
NOVO MESTO -  Medobčin
ski svet Zveze komunistov bo 
danes dopoldne v razšiijenem se
stavu ocenjeval gospodarske 
razmere na Dolenjskem ter 
aktivnost ZK po pismu.
' TREBNJE -  Danes bodo od

borniki splošnega zbora občin
ske skupščine med drugim 
obravnavali poročilo o delu 
upravnih organov občine, delo 
medobčinske inšpekcijske 
službe, sodnika za prekrške in 
PM Trebnje.

BREŽICE -  Odborniki ob
činske skupščine bodo na da
našnji seji sprejeli akcijski pro
gram kmetijstva za 1973. Raz
pravljali bodo tudi o poročilih 
PM, sodnika za prekrške in 
gozdne inšpekcije.

KOSTANJEVICA -  Jutri bo 
v gradu tiskovna konferenca, ki 
jo sklicuje predsednik občinske 
konference SZDL, da bi bil tisk 
v Sloveniji in Hrvatski čimbolj 
seznanjen s prireditvami v 
počastitev kmečkih uporov.

NOVO MESTO -  O delova
nju družbenih organizacij in dru
štev bodo razpravljali jutri do
poldne v sejni dvorani občinske 
skupščine. Razpravo. sklicuje 
občinska konferenca SŽDJ-.

Z a  r e š i t e v  r e k e  K r k e

Ko bi se pesnik Krke Kette 
spet znašel na bregovih svoje 
ljubljene reke, bi se zgrozil. Od 
nekdanje dolenjske lepotice ču
dovite zelene barve je ostala 
umazana reka, leglo pogina in
smradu.

Prve korake za rešitev kritičnega 
položaja Krke so končno storili te

O d v e tn ik i  n a  O to č c u

v dvorani novega gćirni hotela na 
Otočcu .bo v petek, 22. junija, redna 
letna skupščina slovenjih odvetni
kov. Sklicuje jo svet Odvetniške 
zbornice Slovenije, na njej pa bodo 
obravnavali delo odvetniške organi
zacije.

Z a t o  s e m  n o r o  

t e  l j u b i l a . . .

dni. Vodna skupnost je ob pomoči 
občine in novomeške ribiške druži
ne, ki je za popravilo jezu pri Seidlo- 
vem mlinu namenila 30.000 din, pri
čela s popravilom močno 
poškodovanega jezu. Pri delih sode
lujejo tudi vojaki iz novomeške gar
nizije. Zgradili bodo nov jez iz 
betona in lomljenca. Če bo preskrba 
z materialom dobra, potem upajo, 
da bodo dela končana najkasneje v 
dveh mesecih.

Gladina reke sft bo dvignila za to
liko, da bodo iztočni kanali spet 
pod vodo, s tem pa bo odvrnjenai 
možnost epidemij.

Usoda Krke visi zadnja leta na 
nitki. Sprva je ob deževjih zaradi 
premogovega prahu samo spremeni
la barvo, kasneje pa so hjene vode 
postale strupene. Razvoj industrije 
je zahteval svoj davek. Hitro razvija
joče se tovarne niso imele posluha 
niti sredstev za čiščenje svojih od
padnih voda. Jezovi, ki nizanje nih
če skrbel, pa so se počasi razrušili.

Čistilna naprava za mestno kana
lizacijo, ki jo gradijo v Ločni, bo 
pripomogla k čistoči Krkinih voda, 
zadnjo besedo pri tem pa imajo se
veda tovarne, ki morajo za svoje 
odpadne vode priskrbeti ustrezne 
čistilne naprave.

Krko je torej možno rešiti z us
klajevanjem turističnih in industrij
skih interesov in z večjo odgovor
nostjo do . narave in človekovega 
okolja.

M' MARKELJ

Ko Še ni bilo pralnih strojev, so novomeške perice, kot kaže levi posnetek iz fotoarhiva 
Dolenjskega muzeja, prale perilo v Krki. Danes bi si prav nobena ne upala na breg (desno), 
razen če ne bi morda perila želela prebarvati v temnejšo barvo.

NAŠI KULTURNIKI 
GREDO V KARLOVAC

V Karlovcu bo v soboto, 16. juni- 
la, ustanovna skupščina medobčin
ske kultumo-prosvetne zveze Brat
stvo in enotnost. Med drugim bodo 
prejeli statut in izvolili vodstvo ter 
(Lruge organe. Medobčinsko sodelo
vanje, ki zajema občine na obeh 
straneh Kolpe, bodo s tako organizi
ranostjo še bolj utrdili.

w ___________
Lepo in sončno vreme 

riajvi^imi dnevnimi tempera
turami v notranjosti Sloveni
je okoli 25 stop. C, na Pri
morskem do 29 stop. C se 
bo nadaljevalo tudi v drugi 
polovici tedna. Proti nedelji 
pa so že pono\^o veijetne 
popoldanske nevihte.

Zmagovalka: Tatjana Gros

„Tatjana Gros bo spet pela 
na Slovenski popevki. Vero v 
lastno znanje sta ji dala „Gori 
vatra“ in hči Urška . . . “ sem 
zapisal pred tedni, ko sem zve
del, da se bo Tatjana Gros spet 
vrnila na slovensko popevkar
sko sceno — naravnost na Slo
vensko popevko.

Vrnitev je bila bolj uspešna-, 
kot je Tatjana sama pričakova
la: najvišjo nagrado je dobila 
prav skladba „Zato sem noro te 
ljubila“ , ki jo je pela Grosova. 
Skladbo je naredil Jože Privšek, 
besedilo je napisal Miroslav Ko
šuta, zapel pa jo je tudi Anglež 
Frank Ifield.

J. SPLICHAL

Poi<azali s o  p o t  k in te g ra c i j i  - P o d p is  p o g o d b e  o  p o s lo v n e m  s o d e lo v a n ju  z a g o ta v lja  v e č je  k o lič in e  
c e lu lo z e  p a p irn i  in d u s tr ij i  > V K ršk e m  b o d o  p o v e č a l i  p ro iz v o d n io  c e lu lo z e  o d  55 .000  n a  122 .000  to n

„Obrnili smo pomemben list v zgodovini tovarne celuloze in 
papirja v Krškem je 8. junija dejal zbranim predstavnikom 
Slovenskih papirnic direktor Janez Rošker ob podpisu temeljne 
pogodbe o ponovnem sodelovanju.

Slovenske papirnice so zastopah krške tovarne papirja, ki bo čez tri
predstavniki Količevega, Vevč, leta povečala proizvodnjo celuloze
Sladkega vrha in Radeč. S svojim od sedanjih 55 tisoč ton na 122
podpisom so podprli rekonstrukcijo tisoč ton. Slovenske papirnice so

N a  P r i l i p a h  -  m e d n a r o d n o !

V e lik e  d irk e  v  m o to k ro s u ;  p r ir e d i te l j i  p r ič a k u je jo  
n e k a j t i s o č  g le d a lc e v

v organizaciji AMD Brežice in 
pod pokroviteljstvom Slovenijavina

V dnevni sobi PIONIRJEVE iniervencijske hiše „361“ se lahko udobno pomeiUcuje več kot 10 ljudi. 
O prostornosti hišice so se že prepričale delegacije mest in občinskih skupščin, v ponedeljek pa še 
časnikarji. (Foto: M. Moškon)

P I O N I R  i g r a  z  o d p r t i m i  k a r t a m i

Kot smo poročali pretekli teden, je v Novem mestu že na ogled 
prvih osem intervencijskih hiš „361“ , kakršne je po Hlavatyjevi 
zamisli pripravil in ponudil za jugoslovanski stanovanjski trg PIO
NIR. Z javno ponudbo sta zagotovljeni k^ovost in cena hiše za 
leto 1973. Manj kot 2.400 'Jinatjev za kvadratni meter je letos v 
Sloveniji zanesljivo najnižja cena za gradnjo sodobnega stanovanja!

Razlike za skoraj eno petino cene 
hiše pa niso več mačje solze.

Nadaljevanje na 4. strani

PlONlR ima 'trenutno zmogiji- 
 ̂ vesti za postavitev 900 hiš tipa 

„361“ v letu 1973, vendar te zmo
gljivosti lahko hitro podvoji in celo 
potroji. Vsak dan vpraša 30 do 40

ZADEVA BETI 
PRED SODIŠČEM

Danes, 14. junija, sc bo začela 
pred okrožnim sodiščem v No
vem mestu razprava o zadevi 
metliSke BETI. Obtoženih je 6 
nekdaj in deloma šc zdaj zapo
slenih članov kolektiva z bivšim 
direktorjem Vujčičem na čelu. 
Pričakujejo, da bo razprava tra
jala več dni.

ljudi, kdaj lahko začno graditi, kdaj 
naj nakažejo denar! Intervencijsko 
hiše bi torej morale rasti kot gobe 
po dežju. PIONIR je pripravljen na 
štart, na žalost pa sc drugi dejavnaci, 
ki bi morali kar najučinkoviteje za
gotoviti hitro gradnjo r^meroma 
poceni stanovanj, premalo zavzema
jo za to.

Najbolj ovira začetek gradnje ne
rešeno vprašanje o znesku komunal
nega prispevka. PIONIR je namreč 
svojo ceno za hišo javno povedal, ra
zložil, da vpliva na 28 odst. te cene ( 
drugo so kooperanti) in da ima pri 
tem 3 do 5 odstotkov zaslužka. Ti
sti, ki postavljajo cene za komunalni 
prispevek,, pa imajo karte pokrite in 
niliajo med 2 in 5 starimi milijoni.

SERGEJ KRAIGHER 
BO GOVORIL O PUNTIH
Na velikem posavsko-dolenj- 

skem ljudskem zborovanju, ki 
bo v Kostanjevici 1. julija v po
častitev kmečkih puntov, bo 
imel slavnostni govor predsednik 
slovenske skupščine Sergej Krai
gher. To bo največja prireditev, 
posvečena Gubčevemu puntu v 
Sloveniji. V kostanjeviškem gra
du bodo nastopili: 150-članski 
mladinski pevski zobr, folklorna 
ansambla „Lado“ iz Zagreba in 
„France Marolt“ iz Ljubljane ter 
Partizanski pevski zbor iz Ljub
ljane. O bližnji počastitvi kmeč
kih puntov pišemo šc na četrti 
strani.

bo .• nedeljo ob 15. uri veUko 
mednarodno tekmovanje v moto
krosu. To bo prva mednarodna pri
reditev te vrste na Dolenjskem, 
hkrati pa bo dirka štela tudi za dr
žavno prvenstvo.

Na PrUipaii se bosta spet pomerila 
državni prvak Zupin, ki tudi letos 
vodi v točkovanju za naslov prvaka, 
in Karlovčan Šoštarič, štrene pa 

. jima bodo mešali Vesenjak in drugi 
najboljši Jugoslovani. V dveh vož
njah po 30 minut in v dvakrat po 
dveh dodatnih krogih pa bodo svoje 
mojstrstvo pokazali še Poljaki, Itali
jani, Zahodni Nemci in Švedi, med 
njimi znani mojster Ollson. Organi
zatorji pričakujejo več tisoč gledal
cev in 10 tujih dirkačev. Vozili bo
do tudi Brežičani: Lampe, ki je za 
zdaj drugi v nacionalnem - razredu, 
Petaci, Zajc, Ogorevc, Jurečič in 
Rebselj.

GOLOB IN BUKOVINSKV
TITOVA ODLIKOVANCA
Predsednik CK ZKS France 

Popit je izročil v ponedeljek 
petnajstim slovenskim komuni
stom — funkcionarjem odliko
vanja, ki jim jih je podelil pred
sednik republike Josip Broz — 
Tito. Med odlikovanimi sta tudi 
Ludvik Golob, sekretar medob
činskega sveta ZK v Novem 
mestu, ki je dobil red bratstva 
in enotnosti s srebrnim vencem, 
Franc Bukovinsky, sekreiar 
medobčinskega sveta ZK za Po
savje, pa red dela z zlatim ven
cem.

D o k l o v a - p r v a k i n j a

J u g o s l a v i j e

Na državnem prvenstvu v gimna
stiki, ki je bilo v soboto in nedeljo v 
Skopju, je naslov državne prvakinje 
pri mladinkah prvega razreda osvoji
la Novomeščanka Maja Dokl, ki je 
zbrala 74,55 točko in prehitela Lju
bljančanko Renerjevo za 1,55 
točko, tretjo, lličevo iz Beograda, pa 
celo za 3,20 točke. Uspeh Maje 
Dokl je bil sicer pričakovan, vendar 
je znova potrdil, da se mlada telo
vadka upravičeno prebija tudi v 
državno člansko vrsto!

stalne odjemalke celuloze iz Krškega 
in so zainteresirane za večje količine 
surovine, saj to predvideva tudi 
njihov razvojni program. Za 
dodatnih 58 tisoč ton celuloze bodo 
prispevale 58 milijonov din 
investicij, prav toliko pa tudi 
tovarna v Krškem.

Podpisniki so naravnali korak 
vzporedno z razvojnim programom 
papirne industrije Slovenije in tako 
podprli obstoj grafične industrije. 
Krški tovarni obeta sporazum 
trdnejše zasidranje v prihodnosti in 
ji omogoča rentabilno proizvodnjo. 
Naslednji korak, ki ga bodo 
napravile papirnice, bo 
sporazumevanje z lesno industrijo, 
gozdnimi gospodarstvi in grafično 
industrijo. Pot je nakazana, drugi 
korak bo lažji od prvega.

J. Teppey

O k r a d e n

4. junij si bo kmet Martin 
Gerkšič iz Gor. Suhorja pri 
Metliki zapomnil za vse življenje. 
Ta dan je prišel na semenj v 
Novo mesto, da bi s težko pri- 
varčevamim denarjem kupil par 
volov. Vendar ni našel primerne 
živine, zato se je še isti dan vra
čal domov z avtobusom in polno 
denarnico. Ko je na Suhorju iz
stopil, je bil ob sapo. Ugotovil 
je, da mu je med potjo, nekdo iz 
žepa suknjiča ukradel denarnico 
s 16.900 dinarjev in dokumenti. 
Za prevejanim tatom v avtobusu 
poizvedujejo.

