod. bi razumeli. Ljudje se hitro
Med kmetijskimi objekti se menjajo, prihajajo, in odhajajo.
velja ustaviti ob 200-vagonski Letos je zapustilo sektor že 132
hladilnici sadja v Krškem, pri delavcev. Večina jih odide, prej
preden spozna podjetje. Največ
rastlinjakih na Čatežu s 35.000
se jih poslovi prvi mesec, tisti,
kvad. m pokrite površine in na
ki ostanejo dlje, so stalnejši. Za
farmi v Dubravici onstran Sotle.
nastanitev delavcev imajo dobro
Podjetje je gradilo tudi številne
poskrbljeno v Krškem, Brežicah
živinske hleve v Posavju.
in v Zagrebu, kjer imajo kar
Največji turistični objekti so
celo naselje in kjer bodo drugo
hotel Sremič v Krškem, Čaleto zgradili samski dom.
teške Toplice, Čateški hrib z re
stavracijo in črpalko ter novim
Veliko težav in skrbi po
objektom, ki ga pravkar gradijo vzroča razvažanje hrane na
na
nasprotni
strani
avto gradbišča. V krški občini ku 
mobilske ceste. Sektor Krško je
hajo za gradbišča v Posavju in
zgradil tudi trgovsko hišo v Sev celo v Samoboru. Trenutno vo
nici, „Hladnjačo“ in prodajno
zijo hrano svojim delavcem s
hišo Slovenijalesa v Zagrebu,
Senovega. Pravkar dokončujejo
bencinske servise v Sevnici, Bre
kuhinjo in jedilnico v Krškem,
žicah, na Drnovem in na Čatežu
ki bo poslej oskrbovala to ob
ter vrsto manjših trgovskih lo močje.
kalov. Sledijo prometni objekti,
-jned
katerimi
je
naj
Delo gradbincev je naporno,
pomembnejši most čez Savo v zato se v podjetju trudijo, da bi
Krškem. Delo tega sektorja so jim izboljšali pogoje. Težave na
tudi letališki objekti v Cerkljah, stopajo tudi pri prevozih de
razni vojaški objekti v Zagrebu
lavcev na delovna mesta. Iz
in vojašnica v KršKerji. pionirju
Krškega razvažajo ljudi z avto
so zaupali tudi dograditev bol busi v Zagreb in v Samobor.
nišnice v Brežicah, izgradnjo
Odpeljejo jih ob pol petih zju
vrtca na Senovem, termoelek traj in delavci se vračajo ob pol
trarno v Brestanici itd. To je le sedmih zvečer. Mnoge čaka še
nekaj najbolj značilnih gradenj
dolga pot do doma. Da bi se iz
za boljšo predstavo o njihovi
ognili vsemu temu, bi piopestrosti in zahtevnosti. .Delo je
nirjevci radi čimprej prešli na
bilo izredno razgibano. Dosti
industrijski način dela z več
bolj kot na primer v Ljubljani,
stroji in z manj ljudmi in se raz
kjer prevzema sektor pretežno
vili iz navadnih gradbincev v
stanovanjsko graditev. .
gradbince — montažerje.

Letos skok
na sto milijonov
Rast krške enote je nihala..
Višek je dosegla v letih
1951-1955, ko so gradili roto I.
Nato se je delovni obseg zmanj
šal in ponovno narasel v letih
J 9 6 1 -1963' pri rotu II. Lani in
letos je delo bistveno preseglo
dotedanje okvire. Od lanskih 57
milijonov so letos povečali plan
na 80 milijonov, po naročilih
sodeč, pa se bodo ustavili tam
pri 100 milijonih.

Kljub pomanjkanju časa so
Pionirjevi delavci navdušeni
športniki. Na šolskem igrišču v
Krškem trenirajo rokomet in
nogomet. Uredili jim bodo tudi
balinišče in igrišče za mali no
gomet.
Delavci imajo ob prostem
času premalo stikov z družbe
nopolitičnimi organizacijami na
območjih, kjer bivajo. Želijo si,
da bi jih ti predstavniki kdaj
obiskali in jih povezovali med
seboj, da ne bi bili tako pre
puščeni sami sebi.

PRAZNIK JE, POSTOJ IN OZRI SE OBČAN!

Četrt ,
isnurn4
a
j
PRE0BRA2AJ0
SVET |/ Hf

g ra d n ja m o te la n a Č atežu

Bogastvo, ki so ga Pionirjevi delavci ustvarili iz betona, železa in
opeke, je neprecenljivo - Samo sektor Krško se lahko postavi s 1000
stanovanji, lepimi sodobnimi šolami, trgovskimi hišami, hoteli, indu
strijskimi objekti, rastlinjaki, hladilnico sadja, bencinskimi črpalka
mi in mogočnim mostom, ki spaja oba bregova Save v Krškem

Vsem investitorjem
in vsem sodelavcem
želi za praznik
občine Krško
veliko uspehov
SGP »PIONIR«
v Novem mestu!
sektor Krško
Pionir iz Novega
mesta je mogočno
podjetje. Samo sektor
Krško zaposluje 700
ljudi. Za cejo tovarno
jih je, le da si tovar
no bolj nazorno pred
stavljamo. Njeni de
lavci so vsi na kupu,
vsak dan za istim
strojem, vsak dan na
istem delovnem me
stu, gradbinci pa se
selijo iz kraja v kraj
in spreminjajo njiho
vo podobo, z njo vred
pa tudi življenje. Nji
hov delovni prostor
se razteza mnogo
dlje, kot sega oko, in
le na zemljevidu lah
ko sproti sledimo tem
pticam selivkam.
. Danes vam pred
stavljamo sektor Kr
ško. Isto rojstno let
nico ima kot Pionir
Novo mesto, četrt sto
letja že delavci tega
sektorja kopljejo, zi
dajo, betonirajo in
preobražajo svet, ki
sega od Sevnice do
Krškega, Brežic in
Samobora do Zagre
ba. Dolga doba je
za njimi, toda vsaka
gradbena sezona je
bila še prehitro mi
mo. Leta so šla, kot
bi jih odpihnil, pestro
delo je zaposlovalo
in prevzemalo ljudi,
da ob njem niso uteg
nili misliti na čas.

25 let
SGP
PIONIR
Tudi Krškemu je nadel Pionir podobo sodobnega mesta z živahnim življenjskim utripom.

Vrtec na Senovem je samo eden izmed številnih objektov, ki so jih zgradili Pionirjevi gradbinci v
Posavju
~
'

Gradbinci iz sektorja Krško postavljajo po vsej Jugoslaviji tudi montažne hale iz železobetonskih
elementov, ki jih izdelujejo v tovarni TOGR^L na Drnovem in jc skupna naložba SGP PIONIR in SGP
NOVA GORICA

Iz m a jh n e i n v a l id s k e d e la v n ic e je v z a d n jih le tih z r a s lo in d u s tr ijs k o p o d 
je tje - V so p r o iz v o d n jo im a jo p r o d a n o v n a p r e j - V z a d n jih tre h le tih s e je
c e lo tn i d o h o d e k p o v e č a l z a p e tk r a t
Iz Zavoda za zaposlovanje
invalidov in kasneje Invalidske
delavnice Brestanica se je raz
vilo podjetje SIGMAT - strojna
industrija in gradbeni material.
To je narekovalo ob stalnem
povećavanju proizvodnje tudi
razmerje med zaposlenimi inva
lidi in zdravimi delavci. Podjetje
ni več izpolnjevalo pogojev za
kona o invalidskih delavnicah,
ker je vanj prihajalo vse več
zdravih ljudi.
Podjetje sestoji iz treh obra
tov. Najmočnejši je kovinski,
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vlačni. Kljub temu pa kolektiv
za zdaj ne bo povečeval zmog
ljivosti, ker si bo najprej ustvaril
lastna obratna sredstva. Indu
strijski način proizvodnje za
hteva večje in stalne zaloge
materiala, zanj pa mora imeti
denar. Doslej so namreč vsak
dinar porabili za gradnjo in
opremo delavnic.

kjer izdelujejo serijsko 100 in
250-litrske betonske mešalnike
ter hidrofore. V livarni izdelu
jejo tlačni in kokilni liv alumi
nijastih legur, v obratu cementnin Brege pa betonske zi
dake in gramoz.
V SIGMATU dela sedaj 110
ljudi. Letos bodo ustvarili 16
milijonov celotnega dohodka.
Že lani so imeli vso letošnjo
proizvodnjo prodano. Prodali bi
lahko celo trikrat več, saj so
izdelki za tržišče izredno pri
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Brestanica in^ sedaj solidno
kovinsko podjetje, za katero ve
že vsa Slovenija in sosednje re
publike.

:|.<;>:;x<j:
-V novih delavniških prostorih v Brestanici izdelujejo 100 in 250-litrske betonske mešalnike ter hidrofore. Tovrstni izdelki gredo dobro v denar.
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P o z n a jo jih p o v s e j J u g o s la v iji - O d sle j tu d i k l ju č a v n ič a r s k a d e ja v n o s t
Dve leti je tega, kar so se kostanjeviški kleparji umaknili iz mesta
in se preselili v prostorne in svetle delavnice brez napornih stopnic.
Na levem bregu Krke je na tisočih kvadratnih metrih prostora za
sto zaposlenih. Trenutno šteje kolektiv 48 delavcev, torej bo še
kruh za nove delovne moči.
čavničarstvo in tako v celoti
Kolektiv Splošnega klepar osvojili izdelovanje transportnih
stva bo avgusta letos slavil tri in ventilacijskih naprav za lesno
najstletnico obstoja podjetja, in kamnitno industrijo. To je
trinajstletnico trdega dela in podjetju odprlo veliko novih
boja za napredek. Ta mala de vrat in mu odstranilo marsika
lovna organizacija veliko po tero oviro pri iskanju naročil in
meni za Kostanjevico, saj je to sodelavcev za ključavničarska
edino samostojno, edino zares dela.
Odkar se je podjetje spe
njihovo podjetje z vsestranskim
posluhom za razvoj tega kraja. cializiralo za izdelovanje trans
V trinajstih letih so se ko portnih in ventilacijskih naprav,
stanjeviški kleparji z vestnim so $ačeli kleparstvo opuščati.
izpolnjevanjem rokov in kako Uspehi preusmerjanja so vidni
vostnimi storitvami uveljavili po tudi v številkah. V lanskem
Sloveniji in Jugoslaviji. Lani so prvem polletju so ustvarili za
vpeljali novo dejavnost — klju 1,390.000 din vrednosti, letos

pa so pri istem številu zaposle- j
nih za tretjino prekoračili lan- 5
sko vsoto. Do zdaj so podpisali :
za 3,140.000 din pogodb. Letni j
plan
jih
predvideva
za s
4,800.000 din, kar bodo ob j
dosedanjem tempu z lahkoto 3
dosegli.
Večja dela imajo trenutno v j
sevniškem Stillesu, v kamniški f
tovarni Stol in v tovarni Color v §
Medvodah. Prejšnja leta so ve- §
liko delali za železarne v Sisku, |
v Štorah in na Jesenicah, zdaj
pa imajo 80 odst. zmogljivosti
zasedenih za lesno industrijo.
Ventilacijske naprave delajo za
lesno industrijo Progres v Skender Vakufu, za Oriolikj za to
varno furniija v Petrinji, za les
no industrijo v Kostajnici in
Lepo urejena in vselej dobro založena samopostrežna prodajalca Preskrbe na Senovem
druge.
P R E S K R B A IZ K R Š K E G A R A Z G R I N J A N A Č R T E

P

o

s t o

p

i n

d o n o v ih trg o v in

j a

h

v

a

š i h

ž

e

l j a

in p r e n o v l j e n i h p r o d a j a ln

Ko bo stala na Vidmu onstran Save nova blagovna hi >a, bodo pri
Preskrbi v Krškem olajšano zadihali. Kako 'tudi ne' Znebili se
bodo težkega bremena, ki jim ga nalaga uresničenje do zdaj naj
zahtevnejšega načrta. Za kolektiv bo to življenjsko delo, zato se mu
j kljub težavam ne misli odreči.
9
S Trgovsko podjetje Preskrba park. Siljenju prodajne mreže
zaposluje 149 delavcev in vzgaja in sodobni ureditvi trgovskih lo
62 vajencev, da čez dve, tri leta kalov se kolektiv posveča z vso
ne bo v zadregi za prodajalce v pozornostjo od integracije v
novi blagovnici. Ta bo imela letu 1964 dalje. V tem obdobju
3.400 kvadratnih metrov ko se lahko postavi s štirimi novimi
ristne površine in jo bodo začeli trgovinami in 16 preurejenimi
graditi prihodnje leto. Ves raz poslovalnicami. Po prenovitvi
položljivi denar hranijo v ta kličejo še -poslovalnice v Kosta
njevici, na Velikem Kamnu, v
Pred dvema letoma so se kostanjeviški kleparji in ključavničarji preselili v nove svetle delavniške namen.
Preskrba združuje zdaj 38 Smledniku in Šutni. Tudi v Čerprostore. Sedaj izdelujejo transportne in ventilacijske naprave za lesno, kovinsko in kamnitno indu
trgovin, štiri gostilne in avto- neči vasi na Gorjancih, kjer se
strijo.

mora podjetje do konca leta
u makniti iz lokala, bo treba
nekaj ukreniti. Za boljšo oskrbo
ravninskih vasi si bo Preskrba
omislila še potujočo trgovino.
Letos bo na vrsti prvi del pre
ureditve trgovine v Kosta
njevici. Prodajno površino bodo
povečali trikratno. V petletnem
načrtu imajo še tri nove trgo
vine tipa market: v Brestanici,
na Griču, v Leskovcu in v spod
njem delu Senovega. Z vsako
novo ali prenovljeno trgovino
izpolnijo tihe želje potrošnikov
po tem, da bi trgovina ujela
korak s potrebami sodobnega
človeka.
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Naprave za zaščito kovin in lesa iz Krškega po vsej Jugoslaviji - So
delovanje s tujimi firmami - Strokovnjaki: steber napredka
Iz nekdanjega Komunalnega
podjetja, ki je opravljalo razna
obrtniška dela, se je razvilo
specializirano podjetje, ki izde
luje zahtevno industrijsko opre
mo za površinsko obdelavo.
Podjetje SOP je sedaj znano že
po vsej Jugoslaviji.
Od številnih dejavnosti so

obdržali le slikopleskarsko in
steklarsko dejavnost ter klepar
stvo. Slednje izdeluje tudi ven
tilacijske naprave za lastne iz
delke in večje industrijske ob
jekte po naročilu poslovnega
partnerja.
Najdlje je prišel ključavničar
ski obrat, ki se je specializiral za

izdelavo industrijske opreme.
To so velike polavtomatske in
avtomatske naprave za zaščito
kovin in lesa. Že več velikih
tovarn so. opremili z lakirni
cami, razmastilnimi napravami,
sušilniki, klimatičnimi in dru
gimi podobnimi napravami.
Stalno delajo za TAM iz Mari-

bora, TOMOS, LTH iz Škofje
Loke in druge.
Ker doslej v Sloveniji takih
naprav ni nihče izdeloval in ker
vse naprave, ki so jih izdelali,
brezhibno delujejo, so si pri
dobili zaupanje in s tem naro
čila, tako da vseh ne zmorejo.
V podjetju radi priznajo, da
imajo veliko zaslug za tak
vzpon njihovi inženirji v Ljub
ljani. V svojem inženirskem bi
roju imajo sedaj že 21 inženir
jev in tehnikov, ki raziskujejo
tržišče ter pripravljajo načrte za
naprave.
Pred nedavnim so sodelovali
na sejmu antikorozijskih naprav
v Zagrebu. Tam so dobili nove
kupce, ki doslej za SOP niso
vedeli. Crvena zastava iz Kragu
jevca se resno zanima za 20 la
kirnic, ki jih bodo postavili na
njihovih servisih po Jugoslaviji
in inozemstvu. Zanimivo in per
spektivno je tudi poslovno so
delovanje z zahodnonemško
tvrdko Dueerr, ki je postavila v
novomeškem IMV veliko lakir
nico. Skupaj bodo obdelovali
jugoslovansko in vzhodnoevrop
sko tržišče.
Kolektiv se je v zadnjih dveh
letih povečal od 82 na 150 za
poslenih, vrednost celotne pro
izvodnje pa od 8 milijonov na
18 milijonov dinarjev. Letošnji
plan 20 milijonov celotnega do
hodka bodo presegli. V krat
kem bodo okrepili tudi svoj in
ženirski biro, tako da bo poslej
delalo v njem kar 50 strokov
njakov.

Spedalizirano podjetje za industrijsko opreipo v Krškem je opremilo že številne tovarne po vsej
domovini z lakirnicami, razmastilnimi napravami, s sušilniki, klimatskimi napravami in z raznimi
drugimi napravami za zaščito kovin in lesa

Krški mizaiji so opremili s stavbnim pohištvom številna velika po
slopja, med njimi tudi šolo v Krškem in na Grmu v Novem mestu
(na sliki)

Splošno mizarstvo
Krško
Podjetje je znano po izdelovanju opreme po naročilu za vse
vrste lokalov. Doslej je opremilo že številne trgovine, recepcije,
gostinske lokale in druge prostore. Tudi mnoga poslopja je opre
milo s stavbnim pohištvom. Svoje obrate ima podjetje v
Krškem, v Kostanjevici, v Brestanici in na Prekopi. Sedaj se
pripravlja na gradnjo novih proizvodnih prostorov v Kostanje
vici. Predvidoma bo nova hala stala v bližini Splošnega kle
parstva.
Kolektiv čestita občanom za praznik občine!

■-

»TRANSPORT« na vseh cestah
Avtoprevozno podjetje iz Krškega si je s svojim solidnim
delom zagotovilo prostor med velikimi - V prihodnjih dveh
, letih bodo za 100 odstotkov povečali zmogljivost
Leta 1958 so začeli prevažati
tovor z dvema izrabljenima
kamionoma. Danes ima 60članski kolektiv vzoren vozni
park, ki ga stalno obnavljajo in
povečujejo. S solidnim poslo
vanjem so si pridobili zaupanje
pri številnih poslovnih partner
jih, tako da trenutno ne zmo
rejo vseh naročil. Največ pre
važajo za potrebe tovarne celu
loze v Krškem, za časopisnozaložniška podjetja v Ljubljani,

Zagrebu, Mariboru in na Reki
ter za papirno industrijo- na
Hrvaškem in v Srbiji.
Čeprav so po obsegu dela
majhni, imajo urejene delovne
pogoje in dober zaslužek. Le
tošnji finančni rezultat bo za
radi povečanih cen goriva, re
zervnih delov, taks, zavarovanja
in drugih dajatev ob nespreme
njenih cenah njihovih storitev
nekoliko slabši. Prizadeva pa jih
tudi nelikvidnost.

„Ker imamo veliko več po- •
nudb za prevoz tovorov, kot :
sedaj zmoremo, bomo v pri- S
hodnjih dveh letih povečali :
zmogljivosti predvidoma za 100 j
odstotkov. Kupovali bomo vo- £
zila domače izdelave, saj je lažje [
za vzdrževanje in rezervne de- "
le,“ je povedal direktor krškega
Transporta Franc Dirnbek, ki
od letošnjega januaija vodi pod
jetje.

' * ¥ (;

Tovarna industrijske opreme in konstrukcij, telefon hc: (068) 71-055, direktor 71-265, telex
33-715 yu kov, brzojav: Kovinarska Krško —Proizvajamo: asfaltne baze, jeklene konstrukcije, opremo
za kemično industrijo, rezervoaije vseh vrst, dna za cisterne od 500 do 4.000 mm, hladno oblikovane
profile do 6.000 mm dolžine, lamele do 6.000 mm dolžine in bakrimo valje do 6.000 mm dolžine.
Občanom in poslovnim prijateljem iskreno čestitamo za praznik krške občine in dan borca!

USPEŠNA PREUSMERITEV IGM »SAVA«

BETON JE NJIHOVA PRIHODNOST
Kolektiv želi podporo bank in elektrogospodarstva
pri uvajanju betonskih drogov in drugih elementov
za prenosno električno omrežje

'•

Nekdanje gradbeno podjetje se je preusmerilo v serijsko izdelavo
elementov za elektrogospodarstvo. To so drogovi iz prednapetega
betona različnih velikosti, elementi za sanacijo lesenih drogov in
drugi izdelki. Izdelujejo tudi enakozrnate betonske votlake, v mo
derni separaciji pa nudijo prane separate različnih debelin.
Čeprav so dali veliko za raziskovalno delo in imajo za izdelke
odobritve najvišjih strokovnih institucij, še vedno nimajo podpore
pri bankah in elektro-distribucijskih' podjetjih. Slednji raje uvažajo
drage lesene drogove, ki imajo le 5 let življenske dobe, kot da bi
obnavljali ali postavljali prenosno omrežje z betonskimi drogovi, ki
so neprimerno cenejši, saj traja njihova življenjska doba najmanj 40
let.
Kolektiv SAVE le malo govori o
sebi. Preveč je skromen, zato ne bo
o dv eč, da se ob tej priložnosti po
bliže seznanimo s poslovanjem pod
jetja. SAVA se je iz gradbene ope
rative preusmerila na izdelovanje
gradbenega materiala in betonskih
prefabrikatov. Sedaj polovično šte
vilo zaposlenih ustvarja za sklade
večji ostanek dohodka, to pa v ce
loti potrjuje pravilnost hotenj ko
lektiva po napredku.
Čeravno je proizvodnja v tem
podjetju še vedno odvisna od vre
mena, od sonca in dežja, mraza in
vročine in ima sezonski značaj, so
lani povečali delovni obseg za 18
o dstotkov, celotni dohodek za 13
odstotkov, dohodek podjetja za
38,5 odstotka, ostanek dohodka za
sklade pa za 72,3’odstotka. S tem so
dosegli poprečno stopnjo akumula
cije za podjetje, ki znaša 13,6 od
stotkov.
Poprečni osebni prejemki zapo
slenih so dosegli lani 1.532 dinarjev,
v prvih, petih mesecih tega leta pa se
je dohodek na zaposlenega povečal
na 1.621 dinarjev. Za letos so plani
rali večji celotni dohodek za 18 od
stotkov, dohodek za sklade podjetja
za 37 odstotkov. V prvih petih me
secih so kljub dolgi in muhasti zimi
zabeležili 32 odstotkov realizacije
ali za tretjino več kot v istem ob
dobju preteklega leta. Uspehi bi bili
brez dvoma še večji, če ne bi ne
nehno primanjkovalo reprodukcij
skega materiala, predvsem cementa,
Drog iz prednapetega betona za ki predstavlja osnovno surovino za
- SAVINE izdelke.
visokonapetostno omrežje

V
težnji po večji produktivnosti
ter boljšem poslovanju je podjetje v
zadnjih treh letih investiralo- za
modernizacijo opreme nad 3 mili
jone dinarjev. Ta vsota vsebuje pre
težno sredstva njihovega poslovnega
Po lastni zamisli v lastni režiji so si na Drnovem zgradili moderno separacijo. Veljala je le milijon
sklada. Izdatki za proizvodno halo
dinarjev, medtem ko stanejo podobne naprave poltretji milijon
in druge objekte tukaj niso všteti.
Kolektiv si je v lastni režiji postavil
tudi novo separacijo za okroglih mi
lijon dinarjev. Če bi investicijo pre
vzeli tuji izvajalci, bi stroški narasli
najmanj na 2,5 milijona dinarjev.
Popolnoma razumljivo je, da ima
podjetje težave zaradi izrabljene
mehanizacije, čeravno svoja osnovna
sredstva odpisuje z ekonomsko
amortizacijo po poprečni stopnji
18,6 odstotkov.
Ko lektiv Save si trenutno postav
lja novo betonarno, naročeni so.
novi viličarji, nakladalne stroje pa
bodo lahko kupili šele naslednje le
to. Tudi silosi za cement ter razširi
tev proizvodnje z novimi izdelki bo
tedaj na vrsti. S tem želja po moder
nizaciji še ni konec, vendar jih mo
rajo zaradi skromnih investicijskih
vsot za sedaj še omejevati.
Ne glede na splošno nelikvidnost
podjetje SAVA redno plačuje ra
čune in družbene obveznosti ter že
več let ni imelo težav pri izplače
vanju osebnih dohodkov. Kolektiv
IGM SAVA Krško se zaveda, da ima
pred seboj lepe razvojne možnosti
za njihovo uresničenje pa si bo ra
zen vodstva in samoupravnih orga
Moderen stroj za izdelavo betonskih votlakov odlaga izdelke na veliki ploščadi v gramoznici na
nov moral prizadevati sleherni član
delovnega kolektiva.
Drnovem
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Brstje poganja
in plodovi zore

j Napredek v tiskarstvu, papirni konfekciji -in. kartonaži še bodo kupovali stroje in se širili

Tako doživljajo praznik občine ljudje, ki se uba
dajo z delom na zemlji - Do leta 1975 1400 ha
sadnih plantaž in tisoč vagonov odličnega sadja

Tiskarstvo, papirna konfekcija in kartonaža so poglavitne dejav
nosti, ki jih iz leta v leto razvija podjetje, da bi ujelo ritem nove
tehnike, ritem napredka, ki zahteva vedno hitrejšo modernizacijo.

Priokus pelina izgine, ko pri AGROKOMBINATU v Krškem ob
načrtih za prihodnost pozabijo na težave sedanjosti in preteklosti.
Pred vrati je občinski praznik, praznik uspehov njenih ljudi, ki se
vsak po svoje trudijo za lepši jutrišnji dan. In v ta mozaik napredka
je tudi kmetijstvo vložilo svoj delež. Kakšno pot bo ubral AGRO
KOMBINAT v prihodnje, pojasnjuje direktor Stane Nunčič.
Pri obnovi vinogradov je
Naše gospodarjenje usmer
jamo na plantažno sadjarstvo, kombinat dosegel že lepe uspe
vinograništvo iri poljedelstvo z he, predvsem pri zasebnikih.
živinorejo. Na tem območju so Napredek beležimo tudi pri
odlični pogoji za gojitev bre negovanju vina in njegovi pri
skev in jablan. V srednjeročnem pravi za trg. S pristnim cvičkom
programu predvidevamo raz smo osvojili kupce in povpra
širitev plantažnih nasadov za ševanje po njem je vsak dan
100 ha. V Kostanjevici bomo večje.
Zanimanje za obnovo vino
zasadili 30 ha jablan, na pose
stvu v Brestanici 50 ha breskev gradov je v naši občini veliko. V
in na Libni, kjer so bili včasih letih 1971/72 je bilo obnov
graščinski vinogradi, tudi bre ljenih 70 ha, v letih 1972/73 pa
skve. Tako bomo ustregli po jih bo spet toliko. Če bomo
vpraševanju po sadju iz Posavja, nadaljevali z dosedanjim tem
ki slovi po izredno dobrem oku pom in če bo na razpolago do
su in aromi. Vse te načrte bo volj denarja, bomo obnovo
mo izpeljali ob sodelovanju z kmalu zaključili. Po programu
biotehniško fakulteto - ka naj bi obsegalo območje cvička
1.400 ha vinogradov. To nam
tedro za sadjarstvo.
Leta 1975 bo moral imeti narekuje sodobno predelavo
AGROKOMBINAT vsaj 400 ha grozdja. Potrebovali bomo več
sadnih plantaž, na katerih bo je kleti, ki jih za*te namene že
pridelal nad 1.000 vagonov preurejamo v kostanjeviškem
sadja. To bo zahtevalo poveča gradu.
Živinorejo bo AGROKOM
nje hladilnice in tudi na prede
lavo sadja bomo morali misliti BINAT razvijal le toliko, koli
sami, če ne bo kako drugače kor to območje samo pridela
- krme za pitanje. S kooperacijo
poskrbljeno zanjo.