P a d l a  p r i  p r o b o j u  o b r o č a

V G lo b e li  p ri S o d ra ž ic i  s t a  d a ro v a la  ž iv lje n je  V ik
to r  M o k o re l in  J o ž e  P e r u š e k

Na prisrčni proslavi v Globeli pri 
Sodražici so v soboto, 9. junija, od- 
kriU spominsko ploščo nekdanjemu 
sekretarju rajonskega komiteja So
dražica Viktoiju Mokorelu-Zmagu 
in aktivistu Jožetu Perušku.

Svečanosti se je poleg domači
nov, Sodražanov in Ribničanov ude
ležilo še veliko zastopnikov iz Žirov
nice, kjer je Viktor Mokorel pred 
vojno služboval kot učitelj, pred
stavniki Zavoda za šolstvo SRS, 
ZZB in drugi.

Na svečanosti so govorili predse
dnik ZB Sodražica Janez Lesar, 
predsednik ZB Žirovnica Tone Mež- 
narc, nekdanji sekretar ribniškega 
okrožja Jože Kopitar in predstojnik 
Zavoda za šolstvo SRS prof. Dušan 
Kompare. Spominsko ploščo sta od
krila predsednika ZB Žirovnica in 
Sodražica Tone Mežnaic in Janez 
Lesar, predstavniki organizacij ZZB 
in svojci pa so položili k plošči 
vence in cvetje.

V kulturnem delu proslave so na
stopili učencL pevci in recitatorji 
osnovnih šol Žirovnica in Sodražica,

moški pevski zbor iz Sodražice in 
harmonikarski orkester učencev 
osnovne in oddelka glasbene šole iz 
Sodražice.

D B H

N O V O M E S m
J E  V A Š A  B A N K A

Pri odkritju spominske plošče Viktorju Mokorelu in Jožetu Pe
rušku v Globeli pri Sodražici je govoril tudi nekdanji sekretar ribni
škega okrožja Jože Kopitar. (Foto: J. Primc)
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tedenski
mozaik

Zahodnonemški kancler 
Willy Brandt je končal uradni 
obisk v Izraelu (o čemer poro
čamo v sosednji rubriki na tej 
strani), vendar pa bi se obisk 
kaj kmalu končal tragično. Ko 
je namreč zahodnonemški 
kancler hotel s helikopterjem 
obiskati Masado (visoko pla
noto nad Galilejskim jezerom), 
je nenaden sunek vetra skorajda 
treščil helikopter, v katerem se 
je peljal, ob nekaj sto metrov 
globok rob skalnega prepada, 
Le veliki prisebnosti pilota in 
varnostnih organov se ima 
Brandt zahvaliti, da je ostal živ. 
Helikopter je namreč pristal 
samo deset metrov stran od 
roba stometrskega prepada. . .  
konec dober, vse dobro. . .

Tej novici bi kazalo pridru
žiti še neko drugo, ki prav tako 
zadeva osebnost nekegg prvega 
državljana: po svetu je namreč 
zadnje čase vse več govoric, da 
je francoski predsednik Georges 
Pompidou resno bolan Trdijo, 
da ga zdravijo s kobaltom in da 
ima hudo rano v grlu. Uradni 
tiskovni predstavnik je vše te 
govorice sicer zanikal, dejstvo 
pa je, da se Pompidou res ne 
počuti najbolje. Tisti, ki so po
gosteje z njim v stiku, trdijo, da 
je videti bolan, da se težko pre
mika in da se je (kot posledica 
posebnih zdravil) tudi nenavad
no zredil. Toda uradni krogi vse 
to zanikajo in zatrjujejo, da gre 
zgolj za posledico gripe, ki jo je 
imel pred meseci. . .  kdo ima 
prav?

Medtem pa se nadaljuje pre
iskava o primeru Watergate v 
Washingtonu, med katero ima 
javnost priložnost zvedeti vse 
več, za Nixonovo vlado nič kaj 
dobrih, reči. Tako je prišlo na 
dan, da je Nixon pripravljal 
načrt za ustanovitev nekakšne 
tajne policije, ki naj bi nadzirala 
vse tiste, ki so se odkrito in od
ločno zavzemali za spremembe 
v ameriški družbi in so naspro
tovali njegovi politiki. Bela hiša 
je potrdila, da so se res ukvarjali 
s tako mislijo, da pa jo niso ni
koli uresničili. Dodajajo, da so 
to počeli le v interesu nacional
ne varnosti, nikakor pa zato, da 
bi posnemali dikatatorske nava
de „policijskih držav". Preiska
va se nadaljuje. . .  in kdo ve, 
kaj bo še vse odkrila. . .

Neobrzdane podražitve
Večja delovna zavzetost bi prinesla mnogo več 

kot pretiran obseg administrativnih rešitev

Naglo rast cen ljudje najbolj občutijo, pač vsak na svojem žepu. 
Dejstvo je, da cen z administrativnimi ukrepi preprosto povedano 
nismo mogjli obdržati pod ledom. Sprejeli smo zamrznitev cen, 
vendar te naglo naraščajo. To je samo eden izmed dokazov, da je 
pretiran obseg administrativnih rešitev nezdružljiv z našim samo
upravnim tržnim gospodarstvom.

Že v letošnjih razvojnih na
črtih smo zapisali, da se bodo 
stroški življenjskih potrebščin 
povečali za okrog 15 odstot
kov. Zdaj lahko ugotovimo, da 
smo ponekod izrabili že dve 
tretjini teh podražitev, pri posa
meznih življenjskih potrebšči
nah pa celo tri četrtine. To po
meni, da bodo podražitve do 
konca leta večje, kot smo pred
videli.

Seveda te podražitve najbolj 
občutijo delavci, ki morajo več
ji del svojih dohodkov porabiti 
za najnujnejše življenjske po
trebščine. Letošnje gibanje cen 
je samo nova potrditev za že

TELEGRAMI

TRll^OLIS -  Egiptovski predsed
nik Anvar el Sadat in njegov gosti
telj, predsednik libijskega revolucio
narnega sveta polkovnik Moamer el 
G adan sta se pogovarjala o najnovej
šem razpletu položaja na Bližnjem 
vzhodu. Domnevajo, da sta obravna
vala tudi vprašanje združitve med 
Egiptom in Libijo.

TOKIO — Japoriski cariniki so 
sporočili, da so prepovedali uvoz 20 
„erotičnih** risb pokojnega um et
nika Pabla Picassa, češ da so opolz
ke. Gre za 20 izmed 347 grafik, ki 
so jih nameravali razstaviti ta teden 
v Tokiu.

znano dejstvo, da je inflacija 
najkrutejši davek, saj najbolj 
prizadene tistega, ki najmanj 
ima.

Ob tem se vsiljuje preprosto, 
vendar pomembno vprašanje: 
ali bi bile podražitve sploh kaj 
višje, če zamrznitev cen ne bi 
veljala. Menimo, da ne. Posebne 
razlike ne bi bilo. Zato, ker 
prav zamrznitev cen neredko 
spodbuja delovne organizacije h 
kratkoročnemu prizadevanju, 
da zahtevajo večje podražitve, 
kot bi bilo potrebno. Zavodi za 
cene so naravnost zasuti z veli
kimi zahtevki po podražitvah. 
V prenekaterem delovnem ko
lektivu pač menijo — iztisnimo 
si dovoljenje za čimvečjo po
dražitev, kdo ve, kdaj bomo 
spet prišli na vrsto. In zato so 
prenekateri napori usmerjeni v 
administrativne rešitve, name
sto v delovno zavzetost.

Vendarle se moramo vpra
šati, kako da pri nas ne naj
demo zdravila zoper pretirano 
inflacijo. Teorija in praksa sko
rajda ne poznata zdravila proti 
inflaciji, ki ga pri nas še ne bi 
preizkusili. Tako v svetu kot pri 
nas pa se navadno stvar konča 
takole: veletok prizadevanj rodi

Več dežel Afrike in Azije je prizadejala katastrofalna suša, zaradi katere je.umrlo sedaj že nekaj sto 
ljudi, nastala pa je tudi velikanska gmotna škoda. O hudi suši poročajo iz Senegala, Mavretanije, Malija 
in nekaterih drugih afriških državah, prizadeti pa so tudi Bangladeš, Šri Lanka, Pakistan in Indija. 
Pomoč prihaja počasi, saj je v teh deželah promet zelo slabo razvit. Bojijo se, da bo zaradi tega žrtev še 
več. Na sliki: dolga vrsta ljudi čaka pred edinim, še delujočim vodnjakom v mestu Richard Tollu v 
Senegalu, kjer delijo poleg vode tudi skromne pakete s hrano — prispevek Združenih narodov. (Tele-

potoček rezultatov.. Zato je 
inflacija danes problem celot
nega svetovnega gospodarstva.

Menimo, da bi dosegli ugod
nejše rezultate, če bi vse delov
ne napore usmerili v uresniče
vanje leta 1965 začrtanih re
formnih smernic. Spomnimo se, 
da so bile naše cene v letih 
1966 in 1967 zelo stabilne. Za
tem smo našo nezvestobo re
formnim smernicam plačevali z 
vedno večjimi podražitvami.

TONE KRAŠOVEC

(Iz zadnjega PAVLIHE)

ŠTAFETA
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Ctedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Nujna je 
večja 

odgovornost

Letošnja gospodarska gibanja in presoja, 
kaj je treba ukreniti glede teh gibanj -  to so 
kajpak še vedno poglavitna vprašanja vsega 
našega sedanjega družbenopolitičnega doga
janja. Že prejšnji teden smo na tem mestu 
pisali o predvidenih NOVIH UKREPIH, ki 
jih predlaga oziroma pripravlja zvezni izvršni 
svet. Tedaj smo samo nakazali okvire teh 
ukrepov, danes povemo lahko že nekaj več: 
medtem je namreč zasedala zvezna skupšči
na (prejšnji teden — v četrtek) in poslanci so 
se med obravnavo letošnjih gospodarskih gi
banj lahko seznanili tudi z orisom ukrepov, 
ki dobivajo po predlogu Z1S sedaj svojo do
ločno obliko.

Ker gre za res izredno pomemben „paket“ 
novih ukrepov naše splošne gospodarske po
litike, bomo temu predlogu ZIS tokrat po
svetili še posebno pozornost. Podpredsednik 
ZIS dr. Jakov Sirotkovič je na skupni seji 
vseh zborov zvezne skupščine nakazal, kakš
ni naj bi bili ti ukrepi, ki bi jih na kratko 
lahko razdelili v tri skupine. Predvsem naj bi 
sc novi ukrepi nanašali na RAZBREMENI
TEV GOSPODARSTVA v pogledu davkov 
in prispevkov, nadalje naj bi šli v smer raz
bremenjevanja gospodarstva v pogledu DO
GOVORJENIH OBVEZNOSTI, slednjič pa 
naj bi skušali okrepiti REPRODUKCIJSKO 
SPOSOBNOST gospodarstva ob sočasni iz
birni uporabi sedanjih predpisov za odstra
njevanje vzrokov nelikvidnosti.

Dr. Sirotkovič je ob tem pred zveznimi 
poslanci poudaril, da si sedaj nikakor nc za
stavljamo vprašanja, ali je bila dogovorjena 
GOSPODARSKA POLITIKA , ki smo se za
njo odločili že pred časom, pravilna ali nc. 
Sedanja neskladja v gospodarstvu, v tekočih 
gospodarskih gibanjih, ne opozarjajo na mo
rebitno neustreznost te sprejete politike -  
vsekakor pa terjajo PREGLED učinkovitosti 
dosedanjih ukrepov, ki smo jih sprejeli, da bi 
zagotovili izvajanje dogovorjene gospodarske 
politike. Ne navsezadnje tudi odločno terja
jo dosti bolj USKLAJENO dejavnost vseh 
družbenih činiteljev, ki imajo kakršenkoli 
vpliv na izvajanje gospodarske politike.

daril, da moramo začeti hitrejše odpravljati 
razna NESKLADJA med posameznimi inte
resi, da moramo takoj in vzporedno s spre
jeto politiko začeti IZVAJATI ukrepe, ki se 
nanašajo na gospodarstvo.

Zvezni poslanci so predlagano smer novih 
ukrepov ZIS načelno podprli — posebej so 
terjali, da moramo z vsemi močmi zaustaviti 
odtegovanje DOHODKA gospodarstvu. Sli
šati je bilo mnogo kritik na račun tega, daje 
gospodarstvo vse preveč obremenjeno (npr. 
z dodatnimi posojili in obveznim varčeva
njem), kar slednjič vodi v kritično slabšanje 
življenjske ravni pri nas. V določenih rokih 
bi bilo treba skleniti vse samoupravne spora
zume in družbene dogovore, so menili. Ce se

hočemo izogniti nevarnosti, da nam propa
dejo bistveni strateški cilji našega srednjeroč
nega družbenega razvojnega načrta, moramo 
tudi zaostriti ODGOVORNOST glede učin
kovitega izvajanja vseh ukrepov, ki jih spreje
mamo.

Zvezna skupščina (pristojni zbor naro
dov) je na tokratnem zasedanju tudi določila 
osnutek novega celovitega besedila ZVEZNE 
USTAVE. Zbor narodov je sklenil dati 
osnutek nove zvezne ustave v JAVNO RAZ
PRAVO, ki bo trajala letos do 15. septem
bra, nakar bo zvezna ustavna komisija pri
pravila dokončno ustavno besedilo, ki naj bi 
ga predvidoma sprejeli že do konca letošnje
ga leta.

Gibanja cen, ki jih zasledujejo v zveznem 
zavodu za statistiko, so še kar naprej v zna
menju vse večje DRAGINJE. V maju so se 
maloprodajne cene (v primerjavi z aprilom) 
povečale po vsej državi v povprečju za 2 %, 
na kar so predvsem vplivale podražitve kme
tijskih artiklov in industrijskih izdelkov. Po
sledica vsega tega je bila kajpak tudi podraži
tev vseh ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, ki so 
se maja v primerjavi z aprilom spet povečali 
za 2,9 % v povprečju. Res pa je, da nam 
takšne povprečne analize nc dajejo določnej
šega pregleda nad tem, kako in kaj je pri nas 
z naraščanjem življenjskih stroškov. Že ob
sežnejša primerjava prvih petih mesecev le
tošnjega leta z lanskoletnim istim obdobjem 
nam daje dosti bolj vznemirljivo podobo -  
po tej primerjavi sp se letos življenjski stro
ški podražili že kar za 16 odstotkov!

Delček te podražitve smo občutili prav nepo
sredno tudi prejšnji teden, ko so se čez noč spet 
podražile CIGARETE kar za kakšnih 10 %. Slišati 
je glasove, da se nam obeta tudi podražitev ben
cina, vendar za sedaj tega še ni mogoče zanesljivo 
napovedovati -  čeprav je res, da se nafta po svetu 
vse bolj draži. In ce Še upoštevamo, da so sc po 
svetu že precej podražile tekstilne surovine (volna 
itd.), da so dražje barvaste kovine in izdelki črne 
metalurgije -  če omenimo samo najpomembnejše 
SUROVINE, ki jih mora naša industrija večidel 
uvažati -  potem bržčas lahko realno računam o še 
z nadaljnjimi podražitvami, ki bodo v naslednjem 
obdobju vsekakor nujne.

tedenski zunanjepolitični pregled
Namesto šampanjca ob kon

cu uspešno podpisanega spora
zuma je moral posebni svetova
lec ameriškega predsednika
Henry Kissinger v nedeljo zve
čer na vrat na nos v Washington 
po nova navodila za nadaljeva- 
nje pogovorov z Le Duc 
Thojem. Zastoj v Parizu, obisk 
Brandta v Izraelu in obisk kam- 
boškega princa Sihanuka v Ju
goslaviji bodo osrednje teme da
našnjega prispevka.

PARIŠKO NADALJEVA
NJE: Henry Kissinger se je ta 
torek vrnil v francosko prestol
nico, da bi nadaljeval svoje po
govore s sevemovietnamskim 
predstavnikom Le Duc Thojem 
o izvajanju januarja podpisane
ga pariškega mirovnega sporazu
ma.

Kissinger je sam še konec mi
nulega tedna dajal glede tega 
zelo optimistična predvideva
nja, izjavljal je. da so njegovi 
pogovori z Le Duc Thojem 
praktično končani, podpis do
kumenta pa več ali manj zgolj 
še formalnost. Potem pa se je 
nenadoma vse podrlo. Kaj se je 
zgodilo?

Očitno je, da je segel vmes 
Saigon, ki je prepreči! podpis 
sporazuma, ker m bil zadovo
ljen s formulacijami posamez
nih določil.

Vse to teija vsaj najnujnejše 
pojasnilo: ko so namreč januar
ja letos v Parizu podpisali tako 
imenovane pariške mirovne spo
razume, je bilo rečeno, da se 
bodo prizadete strani domenile 
kasneje tudi o tem, kako te spo
razume konkretno izvajati .'Spo
razumi so namreč predvidevali 
nekatere povsem konkretne na
loge, med katerimi je bila naj
pomembnejša ustanovitev sveta 
sprave in pomiritve. V tem 
svetu, ki naj bi poskrbel za raz
pis splošnih in svobodnih voli
tev, naj bi bili predstavniki saj- 
gonske vlade, začasne revolu
cionarne vlade Južnega Vietna
ma in tako imenovani nevtralci, 
torej osebnosti, ki se niso opre
deljevale ne za eno, ne za drogo 
stran.

Toda tega sveta še vedno ni 
— kakor tudi ne cele vrste dru
gih reči, ki bi jih morali opraviti 
v skladu s sporazumom. O vsem 
tem naj bi se dogovorila Le Duc 
Tho in Henry Kissinger, pa se 
zaradi krčevitega upiranja saj- 
gonske vlade nista mogla. 
Saigon se upira zato, ker se 
boji, da bi v primeru ustanovi
tve sveta sprave izgubil oblast, 
ki jo ima sedaj na tistih področ
jih Južnega Vietnama, ki so pod 
njegovim nadzorom.

Kissinger se je vrnil v Pariz z 
novimi Nixonovimi navodili in 
ta teden bo najbrž postalo jas
nejše, kako s« bo problem raz
pletel.

BRANDT V IZRAELU: 
Willy Brandt je naredil še nekaj, 
kar ni nihče izmed njegovih 
prednikov iz bonnske kancler
ske palače — kot prvi zahodno- 
nemški kanclerje obiskal Izrael. 
Dogodek je vzbudil posebno 
pozornost tako na Zahodu, kot

v arabskem svetu, pri čemer ni 
težko najti razlogov: najprej so 
tu posebnosti nemško-izraelskih 
odnosov, potem pa še arabsko- 
izraelsko-šdiodnonemškega tri
kotnika.

Kar zadeva prvo: odnosi med 
obema državama so še vedno 
nujno obremenjeni z vsem, kar 
se je med vojno zgodilo z Židi 
zaradi nacističneea teroija. 
Tega ni mogoče sm ti, pa če
prav obstaja sicer med obema 
državama skorajda vzorno sode
lovanje — tako bilateralno, kot 
na mednarodni sceni.

Po druQ strani pa so tudi 
Kairo in cuuge arabske prestol
nice z izjemno skrbjo spremljale 
obisk in pogovore, la jih je

Zastoj 
v Parizu

Brandt imel v Tel Avivu, pa če
prav je zahodnonemški kancler 
z vso možno jasnostjo povedal, 
da dobri odnosi z Izraelom ni
kakor ne bodo šli na škodo ti
stih, ki jih ima Zvezna republi
ka z arabskim svetom.

Zdi se; da je Brandtu to po
vsem uspelo in da sta obe strani 
razumeli njegovo poudarjeno 
željo po uravnovešenosti. Čisto 
mimogrede bi veljalo ob tem 
opozoriti tudi na morebitne 
(čeprav ne tudi verjetne) posle
dice Brandtovega obiska na reši
tev bližnjevzhodne krize — o 
kateri sicer v Varnostnem svetu 
Združenih narodov prav sedaj 
še vedno razpravljajo.

SIHANUK V JUGOSLAVI
JI: kamboški princ Norodom 
Sihanuk, ki ga z jugoslovanskim 
predsednikom Titom veže staro 
prijateljstvo, je dopotoval s so
progo na prijateljski in neuradni 
obisk v Jugoslavijo. Z našim 
predsednikom se pogovarjata 
predvsem o položaju v Indo
kini, zlasti pa v Kambodži, kjer 
tačas divjajo hudi boii med re
žimskimi četami in Sihanukovi- 
mi enotami, ki nadzorujejo tri 
četrtine ozemlja. Spričo tega, 
da se je obisk komaj dobro za
čel, bomo o njem lahko po
drobneje poročali prihodnjič.

TELEGRAMI
RIM -  Premier G iulio  A ndreo tt i  

je  imel v ponedeljek s sodelavci „ p o 
slovilno sejo“ . Privolil je , da bo o d 
stopil in tako utrl po t  obnovitvi 
k rščanskodem okra tsko  socialistične 
koalicijc.

DUNAJ — Med Sovjetsko zvezo 
in Avstrijo ni ,,odp r t ih  problemov**. 
Obisk premiera Kosigina, ki bo pri
spel 2. julija na štiridnevni uradni 
obisk v Avstrijo, je potrd ilo  prijatelj
skega ozračja  med državama.

DOLENJSKI LIST 81. 24 (1211) -  14. lunila 1973

„Novi ukrepi, ki jih sedaj predlagamo in 
ki jih strokovne službe na zvezni ravni že 
pripravljajo,“ je menil dr. Sirotkovič, „nam 
dajejo realno možnost, da bodo ustrezno 
vplivali na GOSPODARSKA GIBANJA v 
preostanku letošnjega leta. Posebno si obeta
mo od njih krepitev INVESTICIJSKIH 
VLAGANJ skladno s sprejeto razvojno poli
tiko, hkrati pa okrepitev LIKVIDNOSTI or
ganizacij združenega dela.“

To so določne težave, ki jih v našem go
spodarstvu — posebno po gibanjih v prvih 
letošnjih mesecih — vse bolj opažamo in so 
posebno zaskrbljujoče. Podpredsednik ZIS 
je v svojem govoru v zvezni skupščini še pou-



Novo ustanovljeni klub za podvodne aktivnosti 
Novo mesto je organiziral tečaj za potapljače I. 
kategorije. Tečaj je obiskovalo 9 kandidatov. Po 
uspešno opravljenem teoretičnem tečaju je bil v 
Dolenjskih Toplicah v soboto in nedeljo še prak
tični del tečaja. (Foto; S. Mikulan)

Gospodarstvo in šola: 4. junija so na Mimi potr
dili dosedanje sodelovanje osnovne šole in tovar
ne rastlinskih specialitet in destilacije DANA. Na 
sliki: predstavniki samoupravnih organov tovarne 
so izročili listino o pokroviteljstvu. (Foto: Že
leznik)

Prizadevni novomeški modelaiji so spet odnesli 
lovoriko. Na sliki sta „stara mačka“ Dušan Zu
panc, zmagovalec v kategoriji F IB, in Adolf 
Šuštar, ki je hkrati sekretar tokratnih zletnih nri- 
reditev, ko prijavljata štart. Več na 17. strani 
(Foto: M. Moškon)

V nedeljo, 10. junija, so se na gasilskem tekmo
vanju v tovarni „KRKA“ zbrale gasilske enote 
novomeških tovarn. Pri moških je zmagala ekipa 
NOVOTEKSA, pri ženskah pa ekipa KRKE. 
Enota LABODA ocenjevanja ni priznala in je 
priznanje odklonila. Na sliki: prva pomoč. (Foto: 
Sandi Mikulan)

To je virus

„Prej sem mislil, da so vse po
gostejše konference, simpoziji, 
kongresi, konvencije, seminaiji, 
na  katerih po vsem svetu iz dne
va v dan presedi armada poslov
nih ljudi, dokaz m odem e poslov
nosti, zdaj pa vem bolje; to  je 
virus konferiranja, ki je okužil 
svet.“ Tako piše ^av n i urednik 
švedskega gospodarskega lista 
j.Veckans Affaerer“ , ko se prito 
žuje, s kakšnimi težavami sem 
ter tja le najde kakega vodilnega 
poslovnega človeka na svojem 
delovnem m estu -  v pisarni.

Naj bo vesel ta urednik, da 
mu gradiva za list ni treba zbirati 
v naših, jugoslovanskih razme
rah. Najbrž bi dokončno obu
pal .

Sindikate utrditi v novih razmerah
V ponedeljek, 18. junija, bo 

v Ljubljani četrta konferenca 
Zveze sindikatov Slovenije, šte
je nad 550.00Q članov, vendar 
pa njen vpliv in pomen zaostaja
ta številčnostjo. V novih druž- 
beno-političnih razmerah, ki jih 
prinašajo ustavna dopolnilaje 
treba prilagoditi in okrepiti vlo
go sindikatov. Sindikalne orga
nizacije bodo zato organizirane 
na novih načelih. Kakšne pogla
vitne naloge jih predvsem č^ a -

Sejmišča
NOVO MESTO

V ponedeljek je 
bilo naprodaj 431 prašičev, od tega 
62 starejših. Lastnika je zamenjalo 
375 živali, kupci pa so morali odšte
ti za mlajše prašiče 300 do 400 di
narjev, za starejše pa 410 do 800. 
Cene so o s t^ e  nespremenjene, sicer 
pa je bil sejem bolj živahen kot 
prejšnji ponedeljek. Kupci so prišli 
iz sosednjih občin.

BREŽICE
Na sobotnem sejmu je 

bilo naprodaj 512 prašičev, mlajSh 
od tri mesece, in 24 starejših. Proda
li so 378 mlajših in 16 starejših živa
li. Za kilogram žive teže so zahtevali 
prodajalci 20  do 21 dinaijev pri 
inlajših in po 14 dinaijev pri starej
ših prašičih.

Pogon na zadnja kolesa

jo, povzemamo na kratko iz 
gradiva, pripravljenega za to 
konferenco:

Na delo sindikatov bo bistve
no vplivalo dograjevanje našega 
političnega sistema na delegat
skih načelih. Iz delegatskih raz
merij bo delavski razred razvil 
močno orožje samo, če bo kot. 
razred politično, idejno in orga
nizacijsko združen v svojih raz
rednih organizacijah, v Zvezi 
komunistov in Zvezi sindikatov. 
Z delegatskimi razmeiji seveda 
še ne bodo presežene vse slabo

Kmetijski nasveti

Zastrupitve z rastlinami
Mnoge rastline vsebujejo strupe — alkaloide, ki prizadenejo 

žival, da oslabi ali celo pogine, če jih zaužije v večji koHčini. 
Med najbolj nevarnimi so prinas: orlova praprot, jesenski podle- 
sek, čemerika, ljuljka, zlatice, njivska gorčica; celo ajda utegne 
povzročiti bolezen — fagopirizem, če jo zaužijejo bele ovce ali 
jagnjeta.

V Beli krajini in povsod tam, kjer raste na slabih travnikih 
oziroma senožetih orlova praprot, obstaja velika nevarnost za 
zastrupitev goveda, posebno v sušnem času, ko je trave malo in 
ko živali segajo po tej rastlini. Zanimivo je, da je zelena, mlada 
praprot, ki jo živali žro, če jim v obroku manjka vlaknine, mno
go bolj nevarna od stare, že porumenele ali poijavele.

Da je žival zbolela, spoznamo po sluzastem izcedku iz nosnic, 
po na^em hujšanju ter po krvavem seču, zaradi česar imenujejo 
to zastrupitev tudi hlevska krvomočnost. Bolezen preganjamo 
tako, da zatiramo praprot na travnikih in pašnikih.

Dokaj pogoste so tudi zastrupitve s čemeriko, zlasti spomla
di, ter z jesenskim podleskom (pravijo mu tudi prašiček), s 
katerim se živali zastrupljajo na paši, pa tudi v hlevu. Znaki teh 
zastrupitev so podobni: živali se slinijo, bljuvajo, napenja jih, 
začne se drget mišic, krči in nemir. Zastrupitve preprečimo, če 
zatiramo ta plevel po travnikih in pašnikih.