Trije kažipoti razvoja

Direktor AGROKOMBINATA
v Krškem Stane Nunčič: p la n 
tažno sadjarstvo, vinogradništvo
in živinoreja nam bodo rezali
kruh.“

Tiskarna se je pripojila Papirkonfekciji pred sedmimi leti. V novih
prostorih se je njeno delo razmah
nilo in odprle so se večje možnosti
za uvajanje nove tehnike. Že letos
bodo prešli na ofsetni tisk, to pa jim
omogoča izpolnjevanje zahtevnejših
naročil, predvsem za komercialne
namene. Za nov tiskarski sttoj bodo
morali globoko poseči v žep in se
odreči marsikateri ugodnosti. Vse
grafične in grafično predelovalne
stroje lahko kupijo samo iz uvoza,
zato so odvisni od nakupa deviz v
banki in oročiti morajo toliko de

narja, kolikor jih velja stroj.
Velik napredek beleži tudi obrat
konfekcije papirja. Izdeluje vrečice
in ovojni reklamni papir na anilinskem tisku. Stroj za najsodobnejšo
anilinsko tehniko je podjetje kupilo
že konec minulega leta in dalo zanj
1,250.000 dinarjev. V načrtu imajo
še nakup stroja za izdelovanje vrečk
za pakirano blago v samopostrežnih
trgovinah. Razen tega bodo nabavili
še stroj za izdelovanje manufaktur
nih vrečk. Za po.djetje je to velika
investicija jn je samo ne bo zmoglo,
zato išče posojilo pri poslovnih ban

kah.
^
Kartonažni obrat je začel obra
tovati pred dvema letoma. V tem
času je dosegel izredno lepe uspehe.
Stroji v njem so izkoriščeni do zad
njih možnosti in kolektiv že čuti
potrebo po razširitvi. Ta razširitev je
sprejeta v program in je-vezana na
uvoz novega stroja ter na graditev
nove proizvodne dvorane. Ce bo
samo kolektiv stiskal pas, bo trajalo
to več let, če pa bo priskočila na
pomoč banka, bo napredek hitrejši,
skokovitejši.
Letošnji občinski praznik je tudi
praznik tega 88-čIanskega kolektiva,
ki s pridnim delom tlakuje kos poti
do svoje in skupne prihodnosti.

bomo pospeševali živinorejo v
zasebnem sektorju. Tu smo že
napredovali. Mesečno odkupi
mo po 130.000 litrov mleka.
Tako imajo kmetije, ki se pre
usmerjajo na mleko, stalen vir
dohodkov in to jim omogoča
. •
hitrejši napredek. Naš srednje
m
m
ročni program predvideva pre
usmeritev 50 do 60 kmetij.
Uresničenje tega je odvisno od
gospodarske moči kmetov in od
iii
podpore družbe. Nič drugega si
ne želimo kot to, da bi vse skle
pe iz razprav v kmetijstvu čimprej uresničili, da bi prešli od
besed k dejanjem. V družbenem
in zasebnem sektorju kmetijstva
se še vedno čutimo zapostav
ljene, kar se vsak dan kaže tudi
pri nagrajevanju kmetijskih de
lavcev.
Za praznik krške občine že
lim vsem kmetijskim proizva
jalcem, da bi dostojno počastili
dan, ko obujamo spomine na
izgnanstvo in žrtve narodno
osvobodilnega boja, želim, da bi
vsi podprli napore za stabiliza
cijo gospodarstva, za utrjevanje
enotnosti in napore za mir, ker
se samo v miru razvijamo in gra | Na modernem rotacijskem tiskarskem stroju tiskajo v Papirkonfekciji zavojni papir za trgovska
( podjetja in druge naročnike
dimo.

TUDI KRŠKEMU LABODU SO ZRASLA KRILA
Labodov obrat v Kr
škem so ustanovili ob
koncu leta 1965. Danes
je to ena od treh organi
zacij
združenega
dela
istoimenske tovarne pe
rila v Novem mestu.
Ob ustanovitvi je obrat
štel 60 pretežno na novo
priučenih delavcev. Do
konca 1968. leta se je
število zaposlenih pove
čalo na 120 ljudi.
Dokončno se je krški
Labod oblikoval ob zdru
žitvi s kostanjeviškim
obratom: deloma ob kon
cu 1968, popolnoma pa v
prvem polletju 1969.
Kostanjeviški obrat je
začel delati 1958 - tudi
s 60 ljudmi. Po Labodovi
krizi 1962 (prizadela je
tudi ta obrat) se je šte
vilo zaposlenih v Kosta
njevici povzpelo na 130.
Pred ustanovitvijo kr
škega obrata Labod ni
imel enega samega k v a 
dratnega
metra
svojih
prostorov. Dejavnost so
opravljali v najetih, ne
primernih in dragih pro
storih, ki niso omogočali
niti sodobne tehnologije
niti dela ob kar najmanj
ših stroških. Zavoljo tega
je bila slabša storilnost
in nizek standard delav
cev.
Za izhod iz zagate je
bilo treba narediti več
pomembnih korakov, zla
sti pa pridobiti lastne
primerne prostore za de
lo, ki naj omogočijo so
dobno in donosno proiz
vodnjo, le-ta pa zagotovi
denar za razširitev de
javnosti, lepšo prihod
nost podjetja in delavcev
ter ugodnejši ekonomski
položaj vseh zaposlenih.

Srajca
v i l minutah

Rojenice mu niso bile naklonjene, marsikdo ga je gledal postrani, sploh
jih je bilo malo, ki so mu želeli nemoteno rast iz rosnega otroštva, pa je
kljub temu zrasel - Danes je obrat novomeške tovarne perila v Krškem
ena najspodbudnejših in perspektivnih delovnih organizacij v Spodnjem
Posavju, tudi zato, ker nekdanji »nezaželenec« ustvarja dolarje
N-
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Za rojstvo:
nobenih rožic...
Takrat - v letih 1962 in 1963 Labod ni imel denaija za tako na
kazan izhod. Zaradi majhne akumulativnosti konfekcije ga tudi družba
ni podpirala. Zanimanje je kazala le
za zaposlovanje žensk in temu je
Labod ustregel: v podjetju je med
700 zaposlenimi približno 640
žensk in deklet.
Preden so ustanovili obrat v
Krškem, so začeli zidati tovarniške
prostore v Novem mestu. Ker ni-bilo
denarja, je šlo postopno, del za de
lom. Krški obrat se je rodil pri tretji
stopnji gradnje. 1965 je podjetje
sprejelo pogoje krškega Zavoda za
zaposlovanje in sklada skupnih re
zerv: da za takratnih 21 milijonov
din posojila ustanovi svoj obrat ob
Savi in zaposli 60 žensk.
Brez težav seveda ni šlo. V na
sprotju z Novim mestom, kjer so bili
drugačni delovni pogoji, je delovna

.
storilnost v Kostanjevici in Krškem
kljub naporom proizvajalk, da se to
ne bi zgodilo, precej zaostala. Za
voljo tega so bili osebni dohodki v
obratih različni. Šele z združitvijo
delavk in delavcev - 131 kostanjeviških in 118 krških — v eno orga
nizacijo je bila zagotovljena dobra in
donosna proizvodnja.
Združitev obratov je bila ne
dvomno nujna, podjetje pa je po
nudilo tudi drugačno rešitev: v Ko
stanjevici in Krškem bi zaposlili še
po 150 delavk, če bi dobili 9 mili
jonov din posojila, da bi obrata
usposobili. Ker denarja ni bilo, so
seveda opravili združitev. Tedaj so
Labodovim delavkam in delavcem s
kostanjeviškega območja v statutu
zajamčili brezplačen prevoz na delo
v Krško in domov.
Takšna podoba nastane ob bež
nem listanju po dogodkih Labodo
vega obrata v Krškem (in Kostanje
vici) v minulih letih. V tem času so
v krškem obratu premagali začetne
in kasnejše težave in dosegli vrsto
lepih uspehov.

.

Krški Labod velik delež
Ob koncu 1971 je bilo takole šte
vilčno stanje v Labodu oziroma nje
govih obratih — organizacijah zdru
ženega dela:
vseh zaposlenih je bilo okoli 690,
od tega 300 v Novem mestu, 300 v
Krškem in 90 v skupnih službah.
V
naslednjih vrstah bomo pri
merjali delež krškega obrata v uspe
hu podjetja:
Labod je lani dosegel vrednost
proizvodnje (realizacija) v višini
79.119.000 din, od tega krški obrat
33.200.000 din. Bruto izvoz pod
jetja je bil 1,509.000, obrata pa
633.000 dolarjev, neto izvoz pa
501.000 oziroma 210.000 dolarjev.
Sklad osebnih dohodkov podjetja je
dosegel 14,672.000, enak sklad
krškega obrata pa 6,134.000 din.
Pravice in ukrepi v podjetju in
o rganizacijah združenega dela delu

J

jejo zadovoljivo, pravično so urejeni
tudi medsebojni odnosi s pravicami
obratov do priznanja in vrednotenja
njihovega sedanjega deleža in minu
lega dela.
Stanje in naložbe ugotavljajo vsa
ko leto z bilanco po obratih. Obrat
obdrži vso pravico do svojih sred
stev, ne glede na to, kje so naložena.
Prave vrednosti osnovnih sredstev
tudi revalorizacija (prevrednotenje)
ni pokazala. Knjižna vrednost novih
objektov in opreme izkazuje le
10,982.642 dinarjev in je zelo
majhna. Če bi upoštevali že izvedeni
prehod na obračunavanje po nepo
srednih stroških, bi se skladi pove
čali za 3 milijone dinarjev.
Način delitve dohodka v Labodu
je tak, da izloči negativne učinke,
nagradi pa pozitivne, deli sredstva za
razširjeno reprodukcijo po vloženem
ddelu obrata, pri čemer se delež
posameznega obrata močno pribli
žuje uspehu podjetja. Prigospodar
jeni denar se vrne tja, kjer je bil
ustvaijen.

Zaostajanje
se manjša
Letos je za Labod leto, v katerem
naj bi dosegli, kar so si zastavili s
srednjeročnim načrtom : imeli do
bro usposobljene mlade proizva
jalce, več kot 700 zaposlenih, 100
milijonov celotnega dohodka, velik
ostanek dohodka za podjetje in
obrate, boljše osebne dohodke in.
drugo.
Del tega je že dosežen. Med dru
gim se je poprečni osebni dohodek
krškega obrata v prvih petih mesecih
povzpel na 1,310 din in le za nekaj
več kot 160 din zaostal za popreč
jem podjetja. Čeprav imajo manj
delovnih izkušenj in so s poprečno
starostjo 22 let mlad kolektiv, krški
proizvajalci razliko do poprečja
podjetja zmanjšujejo iz meseca v
mesec.

Pravica do življe
nja potrjena

DOBRODOŠLI!
V
počastitev občinskega
praznika bodo v soboto, 1.
julija, v prodajalni Mode na
levem bregu Save v Krškem
(na Vidmu) odprli poseben
prodajni oddelek z Labodo
vimi izdelki. Po izgradnji
blagovnice se bo oddelek
razvil v samostojno prodajno
enoto novomeške tovarne
perila. Labodove srajce po
slej tudi v Krškem — kupci
dobrodošli!
A

Krški obrat pomeni 50 odstotkov
vseh Labodovih proizvodnih zmog
ljivosti. Tehnično je dobro oprem
ljen, delovni pogoji so primerni. Na
dan proizvede 5.000 kvalitetnih
srajc oziroma predela v ta namen
10.000 kvad. m tkanin. Polovico teh
srajc proda Labod na zahodnem
trgu. Obrat je vsestransko usposob
ljen za najzahtevnejšo proizvodnjo
izdelkov lahke konfekcije in dosega
pri šivanju srajc zahodnoevropsko
storilnost: kvalitetno srajco se šijej o
v i l minutah, celotna izdelava pa ne
presega 15 minut! (Naj pristavimo,
da se je Labod povzpel na sam vrh
izdelovalcev srajc v Jugoslaviji).
Zaposleni iz krškega obrata so ves
čas bistveno prispevali k temu, da je
Labod zaslovel kot dobro, kreditno
sposobno in likvidno podjetje in si
pridobil zaupanje kupcev na doma
čem in na zelo zahtevnem zahodno
evropskem trgu.

Krški Labod: 33,200.000 din vredna proizvodnja, 633.000 iztrženih dolaijev za prodane srajce, ki jih šivajo marljive roke delavk iz
krškega in kostanjeviškega območja

Podatki o osebnem dohodku upo
števajo le plačilo za 182 ur meseč
nega dela. Ne omenjajo brezplačne
ga zajtrka, brezplačne malice in
•osvežilnih pijač ter brezplačnega
prevoza na delo in z dela, kar so
nedvomno velike ugodnosti, ki pa
delavčevega žepa ne prizadenejo. Za
letni dopust bo prejel vsak zaposleni
po 50 din za vsak mesec dela v letu
oziroma skupaj 600 din. Za nakup
stanovanj in stanovanjska posojila je
delavski svet Laboda določil več kot
700.000 din. Tu so seveda še drugi
prispevki, ki jih odobravajo samo
upravni organi za najrazličnejše
namene (za letovanje zdravstveno
ogroženih otrok, za društva in šport
ne organizacije podjetja, za patro
nate itd.)
Samoupravni organi krškega obra
ta samostojno odločajo o svojih za
devah ter soodločajo o skupnih za
devah podjetja. S tem omogočajo,
da sta mladinska in sindikalna or
ganizacija zelo aktivni, da je delo
vanje drugih organizacij obrata za
dovoljivo in vsestransko. Vse to
dokazuje, da se obrat kot samo
stojna organizacija združenega dela
čedalje bolj vrača tudi v življenje
kraja, kjer deluje in okolice. O vra
ščanju obrata v življenje kraja pove
odatek o prispevkih za šolo, most,
omunalno dejavnost. Tega bo v
prihodnje še več, pač toliko, kolikor
bo dovoljeval razvoj oziroma go
spodarska moč obrata. Pričakovanja
glede tega niso majhna.

REKORDERJI OB REKONSTRUKCIJI

\ [ tovarni Djuro Salaj v Krškem je letošnja proizvodnja, če jo
primeijamo s prvimi petimi meseci lani, večja za 3,7 odstotkov.
Blagovna proizvodnja je 46.310 ton. Značilen je močno povečan
izvoz, saj je letos v primerjavi z lanskimi uspehi kar za 150 od
stotkov večji. Medtem ko so lani izvozili za 614.000 ameriških
dolarjev, so letos prodali na tujem že za 1,522.000 dolarjev. Pre
težno so izvažali na konvertibilno področje, največ v Italijo in
Nemčijo. In še en pomemben podatek: tako proizvodnja celuloze
kot proizvodnja papirja je bila v krški tovarni maja rekordna, odkar
tečejo stroji!
Podjetje uresničuje letos re
konstrukcijo v pripravi lesa, pri
papirnem stroju, v obratu pro
izvodnje celuloze in v kotlov
nici.
Razen teh rekonstrukcij po
stavlja tudi nov papirni stroj z
zmogljivostjo 9.500 ton proiz
vodnje na leto. S tem papirnim
strojem bodo predelali ves od
padek, ki nastaja pri proizvod
nji celuloze, razen tega pa bodo
uporabljali tudi star odpadni
papir.
Iz teh odpadkov in odpad
nega papirja bodo na tem stroju
izdelovali ovojni šrenc papir. V
okviru teh rekonstrukcij je ra
zen papirnega stroja najpo
membnejša rekonstrukcija na
lesnem prostoru, kjer je že po
stavljen in poskusno obratuje
loščilni boben za čišč enje bu
kovega in smrekovega lesa. Bo
ben lahko olupi do 50 prostorninskih metrov lesa na uro in
predstavlja velik prihranek na
času in denarju, saj je znano, da
je prav za to delo vedno pri
manjkovalo delavcev.

prave za sortiranje in čiščenje
celulozne snovi in naprave za
avtomatsko spravljanje celuloze
v bale. Vrednost rekonstrukcij v
tovarni bo dosegla 67 milijonov
dinarjev.
Razen teh rekonstrukcij, ki
bodo dokončane do konca leta,
se podjetje pripravlja na iz
gradnjo oziroma na moderni
zacijo in povečavo zmogljivosti
v obratu celuloze. Sedanja pro
izvodnja, ki dosega 56.000 ton
celuloze na leto, naj bi se po
tem podvojila.

Največja pridobitev na lesnem prostoru je velik lušč ilni boben za čiščenje bukovega in smrekovega lesa.

Bodočo povečavo gradi to
varna izključno na bukovem
lesu, ki ga ni treba uvažati, ker
ga je dovolj celo v bližnji oko
lici! Razvoj tovarne pa tudi po
teh rekonstrukcijah in.prido
bitvah ne bo končan, pač pa bo
zaključena prva etapa pri ures
ničevanju razvojnega načrta.

V tovarni so torej realno za
stavili svoje načrte. Ko smo
pred dobrim letom pisali o na
logah, ki čakajo podjetje letos,
smo pravzaprav zapisali prav to,
Rekonstrukcije pri papirnem
kar se zdaj uresničuje. -To pa
stroju bodo omogočile proiz
dokazuje, da so bili načrti do
vodnjo sanitarnih papirjev, ki
bro zastavljeni, prav tako, kot
jih zdaj v Jugoslaviji v celoti
so bile pametno zastavljene tudi
uvažamo, pretežno iz Italije.
naloge, ki naj bi pomagale, da
se podjetje ne bo več znašlo v
Za zanesljivo obratovanje in
težkih položajih zaradi pomanj
zaradi bodoče gradnje kupuje
kanja lesa, in kot so pametno
podjetje letos nov parni kotel z
postavili naloge, ki naj poma
zmogljivostjo 50 ton pare na
gajo k ustalitvi gospodarjenja uro.
tako v podjetju kot nasploh.
V
obratu celuloze postavljajo
novo regeneracijo kuhalne ki
Ob dobri proizvodnji, pa
sline, ki bo povečala proizvod metnih naložbah in uresnfčlji-'
njo celuloze za približno '1 od vih načrtih je to za tovarno in
stotkov. Razen tega bodo v tem kraj, v katerem je zasidrana,
obratu postavili dodatne na
pač najpomembnejše . . . *

Z modernim nakladalnikom je delo na lesnem prostoru zanimivejše in predvsem rentabilnejše.

■:
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Brez lesa bi tovarna obstala. Zato posvečajo nabavi te surovine največjo pozornost. Na sliki: gomila v čistilnem bobnu oluščenih polen.

Letos večja proizvodnja kot lani v istem obdobju. Največji skok je
pri izvozu, saj so ga povečali za 150 odstotkov.

JOŽE SPLICHAL:

|ČANA, INTARZISTA IN SLIKARJA NAIVCA

I — mar bosta uspela?

smond

m

*setim letom, bolj je Miloša in Dušana Tancika
so njun svet intarzije iz slame, rezbarije in slike
?ek, za katerega ne manjka kupcev
asneje sva bila oba z bratom v parfcanih pri kulturni skupini v 15.
figadi, igrala na instrumente, igrala
i odru, recitirala in pela, kat je bilo
Dtrebno. Ob upokojitvi sem menil,
i se moram lotiti česa ustvarInega, zanimivega, kar me bo držapokoncu. Ni mi žal, da sem se
lločil za tako pot.“
Dušan pravi, da ga je še danes
am, kako grdo je pisal v osnovni
li. Čudi se sam sebi, kako mu roka
laj mirno in lepo drsi po papirju. O
ojem deluje povedal:
„Intarzije s slamo so mi bile zaiva, predstavljale so začetek mo
ga dela. Zdaj se ukvarjam največ s
kanjem v olju, poizkušam rezuijo v lesu. Važno je, d a je nekaj
>vega, kar me zanima. Od tega dela

KOČEVJE - O predlogu za
združitev skladov zdravstvenega
zavarovanja delavcev in kmetov
so včeraj razpravljali v Kočevju.
KRŠKO - Fotoamaterji in fi
latelisti se pridružujejo priredi
tvam za praznik občine: razsta
vo fotografij so včeraj odprli v
galeriji, filatelistično razstavo pa
v dvorani Zavoda za socialno za
varovanje.
KOČEVJE - Danes zvečer bo
v domu telesne kulture razprava
telesno-kulturnih skupnosti in
njihovem financiranju. Sklicu
jeta ga SZDL in Občinska zveza
za telesno kulturo.
NOVO MESTO — O najnovej
ših spremembah in predpisih v
stanovanjskem gospodarstvu bo***■0 razpravljali jutri na 5. zboru
soustanoviteljev
Dominvesta.
Hkrati bodo izvolili vlagatelje v
sklad stanovanjskih hiš v razšir
jen delavski svet tega podjetja.

sem ves prevzet, čedalje globlje pro
dira vame. Z bratom sva začela za
kratek čas, toda ko sva videla, da se
za izdelke zanimalo kupci, sva bila
toliko bolj vesela, saj je skromni po
kojnini dodaten zaslužek dobro
došel. Žal delam lahko le popoldne,
kajti v dopoldanskem času se pfem
gospodinjo. Žena je namreč v
službi.11
Pri Tancikovih, v eni najstarejših
hiš na Mestnem trgu, so slike po
vseh sobah, tudi na hodnikih. Ne
vem, če je res, da imata brata naivca
za delo doma take zasluge, kajti
vtem moškim ne gre vsega verjeti.
Če ne pretiravate, potem imata nedvomnq izredno žilico tudi za go
spodinjske posle. Po čistoči, pri
jetnem vzdušju in po ugodnih di
šavah iz njunih štedilnikov sodeč, to
lahko trdim. Soditi, kakšna cena
jima gre v svetu naivcev, ni moja na
loga. Všeč pa sta mi, ker po prvih
uspehih nista niti malo domišljava.
Zavedata se, da je njuno delo le iska
nje na poti, ki jima daje smisel v
jeseni življenja.
RIA BAČER

M®

Miloš Tancig z intarzijo „Belokranjka44. Najljubši so mu motivi iz
domačega okolja, iz Bele krajine, ki ji je vdan z dušo in telesom.

»»Zloti jezdec«^, neprekosljivi mojster no konju,
Miroslav Cerar, je dal prav pred munchensko olimpiado slovo tekmovalni gimnastiki. Morda je na
ključje, da se Cerar poslavlja prav pred to olimpiado:
Leon Štukelj, ki je pred Cerarjem visoko dvignil za
stavo jugoslovanske telovadbe in ki je žel priznanja
povsod, kjer je nastopal, je namreč dal slovo tek
mam na zadnji olimpiadi pred drugo svetovno vojno,
ki je bila prav tako v Nemčiji.
0
Leon Štukelj, Novomeščan, živi zdaj v Mariboru,
z mislimi pa je še vedno dostikrat pri telovadbi in
v Novem mestu. V nekaj nadaljevanjih boste lahko
prebrali Štukljevo telovadno pot; po pripovedovanju
slovitega mojstra je feljton napisal Jože Splichal.

ZA 77 OTROK IZ MOKRONOŠKE IN ŠENTRUPERŠKE ŠOLE

Edinstveni dnevi ob vodi, pod šotori
Iz prve šole v naravi v*idiličnem kotičku pod mirenskim gradom
Nevenka Kočevar iz Slepška, Sonja Repše iz Martinje vasi, Majda
Cvelbar iz Spod. Laknic, Marija Kos iz Jesenic, Marinka Gulič iz
Mokronoga ter še cela vrsta deklic in dečkov iz mokronoške in
šentruperške šole do prejšnjega tedna ni znala plavati. Samo dva
najsterica od 77 otrok četrtih razredov je znala to veščino. Kdo pa
naj kmečke otroke vlači po vodi, ko pa je poleti toliko nujnega
dela? Zdaj, ko se je v soboto steklo šest nepozabnih dni, pa je
razmerje že čisto drugačno. Že prvi dan jih je splavalo sedem.
Če odštejemo lansko bivanje
mirenskih otrok na morju, je prvič,
da so otroci iz osnovnih šol v tre
banjski občini obiskovali šolo v na
ravi, ki tako uspešno dopolnjuje
program telesne kulture v šolah, ki
nimajo plavalnih bazenov. Letos se
je učilo v naravi 49 otrok z Mirne v
Strunjanu, 77 iz Šentruperta in
Mokronoga ob mirenskem bazenu,
na povabilo nekdanjega ravnatelja
osnovne šole v Vehkem Gabru
Marjana Zamljiča pa je 39 otrok iz
Velikega Gabra odpotovalo v turi
stični kraj pri Reki, kjer živi zdaj
tov. Zamljič.
Šotorsko naselje ob bazenu pod
mirenskim gradom je bilo eno samo
sproščeno otroško veselje. Stanovati
pod platnenimi strehami, živeti sku
paj s sošolci in vzgojitelji, spoznavati
naravo, drug drugega, koliko čudo
vitih doživetij nudi tako življenje
radoznalim otrokom! To se jim je
bralo na obrazih, ko so vstajali, telo
vadili, urejali svoja bivališča, se uči h
prve pomoči, taborniških veščin,
iger z žogo, plavanja, ko so ob ve
čerih sedeli ob tabornih ognjih in se
veselili brezskrbnega, mladega življe
nja.
„Tudi težave smo imeli pri orga
niziranju te šole, saj veste, prvič je
nekaj takega,“ je pripovedovala
Marija Brezovarjeva, prosvetna de
lavka iz Šentruperta, ki je vodila
tabor. B ilje primer, ko so starši na
sprotovali, ne toliko zaradi prispev
ka 50 dinarjev (socialno šibkejši so
bili tudi tega oproščeni), marveč
predvsem zato, ker je čas košnje in
ker jc desetletne, enajstletne otroke
že mogoče koristno iporabiti za
delo na polju.
Šola v naravi seveda ne stane
samo 50 dinarjev Za enega' otroka*

Predsednik izvršnega odbora te
meljne izobraževalne skupnosti Ro-

man Ogrin, ki je s svojim prizadeva
njem veliko pripomogel do te pri
dobitve in do ustreznejše vloge
izobraževalne skupnosti nasploh,
nam je dejal: ,,S takimi šolami na
meravamo nadaljevati, posebno še,
če bo toliko razumevanja, kot ga je
bilo letos. (Krajevna skupnost Mirna
je brezplačno odstopila prostor za
taborjenje in kopanje.) Zakaj ne bi
bil naš podeželski otrok deležen ne
česa lepega, koristnega, vzgojnega?
M. L.

ČIGAV BO NAJBOLJŠI? — Vsakodnevno ocenjevanje šotorov.
(Foto: Legan)

Prvi slovenski inženir tehnične
kemije je bil Jakob Turk iz Drage
Uspešno je delal tudi na kmetijskem področju - Napisal je več knjig
Inž. Jakob Turk se je rodil
pred 100 leti (2. julija 1872) v
Novem kotu pri čabru, občina
Draga, sedaj Kočevje. Njegov
oče Valentin je bil kmet, gostil
ničar in trgovec, mati Elizabeta,
roj. Škrbec, iz Poljan v Loški do
lini pa gospodinja.
Osnovno šolo je obiskoval v
Dragi in Kočevju, višjo državno
realko pa v Ljubljani v letih
1886 do 1893 in tam maturiral.
Nato sc je vpisal na tehnično vi
soko šolo na Dunaju, 1899 di
plomiral in postal prvi slovenski
inženir tehnične kemije.
Služboval je v tovarni za sodo
grofa Larrisch-Mocnnicha v Pctrovicah v Šleziji. Pozneje je
služboval tudi kot asistent na
kmetijskem kemičnem preskuševališču za Kranjsko v Ljubljani,
ki sc je preimenovalo v Kmetij
sko preizkusno in kontrolno po
stajo, po osvoboditvi pa v Kme
tijski inštitut Slovenije. Po smrti
prvega ravnatelja preskflševališča

Vitrina v dnevni sobi Leona Štuklja je gotovo najbolj dragocena
športna vitrina v Jugoslaviji. Dovolj je, če zapišem, da jo krase tri
zlate olimpijske kolajne - kar jc doslej neponovljen jugoslovanski
rekord. Dovolj je tudi, če zapišem, da je med njimi tudi prva zlata
olimpijska medalja, ki jo je osvojil jugoslovanski športnik. Pred 45
leti je namreč Leon Štukelj dopolnil geslo barona Pierra de Couber
tina: „Važno je sodelovati; ne zmagati!41 poplemenitil s svojimi izred
nimi nastopi na orodjih pariškega olimpijskega stadiona.
Štukelj se je rodil 22. novembra 1898 v Novem mestu, se pravi 11
let po tem, ko so Novomeščani dobili svojo sokolsko organizacijo —
med prvimi v Sloveniji. Prve nauke iz telovadbe je dobil na drogu za
stepanje preprog pri Vindišaiju in Pintarju, pozneje pa pri Kastel
čevih. Njegov prvi telovadni učitelj je bil Ludvik Papež, pozneje pa ga
je vadil še Franci Reitz, brat znanega novomeškega urarja. Z desetimi
leti je bil že globoko predan telovadbi. Šolska telovadba ga zares ni
mogla zanimati, saj so vadili s palicami, držah so se za roke in poska
kovali, pri Sokolu pa* so že telovadili na drogu, krogih in bradlji.
Vsekakor drži, da se je Štukelj s 14 leti dokončno zapisal telovadbi.
Tega leta je namreč na vsesokolskih igrah v Pragi zmagal Ljubljančan
Stane Vidmar, vidno vlogo pa je igral tudi Metličan Fuchs. Samo
nekaj tednov po tem, ko se je Vidmar vrnil iz Prage kot zmagovalec,
je obiskal Novo mesto. Bil je namreč tudi inštruktor v sokolski zvezi
in je prišel pregledat delo novomeške organizacije. To pa je bila kaj
pak zlasti za mlade velika priložnost, da od blizu in morda celo pri
delu vidijo svoj idol. Razumljivo je, da je bila v telovadnici zbrana
tudi vsa naraščajniška vrsta.
Malega Štuklja so določili, da bo na krogih pred mojstrom pokazal
vzmik v stojo, ki je tedaj veljal za vrhunsko prvino, kije bila predpi
sana za mednarodne nastope. Od treh poskusov se je Štuklju vzmik
posrečil kar dvakrat, kar je presenetilo celo znanega prvaka, ki je še
sam poskusil, a je od treh poskusov naredil en sam vzmik v stojo. Če
nič drugega ne, je ta nepričakovana zmaga nad mojstrom iz Ljubljane
dala mlademu telovadcu še več poguma, vsi drugi, zlasti starejši So
koli, pa so inu zavidali. To pa je imelo zares neprijetne posledice, saj
so odtlej mladi veliko teže prišli do ključev telovadnice, ker so se
starejši izmikali, češ da sc lahko zgodi nesreča.

SGP PIONIR

dr. Ernesta Kramerja je od 1907
opavljal dolžnost direktorja, šele
čez tri leta pa so ga imenovali za
direktorja, kajti v slabo so mu
šteli njegovo trdno narodno za
vest, ki je lastna vsej Turkovi
rodbini. Na tej dolžnosti je bil
vse do svoje smrti leta 1935.
Leta 1907 je bil izvoljen za
tajnika Društva za pospeševanje
obdelovanja Ljubljanskega barja,
urejal je „Izvestja“ in tudi sam
veliko pisal, v letih 1921-1927
pa je bil honorarni predavatelj in
profesor na kemičnem oddelku
tehniške fakultete na ljubljanski
univerzi.
Po letu 1922 sc je ukvarjal
predvsem s kmetijskimi n alo
jami. Napisa! je več strokovnih
knjig, med njimi „Travništvo“ ,
„Pašništvo11 in „O rastlinski,
ljudski in živalski prehrani".
Prav jc, da sc zaslužnega rojaka
ob stoletnici njegovega rojstva
spet spomnimo.
T. OŽBOLT

Leon Štukelj z ženo v dvorani doma kulture v Novem mestu,
ko so mu decembra 1968 podelili častno meščanstvo. (Foto:
S. Dokl)
Mladim, še posebej Štuklju, pa vaje med vadbenimi urami niso več
zadostovale. Ves svoj prosti čas so posvečali piljenju vaj. In prav ko je
bila novomeška sokolska telovadba na višku, je germanski orel prvič
pokazal svoje grabežljive kremplje. Vojna ni prizancslja novomeškim
telovadcem. Pred vpoklicem so se sicer zaobljubili, da ne bo nihče
streljal - a velika večina je bila vpoklicana k 17. pešpolku, polku
kranjskih Janezov. Enaka usoda je doletćla tudi Štuklja in za nekaj
let zavrla njegovo telovadno rast. Prava sreča pe je bila, da se je
komaj 18-letni fant znašel, si pomagal z znanci in ostal na Dunaju v
pisarni, medtem ko je njegov polk nadaljeval pot v Judenburg, od
koder so študente pošiljali v oficirske šole in od tam na fronto, kar pa
je že dostikrat pomenilo isto kot v smrt.
Šele novembra 1918 se je Štukelj vrnil v Novo mesto. Ko se je
življenje naslednje leto vsaj malo normaliziralo, je delo v Sokolu po
novno zaživelo in še isto leto so v novoustanovljeni Jugoslaviji doži
veli združitev vseh sokolskih vez. V Novem Sadu, kjer so se zveze
združile, so ob tej priložnosti pripravili ekshibicijski nastop najboljših
jugoslovanskih telovadcev. Kaže, da Vidmar ni pozabil dogodka iz
pred sedmih let - in Štukelj seje nepričakovano znašel v izbrani vrsti
jugoslovanskih Sokolov, ki je množici ljubiteljev telovadbe pokazala
svoje vaje. To je bilo za mladega telovadca veliko priznanje, sloves pa
je upravičil, saj je čez nekaj dni nastopil v vrsti še v Skopju, kjer so
želi nepopisno odobravanje. Makedonci skoraj niso poznali telovadbe
izbrana vrsta pa ne Vardarja, ki je bil za slovenske pojme never
jetno topel. V njem so se tudi najdlje hladili ob skoraj neznosni
poletni pripeki.
Naslednja tri leta so za Štuklja pomenila utrjevanje v telovadnih
veščinah. Nastopali so v okviru novomeške sokolske župe, ki pa je
zajemala tudi Belo krajino in Karlovac. Novo mesto je bilo zares
telovadno središče, saj so v ekipi župe običajno nastopali vsaj trije, če
ne štirje telovadci, po eden ali dva pa sta bila iz Metlike in Karlovca.
Novomeščane so v vrsti navadno zastopali Štukelj, Miha Osvald, kije
pozneje nastopal tudi v državni reprezentanci, in Emil Pureber.
(SE NADALJUJE)
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D irek to r D o m in v e s ta M iha H ro v a tič o b s o je n z a r a d i s k le n itv e š k o d ljiv e p o 
g o d b e - Kdo bo o b s o d il tis te , ki s o v K rki s p re je li t a k e s k le p e , d a s o lju d je
z v is o k im i d o h o d k i p riš li do p r e p o c e n i s ta n o v a n j?

D e ž u r n i
p o r o č a j o
OVIRAL PROMET - 20. junija
so novomeški miličniki pridržali do
iztreznitve Jožeta Colariča iz Pluske
pri Trebnjem. Colarič se je močno
opil in na novomeških ulicah oviral
promet.
NEDOSTOJNO OBNAŠANJE 21. junija dopoldne so miličniki v
Dolenjskih Toplicah pridržali do iz
treznitve Grila Puterleta iz Zgornjih
Sušic. Puterle se je opil iir se na jav
nem kraju nedostojno obnašal. Pri
javili ga bodo sodniku za prekrške.
POBEGNIL Z DOBA —21. junija
je iz KPD Dob pobegnil 36-letni
Viktor Turšič, doma iz Vižmarij pri
Ljubljani. Obsojen je bil na 5 let in
6 mesecev strogega zapora, na Dobu
pa bi moral biti do konca prihod
njega leta.
MOŽGANSKA KAP - 22. junija
dopoldne so na poti od Daljnih njiv
na Sinji vrh našli mrtvega 65-letnega
Matijo Medveda iz Daljnih njiv.
Medved je odšel od doma 21. junija
dopoldne in se ni več vrnil. Za
skrbljeni domačini so ga iskali, toda
ko so ga našli, je lahko zdravnik
samo še ugotovil, da ga je zadela
možganska kap.
OB MEGLENKI - V noči na 25.
junij je nekdo ukradel z avtomobila
Staneta Ilovarja iz Novega mesta dve
meglenki. Avtomobil je stal na par
kirnem prostoru pri motelu na
Otočcu. Vrednost ukradenih luči je
800 dinarjev.
STRELA V RIBICA - Rudolfa
Pirnarja z Gornje Prekope je silovito
neurje 23. junija zalotilo med va
sema Malence in Ostrog, ko je lovil
ribe. Ker ga ni bilo domov, so ga
odšli iskat, vendar pa so ga našli
mrtvega pod topolom. Zdravnik je
ugotovil, da ga je oplazila strela.
ZADNJA LUC - Neznanci so 25.
junija ponoči ukradli z avtomobila
Jožeta Kruljca zadnjo luč in oško
dovali lastnika za 70 dinarjev. Avto
mobil je bil parkiran pri domači
hiši.
VLOM V STANOVANJE - Ma
rija Lavrič iz Žabje vasi je 25. junija
prijavila novomeškim miličnikom,
da ji je. nekdo vlomil v stanovanje,
ko je ni bilo doma. Vlomilec, ki je
vse razmetal, je očitno iskal denar.
Odnesel pa je le hranilnik, v katerem
je bilo okoli 500 dinarjev.

Miha Hrovatič, direktor novomeškega Dominvesta, 37 let, iz
Novega mesta, je bil pred okrožnim sodiščem v Novem mestu
zaradi kaznivega dejanja sklenitve škodljive pogodbe po členu
217/1 KZ obsojen prejšnji torek na 10 mesecev zapora, pogojno za
tri leta. Sodba še ni pravnomočna.
Senat, ki mu je predsedoval sod prodajne pogodbe o prodaji stano
nik Janez Pirnat, je razsojal v zadevi, vanjskih hiš oziroma stanovanj iz
ki je že pred časom razburila novo stanovanjskega sklada, ki ga je v
meško javno mnenje. Hrovatič je Dominvest vložila Krka, za ceno, za
kot direktor podjetja sklenil s peti katero je vedel, da je za 30 odstot
mi kupci iz tovarne zdravil Krka kov nižja od cene, določene po sod
(Zdenko Hlavaty, Albina Premru, no zapriseženem cenilcu, s čimer je
Marjan in Rožica Šonc, Peter Jer Dominvestu prizadejal skupno za
man in Nada in Marjan Sulič) kupo 186.919 dinarjev škode.
V LOGU PRI MOKRONOGU:
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M enijo, d a je Z a ra b č e v k o z o le c g o re l z a ra d i c ig a 
r e tn e g a o g o rk a s p e č e g a la s tn ik d
Ko je prejšnji četrtek okrog
14.30 zagorel kozolec Valentina Zarabca v Logu pri Mokronogu, je pač
malokdo pričakoval tako žalosten
konec požara. Sosedje so takoj prišli
gasit, toda ko so ogenj zadušili, so v
kozolcu našli mrtvega 72-letnega
Valentina Zarabca, lastnika kozolca
Kako je prišio do tragedije? Va
lentin Zarabec se je okrog poldneva

vrnil s travnika, kjer so sušili seno,
in legel na kozolec počivat. Po vsej
verjetnosti je prižgal cigareto in za
spal. Komisija, ki je odšla raziskovat
vzroke požara, je ugotovila, da je
cigaretni ogorek, ki je padel iz rok
spečega Zarabca, zažgal kozolec.
V požaru je zgorelo tudi ostrešje,
okrog pol tone sena in trije kubični
metri desk. Škode še niso ocenili.

ZARADI DAVČNE UTAJE
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O b to žen i R o m an D oljak s e je p re d o k ro ž n im s o d i
š č e m d o lg o č a s il: »Za te s tv a r i s e m la ik !«
Zaradi davčne utaje je sedel v to
rek zjutraj pred poroto ol.rožnega
sodišča v Novem mestu, ki ji je
predsedoval sodnik Janez Pirnat, no
vomeški steklarski obrtnik, 52-letni
Roman Doljak.
Takoj za uvod je povedal: „Jaz
sem obrtnik in sem v finančnih stva
reh popoln laik, zato sem tudi imel
knjigovodjo in mu zaupal. Priznam
nepravilnosti, toda zgodile so se za
radi mojega neznanja in površnega
pisanja poslovnih knjig, ne zaradi
želje po utaji davkov.“ Doljak sicer ni priznal vsega, kar
mu je očitala obtožnica, kije trdila,
da se je skušal izogniti plačilu več
kot 48 tisoč dinarjev davkov iz leta
1969. Bremenili so ga, da ni knjižil
vseh računov in da deset mesecev ni
vknjižil nobenega dnevnega iztržka.
Obtoženčev zagovornik Slavko
Sitar je nekajkrat zmedel tudi oba
finančna davčna inšpektorja, ki

D e se t m e s e c e v
45-letni Benjamin Pavlovič iz
Armeškega je bil pred senatom
okrožnega sodišča, ki mu je pred
sedoval sodnik Janez Kramarič, ob
sojen na 10 mesecev zapora, ker je
27. julija 1968 v Krškem pri novem
mostu zadel 63-letnega Aritona Le
vičarja. Ta je prečkal cesto in po
rival moped, Pavlovič pa je s stran
ske ceste pripeljal na glavno prehitro
in neprevidno. Kot je trdil izve
denec, je Levičar zaradi posledic čez
leto dni umrl. Sodba še ni pravno
močna.

M

Hrovatič se je branil, da je bil
samo formalni podpisnik pogodb v
čisto Krkinem poslu in da je kljub
takemu znižanju cene stanovanj ven
dar dobil zanje več, kot je takrat
znašala knjižna vrednost stanovanj.
Še več, fond sredstev družbenih sta
novanj naj bi celo obogatil. Sodišče
zagovora ni sprejelo, pač pa je sma
tralo, da je nastopal kot dejanski
predstavnik prodajalca, saj brez nje
govega soglasja Krka spornih stano
vanj ne bi mogla prodati po ceni, ki
jo je sprejel delavski svet podjetja.
Prav tako je sodišče menilo, da je
Hrovatič vedel, da gre za škodljive
pogodbe, saj je že v preiskavi sam
dejal, da se mu je zdela cenitev
nizka (prodaja pa je bila še za 30
odstotkov nižja!). Torej je obtože
nec kot zakoniti predstavnik Dom
investa sklenil pogodbe, za katere je
vedel, da so škodljive, pri tem pa je
njegova gospodarska organizacija
utrpela škodo. Kot olajševalno oko
liščino je sodišče upoštevalo, da je
tri pogodbe zavrnil javni pravobrani
lec, dve pa sta bili razveljavljeni po
sporazumu strank.
To pa je le ena plat medalje, tista,
ki jo je razsojalo sodišče. Ostaja
tista, ki je vredna moralne obsodbe
in obsodbe komunistov ter tistih
organizacij, ki so se odločile boriti
se proti socialnim razlikam.
Vprašanja se tu zastavljajo kar
sama od sebe. Kako je mogel delav
ski svet Krke sprejeti sklep in se strirfjati s komisijo za družbeni stan
dard v podjetju, ki je menila, naj pri
izboru za nakup stanovanj, namenje
nih prodaji, upoštevajo predvsem
stanovanjski problem kandidata in
socialne razmere, vrednost pa naj
določi sodni cenilec?
Kmalu potem pa je delavski svet
sprejel nov sklep, naj se stanovanja
za peterico prodajo po ceni, kije za
'30 odstotkov nižja od (že tako narealne) cene sodnega cenilca. Kako
je mogel -delavski svet sprejeti sklep,
naj Dominvest izvede samo licita
cijo, ki pa bo le formalnega značaja
in ne bo vplivala na odločitev komi
sije, kar piše v sklepih z dne 8. okto
bra 1968? Kje so bili komunisti
Krke, kje tisti, ki odgovarjajo za
normalno in pravilno poslovanje?
In kot so rekli na posvetovanju
direktorjev - komunistov pred ted
ni na Otočcu: mar niso v precejšnji
meri prenizke, neekonomske najem
nine za stanovanja, v katerih so pre
težno tisti z najvišjimi dohodki, tudi
žarišče neenakosti? In končno: mar
si pri Krki na tak način prizadevajo
za odpravo socialnih razlik? Tistim,
ki imajo velike dohodke, so prodali
stanovanja za smešno nizko ceno!
Dvomim, da bi kljub načelom o so
cializmu storili enako, če bi bilo tre
ba stanovanje prodati delavki, ki
stoji osem ur za strojem!
J. SPLICHAL

in u lo

nista vedela odgovorov na nekatera
vprašanja, dopuščala pa sta mož
nost, da je lahko tako, kot meni od
vetnik obtoženega.
Doljak je tudi na zatožni klopi
kazal svoje knjigovodsko neznanje,
saj se je ob razpravah o posameznih
stvareh, v kateri so sodelovali od
vetnik, sodniki in tožilec, očitno
dolgočasil.
Razpravo je sodišče preložilo, ker
je Sitar zahteval izvedenca finančne
stroke, ki naj pregleda ves obračun,
še posebno podrobno pa tiste dele,
o katerih so v torek govorili na sod išču. Javni tožilec se je s tem stri
njal, sodišče pa je predlog sprejelo.
Sicer pa je Sitar na razpravi na
zorno pokazal, zakaj pri nas ujame
mo in obsodimo tako malo davčnih
utajevalcev: davčna inšpektorja si še
o tem primeru, kHje že prišel pred
sodišče, nista bila čisto na jasnem!
NOVOMEŠKI NAJDENČEK:
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M ojca V u k š in ič iz 6. r a z r e d a o s n o v n e š o le » K a tja R u p e n a « v N ovem m e s tu
je o p is a la ž e n s k o , ki je z a p u s tila o tro k a - O z n a k e n a o b le k i
Še vedno ne vedo za starše otro
ka, ki ga je v drevoredu sredi Novega
mesta našel 16. junija popoldne
74-letni Rudi Pintar, upokojenec iz

Novega mesta. Leto dni stari fantek
je v novomeški bolnišnici, kjer čaka,
da se ga bodo usmilili tisti, ki bi ga
morali imeti najraje, pa so ga tako
grdo zapustili.

lje. Imela je srednje veliko črno žen
sko torbico ter srednje veliko poto
valko iz karirastega blaga v rjavo ze
leni barvi. Potovalka je bila na zadigo

d e lo

Boštjančkov Avgust je bil potrebna so jim večja, da bodo
onega dne vabljen pred sodnike lahko bolje delali. Janez, Micka,
kot predstavnik delovne organi Anton in drugi delavci se bodo
zacije, kot se temu uradno reče. pač še eno leto ali dve stiskah s
Zaradi tega ni bil slabe volje, saj svojimi družinami po podstreš
je bil že vajen takih vabil in je nih sobicah ali garsonjerah ...
vedel, da zaradi naše kolektivne
Tovariši, človek se v tujem ne
odgovornosti kot predstavnik počuti
ugodno! Kaj torej sto
kolektiva pač nQbo obsojen.
riti? Dajmo, prodajmo stano
Šmeiit, toda sodnik je zjutraj vanja
našim zaslužnim članom.
bržkone vstal z levo nogo in je In cena?
se bomo že zme
bil nasajen, da že dolgo ne tako. nili. In so No,
zmenili. Takole, za
Kar nič ni slepomišil in brez ro polovično seceno,
ki vlada danes
kavic je segel v jedro problema. na trgu ...
Avgust se je potil na klopi
Tako se je vrtel film v možga
pred mrkimi pogledi porotnikov,
sodnik pa je vrtal vanj z vpra nih Boštjančkovega Avgusta, ko
šanji tako nekako, kot vrta je tuhtal, kako naj pametno od
zotx>zdravnik v pokvarjen zob. govori sodišču.
In se je spomnil!
No, povedati je treba, da je
„Tovariš sodnik, naša dejanja
šlo za nekakšne kupčije s stano
vanji. Že res, da so se na delav so socialistična, humanistična,
skem svetu zmenili, da licitacije poštena in globoko človeko
ne bodo trpeli. Kaj ni to kapita ljubna. Ti ljudje so ogromno na
listično? Pri nas, v socializmu, redili za razvoj našega kolektiva.
se moramo tovariško sporazu Njihovo pravico do minulega
meti, je rekel direktor Pepe Frni- dela smo izrazili s poceni stano
kula in delavski svet je vdano po vanji . . . “
Sodnik tega človekoljubja ni
kimal. Torej - brez licitacije!
Tovariši, kdo naj dobi stano razumel in je izrekel kazen, to
vanja? Najbolj potrebni! Tako variši s pravico do minulega dela
pa tudi niso vedeli, kaj je člove
je. In kdo je najbolj potreben?
Naštel jih je direktor in obraz koljubje, in so dali v časopis
ložil hkrati, zakaj meni, da so oglas: „Prodam stanovanje4*, za
najbolj potrebni Res je, da ni htevali so dejansko ceno ...
V. LIKAR
majo premajhnih stanovanj, a

„Mamica, zakaj si me
Preiskava je v tem tednu naredila
nov korak naprej. Mojca Vukšinič,
učenka novomeške osnovne šole
„Katja Rupena“, je povedala, da jo
je 16. junija okrog 15. ure poklicala
neka ženska in jo v hrvaškem jeziku
prosila, naj popazi na otroka, da mu
bo šla lahko kupit nekaj hrane.
Učenka šestega razreda dobro loči
hrvaški in slovenski jezik, saj pre
življa poletne počitnice na hrvaškoslovenski meji v Božakovem.
Vukšiničeva je takole opisala ne
znano žensko, ki -naj bi zapustila
otroka: „Stara je okrog 30 let, sred
nje razvita, pšeničnih las in visoka
okrog 170 cm. Lahek pulover je
imel vratni izrez, krilo je bilo sred
nje dolgo, obuta je bila v nizke čev-

pustila samega!?
Hkrati smo dobili tudi podrob
nejši opis otrokovih oblačil: bela
pletena volnena jopica in enake žabe
ter čepica so brez oznak. Jopica sc
zapenja s štirimi pari kovinskih belih
gumbov, kapica je na vrhu povezana
v cof s trakom, žabe imajo na vsa
kem stopalu všite po tri rožice. San
dali imajo napis „OVCRINI CALAIS“, so črni in lakasti. Spodnja
majica je izdelek „Pletenina Ljub
ljana 2“, najlonska velur majica je
bela,
oznaka je „RIXOTA
VRBVE“, bele žabe so izdelek
„*MTC - 68“, plenice pa so tudi
brez oznak.
Krog se torej zožuje, pričakujemo
lahko, da bodo otroku kmalu našli
nevredne starše ...
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P a rk irn e u re v N o v em m e s tu s o iz p r a z n ile
G lav n i trg , ki je bil p re j n a b it s p lo č e v in o
Tisti, ki so bolj leni in se jim
niti dva koraka ne da narediti
brez avtomobila sicer zdaj godr
njajo, a novost v Novem mestu
je pokazala svojo učinkovitost
že v prvih dneh obstoja.
V mislih so kajpak parkirne
ure, prva tovrstna popestritev za
urejanje prometa na Dolenj
skem. Drugje so sicer znane in
jih že vrsto let uporabljajo, pri
nas smo jih odkrili komaj zdaj.
Potem ko jih je komunalno pod
jetje postavilo in ko je čuvaj za
čel pregledovati vestnost meta
nja kovancev v avtomat, je Glav
ni trg, ki je prej umiral pod težo
avtomobilske pločevine, sveže
zadihal s polnimi pljuči
Ura parkiranja sicer velja le en
dinar, vendar je treba upoštevati,
da so doslej v mestu največkrat
parkirali tisti, ki so navsezgodaj
prišli v službo, vračali pa so se
ob dveh. Parkirišč je zato zmanj

METLIKA: NI BILA NA PRE
HODU - 19..junija dopoldne je
Jože Simonič iz Dol. Lokvice pri
Metliki na Cesti bratstva in enot
nosti v Metliki z avtom podrl Ankico Čadonič, ki je s prijateljico preč
kala, cesto izven prehoda za pešce.
Čadoničeva se je pri padcu laže po
škodovala.
NOVO MESTO: TRČENJE
AVTOMOBILOV - 21. junija je
Matija Udovč iz Podzemlja pripeljal
proti Gotni vasi, ko seje iz Gubčeve
ulice pripeljal v fičku Franc Humek
iz Irče vasi. Avtomobila sta trčila.
Antonijo Udovč so odpeljali v novo
meško bolnišnico, nekaj odrgnin pa
je dobil tudi Franc Humek. Škode je
za 13.000 dinarjev.
SELA: NEPREGLEDEN OVI
NEK - Jože Heferle iz Kočevja seje
22. junija peljal od Hinj proti Selam,
ko mu je v nepreglednem ovinku
pripeljal naproti Alojz Novak iz Visejca, sicer na delu v Nemčiji. Kljub
močnemu zaviranju sta avtomobila
trčila. Škode je za 5 tisočakov.
BELA
CERKEV:
NERE
GISTRIRAN MOPED - 22. junija
se je Janez Bobič iz Čadraž peljal z
neregistriranim mopedom po vaški
poti v Selih pri Beli cerkvi, ko mu je
naproti pripeljal z avtomobilom
Anton Kafler iz Dolenje vasi. Pri
trčenju je bilo za 2.000 dinarjev
škode, laže poškodovanega mo
pedista pa so odpeljali v bolnišnico.
LEŠNICA: TOVORNJAKA ZA
VIRALA - Ante Štefanac iz Bu
kovca, zaposlen v Nemčiji, se je 22.
junija z osebnim avtomobilom nem
ške registracije v koloni vozil proti
-Otočcu. Pri Lešnici je začel pre
hitevati tovornjak italijanske regi
stracije, tedaj pa je naproti pripeljal
drug tovornjak. Oba tovornjaka sta
močno zavirala, Štcfanac pa je naglo
zavil pred italijanski tovornjak. Pri
tem ga je zaneslo čez cesto po na
sipu, da je ostal na travniku. So
potnica Zagrebčanka Jelica Štefanac
se je poškodovala in so jo odpeljali v
novomeško bolnišnico. Škode je za
8.000 dinarjev.
OTOČEC: NA TRAVNIK - Ni
kola Čiča iz Daruvara se je 23. ju
nija popoldne peljal proti Zagrebu,
vendar je njegov avto pri Otočcu ne
nadoma zaneslo na levo čez cesto,
da se je po strmini prevrnil na trav
nik. Kaže, da -je do nesreče prišlo
zaradi okvare na krmilnem meha
nizmu. Čiča in sopotnik Vaclav
Konecki sta se laže poškodovala, na
avtomobilu pa je za 15 tisočakov
škode.
PODBORŠT: PREHUD NALIV
. - Avguštin Vidovič iz Kotor Vareša
se je 23. junija peljal proti Zagrebu.
V Gornjem Podborštu je njegov avto
med hudim nalivom zaneslo s ceste
preko žive meje, da se je večkrat
prevrnil in ostal na boku na njivi.
Vozniku ni bilo nič, škode na avto
mobilu pa je za 5.000 dinarjev.
TEŽKA VODA: OTROK V
JARKU - Jože Šikonja iz Vojne
vasi je 24. junija popoldne z oseb
nim avtomobilom v Dol. Težki vodi
v nepreglednem ovinku z odbijačem
zadel 4-letncga Vilka Kastelca in ga
zbil v jarek. Otrok je nenadoma

kovalo, med zarisanimi črtami
pa so po ves dan stali isti avto
mobili.
Na ta načiji je bil otežen do
voz do trgovin, turisti in tujci, ki
so prišli v mesto poslovno, pa
niso imeli kje parkirati.
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Novomeščani so se začasno
umaknili s svojih barikad na
Glavnem trgu v zverižene in
ozke uličice, ki peljejo v središče
mesta Prav bi bilo, da bi zdaj
pregledali, kje kaže v teh ozkih
dohodih parkiranje dovoliti in
kje bo potrebno postaviti znake,
ki ga bodo prepovedovali, da bi
tako ta naš utesnjeni promet kar
najbolje uredili.

stekel čez cesto, trčenje pa je bilo
tako močno, da je dobil hude po
škodbe. Odpeljali so ga v novo
meško bolnišnico.
. RUHNA VAS: JE BILA MAČKA
ČRNA? - Ljubljančanka Emilija
Razpet se je 24. junija popoldne s
fičkom peljala proti Ljubljani. Pri
Ruhni vasi je pred avtomobilom
stekla čez cesto mačka, zato je Raz
petova zavrla in se skušala živali
umakniti, vendar je pri tem zdrsnila
na bankino, izruvala dva smernika,
avto pa se je nato prevrnil vjarek in
ostal na strehi. Pri nesreči sta se voz
nica in 7-letni sin Stanislav laže po
škodovala. Škode na fičku je za
8.000 dinarjev.
BRINJE: IZGUBIL RAVNO
TEŽJE - Anton Jaki iz Praprotnice
pri Mirni se je 24. junija ponoči, ko
se je z mopedom od Šentruperta pe
ljal domov, pri Brinju prevrnil, ker
je izgubil ravnotežje. Ko je padel, je
dobil pretres možganov, si izbil tri
zobe in opraskal obraz.
DOL: V OGRAJO - Bojan Tom
šič iz Trebnjega se je 25. junija s
Fičkom v Dolu zaletel v obcestno
kamnito ograjo. Peljal se je z Mirne
proti Trebnjemu, pa je avto zaneslo.
Voznik in sopotnici Silva Godnjavec
iz Starega trga in Marija Urbanija iz
Ljubljane so se laže poškodovali.
Škode je za 5 tisočakov.
^4
DRNOVO: KOLESAR V TO
VORNJAK - 20. junija je kolesar
Jože Vinter iz Črešnjic s kolesom s
pomožnim motorjem zapeJjal na
stransko cesto na Drnovem, ko je
naproti pripeljal s tovornjakom in
prikolico Martin Guzej iz Celja. To:
vornjak je zaviral, vendar je ko
lesarja vseeno zadel in ga .zbil v ja
rek. Vjnter se je laže poškodoval
gmotne škode pa je za okrog 10C
dinarjev.
y
DOBRAVA: NA BANKINO 21. junija se je Slavko Drobnič z Bi >
zeljskega peljal domov in v Dobrav{
na nepreglednem levem ovinku zal .
peljal na desno bankino. Potem jd
močno zavil v levo, nato pa ga je
zaneslo nazaj na desno v meter irt
pol globok obcestni jarek, kjer sta še
laže poškodovala, škode pa je za
20.000 din.
HUDO POŠKODOVANA
23. junija okrog 17. ure je Novo«
meščan Marjan Kos pripeljal od Ma
lega Slatnika do Žabje vasi. Na ne
preglednem ovinku je njegov avto
zaneslo na levo, da je trčil v tovor■njak, ki ga je pripeljal naproti Ignac
Vrščaj pod vodstvom inštruktorja
Ludvika Barba. Kosov avto je odbilo
od tovornjaka še v osebni avto, ki ga
je pripeljal mimo Alojz Golob iz
Vrbovca pri Šentjerneju. Marjan Ko$
in njegov sopotnik Franc Štupar sta
bila hudo poškodovana, lažje pa so
se poškodovali Alojz in Anica To
polovec iz Sel pri Šentjerneju, ki sta
se peljala v Golobovem avtu, ter
Miloš Žibert in Franc Šlakovec, ki
sta bila v Kosovem avtomobilu. Ško
de na vseh treh avtomobilih je za
50.000 dinarjev.