Za svinje je lahko nevarno tudi pesno petje, iz katerega se 
razvija oksalna kislina. Pesno, pa tudi repno ali krompirjevo 
listje smemo zato pokladati le v majhnih količinah. Včasih se 
živali zastrupijo tudi z ljuljko, ki vsebuje sapotoksin, ali s spre- 
objedo, ki ima v sebi akonitin. Konji se lahko zastrupijo celo z 
bukovim žirom, če bi jih hranili z njim. Nevarni rastlini sta še: 
lupina in njivska gorčica, vendar so tovrstne zastrupitve mnogo 
redkejše kot sprva naštete.

Inž. M. L.

sti. Vsemu delu delegacij mora 
sindikat vsiliti načela in merila 
razredne odgovornosti in soli
darnosti in hkrati vse bolj 
spodrivati negativne vplive sku
pinskih in lokalnih interesov.

Sindikat je treba razvijati kot 
samostojno, razredno  ̂ aktivno 
in široko organizacijo delavske
ga razreda, ki bo prevzela večjo 
in neposredno odgovornost za 
razvoj družbenih odnosov. 
Osvobojena mora biti vsakršne
ga transmisijskoga bremena. Po
membno je razvijati sposobne 
kadre, sindikalne aktiviste iz de
lavskih vrst. Le tako bo sindikat 
lahko obstajal kot organizacija 
delavcev in le tako bo imel 
resničen vpliv na razvoj samo
upravljanja.

naj samo na lanski odkup krom piija 
pa  na „cviček -  marvin“  . . .

Take razmere bodejo v oči. Že 
pred leti so z višjih mest letele stre
le, da smo Dolenjci na tem področju 
majhni, drobnjakarski, da je čas, da 
se zganemo. Prav je, da nam bi pri 
tem kdo tudi pomagal, zato, mimo
grede povedano, pozdravljamo odlo
čitev dužbe za kmetijstvo in gozdar
stvo pri republiški gospodarski zbor
nici, ki se je obvezala, da bo preuči
la sm otrnost investicije podjetja Slo
venija — Vino v vinsko klet v Breži
cah ter skušala doseči soglasje in so
delovanje med Krškim in Brežicami. 
To pa je  seveda le eden od korakov, 
ki j&i je  treba narediti, če želimo, da 
bo kaj kmalu naše kmetijsko nebo 
vedrejše. M. L.

Zanj govori zlasti veliko število ne
sreč, ki jih  zakrivi alkohol, p roti pa 
nekateri pomisleki, češ da t>omo po 
stali izoliran del sveta, kar nam 
utegne m očno zmanjšati dohodke iz 
turizma. Zmerneži, ki tehtajo eno in 
drugo plat, priporočajo, naj bi dovo
ljeno količino alkohola zmanjševali 
postopno.

Integracije: polževa naglica

Stara plošča
Kostanjeviški „plenum delovnih 

organizacij kmetijstva in prehram b
ne industrije", k o t republiška gospo
darska zbornice imenuje te razgovo
re, ki jih  sklicuje po posameznih 
obm očjih Slovenije, ni mogel mimo 
že leta in leta znane ugotovitve, da 
„integracijski procesi na našem 
obm očju potekajo prepočasi".

V resnici kmetijstvo širše Dolenj
ske nima takega nosilca, ki bi ga 
znal in mogel združiti ter povezati s 
širokopoteznejšimi načrti in ki bi 
premagal različne ovire, včasih prav 
Ipkalistične in kratkovidne. Imamo 
dokaj m očno živinorejo, ki zalaga 
predvsem druge predelovalne obra
te, imamo velike možnosti v vino
gradništvu, imamo tovarno za prede
lavo krom pirja, predelovalce sadja 
(Dana, Belsad) itd., vendar vse to  ne 
daje želenih rezultatov. Spomnimo

Za voznike ne vina, le grozdni 
sok?

Niti kaplje
Ce bo obveljal predlog odbora so- 

cialnozdravstvenega zbora zvezne 
skupščine, bo v naši državi dovolje
no voziti m otom a vozila samo 
povsem treznim voznikom, takim, 
ki namajo v svoji krvi niti kapljice 
alkohola. Že doslej velja taka zahte
va za poklicne šoferje, po novem pa 
naj bi za vse.

S tem bi se Jugoslavija pridružila 
Nemški dem okratični republiki, ki 
edina v Evropi zahteva od vseh 
voznikov popolno treznost. Malo 
bolj popustljivi so v Sovjetski zvezi 
in Poljski, kjer je dovoljeno 0,2 
odst. alkohola, z^tem v CSSR (0,3), 
na Švedskem, Norveškem, v 
Madžarski in Bolgariji, kjer je dovo
ljeno 0,5 ods. (toliko, ko t zaenkrat 
še velja pri nas), najbolj š i r o k o ^ -  
dni do pitja pa so v Belgiji, kjer ima 
lahko voznik trikrat tolikšno količi
no alkohola v krvi.

Predlog, da bi odpravili pitje, je 
prišel najprej iz vrst sveta zdravni
kov pri Avto-moto zvezi Jugoslavije.

Les — vsakodnevna potreba 
kmetije

Žage * da ali ne
Dovoliti zasebne žage za razrez 

lesa ali ne? S tem vprašanjem in z 
različnimi mnenji so se srečali pre
dlagatelji novega zakona o gozdovih, 
ki bo kmalu v javni obravnavi. Stvar 
ni preprosta, kot se m orda zdi na 
prvi pogled. Zasebne žage olajšajo in 
pocenijo gradnjo na marsikateri 
kmetiji, hkrati pa odpirajo možnosti 
za prekupčevanje in špekulacije z 
lesom, kar je treba preganjati.

Novi zakon pravzaprav ne bo pri
nesel kaj posebno novega, saj bo 
tudi vnaprej dovolil žaganje na za
sebnih žagah, vendar bo morala 
vsaka taka žaga imeti obratovalno 
dovoljenje. Upoštevaje potrebe na 
svojem obm očju, bo pristojna ob 
činska skupščina odločila, koliko 
bo teh žag in kje bodo lahko obrato 
vale.

Za lastno porabo pa bo po predvi
devanjih novega zakona lastnik 
gozda lahko svoj les razžagal na 
lastni žagi, za katero pa ne bo treba 
imeti dovoljenja. Seveda je vpraša
nje, če se za tako 'm ajhno količino 
lesa žago sploh izplača imeti, zato 
bodo taki lastniki (tako ko t doslej) 
delali „usluge*" sosedom in drugim 
ter se tako p r e ^ š i l i  zoper predpise.
V takih primerih je  pametneje žago 
registrirati, dobiti obratovalno do 
voljenje -  in imeti m im o vest.

t f o l N t S K t

I Z P I T I
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(Karikatura: Marjan Bregar)— Ustno že obvladamo snov

r r e d l i i o  l e  

zapisati

Nedelo je največja defor
macija v Jugoslaviji. Proti 
njej se skoraj nihče ne bori. 
Nedelovne naša zakonodaja 
celo ščiti.

Tako je rekel direktor 
podjetja „Dalmacija -  ce- 
m ent“ na nekem posvetova
nju. Njegova trditev je bila 
objavljena v skromnem ko
tičku, kot da se uredništvo 
lista hoče ograditi od nje, 
pretirane in bogokletne.

Gospodarske težave, do
slej največje število nezapo
slenih v naši državi (402.000 
nezaposlenih ob 4.185.000 
zaposlenih!), zaostajajoča
delovna storilnost, slabo iz
koriščene proizvodne
zmogljivosti in delovni čas, 
množica izostankov z dela -  
vse to pa vendarle kaže, da 
je v direktorjevi trditvi mno
go resnice, žalostne resnice.

Sicer pa to vsakdo lahko 
vidi okoli sebe. Že bližnji 
bife, dopoldne poln obisko
valcev, človeka prepriča, ka
ko malo se pri nas spoštuje 
delovni čas, kako m<qhna je 
delovna disciplina, kako sla
ba je organizacija dela.

,J^edelovne ljudi naša za
konodaja celo ščiti! “ je re
kel Iz vsakdanjega življenja 
vemo, da je včasih res tako.

Potuha

Kaj drugega kot potuho naj, 
na primer, imenujemo ne
davno odločitev zveznega 
ustavnega sodišča, ki je raz
sodilo, da delavca, ki je sa
movoljno, brez opravičila 
izostal z dela, ni mogoče za 
to kaznovati z manjšim 
osebnim dohodkom? Kako 
bo ravnal njegov delovni to
variš, ki ni naredil „plave- 
ga“, temveč je ta dan delal, 
ob mesecu pa bosta oba pre
jela enako plačo? Konec 
koncev: ali ni to navzkriž s 
temeljnim načelom o nagra
jevanju po delu?

Res, sklepamo po pameti, 
brez poznavanja globljih raz
logov, ki so vodili do take 
odločitve. Toda eno je goto
vo: vsakršna potuha nedelu 
pelje k slabšim delovnim re
zultatom, k  manjši učinko
vitosti družbenega sistema, k 
prepočasni krepitvi material
ne osnove samoupravljanja 
ter nas odmika od ciljev, ki 
jih v družbenem razvoju želi
mo doseči.

M. LEGAN
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PIONIR..
(nadaljevanje s 1. str.)

Milo
rečeno je tako ribaijenje v kalnem 
najdebelejše poleno pod  noge politi
ki za gradnjo delavskih s t^ o v a n j.

, Ogorčeni ugotavljamo, da se za- ’ 
vračajo tako poceni stanovanja! “  je 
izjavil Ivan Kočevar, generalni direk
to r PIONIRJA na tiskovni konferen
ci v ponedeljek, ko so si slovenski 
časnikarji o g l e d i  hiše na Volčičevi 
v Novem mestu. Druga težava je pre
počasno prilagajanje urbanističnih 
načrtov za tovrstno gradnjo, ki nav
zlic zasebnosti vsakega stanovanja 
zagotavlja skoraj tako gostoto zazi
dave ko t blokovska gradnja. ,,Tudi 
od drugih želimo, da dajo javno 
ponudbo za opremljeno zemljišče,** 
je  še dodal direktor Kočevar.

ZVEZNA POLITIKA

„Novomeške hišice „361“ 
niso imele težav z urbanistično 
dokum entacijo, saj je  bila nareje
na v najkrajšem možnem času, 
načrt za nadaljnjo gradnjo pa bo 
predlagan občinski skupščini 28. 
junija,** je povedal v torek načel
nik za gospodarstvo obč. skup
ščine Novo mesto Marjan Simič, 
„res pa urejanje zemljišča ne bo 
poceni, ker m ora tisti, ki hoče 
graditi na določenem  kraju, pri
spevati celoten znesek za uredi
tev svojega zemljišča, pa čeprav 
gre samo za nekaj hiš. Po zvez
nem zakonu ni mogoče povišati 
dosedanjih tarif  za komunalne 
storitve (kanalščina, vodarina 
ipd.), čeprav bi se s tega naslova 
lahko zbral lep denar. Prav tako 
kom unalne organizacije ne sme
jo  najemati tovrstnih dolgoroč
nih posojil, če bi že imele m ož
nost, da bi jih  odplačale!**

Žalostno torej, da je zvezni 
zakon največja ovira za „zvezno 
politiko** gradnje delavskih in 
sploh cenenih stanovanj!

PIONIR je  za hiše na Volčičevi 
plačal pQ 37.500 dinaijev za kom u
nalni prispevek in zemljišče te r  po 
S.OOO dinaijev za zunanjo ureditev 
in DrOcliučke.

Vse kaže, da  bo letos v Novem 
m estu postavljenih okrog 100  inter
vencijskih hiš, v Radencih prično 
prihodnji teden graditi 32 enot, Za
greb se resno zanima za 400 enot.

Občani si lahko ogledajo inter
vencijske hiše v Volčičevi v Novem 
m estu vsak četrtek  od  10 . do 12 . in 
od 14. do 18. ure ter vsako soboto 
od 10. do 13. ure. Večje skupine 
lahko pridejo tudi izven tega časa, 
po dogovoru z upravo podjetja v 
Novem m estu ah s predstavništvom 
v Ljubljani, Zagrebu in na Reki.

M.MOŠKON

BREZICE -  O pom enu in 
vlogi organizacij in dništev v naši 
samoupravni družbi pripravlja 
občinska konferenca SZDL ju tri 
posvet s predstavniki vseh druž
benopolitičnih organizacij, 
samoupravnih in interesnih 
skupnosti in društev.

NOVO MESTO -  Ju tri bo 
kulturna skupnost sprejela de
narni načrt za leto 1973. Predvi
devajo, da bo v njeni blagajni 
okoU 3,3 m ihjona din.

TREBNJE -  V torek so pred
stavniki samoupravnih organov, 
sindikalnih organizacij in direk
torjev v delovnih organizacijah 
obravnavali gradivo za javno raz
pravo o samnnrispevku v občini.

PODZEMELJ -  Kolpa je že 
toliko topla, da se vanjo spušča
jo prvi kopalci. V soboto in 
nedeljo pričakujejo spet poln 
travnik ljudi. Škoda, da to zelo 
znano kopališče na doživlja no
benih izboljšav, posebno pa 
gostje kritizirajo slabo cesto.

Jubilejno jurjevanje
6moin«l|: revija belokranjskih kol

Vinko Hafner si je med obimom v Ribnici ogledal tudi največje podje^  v občini INLES in ribniški 
zdravstveni dom, (Foto: J. Primc)

Zadovoljivega sodelovanja še ni
z  obiska Vinka I4afnerja, člana predsedstva ZKJ, v Ribnici

„Tudi veliko podjele ne sme biti preveč zaverovano vase, ampak 
mora sodelovati z drugimi,“ je na razgovoru v INLESU 5. junija 

oudaril Vinko Hafner, član predsedstva ZKJ in sekretar mestne 
onference ZK Ljubljana.