ELEKTRO LJUBLJANA - PE Novo mesto

SLU2BA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA,
PODRUŽNICA KRŠKO

ČLOVEŠKI ODNOSI

RAZPISUJE

V brk votlim frazam

JAVNO L I C I T A C I J O
za prodajo osebnega avtomobila
FIAT ZASTAVA 1300
.
v voznem stanju

razpisuje
po sk lep u s v e ta d e lo v n e sk u p n o sti

- DVE ŠTIPENDIJI

»Pozabili« na Vavtarjevo družino
Bodi kriva pozabljivost, zana
šanje drug na drugega ali karkoli,
najbrže ni opravičila za to , kar
se je . zgodilo Vavtaijevi družini
iz Velike Loke pri Trebnjem.
Vida Vivtar, mati dveh otrok, je
po več kot dveh dneh šele po
naključju zvedela, da leži njen
mož hudo ranjen v ljubljanski
bolnišnici. Očitno ni bilo ni
kogar, ki bo poskrbel, da bi bila
obveščena družina, čeprav je s
ponesrečencem imela opraviti
milica, bolnišnica in podjetje,
kjer je bil zaposlen. Če že pred
pisi ne bi tega od nikogar zahte
vali, bi to zahtevali pravi med
človeški odnosi.
Pripetilo se je v soboto, 17.
junija. Darko Vavtar, visoko kva
lificirani mehanik, zaposlen pri
ZŽTP Ljubljana, se je z delov
nega mesta s skupino tovarišev
odpeljal iz Most proti železniški
postaji, da bi odpotoval domov.
Vendar njihov avtomobil ni pri
šel daleč. V prometni nesreči je
trčil v avtobus, hudo poškodova
nega Darka so odpeljali v bolniš
nico.

L ic ita c ija bo 6. ju lija 1972 ob 8. u ri n a u p ra v i p o d je tja .
Iz k lic n a c en a je 8000 d in a rje v .

za šo la n je n a ek o n o m sk i fa k u lte ti, in sice r od
d ru g e g a le tn ik a d alje.
P re d n o s t p ri o d o b ritv i š tip e n d ije im ajo š tu d e n t
je, k i bodo u sp ešn o k o n čali p rv i le tn ik n a EF
in im a jo s ta ln o b iv a lišč e v K ršk e m ali v b liž n ji
o kolici te r im a jo in te re s, d a se po k o n č an em
šo la n ju zap o slijo p ri S lužbi d ru ž b e n e g a k n jig o 
v o d stv a, p o d ru žn ic i ‘K rško.
P ro šn ji za o d o b rite v š tip e n d ije je p o tre b n o p r i
ložiti d o k az o u sp ešn o k o n č a n e m I. le tn ik u EF.
P ro š n je sp re je m a S lu ž b a d ru ž b e n e g a k n jig o v o d stv a, p o 
d ru ž n ic a K ršk o , 30 d n i po o b ja v i te g a razp isa.

UB/

Novo mesto
razpisuje

wmi

in š ta la te r s k o -k le p a rs k e g a o b ra ta

P O G O JI: sre d n je šo lsk a iz o b razb a — s tro jn a sm e r z d e 
lo v n im i iz k u šn ja m i n a e n a k e m ali p o d o b n em d e lo v 
n e m m e stu n a jm a n j 5 let.
O seb ni d o h o d ek po p ra v iln ik u o d e litv i OD.
P is m e n e vloge p o šljite n a n aslo v ali se oseb no zg lasite
n a u p ra v i zavoda, D a lm a tin o v a 1.
N a sto p d e la m ožen ta k o j ali po dogovoru.

Javni natečaj za stavbne
parcele v Trebnjem

B R E Ž IC E

Nemški godbeniki v gosteh

JAVNI NATEČAJ

Vrsta promenadnih koncertov v krški občini

za oddajo stavbnih parcel v zazidalnem kompleksu „Pavlinov hrib“ v
naselju Trebnje, k. o. Trebnje.
I. Na javnem natečaju, ki bo v ponedeljek, 17. julija 1972, ob 9.
uri v sejni sobi občinske skupščine Trebnje, bo oddanih 16 stavbnih
parcel za gradnjo visokopritličnih in medetažnih stanovanjskih hiš na
lokacijah št. 20 -3 5.
H. a) Izklicna višina odškodnine za zemljišče znaša din
10,00/kv. m in se plača ob podpisu pogodbe.
b) Izklicna višina prispevka za komunalno urejanje na lokacijo
znaša din 24.000,00, od tega plačljivo 1 /2 ob podpisu pogodbe, 1 /2
pa do 31. 3. 1973 s pribitkom 10 odts. rednih obresti.
Te olajšave se lahko poslužijo samo občani občine Trebnje.
c) Varščina znaša din 3000,00 in se nakaže na rač. št. 521-697-17
občinske skupščine Trebnje.
III. Udeleženci javnega natečaja morajo vložiti pismene ponudbe
za posamezno lokacijo najkasneje do 17. julija 1972, do 8. ure
zjutraj, in sicer v zapečatenih ovojnicah z oznako „Za javni natečaj
Pavlinov hnb ‘. Ponudbi je treba priložiti odrezek o vplačani varščini
ter upravni kolek za 2,00 din.
Udeležencem javnega natečaja, ki ne bodo uspeli, se vplačana
varščina vme.
IV. Na javnem natečaju se lahko podajo višje ponudbe in je naj
ugodnejša ponudba dokončna.
Za udeležence, ki bodo zastopani po pooblaščencih, lahko le-ti
dvignejo ponudbe samo v primeru, da predlože sodno Overjeno po
oblastilo.
„
F
V. Vsi ostali podatki z vpogledom zazidalnega načrta so na raz
polago na oddelku za gospodarstvo in finance, soba št. 26/11, pri
referentu za premoženjsko-pravne zadeve vsak uradni dan od 8. do
15. ure.
Številka: 465-01/72-3
Datum: 22. 6. 1972 .
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO IN
FINANCE OBČINSKE SKUPŠČINE
TREBNJE

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni
nagelj čke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

OLIMPIJSKI PLAMEN
POVEZUJE ŠPORTNIKE SVETA
-V SE NAJ POVEŽE
PLAMEN GORENJE

OLIMPA

SVOBODA SENOVO VAS VABI NA PRIREDITVE

Občina Trebnje - oddelek za gospodarstvo in finance občinske
skupščine razpisuje v skladu z določili odloka o urejanju in oddajanju
stavbnih parcel (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/67'»

S te v z a d r e g i
z a d a r ilo ?

srca
šp o rtn iko v
za
plamen

p ro sto d elov no m e sto

TEHNIČNEGA VODJE

Od 1. do 6. julija bo v krški obči
ni gostoval pihalni orkester glasbe
nega združenja rokavičarjev ,Arzgebarch“ Brugau Schwaben iz DR
Nemčije. Godbo sestavlja 27 članov
raznih poklicev, od zidarjev, klju
čavničarjev do uslužbencev. Vodi jo
Franz Ortner, ki je pridobil god
benike za moderno glasbo.
Godba bo sodelovala tudi na slav
ju v počastitev 15-letnice pihalne
godbe iz Celuloze. Gostovanje pri
reja DPD Svoboda s Senovega in
vabi občinstvo na prireditve.
1. julija ob 17. uri: Piknik in pro
menadni koncert pri ribniku v Mač
kove ih.

SREČANJE BORCEV
Na seji komisije za vprašanja bor
cev in invalidov pri občinski skup
ščini Ribnica so med drugim raz
pravljali o srečanjih borcev in akti
vistov v letošnjem letu. Taka sre
čanja bodo v Loškem.potoku 30. ju
lija, Dolenji vasi 13. avgusta in mor
da v začetku julija v Sodražici. V ta
namen bosta predvidoma dodelila
občinska skupščina in občinski od
bor ZZB NOV Ribnica skupno
okrog 8000 din. Tovariška srečanja
naj bi postala tradicionalna.

VPIS V I. RAZRED GIMNAZIJE V ČRNOMLJU
# U Č E N C E IN S T A R Š E PO N O V N O O BV EŠČ A M O ,
# n a j p rilo žijo p rija v i za v p is v I. ra z re d g im n a z ije :

i: originalno spričevalo o dovršeni
osnovni šoli

K I NAGRAJUJE\

s p o zitiv n o oceno iz a n g lešk eg a a li n e m šk e g a je z ik a

2. izpisek iz rojstne matične knjige
P r ija v e o d d a jte v p is a rn i a li p o šljite č im p re j po pošti.

» 4 0 POTOVANJ NA IZVOR
DVEH NEUGASLJIVIH PLAMENOV,
V GORENJE IN NA O L I M P ,

G IM N A Z IJA Č R N O M E L J

f

Ib arvni televizor,
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t pralni stroji,
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Družbeni dogovor o izobraževa
nju in štipendiranju je bil sestavljen
po razpravi, na kateri so sodelovali
predstavniki vseh delovnih organi
zacij v kočevski občini. V podpis je
bil poslan že 10. novembra 1970 40
delovnim organizacijam. Do 1.
aprila letos ga je podpisalo le 8 de
lovnih organizacij, ki imajo skupno
1196 zaposlenih.
Dogovora niso podpisale tudi več
je delovne organizacije, kot so RUD
NIK, ITAS, MELAMIN, LIK,
TEKSTILANA, ZKGP-gozdno go
spodarstvo, SGP ZIDAR, AVTO,
INKOP, KOVINAR in OPREMA,
pri katerih je zaposlenih 3456 obča
nov ali 62,3 odstotka od skupnega
števila zaposlenih v občini.
Čeprav ta podjetja niso podpisala
družbenega dogovora o štipendira
nju, pa imajo kar 64 štipendistov, in
sicer ZKGP-gozdno gospodarstvo
19, ITAS 15, LIK 13 itd. Podpisniki
dogovora imajo 21 štipendistov na
srednjih šolah, 11 pa na visokih šo
lah. Po nepopolnih podatkih je pre
jemalo v pravkar minulem šolskem
letu štipendije 109 dijakov srednjih
šol in 44 študentov na višjih in-vi
sokih šolah.
J. P,

Letno gledališče v ribniškem gra
du je bilo v soboto, 24. junija zve
čer, polno, kot že dolgo ne. V okvi
ru ribniškega kulturnega lestivala sta
Zveza kulturno-prosvetnih orga
nizacij Slovenije in Kulturna skup
nost Ribnica organizirali „Srečanje
z ljudskimi pevci, godci in plesalci .
Hvaležni gledalci in poslušalci niso
štedili s ploskanjem tako domačim
kot tujim nastopajočim. Že v za
četku so se ljudje razgreli ob na
stopu folklorne skupine Markovci
pri Ptuju, ki so nastopili kot ku
renti, orači in pokači, pa vse do na
stopov
pevcev,
harmonikarjev,
folklornih skupin iz Štajerske in
Prekmurja in nastopov folklornih
skupin iz Bele krajine in Gorenjske.
Vsi nastopajoči ljudski pevci,
godci in plesalci so s svojimi nastopi
osvojili gledalce in nudili res edin
stven kulturni užitek. Temu je brez
dvoma prispevalo tudi naravno oko
lje, saj je ribniški grad s svojim let
nim gledališčem kot nalašč za to
vrstne kulturne prireditve. Na
stopajočim se je v imenu občinstva
na koncu zahvalil predsednik ob
činske skupščine
Bogo Abrahamsberg. Želimo, da bi se izražena
želja, da bi postalo takšno srečanje
tradicionalno, izpolnila. Obema
organizatorjema, Zvezi kulturnoprosvetnih organizacij Slovenije in
kulturni skupnosti Ribnica, pa velja
vsa zahvala in pohvala za odlično
izvedeno prireditev.

1. ODPREMNEGA REFERENTA \
2. VARILCA ZA ELEKTROVARJENJE
IN AVTOGENO VARJENJE

**

A

Dogovora večina ni pod
pisala, štipendirajo pa

tovarna usmerniških
naprav
Novo mesto
v ZP »ISKRA« Kranj

P R O S T A D EL O V N A M E S T A Z A :

žrebanje: 15. junija, 15. julija,
15.avgusta in
15.septembra
1972
^

Štipendiranje

Uspešno srečanje

OBJAVLJA

aparati

2. julija ob 15. uri: Ogled kul
turnih znamenitosti v Kostanjevici
in zborovski koncert v gradu.
3. julija ob 15.30: Promenadni
koncert v počastitev rudarskega
praznika na igrišču na Dovškem.
Četrtega julija priredijo orga
nizatorji gostovanja za godbo izlet
na Gorenjsko, naslednji dan pa bodo
gostom razkazali • Ljubljano in Po
stojno. Promenadni koncert napo
vedujejo tudi v Ljubljani. Poslovili
se bodo 6. julija, ko bodo ob 16. uri
ob bazenu pri Celulozi še poslednjič
zaigrali.
j . p.

»I S K R A«

t Štedilniki,
tmali gospodinjski

Vavtarjeva družina, ki je bila
vajena,da železniškidelavecneprihajaredno domov, ni ničesar slu
tila. „Mislili smo, da je šel po
pravljat kako lokomotivo v Mari
bor in da bo tam prespal," pri
poveduje žena Vida. Šele v po
nedeljek popoldne ob 16. uri,
torej dobra dva dneva po ne
sreči, je neki delavec po naključ
ju povprašal Vido, kako se zdra
vi Darko. Bila je vsa iz sebe. Brž
ko je mogla, je odpotovala v
Ljubljano, kjer je tisti čas Darko
še ležal v šok sobi. Zdaj se mu
zdravstveno stanje še izboljšuje.
„Hudo mi je,“ pravi žalostno
Vida. „20 let dela pri železnici,
vedeli so zanj, ko je bilo treba
ponoči nenadoma na delo ali ko
je bilo treba prekiniti dopust, pa
ni toliko vreden, da bi poskrbeli
za to, da bi bili mi obveščeni.
Zdaj je četrtek zvečer, pa nismo
ne jaz ne kak drug sorodnik do
bili pismenega obvestila, kaj se je
zgodilo z Darkom.“
Je komentar potreben?
M. LEGAN

3. ADMINISTRATORKO
K a n d id a ti m o ra jo iz p o ln je v a ti n a sle d n je pogoje:
pod 1. KV e le k tro ali trg o v sk e sm e ri;
pod 2. u stre z e n te č a j za a v to g e n o in e le k tro v a rje n je ;
pod 3. a d m in is tra tiv n a šola.
O sebn i do h o d ek po p ra v iln ik u o o seb n ih d o h o d k ih .
V abim o vas, d a se o seb no zg lasite v sp lo šn em se k to rju
to v a rn e.

PRIZADETI SO DELAVCI IN KMETJE

ODLOČENO JE

NAPREDEK VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Za delo v izgnanstvu pa nič?

Starka dočakala

Zametek je samoprispevek

Predlog za priznanje vojne dobe iz Brežic

Gabrska osnovna šola
je na vrsti za obnovo

Kmalu bomo dobili predlog no
vega zakona o invalidskem in po
kojninske zavarovanju. Še je čas, da
bi zakon upošteval medvojno delo
izgnancev iz Posavja in Obsotelja, ki
so prebili štiri leta v izseljenskih ta
boriščih.
O tem je minulo sredo tekla be
seda na razširjeni seji izvršilnega od-

NOVO V
BREŽICAH

bora občinske konference SZDL v
Brežicah. V izgnanstvu so delali Slo
venci po deset in dvanajst ur na dan
in plačevali prispevke v takratni
sklad za socialno zavarovanje. O tem
je na voljo dokumentacija. Z zahte
vo po priznanju te delovne dobe pri
zadeti ne želijo oškodovati našega
socialnega zavarovanja. Zvezna re
publika Nemčija bi to povrnila.
Morda bo kdo vprašal, zakaj se
oglašajo šele sedaj. Mnogi bodo
namreč prizadeti, ko bodo šli v po
koj. Po 1974. letu bo pogoj za upo
kojitev 40 let delovne dobe za
moške in 35 let za ženske. Tisti, ki
so delali v izgnanstvu štiri leta, bodo
najbolj prizadeti, saj bodo dobili po
kojnino šele za 44 let delovne dobe.
Na seji IO SZDL so pooblastili
člana skupščine republiške skup
nosti za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje Ludvika Metelka, naj v
njegovem imenu sproži ta predlog
ne le za delavce, ampak tudi za kme
te iz vseh treh posavskih občin in
šmarske občine.
J. T e p p e y

V rojstnem kraju Kozjanskega
odreda na Silovcu. Ob spome
niku se bodo na pohodu po po
teh Kogancev ustavile tudi čete
breži&ih
mladincev, tabor
nikov, vojakov in borcev NOV,
ki bodo krenile na pot 2. julija
(Foto: J. Teppey)

IZLET V NEZNANO. Nekaj nad
70 avtomobilov z več kot 300 ude
leženci se je v nedeljo zjutraj odpe
ljalo v neznano. Avto-moto društvo •
ie izbralo smer proti Hrvaški. Ko
lona se je ustavila v Varaždinu, kjer
ao si udeleženci ogledali zanimivosti
mesta, nazaj grede pa so se ustavili
■ a Trakoščanu.
/
—
■
>
SREČANJE V KUMROVCU.
Agraria je že peto leto zaporedoma
pogostila svoje upokojence. To ne
deljo so preživeli nekaj prijetnih ur v
člani na papirju
Zadnji teden tudi Brežičani
Kumrovcu in v planinskem domu na
občutijo pomanjkanje mesa.
so v ZK odveč
Svetih gorah. »
Najtežje je za svinino. Tisto ma
PEVSKA ZBORA iz Artič in Cer-"
Do začetka julija bodo organiza
lenkost, kolikor je mesarji do
kelj sta v nedeljo zastopala brežiško
cije Zveze komunistov v podjetjih
bijo, prodajo že navsezgodaj zju
občina na veliki pevski manifestaciji
zbrale podatke in ugotovitve o tem,
traj. V soboto so ponudili na
v počastitev kmečkega punta v Sev
kako se uresničuje ustavno dopol
mesto svinine piščance, pa tudi z
nici. Zbor bratov Milavec iz Brežic
nilo o temeljnih organizacijah zdru
odojki poskušajo ustreči stran
pa je v soboto in nedeljo gostoval v
ženega dela. Občinska konferenca je
kam, ki povprašujejo po svinj
Stražišču pri Kranju.
na zadnji seji sprejela nekaj tovrst
skem mesu. Izbira je zares
TAMBURAŠI iz Artič so minuli
nih predlogov in napotkov in zdaj se
skromna. Na vprašanje zakaj,
teden poželi veliko priznanja na na
bo videlo, če so padli na plodna tla.
prodajalci ne vedo odgovora.
stopu v Samoboru, kjer so se srečah
Organizacije ZK po krajevnih skup
Mesa ne dobijo pa pika!
s tovrstnimi orkestri kulturno-pronostih te dni ocenjujejo delo SZDL
svetnih društev iz dolenjskih, po
in Zveze mladine. Povsod ponovno
savskih in obkolpskih občin.
preštevajo članstvo, pomlajujejo
V
PETEK POPOLDNE so podelili svoje vrste in odslavljajo člane, ki so
nagiade ZMS za najboljše spise o
bili to samo na papirju.
,
dnevu mladosti. Prvo nagrado 100
REFERENDUM
din je prejela Vida Lipej iz Artič',
drugo nagrado Renata Nagode iz
V GLOBOKEM
Brežic, tretjo Marija Motoz iz Do
Kolektiv Rudnika v Globokem je
bove.
te dni glasoval za priključitev k
PO CEM JE KAJ. Izbira sadja se
trgovskemu in kmetijskemu pod
povečuje, cene pa so še vedno vi
jetju Agraria. Za prihodnost v okvi
MOKRICE, KAM?
soke. Pri Agrarii smo jih v soboto
rih tega brežiškega podjetja seje od
Za
včeraj
so v Brežicah spet skli
zabeležili takole: marelice 12 din za
ločilo 97,9 odst. zaposlenih,
cali razgovor o prihodnosti gostin
kilogram, sveže smokve 13, lubenice
150 NEPLAVALCEV
skega podjetja grad Mokrice. Do po
10, breskve 6 in 10, hruške 10, slive
10, paprika 22, paradižnik 5, ku
V
ponedeljek se je začel v Cate- vezave z novomeško Krko ni prišlo,
medtem pa so začeli razmišljati o
mare 6, pesa 5,5. jabolka 7, stročji
ških Toplicah tečaj za učence
novi možnosti za pripojitev k ljub
fižol 6 din, jajca po 70 par.
osnovne šole v Brežicah, ki ne znajo
ljanski Emoni, kamor so priključene
plavati. Med 411 učenci višjih raz
tudi Cateške Toplice. Nadaljnje re
redov je še 150 neplavalcev, zato
ševanje bo manj zamotano, ker je
bodo kar štirje vaditelji prevzeli od
Agraria odstopila Mokricam svoje
govorno nalogo in naučili plavalnih
objekte in zemljišča.
veščin 80.prijavljencev.

Prazne mesnice

Ljudski časnik
vest socializma!

BREŽIŠKE VESEI

Tudi gabrska osemletka, častitlji
va osemdesetletnica, je dočakala
lepše dni. V juliju se bo začela ob
nova in dograditev dosluženega šol
skega poslopja, je na zadnji seji 1.
junija s sprejetjem investicijskega na
črta sklenila občinska skupščina
Trebnje.
S predvidenimi štirimi milijoni di
narjev, od katerih bo kot posojilo
60 odst. prispevala republiška iz
obraževalna skupnost, 40 odst. pa
bo prispevek krajevnega samopri
spevka za šolstvo, ki ga že vrsto let
zbirajo v občiri, bo šola dobila z no
vim prizidkom 4 učilnice, dva kabi
neta ter več pomožnih prostorov,
tako da bodo za približno 330 učen
cev, ki si v tem kraju bistrijo glave,
mogoče normalne učne razmere,
kolikor toliko primerljive z, razme
rami v modernejših, novih osemlet
kah.
Šolo bo prenavljalo in dozidalo
verjetno grosupeljsko gradbeno pod
jetje, ki je solidno zgradilo že več
šolskih i stavb. Predvideno je, da bo
delo dokončano do začetka šol
skega leta 1973/74, vselitev v nove
in prenovljene prostore pa bo pravi
praznik za tamkajšnjo mladež in
učitelje, saj so sedanje prostorske
razmere z eno besedo - nemogoče.

Pod vodstvom predsednice Ivanke
Pavlin, kije v uvodni besedi govorila
o družbeni vlogi vzgoje in izobraže
vanja ter o razmerah te dejavnosti v
trebanjski občini, je občinska kon
ferenca SZDL 22. junija posvetila
svoje zasedanje predvsem tem vpra
šanjem.
Roman Ogrin, predsednik IO TIS,
je poročal o materialnih, kadrovskih
in drugih problemih ter poudaril, da
se materialni položaj šolstva in otro
škega varstva v občini zadnja leta
naglo izboljšuje po zaslugi samo
prispevka, razumevanja republike,
ko je treba dati posojila, ter priza
devanja tistih, ki imajo na skrbi raz
voj te dejavnosti. Dokazov za to ne
manjka, občanom so znani. Manj
znano pa je, da TIS širi svojo de
javnost, uvaja nove oblike, kot na
primer šolo v naravi, malo šolo itd.,

90 gasilskih let

V
nedeljo, 2. julija, bodo en
dan prej preden se bo izteklo 90
let, odkar so Janez Pleskovič,
b aron Ludvik Berk in Franc Penca ustanovili gasilsko društvo,
Mokronožani imćli veliko slavje:
90-letnico gasilstva, 30-letnico
ustanovitve
slovenske parti
zanske vojske in prvega napada
POMOČ
na Mokronog pa še krajevni
PRED STROKOVNIMI IZPITI
praznik po vrhu, vse to bodo po
častili z enkratno prireditvijo,
Temeljna izobraževalna skupnost
katere pokrovitelj je inž. Marko
Trebnje se je lotila hvalevredne na
Bulc, član predsedstva SFRJ.
loge, ko je organizirala pripravljalni
Najprej bo slavnostna seja
tečaj za tiste prosvetne delavce,' ki
sveta KS, zatem slavnostni ga
bi radi opravili strokovni izpit. Pri
silski mimohod, pozdrav in bra
javilo se je 22 učiteljev in učiteljic.
nje kronike društva, govor tov.
Bulca, nastop kulturnih skupin,
Pohod
izročitev nove motorne briz
galne, sprejem pionirjev v ga
po partizanskih poteh
silske vrste ter podelitev odli
V
počastitev 30-letnice ustanovit kovanj, starostnih značk in di
ve slovenske.partizanske vojske pri
plom botrom. Franc Majcen bo
redi občinska organizacija ZMS v so
ob tej priložnosti dobil priznanje
delovanju z borčevsko organizacijo
za 50-letno sodelovanje v dru
v ponedeljek, 3. julija, pohod po po
štvu, za 40-letno pa Franci Strel,
teh partizanskih enot. Mladina se bo
^v an Tori in Franc Florjančič, j
zbrala v Trebnjem, Dolnji Nemški
vasi, Mirni, Šentrupertu in Mokro
nogu ter v spremstvu borcev Gub
PREDSEDNICA
čeve brigade .odšla na Trebelno, na
ROZI DRNOVŠEK
mesto, kjer je bila ustanovljena Gub
Občinska konferenca SZDL je na
čeva brigada. Ob 18. uri bo tam par
zadnjem zasedanju izvolila nov
tizanski miting s tabornim ognjem,
odbor sekcije za družbeno aktivnost
o pomenu slavja pa bosta govorila
žena. Za predsednico je bila izbrana
Franci Kolar, nekdanji komisar te
Rozi Drnovšek, tajnica v občinski
brigade, in Lojze Ratajc, član pred
upravi v Trebnjem.
sedstva republiške konference ZMS.

0BCNI ZBOR DRUŠTVA ZA POMOČ DUŠEVNO PRIŽADETIM

Za vse je dosti prostora na soncu

SZDL Trebnje: koristno bi ga bilo podaljšati
ter s tem zmanjšuje razliko med me
stom in vasjo, kar je tudi dober na
men republiških ukrepov, katerih
delovanje ugodno ocenjujejo. Spom
nimo naj še na štipendiranje, ki je
zajelo tak obseg, da trenutno v
občini ni socialno šbikega prav do
brega ah odličnega dijaka ali štu
denta, ki ne bi mogel dobiti šti
pendije.
Seveda bo treba narediti še mar
sikaj, da bodo zahtevni cilji ures
ničeni. Konferenca je sprejela več
konkretnih sklepov, med drugim
tudi, da se šolstvo in izobraževanje
mora bolj odpreti navzven, družba
(okolje) pa bolj sodelovati, ker bodo
tako učni in vzgojni uspehi boljši.
M. L.

DROBNE
Z MIRNE
KOPANJE. ,Pod gradom se je za
čela kopalna sezona. Cena vstopnic
je 2 in 3 dinarje, krajevna skupnost
pa daje tudi mesečne karte.
BREZ MESA. Prvič po daljšem
času so kupci lahko prebrali na vra
tih pri obeh prodajalcih mesa, da
mesa ni naprodaj. Zastoj je trajal le
krajši čas. Gospodinje se bojijo, da
se ne bo ponovil.
UPOKOJENSKI BIFE. Na obč
nem zboru upokojencev so se dogo
vorili, da bodo čimprej uredili klub
ske prostore z bifejem V preurejeni
hiši društva. Obravnavali so tudi
druga vprašanja.
TEDEN VARNOSTI. Na Mirni so
počastili teden varnosti otrok v pro
metu, tako da so mladinci in mla
dinke v spremstvu miličnika ustav
ljali avtomobile, jim zaželeli srečno
vožnjo in jim podarjali nageljne.
CVETI PLEVEL. Podobno kot
lani na nezazidani površini novega
naselja Roje II spet bujno cveti osat
i<i drug plevel. Sosednji kmetje se
bojijo, da bo seme raznašalo na nji
hove njive. Kje je kmetijska in
špekcija?
OBVESTILO. KS Mirna sporoča
najemnikom grobov, naj najkasneje
do 15. julija počistijo plevel, sicer
bo smatrala, da zanje niso več in
teresenti.

TREBANJSKE NOVICE

OD 2. DO 4. JULIJA

Siovo prahu?

Po poteh Kozjanskega

Prvi rod učencev posebne šole v Krškem se poslavlja od šolskih klopi Podjetja so jim ponudila roko in jim obljubila prakso ter zaposlitev

Kot nekdaj borci Kozjanskega odreda bodo zdaj
mladinci premerili ta del naše zemlje

V prostorih posebne šole v Krškem so se pred dnevi srečali člani
Društva za pomoč duševno prizadetim. Za prisrčen in sproščen
»vod so poskrbeli učenci vseh razredov posebne šole s kulturnim
sporedom. Peli so, recitirali, zaplesali in zaigrali kratke igrice.

V
počastitev 30. obletnice sloven cializiralnih mladinskih organizacij
ske partizanske vojske pripravlja ko
bodo z vlakom odpotovali do Loke,
misija za splošni ljudski odpor pri
od tam pa peš krenili prek Poljane
občinski konferenci ZMS pohod po
do Lovrenca, nato pa skozi Sela,
poteh Kozjanskega odreda. Začel se
Polje, Cirje, Veliko in Malo Podgorje
bo 2. julija ob 6. uri zjutraj na trgu v
d o Za bukovja, kjer bo zvečer par
Sevnici. Zbrani mladinci iz delovnih
tizanski miting, na katerem bo go
organizacij, vaških aktivov in spevoril
podpredsednik
republiške
skupščine dr. Jože Brilej.
Naslednji dan bo mladince vodila
pot prek Prekojnega vrha do Mrzle
KADRI
Planine in Javornika, kjer bodo ob
IN TABORJENJA
iskali partizansko bolnišnico. Pri
Sevniški taborniki bodo letos
planinski koči na Bohorju bodo sev
malo bolj sproščeno ,zadihali. Po
niški mladinci počakali mladinska
mnogih letih bodo lahko poslali pet
bataljona iz Brežic in Krškega, nato <
članov v bohinjsko gozdno šolo.
pa bodo skupno nadaljevali pot na
Tako bodo to poletje izšolali 3 vod
Planino. Tam se bodo sešli z mla
nike, načelnika in taborniškega in
dino iz drugih kozjanskih občin: na
štruktorja. 15 članov bo odšla na ta
sporedu je partizanski miting s k u l
borjenje v Paklerffčki Stari grad pri
turnim sporedom ter razgovori' s
Zadru, druga skuoina pa bo taborila
preživelimi borci Kozjanskega od
v Krkanji vasi pri Nazarjah.
reda in Štirinajste divizije.
Četrtega juhja zjutraj bo zbrana
mladina odpotovala na osrednjo s li
vensko proslavo 30-letnice ustano
vitve partizanske vojske, ki bo v
Zadobrovi pri Ljubljani.
M. L.

Zato ustanavljamo posebne šole,
da bi duševno prizadete otroke
usposobili Z4 življenje in jim omo
gočili enakovredno vključitev v
družbo po končani šolski ob
veznosti.
Krška posebna šola ima po
membno mesto pri teh priza
devanjih. Te dni jo zapušča prvi rod
učencev osmega razreda. Pomoči
učiteljev in razumevanju tovarne
Celuloze ter obrata novomeškega
Laboda se imajo zahvaliti, da bodo
sprejeti na počitniško prakso. Omo
V
KRŠKEM bazenu se je že pri gočili jim bodo priučevaiye za de
čela letna koplan sezona. Vsako po
lovno mesto in jih sprejeli v redno
poldne je objekt prepoln tja do 18.
delovnć razmerje.
ure, ko prično trenirati plavalci do
S tovarno so se ti učenci prvič
mačega kluba. Bazen pa je prisrečah lansko leto, zato se bodo laže
fub|jen tudi med drugimi plavalci.
in hitreje vživeli v novo okolje. Izid
Tako tu letos ponovno trenirajo člaprakse in tudi njihovi šolski izdelki
jii državne reprezentance in možni
obetajo, da bodo dobri delavci, da si
olimp^ski kandidati. Kmalu bodo
bodo znah zaslužiti svoj kos kruha.
prišli v Krško plavalci celjskega
Društvo ceni napore šo le in bo
Neptuna, kasneje pa še gostje iz
Marbuiga iz ZR Nemčije.
LESKOVŠKO prosvetno-gasilsko
društvo je v nedeljo proslavilo
804etnico ustanovitve. Dopoldne so
tekmovali pionirji - gasilci, v dru
štvenem domu pa je bila slavnostna
seja s podelitvijo diplom in značk
aajzaslužnejšim članom. Proslavo so
sklenili popoldne z gasilsko parado.
Leskovški gasilci so ob jubileju na
pisali tudi brošuro z društevno zgo
dovino^
ISTEGA dne dopoldne so v pro
storih kiške osnovne šole odprli stalao razstavo gradiva, ki govori o delu
zaslužnega slovenskega solnika Ivana
Lapajneta, ki je bil 1878. leta prvi
ravnatelj krške meščanske šole. Gra
divo za razstavo je prispevala uni
verza iz Ljubljane.
AKADEMSKI pevski zbor Tone
TOmšič iz Ljubljane je v soboto zve
čer gostoval na Senovem. V šolski
dvorani je zapel številnemu občin
stvu, ki je bilo z nastopom enega
najbolj dovršenih amaterskih zborov
nadvse zadovoljno.
Prizadevanja društva za pomoč
duševno manj razvitim je predstavil
njegov predsednik Slavko Smerdel.
Spregovoril je o vsestranskih priza
devanjih družbe za pomoč otrokom,
ki v rednih šolah zaradi razvojnih
moten) ne morejo uspešno slediti
pouku.

KRŠKE NOVICE
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Težko bi bilo popisati hude be
sede, ki so bile izrečene, in vso jezo,
ki so jo Sevnici in njenim občanom
povzročile ceste. „Odkrito pove
dano, bojim se vsakega sestanka. Ce
njenemu kolektivu še vnaprej stalo
so ceste na dnevnem redu ali nfe,
ob strani. Pomagalo mu bo ures
ljudje govorijo o njih, grajajo po
ničiti načrte za dokončno uspo
litiko, kritizirajo občino," pravi na
sobitev šolskega poslopja za delo z
čelnik za gospodarstvo sevniške
duševno motenimi otroki.
občinske uprave Franc Lipovšek.
Vrhunec ogorčenja povzroča po
VSA LEŽIŠČA
časna obnova ceste proti Krškem in
preusmerjen promet po neustrezni
ODDANA
V
restavraciji Pod Goijanci v Ko cesti Sevnica-Brestanica, kjer so
težki tovornjaki v glavnem že opra
stanjevici preurejajo nadstropje. V
vili svoje uničujoče delo na cestišču.
prenovljeni zgradbi bo osem sob z
Zato Sevnica zahteva, naj novo
20 ležišči Tujci bodo imeli poslej
meško Cestno podjetje, ki mu je do
nekoliko več udobja, saj ima zdaj
voljenje republiškega sekretariata za
vsaka soba kopalnico s hladno in
gospodarstvo poteklo že 26. aprila,
toplo vodo. Za julij in avgust so
bistveno pospeši delo ah pa cesto
sobe že oddane. Se premalo jih je.
prenavlja ob nezaprti cesti, ob pro
metu.
TRITE VODOVODI
Prejšnji teden je bil v Novem me
stu zbran upravni odbor medobčin
Po vaseh kar tekmujejo, kdo si bo
skega cestnega sklada, kjer so se do
prej napeljal vodo, uredil cesto in
govorili, naj sklad še obstaja, dokler
zbral večji delež, da bo zagotovo ne
ga ne bp nadomestil regionalni od
kaj kanilo zraven tudi iz občinske
bor v okviru republiške skupnosti za
blagajne. Ta mesec odpirajo v krški
ceste, ki jo ustanavljajo. Ob tej pri
občini kar tri velike vodovode. To
ložnosti je novi direktor novo
srečo so si prislužili v Gornjem Le
meškega Cestnega podjetja inž. Mir
skovcu, na Zdolah in v Gržeči vasi
ko Strmšek zagotovil, da bodo z
ter Malem Podlogu. Ljudje so žrtvo
gradnjo obsavske ceste pohiteli in
vali ogromno prostovoljnega dela.
omogočili, da bo ob delu stekel po
tej cesti tudi promet, ki je, kot so
ugotovili s štetjem, izredno velik.
M. L.

Nasmejani obrazi koprivniških šolark. Čeprav ne bodo dočakale
pouka v novi šoli, so nadvse vesele odločitve občanov za samo
prispevek. Z njim in ob pomoči republike in občine bodo v Kopriv
nici prihodnje leto začeli graditi novo šolsko poslopje. (Foto: Jo
žica Teppey)

DOLENJSKI LIST

Kdor je razstrelil,
naj tudi popravi!
Zaklonišče v Šmarju je nudilo za
točišče že za marsikaj. Bilo je tudi
že skladišče, neki zasebnik pa je na
meraval narediti iz njega slednjič še
garažo. Pred to zamislijo so zabe
tonirali strop, nadobudni šofer pa je
skušal vhod razširiti. Ker to ni šlo
drugače, je uporabil mine. Ker bun
ker sameva z veliko odprtino ob
vhodu že mesece in mesece, vzbuja
to početje negodovanje občanov.
Menijo, da bi moral tisti, ki je raz
strelil vhod, bunker tudi popraviti,
saj bi lahko še koristno služil. Kam
naj bi se zatekh delavci iz številnih
lokalov v okolici?

TESTIRANI KOMBI AMS
V SEVNICI
Na poti po Sloveniji se bo 5., 6.
in 7. julija ustavil tudi pri AMD Sev
nica poseben kombi, opremljen z
napravami za pregled stroja in osta
lih avtomobilskih naprav. Prijav«; za
preglede zbirajo v društevni pisarni.

USPEH
KINOAMATERJA
Na republiškem festivalu amater
skih kratkih filmov v Trbovljah je
sodeloval iz Posavja edinole Franc
Pavkovič iz Sevnice. Kljub veliki
konkurenci amateijev iz kinoklubov
z večjo tradicijo se je Pavkovič uvr
stil na 4. mesto v skupini dokumen
tarnih filmov s filmom „lz žival
skega sveta". '

SEVNIŠKI
PABERKI
RAZPASLO SE JE. Prehajanje
čez železniške tire, kjer to ni dovo
ljeno, za Sevnico ni nič posebnega,
posebno odkar so železničarji nehali
kaznovati s sicer majhno mandatno
kaznijo 20 din. Kršilce prijavljajo
sodniku za prekrške, vendar tako
kaznovanje ponavadi zvodeni in
nima želenega učinka. Sprehajanje
se je razpaslo zlasti v zadnjem času;
so primeri, ko dopoldne mati petje
čez tire otroka v vrtec, popoldne pa
se od tam vrača sam po isti poti.
Pravo izzivanje nesreče.
NEZAKUENJENO. Zadaje čase
daje sevniški postni milice veliko
dela tako rekoč vsakodnevna knya
koles in mopedov. Miličniki ugo
tavljajo, da so pogosto krivi lastniki
sami, saj jih puščajo nezaklenjene in
z njimi naravnost napeljujejo k
„sposojanju".

SKVNI&KI VESTNII

r

Šolarji gredo na letovanje
Ob morju 73 socialno in zdravstveno ogroženih
Z

Proizvodnja traktoijev je v črnomaljskem Beltu stekla s polno paro. Na posnetku io prvenci, pri
katerih manjkajo samo še kolesa, pa lahko^gredo med kupce. Tovarna Cosmos-Belt bo naredila na dan
10 do 15 traktoijev po italijanski licenci. (Foto: R. Bačer)

ČRNOMALJSKI
DROBIR
V
TOREK, 2. julija, bo pri spo
meniku na Gričku ustanovljena mla
dinska Cankarjeva brigada. Se isti
dan bo šla na pohod preko Lokev,
Semiča, Smuka in Gor. Laz na
Črmošnjice. Drugi dan bodo udele
ženci pohoda sodelovali na proslavi
v Zadobrovi pri Ljubljani
PLOČNIKI V ČRNOMLJU so
bili v letošnji zimi precej poškodo
v an i Luknje so že tako velike, da
ogrožajo varnost lju d i precej pa so
tudi robniki Prav bi
Eoškodovani
ilo, da bi krajevna skupnost po
skrbela za čimprejšnja popravila.
IZ ČRNOMLJA BO SLO na pro
slavo 4. julija v Ljubljano preko 700
ljud i S posebnim vlakom bo poto
valo kakih 300 občanov, 200 jih bo
šlo z avtobusi, ostali pa se bodo slav
ja udeležili z lastnimi vozili
NEKATERE DELOVNE organi
zacije še niso očistile prostorov
okrog svojih poslovnih lokalov.
Mnogo smeti in plevela ter druge na
vlake je še pred mehanično delavni
co zadruge, pred nekaterimi lokali
Gostinskega podjetja in tudi krog
blokov Pod smreko ter v Ulici 21.
oktobra.
UMRL JE Jože Mišica iz Čudnega
sela, star 85 let.

Skoro vsi so tekmovali
Za trud so bili pionirji nagrajeni z značkami
Petek, 15. junij, je bil za viniške
pioniije pomemben dan, ker so
imeli svečano podelitev bralnih
značk in diplom. Kar 70 odst. pio
nirjev je bilo nagrajenih za trud.
^

N

Še enkrat toliko!
Lojze Cvitkovič, šef krajev
nega urada v Adlešičih in vsa p o 
vojna leta duša vsega družbeno
političnega življenja tega pre
dela, je te dni zajadral med pet
desetletnike. Zanj, ki mu je dan
vselej prekratek, da bi opravil to,
kar se je namenil, leta prehitro
minevajo.
Za praznik so mu prišli
voščit vsi šefi krajevnih uradov
iz črnomaljske občine in iz Cvit
kovičeve zidanice je bilo ta dan
slišati še in še zdravic. Želimo
mu, da bi še dolgo, vrsto let
ostal veder in tako delaven,
obenem pa zadovoljen v krogu
družine in ljudi, ki ga cenijo.

Nekateri so žal vrgli puško v koruzo
že prej ali pa povsem na koncu. Go
tovo jim je žal.
Po kulturnem programu, ki so ga
priredili učenci sami, je govoril tova
riš ravnatelj. Zahvalil se je učiteljem,
ki so spodbujali učence in jim po
magali pri tekmovanju za bralno
značko, obenem pa čestital pionir
jem, ki so si prislužili značko ali di
plomo.
Ponosno so si šolarji pripenjali na
prsi značke in še dolgo so jih ogle
dovali. Tudi pogoščeni so bili s hlad
nim sokom in dobrim sendvičem.
Pionirji so sklenili, da bodo s tek
movanjem nadaljevali v novem šol
skem letu, pridružili pa se jim bodo
še tisti, ki zdaj niso sodelovali.
TATJANA MOHAR

NA VINICI ŽIVAHNO
Kolpa je že dovolj topla, da so
njeni bregovi na Vinici polni kopal
cev. Kopališče obljubljenih spre
memb od lani sicer ni doživelo, pač
pa kaže, da je kraj postal znan leto
višč ariem širše Slovenije.

V tem tednu sm o p o n o v n o prejeli v to v a rn išk o razprodajo
k valitetn e h lače s 50-odstotnim p o p u sto m , žen sk a krila po
85 d inarjev ter m o šk e su k n jiče po 190 dinarjev. — Izkoristite
priložnost!

„ O e le fe k s til" Č r n o m e l j

Od 1. do 15. julija bo preživelo
63 otrok iz kočevske občine, ki jih
bodo vodili štirje vzgojiteji, na leto
vanju v Rekreacijskem centru Pulj.
Zdravniki so že pri dosedanjih
pregledih šolarjev ugotovili, da bi
bilo preko 100 otrok iz zdravstvenih
razlogov potrebnih letovanja ob
morju. Preglede še nadaljujejo. Ven
dar pa ni na razpolago ne dovolj
denarja ne prostorov, da bi lahko
poslali na letovanje vse otroke, ki so

letovanja potrebni. Izmed tistih, ki
'jih bodo priporočili zdravniki, bodo
lahko izbrali le 63 najpotrebnejših.
Na letovanje bodo poslani šolaiji iz
vse občine in ne le iz Kočevja.

Zamuda na cesti

Svet za otroško varstvo pri TIS pa
bo plačal letovanje za nadaljnjih 10
otrok, ki obiskujejo šolo v Pred
građu ali Starem trgu in bodo od
potovali v kolonijo s črnomaljskimi
Solarji.
J. PRIMC

Zdaj delajo pospešeno
,,Kaj je novčga v zvezi s posodab
ljanjem ceste Livold—Brod na Kol
pi? “ je na zadnji seji občinske skup
ščine Kočevje zanimalo odbornika
Franca Volfa iz Vasi Fara. Odgovor
je bil, d a je cestno podjetje z deli pri
posodabljanju prvih treh kilometrov
v zamudi za najmanj dva meseca, saj
bi moral biti prvi sloj asfalta polo
žen do 15. maja. Vendar v zadnjem
obdobju cestno podjetje pospešeno
dela.
Za nadaljnja 2 kilometra ceste je
zagotovljenih za letos 4,3 milijona
din. S cestnim skladom SRS je do
govorjeno, da bo poslal za ta odsek
ponudbe štirim podjetjem. Kdo bo
izvajalec del, se seveda še ne ve, pri
tem pa bo soodločala tudi občinska
skupščina Kočevje.
Odbornikom je bilo sporočeno,
da bo predvidoma prihodnje leto
začela posodabljati to cesto iz smeri
Broda na Kolpi tudi JLA.
Posebna občinska delegacija, ki je
obiskala republiški cestni sklad, je
opozorila, da so občani nezado
voljni s sedanjim delom Cestnega
podjetja Novo mesto. Občani pla
čujejo namreč za posodabljanje te
ceste samoprispevek, zato budno
spremljajo, kako se njihov denar
troši, se pravi, kako potekajo dela.
Zamuda slabo vpliva na politično
razpoloženje za nadaljnje podobne
akcije, ki bi jih opravili z uvedbo
samoprispevka. (Ena takih je grad
nja plavalnega bazena v Kočevju,
vendar pa ni upanja na uspeh, do
kler doslej zbrani prispevek za cesto
ne bo učinkovito naložen!).
Delegacija je izrazila tudi neza
dovoljstvo zaradi slabega vzdrže
vanja cest in predlagala, naj bi
vzdrževanje cest na Kočevskem pre
vzelo Cestno podjetje Ljubljana.
J. P.

VSE KA2E, DA BO ZADRUGA

Zdaj, zdaj na zeleni veji
i

Lansko leto je bilo poslovno zelo uspešno, največ
zaslug pa imata vinska klet in trgovina
Daleč od tega, da bi v metliški
zadrugi lanske poslovne uspehe sma
trali za zgornjo mejo možnega uspe
ha, pa vendar gre za napredek, ki
zadovoljuje. Skupno so v lastni kme
tijski proizvodnji s strojnim parkom,
v trgovini in odkupu, v vinski kleti
in avtoparku ter v mesariji in klav
nici ustvarili za 36,710.548 din ce
lotnega dohodka, kar je za dobrih
66 odstotkov več kot leto dni prej.
Močno so povečali obseg poslo
vanja v vseh delovnih enotah, zlasti
pa v vinski kleti in v trgovini. Edi
nole v lastni kmetijski proizvodnji
• stroški 5e niso krili dohodkov, tako
da so morali iz drugih dejavnosti
kriti primanjkljaj v pridelovanju
krme, hmelja, živinoreje v znesku
31.262 din. Vemo, da je bila lani
huda suša, zato otave sploh ni bilo,
iz istega razloga pa je tudi hmeljeva
letina zabeležila izgubo.
Razveseljivo je, da podatki kažejo
na večji odkup, razen tega pa je
trgovina napredovala kar za 45 od-

SPREHOD
PO METLIKI
STARŠI
OSNOVNOŠOLSKIH
OTROK se morajo odločiti, če ho
čejo, da bd šola jeseni organizirala
popoldansko varstvo otrok. Če bo
več prijavljenih, bo varstvo zago
tovljeno in manj bo klatenja po
ulicah.
TAMBURAŠI
IN
HARMO
NIKARJI o snovne šole so sodelovali
na srečanju tamburaških orkestrov v
Samoboru, kjer so se lepo odrezali.
Vodi jih tovariš Silvo Mihelčič.
NAJBOLJ VNETI NAVIJAČI
metliških košarkarjev (večinoma
igrajo Karlovčani, zaposleni v
BETI), so si naredili platnene zasta
vice, na katerih piše „Beti, Metlika**.
Spodbujanje igralcev pri tekmah na
Pungartu pa je mnogokrat vse prej
kot kulturno in športno.
SOBE V GOSTIŠČU Na Dragah
so prebelili. Bil je skrajni čas, kajti
od cigaretnega dima so bili prostori
rjavi. Kljub beljenju je bilo gostišče
odprto.

m etliški tednik

stotkov. Tudi vinska klet je v letu
1971 še razširila svojo prodajno
mrežo s pom očjo vinotočev, zlasti
pa se je povečala prodaja ustekleni
čene „metliške č r n in e '. Kupcev je
bflo toliko, da naročil niso mogli
sproti dobavljati, zato je morala za
druga kupiti tudi kamion s priko
lico.
Medtem ko so prejšnja leta p o bi
lanci izkazovali vedno le sila skrom
ne dohodke in sredstva za sklade, pa
je lani ostalo v ta namen precej več.
Tudi osebni dohodki zaposlenih ne
sodijo več med tiste, ki /ih sindikati
obravnavajo kot kritične. Poprečni
osebni dohodek je znašal v letu
1971 1464 din in se je povečal za
27,7 odst., medtem ko je bila pro
duktivnost še enkrat večja.
Ker se kolektiv zaveda potreb, ki
jih kažrio nadaljnji razvojni n a č rti
je najveeji del dobička namenil po
slovnemu skladu.

Mitingl kot včasih
3. julija ob 8. uri krene na pot
izpred spomenika v Metliki mla
dinska brigada, ki se udeležuje po 
hoda ob 30-letnici slovenske par
tizanske vojske. Ob programu v
Metliki bo Jože Jakomin-Crni, nek
danji komisar XV. brigade, ki ima v
Metliki domicil, podelil mladinski
brigadi ime in prapor.
Na poti se bo mladina v spremstvu
Vinka Kepica, podpredsednika od
bora XV. brigade, ustavila na Ra
doviči, kjer bo prvi miting ob 12.
uri. Čez Bušinjo vas in Suhor bodo
mladinci v uniformah prišli na Jugorje, tam pa spet vaščanom ob 18.
uri priredili miting. Mimogrede bo
mladinska brigada obiskala še spo
minska obeležja iz NOB. Brigada bo
istega dne zvečer prišla v CrmoŠnjice, kjer bo zbor s Črnomaljci, na
slednji dan pa gre na proslavo v
Ljubljano.
Iz metliške občine'bo odpotovalo
v 'Zadobrovo tudi najmanj 100 nek
danjih borcev. Tak je bil sklep o b 
činskega odbora.

45 MLADIH NA
POHODU
Ob dnevu borca bo šlo 45 mladin
cev na partizanski pohod. Pot jih bo
vodila na Radovico, Jugorje in do
črm ošnjic. Med potjo bodo z biv
šimi borci obujali spomine na do
godke pred tridesetimi leti ter po va
seh prirejali več krajših mitingov.

Kriza še traja

l\le odirati!

Več tednov je metliška o b či1
na brez predsednika občinske
konference socialistične zveze in
predsednika občinskega sindi
kalne organizacije. Oba sta nam
reč odstopila.
Resda je inž. G ačnik, bivši
predsednik SZDL, pristal, da bo
še opravljal posle, dokler ne bo
izvoljen drug, in da delo Andreja
Smuka, prejšnjega sindikalnega
predsednika, vodi Egon Petrič,
toda pozna se, da v obeh orga
nizacijah delo hromi. Prav v
času, ko bi morali povsod napeti
sile, da bi dosegli enotnost, da bi
izgladili spore in se končno lotili
pravega dela, ki ga ne manjka, je
kadrovska kriza na višku.
Se huje je, da kljub večteden
skim naporom še niso mogli naj
ti primernih ljudi, ki bi bili
vo\jni prevzeti ti dve funkciji.
Vsak se otepa z vsemi štirimi,
ker ve, kako nehvaležna naloga
ga čaka. Pa vendar tako, kot je,
ne more ostati ali pa Metlika in
njene družbenopolitične sile
kot celota niso sposobne same
najti izhoda iz tega položaja.
R. B.

Onemogočiti
neupravičeno
bogatenje

KAKO GOSPODARIMO?
Za danes, 29. junija, je v Metliki
sklicana seja občinske skupščine.
Odborniki bodo razpravljali o go
spodarskih uspehih leta 1971 in v
času od januarja do konca marca le
tos o zaključnih računih skladov ter
o predlogu odloka o deratizaciji.

OB KOLPI
PRECEJ LJUDI
Topla Kolpa privablja vedno več
ljudi, nekateri med njimi pa mečejo
v vodo steklenice. Na razbitem
steklu se je hudo porezalo že" več
kopalcev, zato je tako početje brez
vestnežev vredno obsodbe. Na kopa
lišču je tudi premalo košev za od
padke, zato vsepovsod leži papir.
T. G.

SE NI REDA
Ob cesti, ki pelje na Grabrovec,
tik pod Berčicami, je navoženega
ogromno najrazličnejšega odpad
nega materiala, od steklenic in pa
pirja pa do starih oblek in posodja
Okrog se širi neznosen smrad in vali
gost dim, ker prebivalci odpadke kar
sami zažigajo. Kdo je odgovorep za
to?

„Kmetu je treba gradbeno
zemljišče pošteno plačati, a tudi
delavca, ki bo tam gradil, ni tre
ba odirati,“ je menil v razpravi o
povprečni ceni stavbnih zemljišč
v občini Ribnica odbornik Janez
Kozina.
Vsi odborniki - tako kmetje
kot ostali - so menili, da je
predlagana cena 16 in 18 din za
kvadratni meter gradbene par
cele v Lepovčah pretirana, saj
tista zemlja ni dosti vredna, zato
ne bi bilo prav, da bi nekdo pre
več zaslužil. Večina se je stri
njala, da je najbolj pravično, če
km et dobi za tako zemljo trikrat
toliko, kot če bi jo prodal obi
čajno (po katastru).
Odborniki so predlog odloka
spremenili tako, da je cena bolj
ših parcel (v Ribnici) po 22 din
kvadratni meter, slabših (Lepovče) pa po 8 din.
j. p.

Oskrbni dan za otroka bo veljal
36 din, prevoz za vse pa okoli
10.000 din. Tako bodo skupni stro
ški znesli okoli 45.000 din. 20.000
din je za letovanje socialno ogrože
nih že namenila občinska skupsčina,
ostalo pa bodo,dale druge organiza
cije ali pa starši otrok.

KOČEVSKE

Sto otrok gre na mojjf
Letovanje bo veljalo 60.000 din ___
V
dveh skupinah bo letovalo v
Puntiželi pri Pulju 100 šolarjev iz
območja ribniške občine. V prvi
skupini, ki bo letovala od 11. do 25.
julija, bodo učenci osnovne šole
Ribnica in njenih podružničnih šol.
Z drugo skupino pa bodo od 25. ju 
lija do 8. avgusta letovali šolarji sodraške in potoške osemletke.
Vsi stroški letovanja bodo znašali
okoli 60.000 din. Od tega bo prispe
vala skupnost Zdravstvenega zavaro
vanja delavcev Ljubljana 15.000 din,
temeljna izobraževalna skupnost
30.000 din, ostalo pa starši šolarjev,
ki bodo odšli na letovanje.
Letovanje je namenjeno predvsem
zdravstveno in socialno ogroženim
otrokom. Zato bodo prispevki star-

TRUE TEČAJI
Delavska univerza v Ribnici je le
tos organizirala več tečajev. Tre
nutno so pred zaključkom trije, in
sicer knjigovodski, strojepisni in ste
nografski. Knjigovodski tečaj je bil
namenjen začetnikom , v jeseni pa
bo knjigovodski tečaj druge stopnje.