Predstavniki INLES so povedali,
da sodelujejo z raznimi biroji, 
vendar jih je preveč, so slabo 
kadrovsko zasedeni in zato dragi in 
ne dovolj učinkoviti. Tudi v INLE
SU čutijo potrebo po veUkem, učin 
kovitem inštitutu , ki bi načrtoval in 
usmerjal razvoj slovenske lesne indu
strije. Žal so večja podjetja, ki imajo 
svoje lastne inštitute, to  zamisel 
onemogočila. Tako se zdaj dogaja, 
da kar 4 slovenska lesna podjetja, 
m ed njimi tudi INLES, grade tovar
no za proizvodnjo vrat. Njihova 
zmogljivost bo 1,2 m ilojona vrat na 
leto. Jugoslovanski trg potrebuje na 
leto 1,3 milijone vrat in toliko seve
da dom a že proizvedemo. To pom e
ni, da nas bo premajhno sodelovanje

MILOŠ POLJANŠEK 
MED VINIŠKO MLADINO

Predsednik prosvetno kulturnega 
zbora slovenske skupščine Miloš Po
ljanšek je  v ponedeljek popoldne 
obiskal osnovno šolo na Vinici. Na 
prisrčnem  slavju je po krajšem kul
turnem  sporedu razdelil 214 udele
žencem šolskega tekmovanja Župan
čičevo bralno značko in diplome, 
govoril mladini o liku poeta  O tona 
Z upančiča  in ji zaželel vse dobro. 
Za mnoge učence je bila čestitka 
tovariša Poljanška in dobljena bralna 
značka njihovo prvo javno priznan
je. Nato je Tone Gošnik, predsednik 
medobčinskega odbora Ž upančiče
ve bralne značke, razdelil m entor
jem  za njihovo prizadevno delo knji
žne nagrade, zbirko knjig pa  je 
dobila tudi m ladina za šolsko knji
žnico.

Predsednik Poljanšek se je nato 
dalj časa zadržal v tehtnem  pom en
ku z učitelji viniške šole. Ogled<d si 
je  šolske kabinete in se seznanil s 
pripravami na veliko razstavo, ki jo 
bodo odprli na Vinici 24. junija, ko 
bodo proslavljali 150-letnico šole.

PLANINCI!

Novomeško planinsko društvo 
bo priredilo 23. junija izlet na 
1.182 m visoki Klek. Iz Novega 
mesta se bodo odpeljali prek 
Vinice do Ogulina in Misolinske- 
ga potoka, nato pa se peš odpra 
vili do Kleka. Vrnili se bodo 
prek Karlovca in Ozlja. Cas od
hoda je predviden ob 6 ., vrnitev 
pa ob 20. uri. Cena za prevoz bo 
30 din. Prijave bo_ do 20. junija 
sprejemal tovariš Žibert v poslo
v n i c i  Jugoslovanske loterije v 
Novem mestu. Julija bodo prire
dili izlet na Vogel in C m o prst, 
avgusta pa se bodo pridružili 
mladini pri vzponu na Triglav.

na
puntarskih
tleh

Matiji Gubcu se bodo krški 
občani oddolžUi z dvema spome
nikoma. Leseni kip Franceta 
Kralja bo dobil domovinsko pra
vico pod oboki kostanjeviškega 
gradu. Odkrili ga bodo na veli
kem zborovanju v počastitev 
400-lctnice Gubčevega punta 1. 
julija letos.

Drugi, bronasti kip kmečkega 
kralja bo stal v Krškem, bliže 
kraju, kjer je bila vojska upornih 
kmetov poražena v bitki z dobro 
oboroženimi vojaki. Kip Gubca 

, so sklenili postaviti nasproti 
I stadiona, ki nosi njegovo ime.
I Računajo, da bo narejen in po- 
I slavljen do 5. februarja 1974, to- 
t rej do oblctnice bitke na Krškem 
[ polju. Željam, da bi tudi brona- 
I sti spomenik Gubcu nad stadi-
• onom odkrili do julijskega praz-
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novanja, pa verjetno ne bo 
mogoče ustreči.

Na puntarskih tleh srečujemo 
te dni skupine šolarjev iz vse 
Slovenije. Pot jih vodi skozi Po
savje in Hrvaško. Vsaka skupina 
obišče Klanjec, Cesargrad, Kere- 
stinec. Dolnjo Stubico, Kum ro
vec, Bistrico ob Sotli, Brežice, 
Krško, Leskovec, Sevnico in Pla
nino. Pot bo ostala trajna oblika 
seznanjanja mladih rodov s pun
tarsko veličino pred štirimi sto 
letji. Nad 4500 pionirjev sc je 
letos nainenilo v te kraje. Poho
de vključujejo v tekmovanje 
pionirskih odredov za plaketo 
Matije Gubca. Pionirji sodelujejo 
še v likovnih in literarnih krož
kih, pevskih zborih, na proslavah 

. in drugih prireditvah v počasti
tev obletnice kmečkih uporov.

Razen t e p  so predstavniki 
INLESA menili, da sta sodelovanje 
oziroma neusklađene investicije spet 
drago veljale.
oziroma popolna odvisnost proiz
vodnje od trgovine zelo draga. Ce je 
povpraševanje po proizvodih veUko, 
potem  trgovci navale v podjetje; če 
pa je manjše, izsiljujejo od  proizva
jalcev razne marže, super rabate itd. 
Zaradi vsega tega je INLES ustanovil 
po Jugoslaviji svoja prodajna skladi
šča.

Vinko Hafner si je nato ogledal 
zdrav.stveni dom v Ribnici. Ker je 
premajhen in nefunkcionalen, name
ravajo zgraditi novega. Del samopri
spevka, ki so ga pred kratkim  po
novno izglasovali na referendumu, 
bo porabljen tudi za gradnjo novega 
zdravstvenega doma. Vendar raču 
najo, da bodo kljub tem u znotraj 
občine lahko zbrali le okoli polovi
co (5 milijonov dinaijev) potrebnega 
denarja.

V zaključnem razgovoru z občin 
skim poUtičnim aktivom pa je tova-

SREČANJE MLADIH 
TEKSTILCEV

Okoli 30 mladincev iz novome
škega NOVOTEKSA je v soboto, 9. 
junija, obiskalo mladino kočevskega 
podjetja TEKSILANA. Gostje iz 
Novega mesta so si najprej ogledali 
tovarno TEKSTILANA, nato  muzej 
v Kočevju, srečanje pa so zaključili 
z družabno prireditvijo na Travni 
gori. To je prvo tako srečanje mladi
ne obeh podjetij, ki bo postalo pred
vidoma tradicionalno. Pobuda za 
taka in podobna srečanja je bila 
sprejeta na zadnjem zboru mladih 
samoupravljalcev.

VIKTOR ZEMLJAK 
RAZSTAVLJA V TRBOVLJAH

Danes ob 18. uri bodo v delav
skem dom u v Trbovljah odprli, raz
stavo slik Viktorja Zemljaka, znane
ga spodnjeposavskega likovnika 
amaterja in enega izmed organiza
torjev likovnega življenja v posav
skih občinali. Njegovo dosedanjo 
pot je akad. kiparka Vladka Stovič- 
kova v razstavnem katalogu označila 
kot „izoblikovanje ustvarjalca, k i je  
s paleto in čopičem  dosegel zrelo
stni izpit". Zemljak razstavlja tokrat 
predvsem izbor svojih krajin, kjer z 
akvareli predstavlja svoj svet in nam 
ga ponuja v občudovanje ter uživa
nje.

Tg.

NOVA RAZSTAVA 
V KOSTANJEVICI

Kritik Aleksander Bassin je v to 
rek odprl novo razstavo v kostanje- 
viškem Lamutovem likovnem .salo
nu. S svojimi deli se prvič na 
Dolenjskem predstavlja mladi .slikar 
in grafik Lucijan Bratuš, ki je nekaj 
mesecev tudi likovni pedagog v ko- 
stanjeviški o.snovni šoli.

BRESTANICA: PEVCI
V POČASTITEV PUNTOV

V nedeljo, 17. junija ob 16. uri, 
bo imel moški pevski zbor Svoboda 
iz Brestanice na dvorišču brestani
škega gradu koncert v počastitev 
400-letnice h rvaško-slo venskega

, punta. Sodeloval bo tudi moški pev
ski zbor iz Radeč.

ZASTRUPITEV RIB 
NA SENOVEM

Nevednost je 6 . junija botrovala 
poginu rib v Dovščici na Senovem. 
Vodja kopalnega bazena ie tisti dan 
ob 11 . uri dopoldne nič hudega slu
teč vrgel v potok 13 litrov snovi za 
čiščenje vode v bazenu. V nekaj mi
nutah je v dolžini 200  metrov pogi
nil ves ribji zarod. Člani ribiške 
družine Brestanica -  Krško so v tem 
delu potoka nabrali 36 kilogramov 
žlahtnih postrvi. Največje so merile 
46 cm. Domnevajo, da jih je prav 
toliko voda odnesla ali pa so potoni
le v tolmunih. Škodo cenijo ribiči 
na 5.000 din.

riš Hafner poudaril, da je občina 
Ribnica napravila v zadnjih letih ve
lik korak naprej; vedno bolj pa se 
tudi ču ti navezanost tega obm očja 
na Ljubljano.

Pozanimal se je tudi, kako pom a
ga banka pri razvoju zasebnih km e
tij. Ugotovili so, da je denarna po
m oč pri organiziranju sodobnih 
kmetij še premajhna. Posodabljanje 
zasebnega kmetijstva pa vsekakor ne 
more biti le skrb kmetijske zadruge 
in sklada za pospeševanje kme
tijstva, ki razpolagata s skromnimi 
sredstvi, ampak vse družbe.

J. PRIMC

ZAHVALA ITALIJAN’ 
SKIH PARTIZANOV
Pred tedni smo poročali o 

prekopu posmrtnih ostankov 
dveh italijanskih partizanov, ki 
so ju po 28 letih s pokopališča 
v Gabrju pod Gorjanci prenesli 
v njun domači kraj. Svojci 
padlih italijanskih partizanov in 
predstavnik občinske organiza
cije ANPI občine Staranzano 
pri Tržiču (Monfalcone) v Italiji 
se preko novomeške delegacije 
ZB iskreno zahvaljujejo vsem, 
ki so kakorkoli sodelovali ali 
pomagali pri prekopu. Iskrena 
zahvala gre tudi vserh, ki so z 
navzočnostjo počastili spomin 
padlih junakov in jima izkazali 
zadnji tovariški pozdrav. Člani 
organizacije ANPI hkrati po
zdravljajo vse tovariše, ki so se 
borili proti fašizmu, za svobodo 
jugoslovanskih narodov in Itali
je ter za bratsko sožitje med 
narodi.

V imenu novomeške 
delegacije ZB: 

SLA VKO BA VČAR

Kresnice iz Dragatuša, Adlešičev 
in drugih belokranjskih vasi pojejo 
pred belokranjsko dom ačijo in pro
sijo za dobro letino. Po končanem  
petju  jih  gospodar^ obdari. Jazo iz 
Vinice znani godec, igra na inštru
m ent, ki ga igrajo samo Belokranjci; 
narejen je iz lončenega lonca, preko 
katerega je napet svinjski mehur, ki 
ima v sredini vpeto sirkovo palico. 
Vse to  in še veliko drugega se je do
gajalo v soboto in nedeljo na asfaltni 
plošči poleg hotela Lahinja v Č r
nomlju.

V srcu Bele krajine se je letos že 
desetič po vrsti zbralo prek tisoč 
ljudi iz vse Slovenije, da si ogledajo 
foesovanje in jurjevanje. V soboto 
ob 8.30 so prižgali velik kres. Kreso
vanje so popestrile folklorne skupi
ne in belih narodnih nošah. Največ 
pozornosti pa so gledalci posvetili 
semiški ohceti, ki je bila tud i glavna 
točka  večera. Potem se je pričelo 
splošno ljudsko rajanje, ki je trajalo 
pozno v noč. Nekateri so zdržali ob 
dobri kapljici in pečenki kar do 
ju tra , ko se je začela nedeljska prire
ditev -  jurjevanje. Nastopila je 
folklorna skupina iz Črnomlja, k ije  
imela v svoji sredi zelenega Jurija, 
razen te pa še druge folklorne skupi
ne, med njimi tudi iz Rezije. Skupi
ne so izvajale belokranjska kola in 
svatbene običaje.

Za deseto jurjevanje so se organi
zatorji res potrudili.

Na svidenje prihodnje leto! .

BOŠTJAN KRŽE

MADŽARSKI GOST 
VČERAJ PRI NAS

Novo mesto je obiskal včeraj Laz- 
slo Ballai, vodja, odseka za ekonom- 
sko-politično propagando pri CK 
madžarske partije. Dopoldne ga je 
sprejel sekretar medobčinskega sve
ta  ZK Ludvik Golob, popoldne pa je 
predaval političnem u aktivu občine.

„KURIR JOVIČA"
ŽE V VITRINAH

Kipec kurirja Joviče že krasi vitri- 
ne pionirskega odreda osnovne šole 
v Žužemberku. Na slavnosti v sredo 
prejšnji teden je to  najviše zvezno 
priznanje izročila generalna sekre
tarka zveznega Sveta za vzgojo in 
varstvo o trok  Zora Serbedžija. V 
m e n u  450 pionirjev, ki delajo v Žu
žemberku v izvenšolskih dejavno
stih, je kipec sprejela učenka Marin
ka  Kimier. Zora Šerbedžija je po 
žužemberški proslavi obiskala še 
nekaj krajev na Dolenjskem in v 
Spodnjem Posavju.

Dekleta so zapela ob kresu (Foto:Boš^an Krže)

Pohorje nas je sprejelo
Dolenjski pionirji na Osankarici

v  soboto, 9. junija, smo odšU na 
VIII. zbor slovenskih pionirjev na 
Osankarici. 40 pionirjev iz vseh 
osnovnih šol naše občine, spremlje
valci in kom andant brigade AVNOJ 
podpolkovnik Janko Gregorič so 
formirali četo , ki je dobila ime po 
borcu Pohorskega bataljona Francu 
Štiglicu -  Feliksu. V Slov. Konjicah 
smo se ko t III. če ta  vključili v sestav 
Slandrove brigade in z njo krenili na 
Osankarico. Pri spomerdku Pri treh 
žebljih smo položili vence in poča
stili' spomin na  Pohorski bataljon, ki 
je  na tem mestu padel do zadnjega 
moža.