Kje bo še letos tekla voda?

UREDITI GROBOVE
Krajevne organizacije Zveze bor
cev v ribniški občini bodo prevzele
skrb nad partizanskimi grobovi in
spomeniki. V ta namen jc v letoš
njem občinskem proračunu dolo
čeno 10.000 din. Z urejaryem gro
bov naj bi začeli čimprcj, vsekakor
pa še pred 4. julgem. - dnevom
borca.

DROBIME IZ
KOČEVJA

POČITNICE IN DOPUSTI S°jJ
pričeli. Šo lska vrata_ so se z .
meseca zaprla. Občani se K
pravljajo na dopuste in Pot° Q$
Mestni vrvež se bo p o le g e l, ta ^
bodo imeli tudi tisti, ki bodo
doma, prijeten mir.
je|
PRI UREJANJU STAREGA^,
mesta naletijo vedno n an ePr^ 0n<
Gibanje prebivalstva
ne težave, posebno z v o d o v o o n
peljavo in z ostanki stare naP,jLj
V
maju letos na obm očju m atički je bila med vojno zbombard ,
Vse to zavlačuje dela. Nekater ^
nega urada Kočevje ni bil rojen no
in gospodinjstva so tudi p° v
ben otrok. Poročilo se je 6 parov.
brez vode.
Umrli so: Marija Zalar, družinska
NOVE CENE za poštne st°' i
upokojenka iz Mlake pri Kočevju
bodo imele verjetno za P ? ^ ^ '
31, stara 83 let; Anton Kuk, upoko
pretisk starih znamk, r.11 .>ji
jenec iz Salke vasi 22, star 86 let;
bodo lahko zopet povečali
i
Frančiška Poje; socialna podpiranka
jugoslovanskih znamk.
p \
iz Morave 15, stara 89 let; Ivana
PLANINCI V KOČEVJU ' p
Ferbežer, socialna podpiranka iz
kor smo že poročali, bo pri« 0t
Pake 1, stara 72 let; Anton Grajš iz
čevje ob akciji „Bratstva n*
Livolda 4, star 76 let; Dragomir
nosti“ 100 planincev iz vse « ;
Novčič, umrl na Oneku pri "Ko
slavije. Prvi bodo prišli že v s ^ j
čevju, star 21 let; Marija Turk, kme1. julija, ob 6. uri zjutraj, oS
tovalka iz Livolda 9, stara 81 let, in
do 11. ure.
vlTC
\
Stane Zajc, ključavničar iz KočevjaVELIKO TEKMOVANJ*
Trata, star 35 let.
skih poklicnih gasilskih enot
j
štev iz vse Slovenije bo v nea> L j
julija, ob 8. uri zjutraj na s po' p j
stadionu v Gaju. Po tekmovanj j ,
SEMINAR ZK
parada po mestu.
.s m !
VSI SO JOKALI ali k ° «
Program izobraževanja za mlade
drževali solze, ko so 23. J101
komuniste in vodstva osnovnih orga
kopali učenko 1. razreda _
nizacij ZK, ki sta ga organizirala De
Lisac, ki je izgubila življenje $
lavska univerza Kočevje in komite
skem izletu. Pogreba se je u
občinske konference ZK Kočevje je
izredno veliko ljudi, P° Jjjjs
uspešno zaključen. Komunisti so
oceni preko tisoč. Veliko p'
poslušali predavanja o vodilni vlogi
za avtomobile je bilo pop0.”1 na pj
ZK, socialistični ideologiji, social
sedeno, mnogi pa so pns» m
nem razlikovanju, socialističnih si
kopališče peš. To je bil tud nj*
lah, religiji, cerkvi in pojavih kleri
žalosten zaključek vseh so
j
kalizma, pogojih za učinkovito poli
doslej.
. :J S j
tično delo, o metodah političnega
dela in o gospodarstvu danes. Preda
vali so politični delavci iz Ljubljane
in Kočevja. Za jeseni že pripravljajo
nov program predavanj.

NA VRSTI BREG IN RIBNICA

Na obm očju občine Ribnica bo
podjetje HYDROVOD K očevjeRibnica letos zamenjalo cevovod
Gorenja vas - Breg. Okoli 400 m
cevi profila 50 bodo zamenjali z več
kot se enkrat debelejšimi (profila
110 mm). To delo bo veljalo 82.000
din, od tega bo 62.000 din plačanih
iz komunalnega sklada, 20.000 din
pa iz amortizacije.

— Zakaj so vse kure v okolici
čevja brez repov?
v
- Je odšlo okoli 170 uce^ ^ 0
šolo v naravi, pa je moral vsa*
s seboj 7 do 10 kurjih peres

Povezali bodo tudi vodovod med
Scškovo in Partizansko cesto, in
sicer po Trubarjevi ulici. Dela bodo
veljala 65.000 din.
Predvidena je še obnova vodo
voda po vasi Breg in napeljava vode
do novega naselja v tej vasi. Vendar
še ni znano, koliko bo to veljalo, ker
še niso izdelani načrti in predračun.
Ze površna ocena pa pove, da bo to
letos najdražja vodovodna investicija
na območju ribniške občine.
J. P.

Razgovor o volitvah

26. junija je bil v Ribnici razgovor
o pripravah na skupščinske volitve
1973; udeležili so se ga člani iz
vršnega odbora ob č. konference
SZDL, predsedstva obč. SS, ko
miteja ZK, predsedstva SO Ribnica
ter člani komisije za volitve in ka
NOVI ASFALT
drovske zadeve pri SZDL. Sprejeli
V
Ribnici pripravljajo dokončno so sklep o čimprejšnji konkretni
ureditev Prijateljevega trga in asfalti
akciji evidentiranja možnih kan
ranje ulice na njem, ureditev okolice
didatov za delegate za skupščinske
občine in pločnika ob postaji milice
volitve in druge naloge, ki stoje pred
do kasarne. Podjetje SLOVENIJA
družbenopolitičnimi organizacijami
CESTE je že poslalo ponudbo za ta
za uveljavitev delegatskega sistema.
dela.
-r

sev za letovanje svojega ° tr
lični, otroci iz socialno og bfrf|
družin pa bodo letovali ce
|
plačno.
J. j

ZOBOTREBCI
IZLETI - Pred k o n c emH i^ #
leta se vrste šolski izleti ko* F'i #
čem traku. Naši otroci s° P e V*.
stvom učiteljev obiskali
^
domovine, od drugod pa L #
na izlete k nam. Za slehernjgdj
ka bo ostal šolski izlet
doživetje. Med najprivlacn j
sebnostmi Ribnice jc bu z
»
de obiskovalce narodopisnI
j j
ribniškem gradu.
.,Vj d<^i
KOŠNJA - V R » £ V j
pridno kosijo. Trava je klrLje, N,
dala košnja obilo dobre K
,
sijo večinoma s kosilnicam*'a.C
ko kje še vidiš kosca. V rel*
vilo je še kolikor toliko W»,j
višinskih predelih bodo z # . 1
v začetku julija.
^
SREČANJE BORCEV
jevna organizacija Zvez
||c
NOV Sodražica namerava jCc
organizirati tovariško
nov Zveze borcev iz ° ^ n0^ i
organizacije. Srečanje bo V
30-lotnici osvoboditve 5>°
dl
bo v tem kraju.
-f< A
KLUB MLADIH - VnZV k\'
mladinskega kluba v
domu v Ribnici je kar *
njem se pogosto zbtraJ0 . jrfj \
preživijo prijetne.ur.ee janju W
saha, branju revij m p0*1 0 u #
be. Klubski prostori so le™

občan
vprašuje

t

- Pri nas gradimo 3a
Ijavo, v Kočevju jo p» °.*V
jim gori le še vsaka tretja ^
- Saj sem ti že rekei>
vedo, kaj delijo.

L^
ik o

GETRTK0V INTERVJU

Zlati zvezdici
Prejšnji teden so v Preboldu
podelili letošnja priznanja šport
nim šolskim društvom. Vavtovčani so osvojili tretje mesto,
Šentjernejčani pa so bili četrti.
Največ jim vsekakor pomenita
zlati zvezdici, ki se bosta bleščali
v njihovih vitrinah.
MARIJA ZUPANC, mento
rica SSD Polet v Šentjerneju: „V
šolskem športnem društvu ima

Nismo še dohiteli
Dipl. ekon. Janez Zafred: »V prihodnje bomo
potrebovali več delavcev s poklicno srednjo
strokovno in višjo izobrazbo!«
Vprašanje, ki ga je v prejš
njem četrtkovem intervjuju
naslovila inž. Sonja Groegl
na direktorja Ekonomsko
administrativnega šolskega
centra Novo mesto, dipl.
ekon Janeza Zafreda, se je
glasilo: Koliko se je v zad
njih 5 letih izboljšala ka
drovska zasedba v občini in
po katerih kadrih bodo v
bodoče največje potrebe?
Dipl. ekon. Janez Zafred je
odgovoril:
- V obdobju po letu
1965, še zlasti pa v zadnjih 5
letih, je bil v naši občini
brez dvoma dosežen napre
dek v izobrazbenem sestavu
zaposlenih v gospodarstvu.
To izboljšanje pa je relativ
no, ker mu zmanjšuje vred
nost znatno povečanje šte
vila zaposlenih po eni strani,
po drugi pa dejstvo, da so se
v gospodarstvu v tem času
zaostrile zahteve po izobraz
bi. Zato moram, žal, reči, da

obstoječi izobrazbeni sestav
v našem gospodarstvu še
vedno ne ustreza.
Ugotovitev, da se je izo
brazbeni sestav izboljšal, naj
podkrepim s številkami: od
stotek delavcev z višjo in
visoko izobrazbo je porasel
od 1,7 na 3 odst., s srednjo
izobrazbo od 5,8 na 8,6
odst., s poklicno izobrazbo
se je stanje poslabšalo: od
27,2 smo padli na 25,7 odst.
(na to je gotovo vplival od
tok teh delavcev v tujino!),
enako pa se je poslabšal tudi

delež priučenih: od 65,3 na
62,7 odst.
- Na kaj bi opozorili ob
takšni kadrovski zasedbi?
- Na to, da imamo zelo
veliko priučenih delavcev, ki
ne nastopajo samo ko t pro
izvajalci, pač pa tudi kot
upravljalci. Zato bi opozoril
na zelo pomanjkljivo druž
benoekonomsko znanje leteh, ki je posledica nizke
izobrazbene ravni: kar 47
odst. zaposlenih v gospodar
stvu nima končane osem
letke!
- Zdaj pa še besedo o
obetih za prihodnost!
- Neustrezna kadrovska
in izobrazbena zasedba na
našem območju je posledica
izredne gospodarske ekspan
zije, ki vsrka vse kadre, in hi
trega zaposlovanja. Povpreč
na stopnja zaposlovanja pri
nas je bila 4-krat večja kot v
SRS! Po napovedih del.
organizacij in spričo obeta
jočega se nezmanjšanega za
poslovanja
predvidevamo
tudi v naslednjih 10 letih
znatno večanje števila zapo
slenih. Do leta 1980 naj bi
se število zaposlenih v go
spodarstvu povzpelo od do
sedanjih 13.000 na 19.000
delavcev. Tolikšna ekspan
zija gospodarstva ob hkrat
nem prehodu iz ekstenzivne
ga v intenzivno gospodarstvo
- mimo slednjega, ki terja
boljšo kadrovsko zasedbo,
ne bomo mogli - bo postav
ljala vedno bolj v ospredje
kadre in šole, ki naj te kadre
izobražujejo. Ž e potrebuje
mo in še bolj bomo potrebo
vali več delavcev s poklicno
šolo, s srednjimi strokovnimi
šolami, pa tudi višjo in vi
soko izobrazbo.
Moje vprašanje: inž. Peter
Ivanetič, pedagoški svetova
lec za poklicne in strokovne
šole, naj odgovori na vpraša
nje, kaj se nam obeta ob
vedno večjih potrebah po
poklicnih delavcih in tistih s
srednjo strokovno izobrazbo
ob razvitosti teh šol na na
šem območju.
M. JAKOPEC

Cesta od Marofa do Srebrnič je asfaltirana in od prejšnjega petka tudi odprta v obe smeri. Da so lahko
asfaltirali zadnjih sto metrov, so morali poklicati na pomoč miličnike, ki so cesto povsem zaprli.
(Foto: I. Zoran)

DRUŽBENI DOGOVOR KORAK PO REFERENDUMU

V kratkem: sedemnajst podpisov
Denar za šole bo združen v skladu, ki bo zaupan 41-članski skupščini Vrstni red zidanja bo vsako leto določila občinska skupščina - Krajevne
skupnosti imajo pravico sproti zvedeti, koliko denarja zberejo
V novomeški občini bodo začeli v kratkem podpisovati družbeni
dogovor o združevanju denaija in o tem, kako bodo uresničevali
program izgradnje osnovnošolskega prostora. Podpisniki so: trinajst
krajevnih skupnosti, ki so maja uspešno izvedle referendum, izobra
ževalna skupnost, občinska konferenca SZDL, občinski sindikalni
svet in občina.
Program izgradnje predvideva, da
bi v sedmih letih v občini zgradili
dve novi šoli, eno preuredili, osem
pa dogradili. Tako bi dobili novih
96 učilnic, 7 telovadnic, en internat
in en prostor za varstvo otrok. V ta
namen bo treba zbrati 67,100.000
din.
Družbeni dogovor omenja, da bo
vrstni red gradenj za vsako leto
sproti določila občinska skupščina
na predlog 41-članske skupščine
sklada, ki jo bodo sestavljali: pred
stavniki krajevnih skupnosti, družbeno-političnih organizacij, občin
ske skupščine in drugi. Ta skupščina
bo imela ožje izvršilno telo, v kate
rem bo 11 ljudi.
Dogovor posebej nalaga občini
skrb za namensko, zakonito in
smotrno uporabo denarja, hkrati pa
bo morala zagotoviti javnost dela
vseh organov pri gradnji, v kar sodi

.....

Jutri: konferenca ZK
Na jutrišnji seji občinske konfe
rence Zveze komunistov v Novem
mestu - začela se bo ob 8. uri bodo najprej razpravljali o delu ko
miteja in komisij od zadnje seje, za
tem pa politično ocenili družbeno
ekonomske razmere in gospodarska
gibanja lani in v letošnjem prvem
četrtletju. V nadaljevanju bodo
spregovorili o drugi fazi ustavnih
sprememb in o delovnih načrtih ko
misije za tradicije NOB in komisije
za samoupravljanje in politični si
stem.

INJEKCIJA KOMUNISTOV MLADINI

Skrajšan dopust za vodstvo ZMS?
Sklep skupne seje komiteja ZK in predsedstva ZMS v Novem mestu: takoj
:k mladinskemu akcijskemu programu - Kar ne velja, mora mladina sama
odpraviti - Novi aktivi ZMS v podjetjih in krajevnih skupnostih
Spodrsljaji občinskega mladinskega vodstva, njegova mlačnost, maloduš
nost in ob tem preslabotna odgovornost za dogajanja, ki zadevajo mlade, so
spodbudili občinski komite Zveze komunistov, da se je odločil o delovanju
Zveze mladine v občini razpravljati nekoliko prej, kot je to predvidel akcijski
program ZK.
Na pobudo komiteja sta se izvršni'
vključili v priprave na tretjo konfe
telesi obeh političnih organizacij renco ZKJ, ki bo temeljiteje spre
občinski komite ZKS in predsedstvo
govorila tudi o vlogi mladine v ZK.
občinske konference ZMS - sestali
Eden poglavitnih sklepov skupne
21. junija. Večurna razprava, v ka
seje v Novem mestu nalaga predsed
teri so enakopravno sodelovali člani
stvu ZMS, da pripravi predlog za
obeh teles, je dala bogate napotke
akcijski program in ga v septembru
Zvezi mladine v novomeški občini
predloži svoji konferenci. Program
za njeno nadaljnje delovanje, pose
naj bi med drugim določal, da je
bej pa še njenima organoma občin
potrebno mladinske aktive ustano
ski konferenci in predsedstvu. S to
viti v vseh delovnih organizacijah in
razpravo so se novomeški komunisti
krajevnih skupnostih, kjer se pač
združujejo mladi, predsedstvo pa naj
bi razmislilo o novih, svežih oblikah
Mlodi razstavljajo
in prijemih v delu z mladimi. Menili
so, da bi kazalo prirediti več specia
' Učenci osnovne šole „Katja Ruliziranih konferenc, na katerih bi
pena“ so ob koncu šolskega leta
spregovorili o vprašanjih kmečke,
odprli razstavo izdelkov, ki so jih
delavske in šolske mladine.
naredili pri pouku in pri izvenšolPredsedstvo ZMS se mora teh na
skem delu. Mnoge bi lahko aktiv
log lotiti s čutom politične odgovor
nost mladih ganila, žal pa je bilo
nosti. Preden se bo za kaj odločilo,
malo obiskovalcev.
Večina risb, ki so razstavljene v
hodniku, je delo mladih talentov li
TUJCI V BAZENU
kovnega krožka. Mikavni so pleteni,
vezeni izdelki in ročna dela starejših
Lepo vreme privablja v Dolenjske
pionirjev, ki so jih izdelali v tehnični
Toplice čedalje več gostov. Hotel je
delavnici.
malone zaseden, živahno pa je tudi v
Številne fotografije, diplome, pla
olimpijskem bazenu na prostem. Po
leg izletnikov se kopajo gostje iz
kete in pohvale so dokaz uspešnega
dela Šolskega športnega društva in
Ljubljane, celjskega, mariborskega
ostalih dejavnosti učencev osnovne
in goriškega območja. Čedalje več je
tudi tujih gostov, zlasti iz Avstrije in
**>le „Katja Rupena14 v Novem me
stu.
Nemčije. Zanimivo je, da iščejo tuj
ci zasebne sobe.
STANKA ROBIDA

bo moralo kritično pretresti stanje,
ocena pa naj bi bila kažipot za po^
sege oziroma delovanje. Pereča pro
blematika ne trpi odlaganja, zato za
mladinsko vodstvo letos najbrž ne
bo dolgih poletnih počitnic.

Danes izvolitev
novega župana

tudi sprotno mesečno obveščanje
krajevnih skupnosti" o tem, koliko
denarja se bo zbralo na njihovem
območju.
Dogovor je oblikovan tako, da ga
lahko sprejmejo in podpišejo tudi
krajevne skupnosti Mirna peč, Smarjeta, Bela cerkev in Škocjan, in sicer
takoj, ko bi uvedle krajevne samo
prispevke za dozidavo šol na svojih
območjih.
Dokončno besedilo družbenega
dogovora so oblikovali minuli četr
tek na seji odbora za pripravo in
izvedbo referenduma v Novem me
stu. Na tej seji so tudi sporočili, da
je pogodbe o prispevku delovnih
organizacij za gradnjo šol v občini
podpisalo že 29 podjetij, med dru-

Suhokrajinski
drobiž
V ŽUŽEMBERKU tečejo pri
prave na proslavo krajevnega praz
nika. Letošnje praznovanje je še po
sebej pomembno, saj slavijo obenem
304etnico prve osvoboditve Žužem
berka. Spominski dan je 13. julij,
ker pa je to delovni dan, bo proslava
praznika v nedeljo, 16. julija. Slav
nostno zborovanje in kulturni pro
gram z ostalimi sporedom bo do
poldne, popoldne pa bo velika ve
selica na prostem, ki jo pripravljajo
žužemberški gasilci. Podrobnejše
bomo o proslavi praznika pisali v
številki Dolenjskega lista pred praz
nikom.
ŽUŽEMBERK obišče letos ve
liko več prehodnih turistov in iz
letnikov kot prejšnja leta. Na trgu si
z zanimanjem ogledujejo na zunaj
obnovljeni grajski stolp, zanimajo pa
se tudi za nadalnje obnavljanje in za
ščito gradu; sicer pa jih velika ve
čina obišče še spomenik padlim bor
cem in žrtvam NOV, ki veličastno
dominira na Cviblju nad Žužem
berkom. Žal pa je približno tri če
trtine črk od okoli 1400 vklesanih
imen toliko zbledelo, da so zelo
težko čitljive, ali pa celo nečitljive.
Zato se krajevne družbeno-politične
organizacije zavzemajo, da bi spo
menik uredili in zašč itili.
ŽUŽEMBERSKA KRAJEVNA
SKUPNOST je za potrebe pesko
kopa nabavila nov nakladalnik - go
seničar z večjo zmogljivostjo. Tako
bo v peskokopu pospešeno na
kladanje in bodo prevozniki imeli
manj zastoja s kamioni.
M. S.

Današnja seja občinske skupščine
v Novem mestu se bo začela s po
ročilom o izvajanju sklepov in p ri-_
poročil, sprejetih 10. maja. Zatem
bodo izvolili novega podžupana *
(predlagan inž. Niko Rihar) in n o - .
vega predsednika zbora delovnih
skupnosti (predlagan odbornik Jan
ko Gregorič). Sledila bodo poročila
o lanskem delu postaje milice, ob
Dolenjske Toplice:
činskega javnega tožilstva, sodnika
za prekrške in javnega pravobra
zdraviliški aktiv
nilstva. V posebni točki bodo od
Mladi, zaposleni v zdravilišču Do
borniki spregovorili o družbenem
lenjske Toplice, so se odločili usta
dogovoru v zvezi z združevanjem
sredstev in uresničevanjem gradnje v noviti mladinski aktiv. Na dveh se
stankih pripravljalnega odbora so
-osnovnih šol, nato pa kritično o sebi
pripravili bogat načrt za delo na kuloziroma o udeležbi na sejah skup
turno-zabavnem področju tej v
ščine, svetih in stalnih komisijah. S
družbeno-politični in izobraževalni
posebnim odlokom bo skupščina
dejavnosti. Potrebo po svoji orga
danes ustanovila občinski štab za
nizaciji čutijo že dolgo, saj je v
civilno zaščito. Med drugim je na
zdravilišču zaposlenih okoli 50 mla
današnji seji pričakovati še razpravo
dih. Prva konferenca bo že prihodnji
o denarnem načrtu izobraževalne
teden, nar^jo pa bodo povabili pred
skupnosti, zaključnem računu lan
stavnike občinske konference ZMS
skega proračuna in sklepno besedo
in samoupravnih organov podjetja.
o pobiranju prispevkov in davkov
občanov v minulem letu.
ZVONE KOKALJ

List za vsakogar
»Dolenjski list«

gim tudi nekatera večja, kot so
Novoles, SGP Pionir, Gorjanci,
Novotehna in Dolenjka.

mo 810 učencev, več kot polo
vica pa jih je vključenih v šte
vilne panoge. V letošnjem šol
skem letu smo imeli več kot 300
športnih prireditev, razen tega
smo zadostili vsem nalogam, ki
jih je postavil organizator tega
tekmovanja. Zbrali smo 332
točk. Računala sem na uvrstitev
do desetega mesta, četrto mesto
je prijetno presenečenje.“
JOŽE PEČNIK, mentor SSD
„Jožica Venturini" v Vavti vasi:
„V društvu je aktivnih 312

DANES
V NOVEM MESTU
PREDAVANJE
M. RIBIČIČA
Na povabilo občinskega komiteja
ZKS bo član predsedstva SFRJ
Mitja Ribičič v novomeškem domu
JLA predaval o najvažnejših med
narodnih političnih dogodkih.

Upokojenci!
Oba občna zbora sta propadla,
tako da ni bilo možno izvoliti no
vega upravnega? odbora in drugih
društvenih organov. Ker mora dru
štvo kljub temu delovati, so pri
stojne oblasti odredile, da vodi vsa
društvena opravila do novega zbora
stari odbor. Ponovni tretji sklic obč
nega zbora bo predvidoma v sep
tembru ali celo oktobru. Tedaj bodo
volitve neobhodne. Pred tem bodo
na podeželju - zlasti na sedežih po
verjeništev - sestanki članov. Na
teh bodo izvolili delegate za občni
zbor. Več o tem na samih sestankih.
Upokojence vabimo, da se sestankov
udeležijo in izvolijo delegate.
IZ PISARNE DU NOVO MESTO

učencev, vseh, ki imajo izkaz
nice, pa je skoraj 400. Letos smo
precej razgibali dejavnost, po
hvalimo se lahko tudi z nekateri
mi večjimi dosežki, največ smo
dosegli na orientacijskem poho
du na smučeh, kjer smo postali
republiški prvaki. Pričakoval
sem, da se bomo uvrstili visoko,
saj smo že lani bili zelo solidni.
Zbrali smo 337 točk, dala pa bi
se iztržiti še kakšna točka več.“
Mladim športnikom in njiho
vim prizadevnim vaditeljem tudi
naše čestitke.
S. DOKL

Novomeška kronika
POČITNICE IN LETOVANJA Konec prejšnjega tedna sta z novo
meške avtobusne in železniške po
staje krenili na letovanje v Portorož
in na Vransko skupini otrok z vzgo
jitelji. Organizator letovanj, ki se
bodo zaključila z novim šolskim le
tom, je mestni Rdeči križ.
PARKIRNE URE IN NOVOMESCANI - Ob parkirnih urah, ki
jih je na Glavnem trgu postavilo ko
munalno podjetje, se te dni ustavlja
veliko meščanov in ugotavlja, da so
zaenkrat koristne in da jih V glav
nem vsi upoštevajo, saj $o pred ne
davnim vedno polna parkirišča te
dni prazna
OBISKI IN MESTO - Skozi
mesto vse pogosteje vozijo tujci, ki
jih Krka privabi, da se tudi ustavijo
in si ogledajo mestne znamenitosti.
Žal moramo priznati, da si mesto
nekdanjega zvenečega imena ne bo
pridobilo, če ga bomo še naprej pre
puščali na milost in nemilost vetru,

Partizani
iz Šmihela
Ker poteče letos 1. julija 30
let, odkar je odšla v partizane
prva skupina iz Šmihela pri No
vem mestu, vabimo vse borce in
aktiviste iz Šmihela na partizan
sko srečanje, ki bo v nedeljo, 2.
julija, ob 10.30 pri brunarici na
Bazi 20.
Po pozdravnem govoru si
bomo ogledali Bazo 20 in se
pogovorili. Borci in borke iz
Šmihela, pridite zanesljivo!

da bo opravil z nadležnim prahom.
Vsaj enkrat na teden bi morali ce
stišče in pločnike sprati in ne čakati
na dež in veter.
POČASNA POSTREŽBA - Po
strežba na terasi hotela Metropol in
na vrtu hotela Kandija je izredno
počasna. Dobro bi bilo, da bi na
mestili vsaj še enega natakarja, ker
se pogostokrat zgodi, da na naro
čeno pijačo čaka gost tudi po 20 in
več minut.
TRŽNICA — Tudi ta ponedeljek
je bila tržnica dobro založena. Šte
vilne gospodinje so imele veliko
dela, da so premerile celo tržnico.
Cene pa se od prejšnjega ponedeljka
niso bistveno spremenile. Cene so
bile: jajčka 90 par, solata 4, po
maranče 6, češnje 8, gobe 30, para
dižnik 6, breskve 10 do 14, krompir
4 do 4,50, karfijola 10, zelje 2,50
paprika 20, rdeča pesa 8, čebula
5,90 do 8, borovnice 10, kumare 9,
hruške 12 dinarjev.
ROJSTVA: Ta teden je rodila
Karla Petrič iz Paderšičeve 17 deklico.
POGREBI: Umrli so: Marija Jarc,
Trdinova 25 — družinska upoko
jenka; Jože Hutelc, Dolnje Lakence
5; Martina Bele, Gubčeva 29 a stara 1 leto.