Marino Mahnič: Stare piranske soline (olje, 1973)

Mahnič v krški galeriji
V krški galeriji razstavlja do 2 2 . 

junija slikar Marino Mahnič iz Seče 
pri Portorožu. Na otvoritvi ga je v 
petek zvečer predstavila Vida Ceš- 
novar kot „nemirnega i.skalca dra
matične vsebine**, Konrad Zupančič 
pa mu je zaželel dobrodošlico v Po
savju v imenu AGROKOMBINATA, 
pokrovitelja tokratne razstave. 
Intinm o slavje je obogatil Silvester 
Mihelčič kot sohst na elektronski 
harmoniki. '

Razstavljena dela govore o slikar
ju, ki s čisto barvo odpira notranjost 
starih in novih predmetov, hkrati pa 
nam podaja ob tem tudi vso vzne

mirjenost iskalca, ki sega po drznih 
alegorijah. Njegovo slikanje nosi 
hkrati pečat glasbe (Mahnič je pet 
let aktivno igral in trdi, da se mu 
toni mešajo z barvami v nove izraz
ne oblike). Išče doživetij celo tam, 
kjer drugih likovnikov ne s r e č k o ,  
npr. v potapljaškem športu. Skrivno
stni svet ga mami in privlači, pri tern 
pa je dramatičnost zanj že kar usod

ni- . . . .
Razstava je zanimiva m vredna 

obiska. Vodstvo galerije si vidno pri
zadeva nuditi vedno kaj iiovega in 
tako uspešno povezuje Krško s slo
venskim razstavnim življenjem.

Tg.

Pot smo nadaljevali v Koti, kjer je 
bila glavna proslava. V uradnem 
delu proslave so udeleženci 
kurirčkove pošte predali raport. Sle
dili so pozdravni govori predsednika 
občine Slov. Bistrice in predsednika 
republiške konference SZDL 
Mitja R ibičiča. Po partizanskem go
lažu so brigade izvedle svoje progra
me, ki pa  niso najbolje uspeli, ker je 
prekasna g l^b e n a  ^rem ljava  
folklorne skupine iz Srbije motila 
udeležence.

Naši pioniiji, udeleženci zbora, 
zaslužijo vso pohvalo za dostojno 
zastopanje naše občine. Takih poho
dov in srečanj s slovenskimi pionirji 
si še želimo.

N. PADEVSKI

BOŠTANJ:
ŠOLA ZAKOLIČENA

V ponedeljek s ije  12 strokovnja
kov na čelu z nosilcem idejnega 

načrta za novo šolo inž. Milivojem 
Lapuhom ogledalo predvideno 
zemljišče za novo boštanjsko šolo. 
Zemljišče so v grobem tudi zakoliči
li. Nova Marlesova m ontažna stavba 
bo imela 1.200  kvadratnih metrov 
površine in bo veljala 5,526.930 
dinarjev. Dokončana bo čez približ
no pol leta. Tako bo Boštanj dobil 
prepotrebno novo šolsko zgradbo, 
zakaj -stara se, ko smo že večkrat pi
sali, podira.

OTROCI NA MORJE

Prva izmena*predšolskih otrok bo 
letovala v Poreču od 12. junija dalje. 
Letovanje organizira občinska Zveza 
prijateljev mladine K ršl^ .

POHODI
REZERVNIH STAREŠIN

Občinski odbor Zveze rezervnih 
vojnih starešin v Krškem je v maju 
in juniju organiziral orientacijsko — 
taktične patrolne pohode za rezer
vne vojaške starešine. Udeleženci so 
poleg taktičnega dela, streljanja s 
pištolo in hoje s pom očjo zemljevi
da reševali tudi teoretična v p r a ^ j a  
iz splošne vojaške teorije in topogra
fije. Pred pričetkom  pohoda so se 
razdelili na petčlanske ekipe in po 
tem pod izbranim vodjem na 8 km 
dolgi poti reševali naloge, streljaH s 
pištolo in izpopolnjevali znanje ori
entacije po azimutu. Najboljši strelci 
so bili; Jože Jesenšek, Heiuik Kljun, 
Marjan Rožič, Al<yz Božič, Stani
slav Čuber in Jože Žabkar.

Udeležba rezervnih vojaških stare
šin je bila zelo dobra, največ udele
žencev pa je bilo iz Leskovca. Stare
šine so takšno obliko usposabljanja’ 
z veseljem sprejeli in upajo, da bo 
nadaljnje usposabljanje potekalo 
tudi na tako zanimiv način.

TONE ROŽMAN
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To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! -Starihove Zale ni več

S?

Pred tremi tedni se je vil 
skozi Črnomelj dolg spre
vod. Starikava Zala je odha
jala v svoj zadnji dom.

Vse življenje od rane mla
dosti ji je bil težak delovni 
dan. Tako je omahnila tudi v 
smrt sredi večernega dela pri 
živini. Vse življenje pa je 
ljubila tudi pesem in rože, 
rada je imela knjige in otro
ke. Zato jo je spremljal do 
Vojne vasi pionirski odred, 
ki nosi ime po njenem sinu 
Janku, narodnemu heroju. 
Zadnji dan in zadnjo noč v 
svoji hiši je prebila skoraj 
prekrita z množino temno 
rdečih rož in nagljev, ki jih 
je imela najraje.

Njeno družino je usoda 
britko tepla. Najprej je segla 
po njenih prvih dveh sino
vih. Komaj dobro odrasla 
šolskim klopem, sta odšla v 
gozdove med partizane. 
Prvorojenec Janko že avgu
sta 1941, drugorojenec 
Zvonko pa slabo leto kasne
je. Drugi je že po nekaj te
dnih ob italijanski ofenzivi 
za vedno izginil nekje v ro
ških gozdovih. Kake tri me
sece za njim je na Dobro
vljah nad Savinjsko dolino 
pod streli nemških osvajal
cev padel tudi Janko . . .

Tačas je Zala z možem in 
dvema mladoletnima otro
koma kot tisoči drugih trpe
la na Rabu in v Gonarsu. 
Daleč je bila njena Bela kra
jina , daleč njen Črnomelj in 
njeno polje. Bolj kot pri teh 
pa je ta čas bila pri svojih 
sinovih. N i tožila, ni jokala. 
Vedno je trdila, da ne more 
jokati, da jo le „notri boli". 
Bila je ponosna nanje in

vedno zvesta njihovi ideji, ki 
jo je spoznavala tudi za svo
jo.

Ko se je z najmlajšima 
vrnila iz internacije na razne- 
šeni dom, je vse začenjala 
iznova. Medtem pa ji je v 
Gonarsu umrl še mož Janko. 
Ni več mogel prenašati du
ševnih muk, ko so mu „pri- 
jatelji“ hodili pravit, da je iz
gubil oba sinova partizana. 
Obupal je. Zala pa je bila 
močna žena in mati in ni 
jokala -  vsaj očitno ne. Le 
ko se je življenje trgalo od 
nje onega zgodnjega pone
deljkovega jutra, so jo, ne
zavestno, oblile solze, kot da 
morajo privreti na dan, da je 
ne bodo težile še v grobu.

Ker je ves čas po osvobo
ditvi do zadnjega dne po
nosno stala med prvimi bor
kami za naš boljši jutrišnji 
dan, so ji ob slovesu pred
stavniki javnega življenja in 
družbenih organizacij izreka
li besede priznanja in zahva
le, nad njeno krsto pa je 
drhtela pesem o polju in o 
ptičkah, ki so zajokale, ker 
je ni.

Ob zvokih žalnih korač
nic se je skozi Črnomelj vil 
dolg sprevod in se za kratko 
ustavil ob spomeniku njene
mu padlemu sinu Janku. 
Zadnje srečanje mrtve mate
re z mrtvim-sinom.

Zdaj spi Starihova Zala na 
griču v Vojni vasi! Črnomelj 
in Bela krajina in njeno polje 
z rožami in ptičjim petjem  
in z žitom, iz znoja rasto-̂  
čim, leži pred njo. Nad 
zemljo, ki jo pokriva, pa 
stalno lebdi naš spomin in 
naša ljubezen.

Pokojna Zala Starihova s Sabinco in zvestim kužkom

■eeeeaseeeee■ ■

Gradimo prometno past?
Cestnega podvoza na cesti Chio- 

nielj -  R učetna vas, ki ga gradijo, se 
je že prijelo ime „ovinek sm rti". Za 
nepoznavalce ceste bo to prava past.

Vprašanje je, zakaj ni cesta spelja
na po levi strani železniške proge, ki 
bi jo na primernem mestu prečkala 
z nadvozom. Na tej trasi so zemelj
ska dela skoraj končana, ker je bila 
po njej načrtovana železniška proga 
Črnomelj -  Vrbsko, ki pa iz objek
tivnih razlogov ne bo zgrajena. Po 
njej zgrajena cesta bi bila preglednej
ša in varnejša.

Drugo vprašanje, ki me zanima: 
ali bo z modernizacijo cestc Kaniža
rica -  Črnomelj odpravljeno 
vprašanje prometa, na edini cesti 
skozi mesto, posebna na ozkih 
mestih te cestc pri stavbi banke in 
na mostu?

Trasa proge Črnomelj - Vrbsko 
teče mimo rudnika, Uelsada in 
Helta, ki so glavni uporabniki 
tovornega prometa proti železniški 
postaji in obratno. I udi na tem delu 
trase so /onieljska dela v glavnem 
končana, kakor tudi tctnolji za nu)sl 
preko Dobličice, vendar kaže, da te 
trase nihče ne upošteva kot možno 
za ureditev tovornega prometa od 
naštetih podjetij do železniške 
postaje, saj j/raclijo na njj stanovanj
ske bloke, ( e bo ni)va eesla, ki jo 
bo treba prej ali slej zgraditi, pote
kala po drugi trasi, potem je vpraša
nje, kakšne so tehnične in fmančne 
prednosti.

Menim, da jo treba na vprašanja 
dati tehnično in llnančnt) »iteme-

Mladini iz Dijaškega doma Majda Šilc sta v gozdu na Mokrcu spregovorila narodni heroj Hkiko Bratož 
— Oki in obveščevdec VOS Dušan Frenk — Dule. (Foto: foto ki^žek dijaškega doma)

Moji vtisi s tekmovanja v Tunisu
■Zelo sem se razveselil, ko sem na državnem prvenstvu „Kaj veš o 

prometu"" v Ljubljani zvedel, da sem dosegel drugo mesto in se 
tako uvrstil v ekipo, ki bo zastopala Jugoslavijo na mednarodnem 
tekmovanju v Tunisu. Za Jugoslavijo naj bi tekmoval še en pionir iz 
Ljubljane in dva iz Kranja.

v  ponedeljek, 14. maja, smo z le
tališča Brnik poleteli z letalom DC-9 
do Beograda, naslednji dan pa v 
Tunis. Prvič sem potoval z letalom, 
a poču til sem se odlično. Pilot je 
tudi dovolil, da smo tekmovalci-za 
nekaj m inut pokukali v kabino. Po
krajina pod nami se je hitro umikala 
in po dveh urah in pol smo že prista
li na tuniškem letališču. Presenečeni 
smo bili, ko so nas pričakali unifor
mirani tuniški pionirji, nam zaželeli 
dobrodošlico in izročili šopke 
rvetja. Ves čas so nas spremljali in 
skrbeli, da bi se dobro počutili. 
Čeprav smo se težko sporazumevali
-  Tunižani govore poleg arabščine 
še francoski -  smo bili vedno skupaj 
in postali dobri prijatelji.

Tekmovali smo dva dni: 17. in

USPELA 
ZBIRALNA AKCIJA

31. maja je bila po vsej Sloveniji 
akcija zbiranja starih oblačil, v kate
ri so sodelovali tudi novomeški mla
di člani RK. Akcija je' bila*dobro 
pripravljena. Na skupnem sestanku 
so se učenci četrtih  razredov razde
lili v skupine in določili vodje za 
učence iz nižjih razredov. Dva dni 
pred zbiranjem so obvestili o akciji 
meščane, tako da je potem  uspešno 
in hitro potekala. Do sedmih zvečer 
so zbrali vse pripravljene zavoje z 
oblačili. Tako so se mladi uspešno 
vključili v republiško akcijo.

VLADKO RADOVIČ, 
ZDiiNKA GORENC

18. maja. Najprej je bil na programu 
teoretični del. Vsak tekm ovdec je 
moral odgovoriti na 20  testnih vpra
šanj. Odgovarjali smo v slovenščini. 
Se isti dan je bila ocenjevalna vož
nja, v petek pa spretnostna vožnja in 
razglasitev rezultatov. Najbolj smo 
bili veseli, ko so nas pri spretnostni 
vožnji bodrili tuniški šolarji in s k ^ -  
dirali na tribunah „TITO —JUGO- 
SLAVI! T IT 0-JU G 0S L A V 1!“ 
medtem ko smo se mi na vso m oč 
trudili, da bi srečno prevozih čim- 
več ovir. Bili smo dobro pripravljeni 
m napravili smo le nekaj manjših 
napak. Veseli smo bih, k a so  razgla
sili, da je tretje mesto dosegla ekipa 
iz Jugoslavije; prvo so si priborili 
dom ačini, drugo Francozi, za nami 
pa so ostale še ekipe iz 14 držav. Za 
nagrado smo dobili lep pokal, ki ga 
hranijo v Beogradu.

Stanovali smo v'čudovitem  hote
lu Salvi'a, 25 km izven Tunisa. Tu so 
bile vse tekmovalne ekipe iz 17 
držav. Sprva smo se le ogledovali in 
občudovah uniforme, kmalu pa smo 
postali vsi ena velika družina ter v 
živalinem živžavu menjavali značke 
in nalepke.

Po tpkmovanju so nas z avtobu
som peljah na več izletov. Ogledali 
smo si znamenitosti Tunisa, staro 
Kartagino, Sousse in se popeljali v 
pristaniško mesto Bizerta, kjer je 
pokopanih 230 jugoslovanskih bor
cev iz prve svetovne vojne. S po 
sebnim dovoljenjem smo si v Mona- 
stiru ogledah rezidenco predsednika 
Habiba Burgibc. Zadnji dan pred 
odhodom  pa nas je sprejel in pogo-

V spomin Ivanu Jurčecu

Ijen, prepričljiv odgovor. Javnost 
upravičeno pričakuje pojasnila.

JANKO VRANHŠiC

KDAJ UREDITEV 
NOVIH ULIC?