- Ena gospa je rekla, da je zad
njič skoraj eno uro čakala v mesnici
pri rotovžu, ko so ji rekli, da ni
mesa. Tista stegna, ki so jih nosili
mimo, so bila menda za boljše
stranke . . .
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Petek, 30. junija - Emilija
Sobota, 1. julija - Bogoslav
Nedelja, 2. julija - Marija
Ponedeljek, 3. julija - Nada
Torek, 4. julija - Dan borca
Sreda, 5. julija - Ciril in Metod
Četrtek, 6. julija - Dušica

ČRNOMELJ: 2. 7. ameriški barv
ni film „Letališče44. 5. 7. danski
barvni film „Rdeči rubin“ .

n

METLIKA: Od 30. 6. do 2. 7.
ameriški barvni film „Peklenska ste
za Indianapolisa14. Od 30. 6. do 2.7
ameriški barvni film „Nepremag
ljivi44. Od 3. do 5. 7. jugoslovanski
barvni film „Bitka na Neretvi44.
MIRNA: 1. in 2. 7. „Samomoril
ski komandos44.
NOVO MESTO: Od 30. 6. do
3.7. angleški barvni film „Barquero44. Od 4. do 6. 7. francoski
barvni film „Maxi in tatovi44.
RIBNICA: 1. in 2. 7. mehiški
avanturistični barvni film „Montezumino blago44!
ŠENTJERNEJ: 1. in 2. 7. „Ena
noč v Londonu44.
TREBNJE: .1. in 2. 7. ameriški
barvni kavbojski film „Bitka za San
Sebastian44.

i

S L U Ž B O DOBI ■ P R O D A M
VAJENCA za tesarsko stroko sprej
me tesarstvo Josip Kregar, 61000
Ljubljana, Povšetova 19.
SPREJMEM v uk vajenca za avtokleparsko stroko. Stanovanje zago
tovljeno. Franc Volč, Milana
Majcna 29, Ljubljana-Šiška.
TAKOJ sprejmem cementarja in de
lavca za priučitev. Prenočišče je.
Ivan Sedej, cementarstvo, Ljub
ljana, Rožna dolina V III/12.
KUHARICO in natakarico, kvalifici
rani ali priučeni, in kuhinjsko po
močnico sprejmemo v stalno za
poslitev. Hrana in stanovanje v
hiši. Gostilna „Rožnik", Ljub
ljana, Cankarjev vrh 1.
FANTA ali dekle za pomoč pri
vrtnarskem delu sprejmem. Hrana
in stanovanje v hiši. Adamičeva
28, Novo mesto.
DIMNIKARSKEGA vajenca sprej
mem. Pogoj: starost 15 do 18 let
in najmanj šest razredov osnovne
šole. Stanovanje in delna hrana
preskrbljena, ostali pogoji ugodni.
Oglasite se na naslov: Alojz Žin
kovič, dimnikarstvo, Velike La
šče.
VINKO NOVAK, parketarstvo in
plastika, Podturn 3, Dol. Toplice,
sprejme v uk učenca za navedeno
stroko. Nagrada 600 din me
sečno.
SPREJMEM vajenca za slikopleskarsko stroko. Tone Mustavar, Cviblje 12, Trebnje na Dolenjskem.
ODDAM sobo enemu ah dvema fan
tom a v Mah Bučni vasi. Naslov v
upravi lista (1474/72).
TAKOJ sprejmem sostanovalca samskega. Vidmar, Sokolska 3,
Novo mesto.
HRANO in stanovanje nudim fantu,
ki bi po službi pomagal na kme
tiji. Preskrbim službo. Anton Ru
par, Zabnica 33, Kranj
STUDENU - DIJAKI! Mladinska
knjiga Novo mesto zaposli v času
od 15. 8. do 10. 9. več študentov
in dijakov za prodajo šolskih po
trebščin pod arkadam i Prošnje
pošljite na naslov: Mladinska knji
ga, Novo mesto, Glavni trg 9.
ZAPOSLIM KV dimnikarja in sprej
mem v uk vajenca z najmanj šesti
mi razredi osnovne šole. Nagrada
je tolikšna, da se vajenec lahko
sam vzdržuje. Osovnikar, dimni
karstvo Sevnica.
VAJENKO za brivsko-frizerski po
klic sprejmemo takoj. Brivskofrizerski salon Nežka Nedanovski,
Kostanjevica na Krki
MIRNA 3-članska družina išče de
kle za varstvo otroka 5 dni v ted-.
nu. Omogočimo večerno šolanje.
Vili Kovačič, Kogojeva 10, Ljub
ljana-Šiška.

SL UŽ B O IŠČE
IŠČEM'SLUŽBO in stanovanje. Za
želeno v . kakšni tovarni. Ana
Smolič, Vinice 9, Sodražica.

STANOVANJA
ODDAM kuhinjo in sobo ženski ali
družini, ki bi pazila na 5-mcsečnega otroka. Naslov v upravi lista
(1484/72).
SPREJMEM poštenega sostanovalca.
Bršlin 13, Novo mesto.
ODDAM opremljeno sobo samske
mu moškemu, ^aslov v upravi li
sta (1520/72).
MAMICA in hčerka iščeta večjo so
bo ali sobo in kuhinjo v Novem
mestu. Ponudbe pod „Lepo
prosiva44.

M otorna vozila
PRODAM avto TAM 2000 v voz
nem stanju. Cena ugodna. Franc.
Zajc, Novo mesto, Šolska 2.
PRODAM ŠKODO, letnik 1965, po
delih. Informacije na telefon
21-844.

POCENI prodam čoln - poliesterski
gliser (3,50 x 1,70 m, za 4 osebe)
za motor od 5 do 40 KM. Po
jasnila: Meštrovič pri gostilni Car,
Metlika. Telefon 77-162.
PRODAM novo ročno brusilko
znamke Boch, 6800 obratov. Ciril
Zajc, Lebanova 11, Novo mesto
tel. 21-947.
PRODAM kompresorski hladilnik
(135 litrov) pod garancijo. Cejan,
Zagrebška
6, Novo mesto.
UGODNO PRODAM enkrat rab
ljene smrekove deske, osem
metrske špirovce in 100 salonitk
60 x 40 cm. Gotna vas 28, Novo
mesto.
PRODAM KOSILNICO (Alpina z
žetveno napravo) in motorno
žago (Stihi) 0,50. Jože Bojane,
Mala Cikava 2, Novo mesto.
PRODAM dobro ohranjeno spal
nico. Starič, Ljubljanska 15,
Novo mesto.
PRODAM hrastove deske in bukovo
oglje. Naslov v upravi lista
(1492/72).
PRODAM suhe borove plohe
5 x 3 cm. Naslov v upravi lista
(1497/72).
PRODAM rabljeno motorno ko
silnico BCS. Dieslov motor s snopovezalko. Alojz Kirn, Dobravica
15, Šentjernej.
UGODNO PRODAM ostrešje z ope
ko, novo prikolico za osebni avto
in zasteklena hrastova vhodna
vrata. Janise, Kostanjevica na
K rki
PRODAM KOZOLEC dvojnik. Cena
5.000 din. Jože Redek, Družinska
vas 46, Šmarjeta.
UGODNO PRODAM skoraj nov
„Rapidograf44 in šestila. Naslov v
upravi lista (1522/72).
UGODNO PRODAM globok otroški
voziček. Ogled od 17. do 18. ure.
Pelko, Majde Šilc 2, Novo mesto.
PRODAM mlatilnico znamke ZMAJ
z vsemi čistilnimi napravami in
jermeni, v odličnem stanju. Pro
dam tudi motorno kolo EMZ
125, prav tako v dobrem stanju.
Cena po dogovoru. Interesenti se
lahko oglasijo vsak dan na naslov:
Felicijan, Veliki Podlog 35, Le
skovec pri Krškem.
PRODAM HOHNER ojačevalec
60 W z vgrajenim EHO h vibra
cijo s 4 priključki. Anton Špringer, Karlovška 17, Novo mesto.
UGODNO PRODAM nov gumi voz,
16, nosilnost 5 t, za traktorsko in
vprežno vleko. Hrovat, Gaber
61303 Zagradec 8.
UGODNO PRODAM kompleten
motor za kosilnico „IRUS , rab
ljen ter primeren tudi za uporabo
posameznih delov za servis kosil
nic. Mihelič, Dolenji Lazi 40,
Ribnica, Dolenjsko.
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•KUPIM 800-1.500 kg sena, starega
ali novega, dobro in lepo posuše
nega. Pišite ali se zglasite pri Jože
tu Retlju, Cesta 3, Krško.

P O S E S T
PRODAM novo visokopritlično hišo
z 9 ari vrta v Dolenjem Boštanju
64. Cena po dogovom.
V VIŠNJI GORI prodam enodružin
sko hišo, novejšo, blizu železniške
in avtobusne postaje. Naslov v
upravi lista (1508/72).
V BLIŽINI Novega mesta ugodno
prodam hišo, primerno za vikend,
z malo zemljišča in vinogradom.
Dostop možen z avtomobilom.
Naslov v upravi lista (1476/72).
GOSTINCI,
prodam
sodobno
opremljen gostinski lokal na pro
metni točki ob Krki. Vselitev ob
vplačilu 90 milijonov. Gostilna
„Pod smreko44, Martin Pave, Po
tok 2, Stra’ža.
KUPIM veliko ali srednje posestvo
okoli Višnje Gore, Trebnjega,

Mirne, Ivančne gorice, Trške gore
pri Novem mestu, v vasi Jelša pri
Otočcu, tudi z vsakim starim po
slopjem in z užitkom, ali več
hektarov zemlje brez domačije,
da bi bila primerna za graditev
hiše. Anton Petan, Eichstr. 12
Maeis,
8712
Staefa
Z. H.
Schweiz.

R A Z N O
KMEČKI FANT, star 25 let, s služ
bo in poklicem na zelo majhni
kmetiji želi spoznati sebi primer
no kmečko dekle, staro od 18 do
23 let, za skupno življenje. Po
nudbe pod: „Sam, nekadilec, v le
pem kraju44.
TRANZISTOR Racfiola, pozabljen v
nedeljo na Gorjancih pred Do
mom Vinka Paderšiča, vrnite,
prosim, proti nagradi v Bršlinu
47, Novo mesto.
V NAJEM dam mlin v Vavti vasi z
dobrimi pogoji. Anton Rozman,
Potok 18, Straža.
POROČNI PRSTANI! - Poročni
prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar
v Go sposki 5 v Ljubljani, bo tra
jen spomin na sklenitev vaše za
konske zveze! - Z izrezkom tega
oglasa dobite 10 odst. popusta!

Prezgodaj se je od nas poslovila
naša zlata mama, stara mama in ta
šča

ANA JAZBEC
iz Žurkovega dola
pri Sevnici
Prisrčno se zahvaljujemo vsem so
rodnikom in sosedom, ki so nam v
težkih dneh bili ob strani, nam po
magali, nas tolažili in našo mamo
spremili na zadnji poti. Posebej se
zahvaljujemo gospodu kaplanu za
lepe tolažilne misli ob odprtem
grobu. Zahvaljujemo se tudi dr. Ju
riju Pesjaku, zdravnku v Sevnici, za
trud in pomoč v zadnjih dneh nje
nega življenja.
Globoko užaloščene hčerke, zetje, vnuki in vnukinje

ANICE ŠMIT
iz Sevnice
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem, ki ste ji darovali
vence in cvetje ter jo v tako velikem
številu pospremili na njeni zadnji
poti. Zahvalo smo dolžni dr. Rotu,
gospe Šterkovi za nesebično pomoč
in vsem sosedom, ki so nam ob tej
težki izgubi pomagali. Zahvaljujemo
se za lepi govor gospodu duhovniku
ter članom RK, ZZB in Kopitarni za
izkazano čast.
Blanca, 20. junija 1972
Žalujoče sestre, Terezija, Simona,
Sabina in otroci

Po težki in neozdravljivi bolezni
nas je za vedno zapustil dragi mož,
oče in stari oče

IVAN GRABRIJAN
iz Adlešič
Iskreno se zahvaljujemo vsem sose
dom, prijateljem in sorodnikom, |ci
ste nam v težkih trenutkih pomagali
in izrekli sožalje ter s številnimi ven
ci in cvetjem okrasili pokojnikov
novi dom. Nadalje se zahvaljujemo
zdravstvenemu osebju onkološke
bolnice v Ljubljani, kirurškemu in
internemu osebju novomeške bol
nice ter zdravstvenemu osebju
zdravstvenega doma v Črnomlju, ki
so požrtvovalno blažili bolezen po
kojnika. Za ganljivi govor ob odpr
tem grobu se zahvaljujemo obema
govornikoma. Vsem še enkrat hvala.
Adlešiči, 25. 6. 1972
Žalujoči: žena Katarina, sinovi
Ivan, Stane, Lojze, Vinko in hčerki
Marija in Anica z družinami ter dru
go sorodstvo

Ob smrti našega dragega moža,
očeta, brata in svaka

JOŽETA CERKOVNIKA
iz Gor. Vrhpolja 1
se najiskreneje zahvaljujemo vsem,
ki so nas v najtežjih urah tolažili in
nam kakorkoli pomagali. Posebno
zahvalo smo dolžni zdravniškemu in
strežnemu osebju bolnišnice za psi
hiatrijo Ljubljana-Polje, trgovskemu
podjetju Dolenjka, Novo mesto, ga
silskemu društvu Vrhpolje in Oreho
vica za podarjene vence in sprem
stvo ter gospodu župniku za obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala
Žalujoči: žena Jožefa, sinovi Ka
rel in Jože, hčerka Tončka, brat
France, sestre Milka, Karolina,
Pepca in Francka z družinami in
drugo sorodstvo

___od
„
Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem
delku: Anton Perše, Alojz Perc, Dominik Kren, Ivan Kastelic, Miha
Jerman in Alojz Muhič, člani Krke, tovarne zdravil, Novo mesto;
Karlo Majetič, Alojz Bučar, Janez Jerman, Martin Luzar, Franc
Gričar in Jože Opara, člani JMV Novo mesto; Ana Tram te, Ana
Tomc, Franc Obere in Malči Čujnik, člani splošne bolnišnice, Novo
mesto; Anton Kraševec in Anton Hren, člana Iskre, Novo mesto;
Anton Jereb, Ivan Kastelic, Alojz Božič, Matija Bradač, Milena Sitar,
Jožefa Lužar, Milica Stankovič, Slavko Mencin, Stanko Murn,
Floijan Šiška in Marija Štamca, člani Novolesa, Straža; Zlata
Arabadžič, Milena Žic, Vera Jarc, Maksima Petrinčič, Jožica Kobe,
Draga Nedeljko, Marija Cesar, Marija Boltez, Franc Zrimšek, Anica
Sebanc, Alojz Blažič, Martin Sekula, Stane Tekavec, Jože Žagar in
Alojzija Rozman, člani Novoteksa, Novo mesto; Slavka Blažič in
Jožica Pavlin, članici Laboda, Novo mesto; Ida Tavčar, članica Vodo
voda, Novo mesto; Mihaela Škulj, članica Delavske restavracije, Novo
mesto; Franc Kotnik, član občinske skupščine Novo mesto; Cecilija
Osolnik, članica kolektiva hotela Kandija, Novo mesto.

Ob težki smrti drage mame, sestre
in stare mame

Ro z a l ij e N o v a k ,
rojene VENE iz Dolenje vasi
se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
vaščanom in znancem, ki sojo spre
mili na zadnji poti, zasuli njen grob
s cvetjem in z nami sočustvovali. Po
sebno se zahvaljujemo dr. Starcu,,
sestri Marici in ostalemu zdravstve
nemu osebju internega oddelka bol
nice Novo mesto, ki so ji lajšali
trpljenje v težki bolezni, delovnim
kolektivom Zdravilišča Dolenjske
Toplice, IMV, SGP Pionir in hotela
Grad Otočec, ki so nama izrekli so
žalje, pokojnici pa poklonili vence,
gospodu župniku K. Erjavcu za
obred in tople poslovilne besede ter
Veri Mare n za poslovilni govor.
Vsem najlepša hvala.
Žalujoči: otroci Cvetka, Ivan,
Lojze, Polde, Štefka z družinami,
Martin, Ludvik in Silvo ter sestre in
bratje

Ob tragični izgubi naše drage
mame in stare mame

MARIJE MOŽE
z Dol. Kamene
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so
jo spremili na njeni zadnji poti, ji
darovali vence in cvetje ter nam ka
korkoli pomagali. Posebno se za
hvaljujemo sosedom, organizaciji ZB
- krajevna skupnost Bršlin in gospo
du župniku za obred.
Žalujoči: hčerka z možem in
vnuki Drago, Dušan, Jože in Milena
ter sin Tone z družino

Dragemu možu in očku Albinu
Samidi s Hriba pri Dolenjskih Topli
cah iskreno čestitajo za uspešno
opravljeno diplomo - žena Draga,
hčerki Albinca in Brigitka ter sin
Sandi.
Dragi mami in stati mami Mariji
Dragan iz Češnjic pri Trebelnem za
dvojno praznovanje želimo vse lepo,
predvsem pa zdravja, in se ji pri
srčno zahvaljujemo za ves njen trud.
Hčerka Marija z družino, iz Prečne.
Dragemu možu in skrbnemu
očku Francetu Seničarju z Dol.
Kamene 61 za njegov praznik .pri
srčno čestita hvaležna žena z otro
koma.

trna
Tončka in Maks Gotlib, Otočec
11 ob Krki, prepovedujeva vožnjo
ob najini hiši in delanje kakršnekoli
škode po njivi za pokopališčem in
parcelah na Pahi. Kdor tega ne bf
upošteval, ga bova sodno preganjala.
Podpisana
Stojanka
Ivkovič,
Ljubljanska 14, preklicujem, kar
sem govorila o Antoniji Kekec, in se
ji zahvaljujem, da je odstopila od
tožbe.
Prepovedujem pašo kokoši in de
lanje škode po mojem zemljišču po
zimi in poleti. Kdor ne bo tega
upošteval, ga bom sodno preganjal.
Ludvik Jelinek, Prilipe 1 b. 68250
Brežice.
Vse besede, ki sem jih izrekel v
nezbranosti proti tov. Mirku Rauhu
in njegovi ženi pred kratkim v avto
busu, preklicujem, ker so neresnič
ne. Boris Kapš, Laze 12, Stari trg.

OBVEŠČAM cenjene stranke, da
zaradi starosti in bolezni zapiram
mlin. Rozman, Vavta vas 24.

GASILSKO društvo Mokro polje
priredi 16. julija veliko vrtno ve
selico z bogatim srečelovom. Za je
dačo, pijačo in domačo glasbo po
skrbljeno. Vabljeni!
ISKRA servis Prekopa popravlja
garancijske Iskrine color in črno
bele TV aparate, TV stabilizatorje,
radioaparate, gramofone, gospo
dinjske aparate (kavne mlinčke,
mikserje, fene itd.), in brivnike
BRAUN ISKRA. Delovni čas: to
rek, četrtek in sobota od 15. do 17.
ure.
PLETILJE, kvalitetne ščetke za
vse pletilne stroje nabavite pri Slav
ku Armiču, Tržaška 52, Ljubljana.
OPRAVLJAM buldožerske sto
ritve z 12-tonskim buldožerjem kjer
koli v državi, prevzamem tudi večja
dela za celo leto. Interesenti naj se
pismeno zglasijo na spodnji naslov.
Prevoz preskrbljen. KGM, Mali Cirnik 3, Šentrupert na Do lenjskem.

Hvala za vašo kri,
k i rešuje življenja! \

PO R O D N iŠN iC E& V i
Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Jožica Urbančič iz
Cegelnice - Boruta, Amalija Pašič iz
Brdarcev - Darka, Amalija Rus iz
Gornjih Dobravic - Marijo, Marija
Nunčič iz Krškega - Mitja, Vida Seničar iz Domžal - Vlada, Nada Ma
lenšek iz Zaloga - Rudija, Antonija
Srebrnjak iz Velike Bučne vasi Damjana, Ema Žnidaršič s Senovega
- Primoža, Marija Matkovič iz
Tanče gore - Marjeto, Anica Nagelj
iz Gornjega Karteljevega - Marka,
Milena Krhin z Male Cikave - An
dreja, Slavka Šafar iz Gabija - de
klico, Vera Močivnik iz Krškega —
dečka, Marija Prosen iz Luže - deč
ka, Marija Rozman iz Velike Loke deklico, Draga Virant iz Pijavic deklico, Terezija Lavrin iz Nove
Lipe - deklico, Pavla Vesel iz Veli
kih Škrjanč - dečka, Amalija Se
nica iz Dolnje Straže - dečka, Vida
Pavlič iz Cegelnice - dečka, Anto
nija Kočevar iz Gradca - dečka,
Stanka Škrbina iz Velikega Mraševega - deklico, Angela Štukelj iz
Črnomlja — dečka, Vera Jerman iz
Ločne - deklico, Dragica Mravu na c
iz Kohanjca - dečka, Silva Lemovec
iz Gornje Straže - deklico, Marica
Jurinčič iz Jurova*- deklico in Ro
zalija Jerele iz Brezovice - deklico.
- Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Stanislava Hriberšek iz Kapel - deklico; Ljudmila
Koprivc iz Dednje vasi - Tomaža;
Anica Matjaščič iz Podvrha - Pe
rico; Bronislava Klemenčič iz Prilep
- dečka; Majda Mežič iz Vrhovske
vasi - Natašo; Djurdja Marič iz
Grdanjcev - deklico; Majda Škulj iz
Cerkelj - Daijo; Justina Zavor iz
Obrežja - dečka; Ivanka Novosel iz
Samobora - Davoija; Slavka Valenčak iz Brežine — Slavka; Jožica Co
larič iz Arta - Igorja; Stanislava
Pešec iz Okiča — dečka; Pavica Rešetar iz Dubrave - deklico; Ljud
mila Kukoviča iz Zakota - deklico;
Draga Purnat iz Brežic - Natašo;

5*

Mika Makivič iz Brežic - Branka;
Nada Černe iz Zakota - dečka;
Andreja Miklavž iz Podbočja - de
klico; Štefka Krevelj iz Rožna Albina. - Čestitamo.

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili in
iskali pomoči v brežiški bolnišnici:
Anica Rešetar je padla z lestve in si
poškodovala glavo; Drago Lekše se
je nabodel na ograjo pod levo paz
duho; Angela Žokalj je padla s kole
som in si poškodovala glavo; Ivan
Kuhar se je utapljal v bazenu; Anto
na Meznariča je konj brcnil v rebra;
Vida Strle je padla s kolesom in si
poškodovala desno koleno; Rudi
Crnelč si je poškodoval levo nogo
pri igri okoli traktorja; Martin Rabzelj se je'zaletel s kolesom v a v t o ^
mobil in si poškodoval glavo; Jožeta
Vinteija je povozil avto in mu po
škodoval levo nogo; Martin Žnidarič
se je s konzervo urezal po desni
roki.

UMRLI SO
Pretekli teden sta v brežiški bol
nišnici umrli Ivanka Umek, upoko
jenka iz Globokega, stara 47 let in
Marija Šinkovec, občinska podpiranka iz Arta, stara 76 let.

Hočete vedeti,
kaj se pri nas
godi? Naročite
Dolenjski list!
SEMIČANI
V PRIPRAVAH
Krajevna skupnost Semič bo v
kratkem izdala prospekt na 6 stra
neh. Ta bo v besedi in sliki prikazal
zgodovinske, kulturne in turistične
znamenitosti širšega semiškega ob
močja. Prospekt bo izšel še pred
prvim srečanjem belokranjskih iz
seljencev, ki bo sredi avgusta v tem
kraju.

r
VSAK DAN Sl UTRGAJTE
VSAJ BORIH 15 MINUT IN
Mj j p

N JIH POSVETITE BRANJU. TAKO BOSTE V ENEM LETU
PREBRALI VSE KNJIGE PRE
ŠERNOVE DRUŽBE IN ŠE
KATERO POVRH

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črno
melj, K očevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica ln
Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc Lapajne, Tine Molek,
Lojzka Potrč (predsednica sveta), Slavko Smerdel, B'ranc Staj,
dohar in Ivan 2ivič.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni in-odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl. Marjan Legan, Jože
Primc, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Želez
nik. — Tehnični urednik: Marjan Moškon.
IZHAJA vsak četrtek — Posam ezna številka 1 dinar — Letna
naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej —
Za inozem stvo 100 dinarjev ali 6 ameriških dolarjev ozir. 20 DM
(ali ustrezna druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev) — Devizni
račun: 521-620-1-32002-10-8-9.
OGLASI: l e m višine v enem stolpcu (45 mm ozir. 10 cicero)
33 din, 1 cm na določeni strani 45 din, 1 cm na prvi, srednji in
zadnji strani lista: 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din,
vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase In oglase v
barvi velja do preklica cenik št. 4 od 6. I. 1971. — Za oglase odgo
varja Mirko Vesel.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 521-8-9
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 68001 No<vo mesto, Glavni
trg 3 — Poštni predal 33 -*• Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih
rokopisov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske
pravice« v Ljubljani.
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RADIO LJUBLJANA
,-^ S A K DAN: poročila ob 5.00,
*•00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00;
15‘00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. Pi
te Uglasbeni spored od 4.30 do 8.00.
PETEK, 30. JUNIJA: 8.10
jP.erna matineja - 9.20 Melodije za
P«jetno razvedrilo - 10.20 Pri vas
n ™ ,7 11-00 Poročila - Turistični
n “Ja za naše 8 °ste iz tujine p'
Kmetijski nasveti - Inž.
"j. Habe: Nov program selekcije
12 4n 7° ^ eta ve^k napredek onAdomačimi ansambli in
?AC’ ~ 13.30 Priporočajo vam . . .
Naši poslušalci čestitajo in
n '
“ Jvljaj0 15.35 Glasbeni inter£ . 7 16.00 „Vrtiljak" - 17.20
1 9 On r T rt “ -18-15 >>Signali“ Lahko noc, otroci! - 1 9.15
- v S l n ansamblom Vilija Petriča
-4U.U0 Naj narodi pojo - 20.30
j.Iop-pops 13“ _ 2L15 0d(iaja Q
'sen! V ln Pomorščakih -/2 2 .1 5 Bec
^
l°8ov domačih.
G la l? ° TA’ L JU LIJA: 8.10
ha?n? a , matuiei a “ 9 -35 s K '

J f t 1 orkestrom RTV Ljubljana S
PrL Vas doma - 11 00 PoEo«t,» • Turistični napotki za naše
S v e / f f i T 12-30 Kmetij ski
- 19 i n n 0ze Kre8ar: Vrt v juliju.
Poročai Po domac* - 13.30 Pri5 £ ° Van? • • • - 14.10 Glasbena
Caroin ~ x
enc “ B- Lesjak:
mentnv3
v Pr°dajalni instru-

X « . ' J I 30 Paleta zaba™“>
Gremo « i?- 0 ”VrtiUak“ - 17.10
ob jetiV ■ 0 ~ 18-15 Dobimo se

««o
S? ? if ,* '19
£> p“hko noč’
blom Kr«*
.Minute z ansamsob?tobr - Avsenik - 20.00 „V
radijska
~ 21-30 Zabavna
»Skrivno«!^3 ~ Marjan Marinc:
^ a z ? n al k° te, 117“ - 22.15 OdN F S n SeljenCe'
8.00 dS
A- 2. JULIJA: 4.30 do
igra za otroke
n v 8'0^ ? adijska
„Cincin nntB „ Niko Grafenauer:
o s 0!Se^ pomnite,
01106^ 12
tovarišikrajev d^ • io
1U' °5
Partizanske
prve dovenske
bo rb e^d ela ^ r , 10-25 Pesmi
Poslušalci ^
45 d0 13 00 Naši
"'Vmes ob U m J° P ^ F?zdravli aio
stični nannti!;, 0 p o č i l a - Turi- 13 3o
goste iz tujine
13.50 Z
rePOftaža 14.30 H» J i
,acum ansambli BorcLS
tedna - W.
Slovenska £ m i f J a ura ~ 15-05

~

16 00 S 9 - V

pesmi

m

***< *»

Campton- * £ ? * ? . ^ a ~ D™ d
deljsL šDortnn
7, 17 05 NeLahlfo to r tn o popoldne - 19.00
razglednice’
Glasbene
zvečer11 - 22 2n S
i”V nedeljo
noč.
20 Godala za lahko

8 1(T ??EP ELJEK-

?■

JULIJA:

letni
sbe" a matineja - 9.20 Po- n no T C a r , 10-2 0 P riv a* doma
Potki ?
? r0Clla ~ Turistični naKmetJsvS^! g0? e 12 tui ine ~ 12.30
nik: Pri i z f f i ? ? 1 ~ InŽ' Jože Bab'
^ in avgust, unjUgozdne paše i u'
12.40 Ipra,« . bodimo previdni P riporožS Plhalne godbe - 13.30
Pesmi sveta
l 4 -10 Ljudske
14.30 Na?;
krnske duhovne Pozdravljajo P o ^šalci čestitajo in
termezzo Glasbeni in•10 PonpH ! u
»»Vrtiljak" P°ldne - i o ^ c n 0 gl^beno po
ltmi - Ig n n 15 Popevke in plesni
19.15 Minm?
hko noč, otroci! fiereta - 20 on 5 nsamblom Franca
k°ncert - % , JStereofonski operni
i T o R fv ‘z ,Za Ljubitelje jazza.
slovenskih U JA : 8'05 Me'
’^ aša Decpm«
avtorjev - 9.25
J4® « S o v '

p-05 »Cui e *

^ » in S i'-V 1045 Tuli " 1 1 .0 0 1 n n^ e goste iz fu^ Ve ob oKi»*
^ .d o m a č e 11
L Vci v tuii ;n
f r " 15 05
fcde ' 15 35

S

• 13-00 Prenos pro^ ,V?jske “ 13-30
j 14.05 Z našimi
Z
[ operni lite^ Smi b°ia in svo-

t

5 Godala v n ,m h„k°

H ska

g alna melodij - 20.30
Marjan Marinc:

»AOIO BREŽICE
Akt,

17.00 No

nstlcni napotki,

,asbena od!6.30 Pni » *
JULIJA:
l6>45" 16.40 RaHr
15013 giasbo»
^
u7-00 Med !JSu a .univerza,
^ V;i0^vestn in r,-u avnimi zvoki
17.00-17^ n V er melo<llj a
S S ' K ^ u k e c ..o
a nase nai'
1?.3nlca iz brSiJv8 nja norč'jc ter
V ? ;l8 -0 0 &
glasb«ne šole,
O f e i4 Nl,0lln0Zab™

'S

tanim'^' JULIJA: 10.30
“bć>nskc E " _ Poročilo s

„Streh v votlini“ - 21.30 Koncert
lahke glasbe - 22.15 2a ples in raz
vedrilo.
SREDA, 5. JULIJA: 8.10 Glas
bena matineja - 9.25 Popevke in za
bavni zvoki iz studia 14. - 10.20 Pn
vas doma — 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
- 12.30 Kmetijski nasveti - inž.
Tone 2orc: Stabilizacijski sklad za
živinorejo ima posebne naloge —
12.40 Od vasi do vasi -• 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.30 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo 15.30 Glasbeni intermezzo - 16.00
„Vrtiljak" - 17.10 Poletno glas
beno popotovanje - 18.15 Igramo
za vas - 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice - 20.00
Simfonični orkester RTV Ljubljana

- 22.15 S festivalov jazza.
Č e t r t e k , 6. j u l i j a : 8.10
Glasbena matineja - 9.20 Z orke
strom Alfonso D.’Artega - 1 0 .2 0 Pri
vas doma — 11.00 Poročila - Turi
stični napotki za naše goste iz tu 
jine, 12.30 Kmetijski nasveti - Inž.
Slavko Gliha: Prihodnost zahteva
večji razmah kmetijstva - 12.40
Igrajo pihalne godbe - 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.10 Pesem iz
mladih grl - 15.30 Glasbeni inter
mezzo — 16.00 „Vrtiljak4* - 17.10
Koncert po željah poslušalcev 18.15 Zabavni zvoki - 19.00 Lahko
noč, otroci! - 19.15 Minute z an
samblom Jožeta Privška - 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in
napevov — 22.15 Iz albuma izva
jalcev jazza.

BIOGRAFIJE
i

TELEVIZIJSKI
SPORED
NEDELJA, 2. JULIJA
9.00 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bg) - 9.40 Po do
mače s fanti na vasi (Lj) - 10.12
Kmetijska oddaja (Bg) - 10.55 Mo
zaik (Lj) - 11.00 Otroška matineja:
Sebastijan in Mary Morgane, Boj za
obstanek, barvna filma (Lj) - 11.50
Mestece Peyton (Lj) - 12.40 TV
Kažipot (do 13.00) (Lj) - Nedelj
sko popoldne - Igre brez meja (Lj)
- Kolesarstvo po Jugoslaviji (Bg) 18.00 Spet bom skakal čez luže češki film (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj)
- 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.30 Ko nisem bil več
vojak - humoristična oddaja (Bg) -

D BH
NOVOMESTI

JE VAŠA BANKA

21.15 Stih in pesem - zabavno glas
bena oddaja (Zg) - 21.30 Športni
pregled (JRT) —22.00 Poročila (Lj)
PONEDELJEK, 3. JULIJA
16.25 Madžarski TV pregled
(Pohorje, Plešivec do 16.40) (Bg) 17.55 Šahovski komentar (Lj) 18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Kremenčkovi - ameriška barvna risana
serija (Lj) - 18.55 Mozaik (Lj) Večer sarajevske TV: - 19.00 Mladi
za mlade (Sar) - 19.45 Kratek film
(Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00
TV dnevnik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj)
- 20.30 D. Sušić: BEG - drama TV
Sarajevo (Lj) - 21.20 Druže Tito,
mi ti se kunemo - zabavno glasbena
oddaja (Lj) - 21.50 Slikarski svet
Radenka Miševića - oddaja TV Sa
rajevo (Lj) - 22.15 Poročila
TOREK, 4. JULIJA
9.30 Prenos proslave v Zadobrovi
(Lj) - 15.35 Madžarski TV pregled
(do 15.50) (Bg) - 16.00 Jahalno
prvenstvo Jugoslavije (Bg) - 17.40
Koncert invalidskega pevskega zbora
(Lj) - 18.10 Risanka (Lj) - 18.15
Obzornik (Lj) - 18.30 Tiktak in ri
sanka (Lj) - 18.50 Mozaik (Lj) 18.55 Svobodna Jugoslavija - par
tizanske pesmi (Lj) - 19.20- Jugo
slovanska revolucija - Plamen dok. odd. (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj)
- 20.00 TV dnevnik (Lj) - 21.00
3-2-1 (Lj) - 21.10 KALA - sloven
ski film (Lj) - 22.35 Ob dnevu
borca - posnetek kulturne prire
ditve (Lj) - 22.55 Poročila (Lj)
SREDA, 5. JULIJA
16.25 Madžarski TV Pregled
(Pohorje, Plešivec do 16.40) (Bg) 18.00 Šahovski komentar (Lj) 18.20 Obzornik (Lj) - 18.35 Seba

stijan in Mary Morgane - serijski
barvni film (Lj) - 19.00 Mozaik
(Lj) - 19.05 Naši operni pevci:
Zlata Ognjanovič (Ej) - 19.25 S
kamero po svetu: Štirje Toneti in
ena sama Mount Kenya (Lj) 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
Moliere: Improvizacija v Versaillesu
- predstava Drame SNG Ljubljana
(Lj) - 21.35 Nezdruženi narodi oddaja iz Cikla Odiseja miru (Lj) 22.25 Poročila (Lj)
Č e t r t e k , 6. j u l i j a
13.58 Napoved sporeda (Lj) 14.00 Wimbledon: Teniški turnir moški polfinale prenos v barvah (do
16.30) (EVR) - 18.15 Obzornik
(Lj) - 18.30 Boj za obstanek - se
rijski barv. film (Lj) - 18.55 Mozaik
(Lj) - 19.00 Nasmeh razuma oddaja iz cikla Civilizacija (Lj) 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
Bos skozi pekel - japonska nadalje
vanka (Lj) - 21.25 Naši sodobniki:*
Dušan Djamonja (Lj) - 22.05 Vo
huni, agenti, vojaki - Dva proti
bojni ladji - serijski film (Lj) 22.35 Poročila
PETEK, 7. JULIJA
13.58 Napoved sporeda (Lj) 14.00 Wimbledon: Teniški turnir finale žensk prenos v barvah (do
16.30) (EVR) - 17.55 Šahovski
komentar (Lj) - 18.15 Obzornik
(Lj) 18.30 Veseli tobogan: Idrija I. del (Lj) - 19.00 Mestece Peyton
- serijski film (Lj) - 19.50 Cikcak
(Lj) - 20.00 TV dnevnik (Lj) 20.25 3-2-1 (Lj) ^ 20.35 Shane ameriški film (Lj) — 22.25 Glava na
zislonu (Lj) —23.10 Poročila
SOBOTA, 8. JULIJA
15.58 Napoved sporeda (Lj) 14.00 Wimbledon: Teniški turnir -

Državna založba
Slovenije
bo v svoji
popularni zbirki
v letu 1972 izdala
troje privlačnih del
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Jon Severin: MORNAR BREZ JADER (Romon o J. Resslu)
Češki pisatelj 3an Severin j e zaslovel z biografskim romanom o Josipu Resslu, izumitelje ladij
s k e g a vijaka, krogličnega in valjčnega ležaja itd. Knjiga »Mornar brez jader«« je pretresljiva
z g o d b a o izumitelju, ki mu življenje do konca n je g o v ih dni ni prizaneslo z osebnim i stiskami in
z nerazumevajočim okoljem.

Werner Maser: ADOLF HITLER (Legenda - mit - resničnost)
Rezultat več kot d v a js e tle tn e g a d e l a nem škega avtorja dr. Wernerja Maserja j e knjiga o A. Hit
lerju, ki je izšla v izvimfku novem bra lani, trenutno pa jo p re v a ja jo že v več kot 15 jezikov.
Knjiga s e od ostalih Hitlerjevih biografij razlikuje p redvse m po svoji znanstveni interpretaciji
in velikemu številu novih, doslej n e d o stopn ih dokum entov. Avtor je m lje p o d kritično lupo vse,
kar je bilo doslej n a p is a n e g a o Hitlerju; knjiga v resnici predstavlja en o najbolj zanesljivih
dokumentiranih biografskih del.

E. R. Chomberlin: GREŠNI PAPEŽI
Knjiga Angleža Chamberlina prinaša biografije sedmih »grešnih p apežev«, o katerih p isec meni,
d a niso bili — kar se njihovega življenja in ravnanja tiče — ne enkratni ne tipični za cerkev,
p ač pa so v hlastanju po posvetni oblasti in zadovoljevanju osebnih strasti povzročili velike
sp r e m e m b e v njej. P oseb nost te knjige je, d a s e kljub znanstveni zasnovi b e r e kot n a p e t ro
man, d o g o d k i sami s o tako dinamični, d a avtorju pravzaprav sploh ni bilo tre b a »fabulirati«.
Za vse tri knjige založba razpisuje
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finale moških - barvni prenos (ev.
moških dvojic - posnetek) EVR 1.7.40 Pesmi in plesi jugoslovanskih
narodov — III. oddaja (Lj) — 18.10
Obzornik (Lj) - 18.25 Disneyev
svet (Lj) - 19.15 Mozaik (Lj) 19.20 Usodno nebo - II. del (Lj) 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev-.
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30
Melodije Jadrana - Split 72 - pre
nos (Zg) - 22.00 Tekmeca - serij
ski barvni film (Lj) - 22.50 TV ka
žipot (Lj) - 23.10 Poročila (Lj)

ki traja đ o iziaa knjig.
Cena za v se tri knjige: platno 270. din, poiusnje 510.— din. Založba nudi m oinost odplačila v
mesečnih obrokih po SO.— din. V prosti prodaji bodo knjige znatno draije.
Naročila sp re je m a jo vse knjigarne in zastopniki založbe, izpolnjeno naročilnico pa lahko po šljete
na naslov
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
61000 LJUBU ANA, Mestni trg 26

•> &
NAROČILNICA
Nepreklicno naročam zbirko »BIOGRAFIJE« za leto 1972.
P rednaročniško c e n o vseh 3 knjig (pl. 270 din, pus. 310 din)
bom poravnal:
— takoj
— v
mesečnih obrokih p o 30 din.*
Knjige mi pošljite na naslov:
— sta ln e g a bivališča
— na kraj zaposlitve*
(* Neustrezno, prosimo, prečrtajte!)
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U S T N O ALI P IS M E N O IZR EK L I S O Ž A L JE , Z D R A V N IK O M , S O R O D N IK O M IN
P R I J A T E ! JE M KI SO JI Z A D N J A L E T A IN D N E V E L A J Š A L I B O L E Č IN E U G A 
Š A J O Č E G A Ž IV L J E N J A , V SEM , KI SO JO S P R E M I L I N A Z A D N J I P O T I IN N J E N
Z A D N J I DOM Z A S U D I S CV E T JE M , I S K R E N A H V A L A . P O S E B E J H V A L A U N IV .
P R O F I N 2 IVANiU K L E M E N Č IČ U ZA T O P L O O B Č U T E N E B E S E D E S L O V E S A .
E N A K O H V A L A H IŠ N E M U Z D R A V N I K U DR. B. O B L A K U , P E V C E M IN D U H O V 
Š Č IN I Z A Z A D N J E S P R E M S T V O !

JA N K O JA R C IN SO R O D ST V O

O b tragični, b oleči izgubi n a š eg a z la te g a m oža, očeta,
sta r e g a očeta

ALOJZA IVANČIČA
iz M o k ro n o g a 55
sm o bili d e lež n i to lik o izrazov so ž a lja od v se h , ki so ga
poznali, da nam je d o lž n o st izreči g lob ok q z a h v a lo
v se m , ki ste ga sp r e m ili na n je g o v i z a d n ji poti, m u d a 
r ovali v e n c e in c v e tje , v se m so s e d o m za n e s e b ič n o p o 
m oč, T u r is t ič n e m u društvu; G a s ils k e m u d r u štv u , IM V
N o v o m esto, ZB M o k r o n og za o r g a n iz a c ijo pogreba,
kakor tud i d r u ž in a m a dr. P a v š ič a in K o r a č in a . Z a h v a la
p e v s k e m u zboru M o k r o n o g in tr eb a n jsk i godb i za ž a lostinlce, ž u p n ik u za o b r e d e in g o v o r n ik o m za v srce
se g a jo č e b e se d e d o m a in ob o d p rte m grobu. S e e n k r a t
h v a la v se m , ki ste po častili p o k o jn ik o v sp om in .

Ž alu jo či: ž e n a A nica, h č e rk a B ra n k a z m o žem P e tro m ,
v n u k a M a rič k a in P e trč e k , b r a ta Jo že in R u d i, se stre
M icka, A n č k a in F r a n c k a te r d ru g o so ro d stv o

Posebni vlak

llllt *c C

na proslavo Sloven
skih brigad v Ljub*
Ijana-Polje 4.

ŽAGARJEV NAGRAJENEC 1972:

»Srce Vinice!«

Odhodi s postaj:
Metlika
Dobravice
Gradac-Podzemelj
Črnomelj

Ravnatelj Anton Troha prvi z našega območ
ja prejel najvišje priznanje za prosvetno delo
„Ko je vzgojno debvaJ, je
vložil veliko truda zlasti v
tista prizadevanja šole, ki
niso strogo omejena na ob
veznosti znotraj učnega in
vzgojnega dela,“ so zapisali
utemeljitelji predlogu, naj
Žagarjevo nagrado 1972
dobi tudi viniški ravnatelj
Anton Troha.
Kaj povedo te razumniško
suhoparne in površnemu
bralcu tudi nerazumljive be
sedne zveze, si iz kratkega
izsečka utemeljitve pač tež
ko razložimo. Zato pri na
daljnjem pisanju sledimo
samo mislim, ki imajo naj
boljši namen prikazati Tro
hov delež v luči, kot to odli
kovanec zasluži.
Svoje znanje, prost? čas,
vnavdušenje, potrpljenje, po
bude, zamisli in še kaj je
Troha razdajal in sadi po
vsod, kjer se je bil ustavil
med službovanjem. V nje
govi naravi je, da je imel za
plačilo, če je videl, da zrnja
ni zmetal na jalova tla. Imel
pa je izredno srečo, da ni ni
koli naletel na jalovino - ali
pa je ni hotel priznati. Zrnje,
ki ga je sejal, ni samo poka
zalo kali, iz njega so zrasla
stebla, debla s košatimi kroš
njami
Naključje je hotelo, daje
učiteljeval po šolah sredi
samih nerazvitih krajev in
območij: od Dutovelj do
Pregarja v Brkinih, od Mi
klavža pri Ormožu do Vinice
v Beli krajini N i pa naključ
je, da so učenqi teh Šol njegovi učenci - prejemali
zvezne in republiške nagrade
za delo, ki so ga pod njego
vim mentorstvom opravljali
mimo šolskih obveznosti. N i

1

naključje, ker je Troha znal
delati z otroki in nanje pre
sajati svoje znanje in izkuš
nje, ne da bi se enkrat sam
krat vprašal: zakaj pa to po
čnem? Tak je prišel na Vi
nico in tam ostal K ot rav
natelj.
N i se posvetil samo šoli,
pouku, učencem, učiteljem,
odnosom, vzgoji, kar vse so
predstojniki na Zavodu za
Šolstvo SRS fcenili za vzor
no. N i samo uredil stvari v
šoli tako, da v učiteljskem
kolektivu kmalu ne bo ni
kogar več, da bi ne imel
ustrezne izobrazbe in da bi
ne imel stanovanja. Prosti
Čas in moč je zastavil v šte
vilnih dejavnostih in akcijah,
ki jih je ali sam začel ali pa
se zanje takoj navdušil in
stopil v prvo vrsto ogretih.
Pod njegovo taktirko je za
slovel klub OZN, čigar člani,
pretežno učenci, so že izdali
pretresljivo knjigo o vojni
poslušajte nas“ Na čelu
stoji akciji „Pridružite se
nam“, v kateri zbira mnenja
državnikov o tem, kaj je od
ločilno za trajen mir v svetu.
Njegov je idejni osnutek za
naselje miru na Vinici
In ne samo to: Anton
Troha ne bi bil on, če ne bi
šole povezal s krajem, če ne
bi bil pobudnik gibanja za
razvoj Vinice, če ne bi bil
srce Vinice. Ob vsem tem je
vesten
družbeno-politični
delavec, prizadeven član
črnomaljske TIS, poslanec v
republiškem kulturno-prosvetnem zboru.
Skoraj se zdi, da je vsega
tega za eno samo človeško
življenje že kar preveč.
I. ZORAN

Otave.c
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Rozm dol
Uršna sela
Birčna vas
Kandija
Novo mesto
Mirna peč
Ponikve
Trebnje na Dolenjskem
Štefan
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Šentlovrenc
Gaber
Ljubljana-Polje
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Odhod vlaka iz Ljubljane
li 16. ure. Točno uro o d m j
bodo udeleženci zvedeli
vožnjo v Ljubljano.

Vreme se je končno ustalilo in kmetje so v glavnem pospravili seno, čeprav so mnogi že obupavali, ko
jim je travnike vsak dan znova namočilo. Krme bo dovolj, torej hlevi ne bodo prazni. {Foto: Jožica
Teppey)

Tisoč pevcev v Šentvidu pri Stični
Za tretji kulturni teden v Šentvidu pri Stični je vse sredi največ
jih priprav: z njim bodo počastili 80-letnico predsednika SFRJ
Josipa Broza-Tita. Pokrovitelj tedna je letos Leopold Krese, pred
sednik Gospodarske zbornice Slovenije.
Srečanje v prijaznem in razcvetajočem se Šentvidu se* bo začelo že
to soboto, 1. julija: ob 20. uri bo
koncert Partizanskega pevskega zbo
ra pod vodstvom prof. Radovana
Gobca, v nedeljo, 2. julija ob 10.
uri, pa bodo znanemu muzikologu,
domačinu dr. Stanku Vurniku, od
krili spominsko ploščo. V nedeljo
zvečer bo gostovalo v Šentvidu
Mestno gledališče iz Ljubljane s sati

ro Žarka Petana „Raj ni razprodan“ . V torek, 4. julija, se bodo iz
Šentvida množično udeležili velike

KAMEN V NOGO

S

Nova bencinska črpalka med
Otočcem, in Čatežem. Odprli so
jo 26. junija na Drnovem pri
Krškem. Za podjetje Istra-Benz
jo je gradil Pionir. Na sliki: di
rektor Istra-Benza Anton Vodo
pivec pozdravlja goste na otvo
ritveni slovesnosti. (Foto: Jo
žica Teppey)

SODOBNA BENCINSKA ČRPALKA NA DRNOVEM

ga slavja slovenske partizanske voj
ske v Zadobrovi pri Ljubljani, zve
čer pa bodo imeli nastop folklorne
ga ansambla „Tine Rožanc“ .
Tabor pevskih zborov, osrednja
šentviška prireditev, bo razdeljen na
dva dela: v soboto, 8. julija zvečer,
bodo peli člani 5 pevskih zborov iz
zamejstva in domači pevci, v nedeljo
dopoldne pa člani 22 zborov iz raz
nih krajev Slovenije.
Več o tem prihodnjič.
^ q

Namesto da bi šla Darja Lisac,
učenka 1. razreda osnovne šole Ko
čevje, 23. junija po spričevalo, so jo
pokopali Dva dni prej je šla skupaj s
sošolci na šolski izlet na Gorenjsko,
od koder se ni več vrnila.
Avtobus je ustavil nekje pri Kam
niku, ker je bilo nekaterim izmed 53
prvčkov slabo. Ena izmed tovarišic
je odšla z vedrom po vodo, da bodo
počistili pobruhani avtobus. Mala
Daija Lisac se je takoj prostovoljno
prijavila, da bo pomagala čistiti.
Po čiščenju je rekla, da si gre
umit roke. Morda je preslišala poziv
tovarišic, da ne sme nihče sam iz
avtobusa. Stekla je izza avtobusa na
cesto, takrat pa jo je podrl osebni
avto. Še živo so prepeljali v ljubljan
sko bolnišnico, tam pa je izdihnila.
To je v zadnjem mesecu že drugi
primer, da je osebni avto podrl na
cesti učenca prvega razreda ko
čevske šole. Taki in podobni primeri
opozarjajo, da je treba napraviti več
za varnost otrok in odraslih v pro
metu. Ce tega ne bomo storili, bodo
naše ceste pravo morišče predvsem
otrok, ko bo posodobljena cesta
proti Brodu na Kolpi in bo tu večji
promet. - Nova cesta je potrebna in
bo koristna, vendar moramo že zdaj

Vezilo ISTRA-BENZA Krškem
Ni ostalo pri besedah, dejanja so tukaj
Na Drnovem so ob avtomobilski
cesti Ljubljana-Zagreb v ponedeljek
26. junija, odprli novo bencinsko
črpalko podjetja „Istra-benz“ iz
Kopra. S tem je kolektiv izpolnil
dano obljubo Jn črpalka je prvi sad
dogovorov s krško občino.
Ob črpalki bodo postavili tudi
motel, da se bodo vozniki lahko od
počili in okrepčali. Gostišče bo gra

KUŽA PAZI
bližno takrat, ko sem se
vrgel proč —oprostite, hotel
sem reči, da sem se oženil.
Takrat me je začela novo
pečena žena učiti: „Pazi,
no, ljubček, kako se ob
našaš!'4 In malo kasneje:
„Pazi, da si ne popacaš po
ročne obleke!“ Komaj sem
se na svoji lastni ohceti malo
razveselil, je že udarilo:
„Pazi, da se ga ne napiješ!
Vsi te gledajo.“ Sledilo je še
nekaj pazijev, ki pa niso
tako pomembni.
Kadarkoli se žena odpravi
z doma, v službo, k frizerju,
v trgovino ali k prijateljicam
na klepet, mi vselej naroča:
,4*azi na otroka, da se mu
kaj ne naredi!4* in še in še.
Pazim nanj kot na punčico v

svojem očesu, pa se vseeno
pregrešim. Po stanovanju je
razmetano nekaj igrač, na
mizi in kavču je zloženih ne
kaj prebranih časopisov in
morda se najde še kaj.
Po prestani pridigi se pri
hodnjič starim zahtevam pri
družijo še nove: „Pazi, da bo
stanovanje čisto, ko se vr
nem! Pazi, da bo otrok pra
vočasno previt! Pazi, da ne
bo pil vročega mleka! Pazi,
da ti ne bo kaj skipelo! Pazi,
da ti ne pogori v peči! Še na
večeijo ne pozabi, sicer . . .4‘
Grožnje in paziji se vrstijo
dan za dnem.
Sam vem, da je tudi oče
dolžan skrbeti za svojega
otroka Ženi tako olajšam
delo, da ga skoraj nič nima,
zato pa tembolj hodi v vas k
prijateljicam ali pa jih vabi v
naše stanovanje. Seveda,
pred tem moram požreti naj

Vsi potniki tega poseb^
ga vlaka imajo 50 odst- r
pusta na običajne cene.

DOLENJKA

Učenka prvega razreda se ni vrnila

ROPARSKI NAPAD

V Prilipah je v nedeljo buldožerist
Franc Kelhar z Vrhja trasiral po po 
bočju teren za novo cesto in je rinil
v dolino zemljo, pomešano s ka
menjem. Prav tedaj je šel spodaj
mimo Janez Zofič iz Podgračenega
pri Dobovi. Strojnik pešca zaradi
rmovja ni opazil in je delal naprej,
ofiča je zadel kamen v nogo tako
hudo, da so ga močno poškodo
vanega odpeljali v brežiško bol
nišnico.

Pri povratku ima vlak P°s!^j
ke na vseh postajah kot n ir
tja.

Namesto spričevala grob

V ponedeljek zvečer ob 22.30 se
je 17-letna Anica Mirtič vračala do
mov v Prečno iz Novega mesta, kjer
je delala v popoldanski izmeni v to
varni Novoteks. Pri prečenskem po
kopališču jo je napadel neznan
moški, ji strgal iz rok torbico in zbe
žal. Torbico so pozneje našli blizu
knya napada. Ropar, ki jo je od 
vrgel, je vzel iz nje denarnico, dekle
pa je bilo tako preplašeno, da v
prvem pogovoru z miličniki ni ve
delo povedati, koliko denarja je
imelo.
Za drznim napadalcem poizve
dujejo.

»

V
zadnjem času sem ve
liko razmišljal o sebi in svo
jem življenju, pa sem se od
ločil, da pojdem na pristojni
urad in zahtevam spremem
bo imena Ne mislite, da ni
mam poštenega človeškega,
ali če hočete, krščanskega
imena. Imam ga, vendar ga
tako redkokdaj slišim, da
sem se ga čisto odvadil. Po
stalo mi je tuje in bi mi bilo
kar nerodno, če bi me kdo
poklical s pravim imenom.
Odslej se bom imenoval
„PAZI44 ali daljše in bolj po
hlevno: „KUŽA PAZI“ .
Kdaj se je vse skupaj za
čelo? I, no, točnega datuma
pravzaprav še danes ne vem,
vendar sem to opazil, ko
likor se še spominjam, pri

,
/no

dilo koprsko podjetje Slavnik, ki
ima namen v Krškem postaviti tudi
, nov hotel.
Črpalka na Drnovem je ena naj
sodobnejših na
jugoslovanskih
cestah. Kolektiv Istra-benza slavi
nov uspeh, ki sovpada s srebrnim ju
bilejem podjetja, in z njim se pridru
žuje čestitkam za praznik krške
občine.
j j

manj dvajset pazijev in prav
gotovo na katerega od njih
pozabim.
Goije mi, kadar moram iti
z njo v mesto po nakupih!
„Pazi, da ne zamudiva avto
bus! Pazi na obleko! Pazi na
denar, da ti ga kdo ne vzame
ali da ga ne izgubiš! Pazi,
kod hodiš! Pazi na prtljago!
Kaj se" oziraš za frkljo? Pazi
se, ko prideva domov!44
Vse prenesem, vedno jo
ubogam, čeprav s tem še
vedno ni zadovoljna vendar
je včeraj preseko vse meje.
Bila sva sama v večernem
mraku in se v ljubezni posve
tila diug drugemu in si šepe
tala nežne besede, da sva po
zabila na ves zunanji svet.
Čakal sem samo še tistih ne
kaj ljubeznivih besed ali
bolje rečeno vzdihljajev, ki
jih človek izgovarja pred vi
škom zakonske sreče, pa se

Z RAMO V AVTOBUS
Mopedista Antona Pleteršnika iz
Črešnjic je v Leskovcu opozoril
avtobus, ki gaje vozil Franc Milar iz
Krškega, naj se umakne bolj na des
no. Ta je tako tudi storil, vendar pa
ga je tedaj, ko sta bila vštric, zaneslo
nazaj na sredo ceste, da je z ramo
trčil v avtobus. Poškodovanega mo
pedista so odpeljali v brežiško bol
nišnico, škode pa je za 5.000 di
narjev.

je žena čisto običajno ogla
sila: „Pazi, da ne pozabiš na
močiti fižola za jutri !‘k
V
tem trenutku m ije bilo
vsega dovolj: žene, ljubezni,
zakona in vsega, kar me ob
daja. Vsepovsod prežijo na
me prepovedi in venomer mi
v glavi šumi kot obrabljena
gramofonska plošča: „Pazi,
pazi, p a z i . .
Le takrat, kadar žena po
trebuje denar za nogavice,
novo obleko, čevlje, torbico,
ki novi obutvi in obleki
ustreza, pa spet za frizeija,
za lak in druga ličila, spraye
in kreme, ki jih je cel kup,
takrat me kliče z ljubkoval
nim ali pravim imenom, ki
mije postalo tuje. Brž ji od
vrnem: „Oh, ljuba žena, kaj
se mučiš! Kar Pazi mi reci,
saj vem, da bi rada denar.
Koliko ga potrebuješ? “
Vedno moram biti po

ukreniti vse, da bo
manj novih grobov, pred
bov otrok.
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