V Na,selju Majde Šilc in okolici je 
v zadnjih letih zrastlo veliko novih 
hiš in nekaj novili ulic. Komunalno 
je ta predel dobro urejen, pač pa so 
ulice slabše kot v kakšni hribovski 
vasi. Prebivalce iz Ulice like Vašte- 
tove, IZ Maistrove in Slančcve ulice 
zanima, kdaj bodo omenjene ulice 
rekonstruirali, saj je promet po njih 
nemogoč. Na novomeško občinsko 
skupščino naslavljajo sledeče vpraša
nje: ali sc bodo kmalu začela dela za 
preureditev, ali so sredstva zago
tovljena in ali morda kdo ne zavira 
izvršitve načrtovanih del?

Da bi se na širile nepotrjene govo
rice, prosimo za točne informacije, 
saj gre za javno korist.

A .Š .

JAZ MISLIM DRUGAČE
V vašem listu sem brala o novem 

/akonu o delitvi kmečkega 
zehiljišča, pt) katerem naj bi bil 
lastnik samo eden, da st.' ne bi ilrobi-
lo. Na zdi se mi prav, da naj in p  
eden vse, drugi pa nič. Vsak si rad še 
kuj pridela na koščku /einlje, da ima 
poleg skromne plače še kaj. Po no
vem bi lahko potem eden imel do
10 ha, drugi pa niti ara. P. B.

Tiho in neopazno se je utrnilo šti- 
riinsedemdeset let dolgo življenje 
našega dobrega tovariša in prijatelja, 
učitelja Ivana Jurčeca. Zadnja leta 
ga nismo več srečavali na novome
ških ulicah, ker ga je  bolezen prikle
nila na dom. Plodno in bogato je bi
lo njegovo življenje, saj se je posvetil 
najlepšemu in najbolj odgovornemu 
pokhcu -  učitelju in vzgojitelju.

Izšel je iz družine ma
lega. obrtnika klobučarja v Kr
škem, kjer se je rodil 30. marca 
1899. Več bratov in sestra je imel in 
starši so želeli, da bi bilo njihovim 
otrokom  bolje ko-t njim. Zato so bi
strega Ivana poslali v Ljubljano na 
učiteljišče. Ker mu starši niso mogli 
dati vsega, kar je potreboval za pre
življanje, si je pomagal sam z in- 
štrukcijami. Ko je prišel do poklica, 
je inoral kot osemnajstleten fant k 
vojakom v Maribor in na vojsko v 
Romunijo, Poljsko in Ukrajino. Ko 
je bilo morije konec, sc je vrnil do
mov in se zaposlil v Smarjeti, Le
skovcu pri Krškem, Kostanjevici, v 
rodnem Krškem, v Trbovljah in pri 
Katarini nad Trbovljami. Od tam je 
prišel v Birčno vas, nato v Šmihel na 
osnovno šolo in v dijaški dom ter 
zaključil službovanje v Novem me
stu icot šolski inšpektor.

To so bile .:liižbcne postaje njego
vega življenja, neprostovoljno pa za
pori v Novem mestu. Starem piskru 
v Celju in vojno ujetništvo v Muehle- 
bergu ob Labi, ki jih je moral prero- 
mati, ker je bil zvest sin svojega na
roda in iskreno predan delavskemu 
razredu. Vseh teh lastnosti se je na
vzela njegova družina, sin, obe hčer
ki in žena.

Trda leta v prvi svetovni vojni na 
bojiščih so mu kalila značaj in dala 
življenjske izkušnje, devet učitelj
skih let v rudarskih levirjih pa mu je 
izklesalo svetovni nazor.

V Birčni vasi je bil, ko so prišli 
nad nas težki dnevi okupacije. Zelo 
je trpel, ko jc videl, kako se je raz
kosala na.ša domovina in kar odlegld 
mu je, ko je bil povabljen v 0 .svobo- 
dilno fronto. Spoznal jc, da ni vse 
izgubljeno, in se takoj vključil v os
vobodilno delo. Vse svoje izkušnje, 
znanje in ugled je porabil pri svojem

delu, dokler mu ni v avgustu 1942 
težka operacija preprečila terenske
ga dela. Obdržal je zveze in bil na 
tekočem z vsem dogajanjem. Ko jc 
prišla italijanska okupacija, je že to 
liko okreval, da se je vključil v Lev
stikovo. brigado, toda zdravniki so 
ugotovili, da ni dovolj kre|)ak za tež

ko brigadno življenje. Zato je ostal v 
Birčni vasi in delal kot prosvetni 
propagandist. Pri tem delu so ga 
oktobra 1943 aretirali Nemci in za

čel se je njegov križev pot; novome
ški zapori, nato celjski Stari pisker 
in od tam s težkim verigami na ro
kah dolga pot na Saško v M uehlbe^ 
ob Labi. Tamkajšnji vojni ujetnik 
dr. Jože Potrč, človek z zlatim sr
cem, je bil opozorjen na Ivana Jur
čeca in ga je vključil v skrivno tabo- 
ri.ščno organizacijo. Tam je bilo 
dovolj dela za cilje Osvobodilne 
fronte, saj številni jugoslovanski sta
ri vojni ujetniki sploh niso vedeli, 
kaj se dogaja doma, kar pa so vedeli, 
ni bilo res.

Dragi tovariš in prijatelj Ivan!
V imenu vseh tvojih prija

teljev, v imenu vseh množičnih orga
nizacij in zlasti Občinskega odbora 
Zveze združenj borcev Novo mesto 
se z velikim spoštovanjem in globo
ko pieteto zahvaljujem za vse, kar si 
dal svojemu narodu v boju za svobo
do.

llvala ti!
' Bogo Komelj

SREČANJE V ZAGREBU

Člani kluba OZN osnovne šole 
„Jurij Dalmatin" v Krškem smo ma
ja odšli na prijateljski obisk k pionir
jem v Zagreb, kjer smo bili lepo 
sprejeti. Po pozdravnih govorih in 
pogo.stitvi smo si ogledali mesto in 
njegove znamenitosti. Odšli smo tu 
di na krajši zlet iz mesta in na letali
šče, kjer so nas navdušila velika leta
la. Popoldanski program smo 
zaključili s športnimi tekmovanji.

Srečanje nam bo ostalo v lepem

spominu. m ii^a  (il.AS 8 . razred

stil jugoslovanski ambasador v Tu
nisu.

Srečni smo, ker smo si ogledali 
največja turistična mesta v Tuniziji, 
se kopali v Sredozemskem morju, 
videli bedno življenje ljudi na nero
dovitni zemlji in se prvič peljali do 
roba puščave, kjer smo navdušeni 
jezdili kamele.

Čeprav je bil program bogat, so 
dnevi hitro minevali, teden je bil 
naokoli in v torek, 2 2 . maja, smo že 
pristali na Brniku, kjer so nas priča
kali starši.

Za tekmovanje sem se pripravljal 
vsako prosto uro, vse praznike in se 
vedno nekohko bal, kako se bom 
uvrstil. Ves trud p a 'je  poplačan s 
tem , da sem videl Afriko, saj je bilo 
to zame nekaj edinstvenega. Najbolj 
pa sem srečen, da smo na tekmova
nju častno zastopali našo Jugo
slavijo.

BOJAN MALUS 
osn. šola Jurij Dahnatin, Krško

DOMINVEST 
odgovarja
Na javno vprašanje tov. Vilija 

Zupančiča v zvezi z novim 
to č k o v a n je m  s t a n o v a n j ,  
pojasnjujemo naslednje:

Naše podjetje izvaja novo 
točkovanje stanovanj na podlagi 
zakona o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj 
(Uradni list SRS št. 5 0 /7 2 ) in 
odloka o merilih za ugotovitev 
nove vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj na obm očju občine 
Novo mesto (Skupščinski Do
lenjski list št. 13/73). Samo 
točkovanje se izvaja na osnovi 
posebnega priročnika, ki je enak 
za vso republiko. Točkujejo se le 
elementi, ki jih stanovanje vse
buje. Slabša kvaliteta stanovanj 
je izražena v sorazmerno nižjem 
številu točk.

Izolacija stanovanja tov. Zu
pančiča v bloku št. 2 na Mestnih 
njivah jc gotovo izvedena v 
okvirih normativov, ker sicer 
stanovanje ne bi bilo tehnično 
prevzeto. Izvajalec je bil SGP 
„Pionir" Novo mesto, uporabno 
dovoljenje pa je izd ^  pristojni 
organ SOb Novo mesto, in na to 
podjetje Dominvest ne more z 
ničemer vplivati. V kolikor pa 
stanovalci shranjujejo v kleteh 
m okra drva in druge predmete, 
ki zaudarjajo, pa je to zadeva, ki 
naj jo  sporazumno rešujejo sami 
stamovalci, in spada pod spošto
vanje hišnega reda, nikakor pa to 
ne more vplivati na tehnično 
kvahteto stanovanj.

PODJETJE DOMINVEST 
NOVO MESTO

Z brigado pri uri 
zgodovine

Prvo nedeljo v juniju so se na vsa
koletni ekskurziji srečah mladinci iz 
Dijaškega doma Majde Šilc in borci 
X. ljubljanske udarne brigade. Ppt se 
je  začela v vasi Golo, kjer je bila bri
gada ustanovljena. Pred spominsko 
ploščo so o tem dogodku govorili 
narodni heroj Bratuž-Oki, obvešče
valec Mihajlo Boris in domačin 
Peček.

Članica SNG Vladoša Simčičeva 
je recitirala pesem Samo milijon nas 
je. Pri partizanskem spomeniku pod 
Kureščkom se je program nadaljeval 
s partizanskimi pesmimi. V nadalje
vanju poti je pri gozdarski koči, kjer 
je b iv ^ ira l  Šercerjev bataljon, spet 
tekla beseda o junaških bojih. Slavje 
se je nadaljevalo s plesom, ukanjem 
in partizansko pesmijo, ki je odme
vala po temnih gozdovih v spomin 
na slavne dni. Ko so se udeleženci 
okrepčali z okusnim partizanskim 
golažem, so se spustih k Išci in pr- 
isluhniU pripovedi o poklanih ran
jencih, ki jo  je obudil Oki. Prešli so 
Išco in se razšli proti svojim 
domovom.

Za mlade iz Novega mesta je  bil 
dan, preživet z borci, izredno doži
vetje, saj so na kraju samem podo
življali težke in svetle trenutke naše 
zgodovine. Takih srečanj med mla
dino in borci bi bilo lahko še več. 
Le tako bo znala mladina pravilno 
ceniti našo veliko narodnoosvobo
dilno borbo.

MARJAN TRATAR -  UCO

Otroci lahko čakajo?
• Na osnovni šoh „Jurij Dalmatin" 
v Krškem imajo 3()4 vozače, ki jih 
prevaža avtobusno podjetje Izletnik 
s štirimi avtobusi in kombi iz leskov- 
ške osnovne šole. Dva avtobusa vozi
ta na Zdole, po eden pa v Dolenjo 
vas in na Pijavsko. Morali bi voziti 
po voznem redu, ki ga je predlagalo 
podjetje Izletnik v začetku šolskega 
leta, vendar ni tako. Zamude se 
vrstijo, dolge po n ek ^  m inut, ur, 
včasih pa še več. Tako so učenci 11. 
maja morali domov peš, nekateri tu 
di 9 km. 22. maja so kljub obljubi 
zaman čakah na avtobus, ki bi se 
moral vrniti po učence. 30. maja se 
šoferju in sprevodniku ni dalo poča
kati vseh učencev, ampak sta odpe
ljala, kljub tem u da sta vedela, da 
niso polnoštevilni.

T ^ o  je torej poslovanje Izletni
ka, ki mu občinska skupščina vse 
vožnje pošteno plača. VOGRINC

NASILNI FOTOGRAF

Zadnjo nedeljo v aprilu sem’ na 
bratrančevo željo v Črnomlju slikala 
njegovo hčerko in kasneje na željo 
drugih staršev tudi njihove otroke 
po obhajilu. Blizu stanujoči fotograf 
Božič pa mi je začel groziti in mi 
poskušd  uničiti fotografski aparat. 
S pom očjo drugih ljudi in na račun 
manjših prask mi je uspelo rešiti se 
n a^n eg a  fotografa. Prav gotovo si 

1 tov. Božič na ta  način ne bo dobil 
ne novih strank niti ugleda. .

MARJANA PETERC i C

NA PRAGU PETROGRAFIJE

Prirodoslovno društvo Slovenije 
je  priredilo za najprizadevnejše čla
ne krožkov na srednjih šolah v Slo
veniji izlet na Pohorje. Ekskurzijo je 
vodil dr. inž. Duhovnik in pod nje
govim strokovnim vodstvom so dija
ki in mentorji krožkov spoznavali 
razne zanimivosti iz petrografije in 
pomen znanstvenih dognanj izkori
ščanj kamnolomov na pobočju Po
horja. Nekateri udeleženci so zbiraU 
primerke kamenin, rastlin in živali 
za m atične krožke in.zbirke. Sred
nješolci so se vrnili na domove polni 
vtisov, ki jih bodo m orda usmerjali 
tudi v poklic.

BOŠTJAN NOVŠAK

V nedeljo, 3. junija, je 110 rezervnih oficiijev in podoficiijev iz 
Straže pri Novem mestu preizkušalo svoje znanje in opravljalo izpi
te iz specialne vojne topografije, zavarovanja objektov in streljanja 
z vojaško puško. Na zbornem mestu v Straži je rezervni p. polkov
nik Jure Dragovič prisotnim razložil pomen akcije in teme za 
opravljanje izpitov. Razdeljeni v skupine so v presledku 10 minut 
začeli reševati naloge. Skupine so prehodile po 8 km. Ocenjevalna 
komisija je ugotovila, da Sio rezervni starešine iz Straže dobro pri
pravljeni za reševanje najtežjih nalog na terenu. ‘ M. Š.
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Komisija za medsebojna delovna razmerja, kadre in štipendi
ranje pri AGROKOMBINATU KRŠKO 

r a z p i s u j e  
za šolsko leto 1973/74 

Š T I P E N D I J E

za 15 slušateljev sadjarsko — vinarskega oddelka na

POKLICNI KMETUSKI ŠOLI V SVEČINI

Šolanje traja 2 leti. Pogoje za sprejem izpolnjujejo učenci z 
uspešno dokončano osnovno šolo, stari 1 5 —18 let, ki imajo 
veselje do kmetijstva.
Svojeročno napisano prošnjo naj kandidati z ostalimi doka
zili pošljejo na naslov Agrokombinat Krško v 15 dneh po 
razpisu tega oglasa.

ŠOLSKI CENTER BREŽICE
Trg dr. Ivana Ribarja 14

R A Z P I S U J E  
vpis učencev za šolsko leto 1973/74 v:

I. RAZRED GIMNAZIJE
I. RAZRED PEDAGOŠKE GIMNAZIJE IN
I. RAZRED ŠOLE ZA PRODAJALCE

GIMNAZIJA IN PEDAGOŠKA GIMNAZIJA

V I. razred gimnazije bo sprejetih 90 učencev, v I. razred 
pedagoške gimnazije pa 30 učencev.
Sprejeti bodo učenci, ki so končali osnovno šolo najmanj z 
dobrim uspehom in so pozitivno ocenjeni iz tujega jezika ter 
niso starejši od 17 let.
Prvi tuji jezik — angleščina.
Drugi tuji jezik — francoščina ali nemščina.
Vpisovanje učencev bo do 26. 6. 1973, vsak dan od 8. do
14. ure. Prijavi za vpis (obrazec DZS 1,20) kolkovan z 2,00 
din, priložite spričevalo o dokončani osnovni šoli (v origi
nalu).
Vse informacije dobite vsak dan od 8. — 14. ure na šoli ali 
po telefonu 72-234.

ŠOLA ZA PRODAJALCE

V prvi razred šole za prodajalce bo sprejetih 190 učencev. 
Šolanje traja tri leta. Učenci imajo med šolanjem polovico 
šolskega leta teoretični pouk v šoli in polovico šolskega leta ‘ 
praktični pouk v trgovski delovni organizaciji.
Vpisni pogoji so naslednji:
— končana osnovna šola (najmanj dober uspeh) z oceno iz 

tujega Jezika
— starost do 18 let
— zagotovljeno učno mesto za praktični pouk.
Kandidati si zagotovijo učno mesto za praktični pouk tako, 
da predložijo ižjavo (obrazec 1,95), ki jo izpolni trgovinska 
delovna organizacija.

Pri vpisu morajo učenci do 15. julija 1973 vložiti:  ̂ ^
1. prijavo za vpis (obrazec DZS 1,20), kolkovano z 2,00 

din,
2. spričevalo o dokončani osnovni šoli v originalu,
3. zdravniško spričevalo,
4. izjavo (obrazec DZS 1,95)
Vse dokumente oddajte v trgovski delovni organizaciji, kjer 
boste sklenili učno pogodbo.

DOM UČENCEV

Dom učencev Šolskega centra Brežice bo v šolskem letu 
1973/74 sprejel 120 učencev (40 fantov, 80 deklet). Za 
sprejem v dom učencev morate oddati:
1. vprašalno polo za sprejem gojencev (obr. 1,74),
2. potrdilo o premoženjskem stanju,
3. potrdilo o osebnih dohodkih zaposlenih staršev,
4. prošnjo, kolkovano z 2,00 din.

' Ravnateljstvo

[VPIS V POSLOVODSKO ŠOLOl
ŠOLSKI CENTER BREŽICE 
Trg dr. Ivana Ribarja 14

RAZPISUJE

v šolskem letu 1973/74 vpis v POSLOVODSKO ŠOLO -  
oddelek za odrasle.

Pogoji za vpis so:
— uspešno končana šola za prodajalce
— priporočilo gospodarske organizacije, iz katerega je raz

vidno, da kandidat že najmanj dve leti uspešno opravlja 
naloge na svojem delovnem mestu.

Pri vpisu, ki bo od 20. 6. do 30. 6. 1973, morajo kandidati 
predložiti:
1. prijavo za vpis, kolkovano z 2,00 din (prijavo dobitd v 

tajništvu šolskega centra Brežice),
2. priporočilo gospodarske organizacije,
3. spričevalo o zaključnem izpitu,
4. dopisnico s točnim naslovom.

Pri vpisu mora kandidat plačati vpisnino 20,00 din.
Šolanje traja dve leti, pouk je popoldan, 4-krat na teden.
O višini šolnine in programu bodo kandidati obveščeni na 
skupnem sestanku po izvršenem vpisu.

Ravnateljstvo

PRODAJALNA
ŠENTJERNEJ

VES GRADBENI MATERIAL, KI GA POTRE
BUJETE ZA GRADNJO HIŠE, LAHKO KUPI
TE V NAŠI PRODAJALNI. rvfls 1

PRAVI 1 
KORAK 

JE
KORAK
DO

SPREJEMAMO TUDI NAROČILA ZA VEČJE 
KOLIČINE OPEKE.

POKLIČITE NAS PO TELEFONU: 85-303

NOV VOZNI RED
Podjetje AVVOPROMEi; GOSTINSTVO IN TURIZEM 
„GORJANCI", NOVO MESTO -  STRAŽA, sporoča 
cenjenim potnikom, da začpe voziti na liniji NOVO MESTO
— DOLENJSKE TOPLICE avtobus po novem voznem redu, 
■n sicer:

Odh. iz DOL. TOPLIC od 5.00 ure dalje vsako polno 
uro do vključno 22. ure; povratek 
iz NOVEGA MESTA od 6.30 dalje vsako uro do vključ
no 22.30.

Po tem voznem redu bo avtobus vozil ob delavnikih. Ob 
nedeljah in praznikih pa bo vozil avtobus po naslednjem 
voznem redu:

Odh. Iz DOL. TOPLIC ob 5.00, 9.00, 12.00 In 19.05 In 
Iz
NOVEGA MESTA ob 8.30, 10.30, 12.30, 16.30 in 
18.30.

Dalje sporočamo', da uvajamo novo avtobusno linijo, in 
sicer:

ČRNOMELJ -  METLIKA*• -  NOVO MESTO -  LJU
BLJANA -  ŽUŽEMBERK -  NOVO MESTO -  METLI
KA -  ČRNOMELJ.
Odh. Iz Črnomlja ob 4.00 In Novega mesta ob 5.05, 
prihod v Ljubljano ob 6.20.
Odh. Iz Ljubljane ob 12.00, iz Žužemberka ob 13.08 In 
prihod v Novo mesto ob 14.01. Iz Novega mesta ob 
14.30 za Črnomelj.

Avtobus ima po tem voznem redu v Ljubljani zvezo za vse 
smeri, tudi za Trst.

AVTOBUSI BODO ZAČELI VOZITI PO OBJAVLJENEM 
VOZNEM REDU 20. 6. 1973, ZA LINIJO NOVO MESTO -  
DOL. TOPLICE in ZA LINIJO ČRNOMELJ -  LJUBLJANA
-  ČRNOMELJ PA 1. 7. 1973.

t r e b a n j s k a
i n d u s t r i j a
m o n t a ž n i h
o b j e k t o v
t r e b n j e t r i m o

UČNA MESTA!
RAZGLAŠA 

na podlagi sklepa komisije za delovna razmerja

20 prostih učnih mest za
KONSTRUKCIJSKE KLJUČAVNIČARJE

2 prosti učni mesti za 
AVTOMEHANIKA

POGOJI: uspešno kofičana osemletka In zdravstvena
sposobnost za ustrezen poklic.

ŠTIPENDIJE
IN RAZPISUJE 

več štipendij za študij na naslednjih

SREDNJIH ŠOLAH

-  GRADBENI TEHNIŠKI ŠOLI
-  STROJNI TEHNIŠKI ŠOLI
-  EKONOMSKI SREDNJI ŠOLI >

IN VIŠJIH OZ. VISOKIH ŠOLAH

-  FAG -  ODDELEK ZA GRADBENIŠTVO
-  FAKULTETI ZA STROJNIŠTVO
-  EKONOMSKI FAKULTETI
-  PRAVNI FAKULTETI

Prednost pri Izbiri imajo kandidati višjih letnikov. Prošnji za 
štipendijo je potrebno priložiti potrdilo o šolanju, zadnje 
šolsko spričevalo, potrdilo o dohodku oz. katastrskem do
hodku.
Prošnje na razpis sprejema splošni sektor podjetja 30 dni po 
dnevu razpisa.

DOLENJSKE BANKE IN 
HRANILNICE v Novem mestu 

in poslovnih enot v Krškem, 
Metli ki. Novem mestu, 
Trebnjem in na Mirni

KJER ZBIRAJO HRANILNE VLOGE IN-JIH OBRESTU
JEJO OD 7,5 DO 10-ODST.
VODIJO ŽIRO RAČUNE IN DEVIZNE RAČUNE OBČA
NOV
OPRAVLJAJO DEVIZNO-VALUTNE POSLE IN ODKUP 
TER PRODAJO DEVIZ
DAJEJO KREDITE ZA STANOVANJSKO GRADNJO, 
POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA, OBRTI IN TURIZMA NA 
PODLAGI NAMENSKEGA VARČEVANJA 
ODOBRAVAJO KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE KRE
DITE
OPRAVLJAJO VSE DRUGE BANČNE POSLE

ZAUPAJTE DBH SVOJE DENARNE ZADEVE SAJ JE TO 
VASA BANKA.

DBH
NOVOlESn

GOSTINSKI DELAVCI!
veletrgovina

E P E C E P iD a
bled

razglaša naslednja prosta delovna mesta:

1) GOSTINSKE DELAVKE ZA STREŽBO 
Pogoj: brez kvalifikacije

2) GOSTINSKE DELAVKE ZA POMOČ V KUHINJI 
Pogoj: brez kvalifikacije

3) NATAKARICE 
Pogoj: KV natakarica

Samska stanovanja so zagotovljena.
Pod točko 1 In 2 je možnost šolanja v zimskih mesecih za 
pridobitev kvalifikacije.
Ponudbe pošljite na naslov: Veletrgovina Špecerija Bled do
15. junija.

ZGP Mladinska knjiga 
TOZD Založba 
Ljubljana, Titova3

o b j a v l j a  
prosto delovno mesto

INKASANTA 
ZA OBMOČJE BREŽICE

Pogoj: sposobnost komuniciranja s kupci, uglajen nastop, 
veselje do tovrstnega dela. Zaposlitev je honorarna ali 
redna.
Datum nastopa takoj ali po dogovoru, poskusna doba 3 
mesece. Ponudbe sprejemamo na naslov: ZGP Mladinska 
knjiga — TOZD Založba, Kadrovski oddelek, Ljubljana, 
Titova 3, do zasedbe delovnega mesta.
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Sen^mejski oktet smo do zdaj poznali zlasti po njegovih uspešnih nastopih na dolenjskih odrih in 
RTV. Manj znano je, da so ti pevci prav tako dobri organizatoiji. V pripravah na prvo revijo oktetov, 
ki bo čez deset dni v Šentjerneju in na kateri bodo tudi sami peli, sodelujejo vsi. (Fot: Mirko 
Vesel)

Petindvajset oktetov na hipodromu
Šentjernej: revija, na kateri bodo peli oicteti iz naše republike in iz zamej

stva, bo posvečena obletnici slovenskih kmečkih uporov

Prireditev, za katero je dal pobudo Tone Kozlevčar, član Sloven
skega okteta, bo 24. junija na zabaviščnem prostoru pri hipodromu 
v Šentjerneju (ob slabem vremenu pa v prosvetnem domu).

stop poleg domačega Sentjemejske- 
ga okteta prijavili; Briški oktet. 
Dolenjski oktet iz Novega mesta, 
gasilski ok te t iz Gornje Radgone, 
goriški ženski ok tet (zamejski),

Tajnik iniciativnega odbora Vili 
Petelin je povedal, da so se za na-

REZERVISTI: ODLIČNO

V streljanju z v o ja ^ o  puško in 
spoznavanju orientacijskih znakov 
so se 10. junija pomerili člani ZRVS 
v Dolenjskih Toplicah. Poleg 60 re
zervnih vojaških starešin se je orien
tacijskega pohoda udeležilo tudi 10 
mladincev. Komisija je  ugotovila, da 
rezervisti v tem  kraju še niso dosegli 
tako dobrih rezultatov.

F. JERINA

KOČEVJE 
ZA MLADE AFRIČANE

Pionirji osnovne šole Kočevje so 
se vključili v nabiralno akcijo šol
skih potrebščin za otroke iz tabori
šča Tondure v Mozambiku. Zbrali 
so že okoli 1500 svinčnikov in zvez
kov. Do 10. junija jih  morajo poslati 
v Ljubljano na RK Slovenije. Ves 
zbrani material za pom oč otrokom  
iz Tondure bo RK poslal konec 
junija organizaciji FRELIMO. Naj
bolj so se pri tej akciji izkazali naj
mlajši pionirji osnovne šole Kočevje, 
ki zaslužijo še posebno pohvalo.

o k te t bratov Pirnatov iz Jarš, vokal
ni ok te t „Jelovica,** Koroški ok tet 
iz Raven na Koroškem, pevski ok tet 
iz Logatca, vokalni ok te t, „Javor** s 
Pivke, podpeški ok te t, ok te t TRD iz

Vili Petelin; ves Šentjernej je v 
pripravah na revijo

Prevalj, vokalni ok te t Sava iz Kra
nja, o k te t gasilskega društva v Sevni
ci, slovenjgraški ok tet, ok tet lovdce 
družine iz Sodražice, nadalje šenčur- 
ski, trboveljski, ljutomerski, šaleški, 
tržaški ok tet (zamejski), gornjevaški 
(okolica Škofje Loke), K orošci aka
demski o k tet ter ok te t Marles.

Vsak ok tet bo pripravil dve pesmi 
za samostojen nastop, vsi skupaj pa 
bodo pod vodstvom Radovana 
Gobca zapeli tri pesmi: Seljačko, Le 
vkup, le vkup, uboga gmajna in 
Pesem o Slavi.

Slavje bo začela godba iz Gorij 
pri Bledu s prom enadnim  koncer- 

. tom ob 9. uri. O kteti bodo zatem 
opravili skupno vajo, ob 13.30 po 
bodo v sprevodu odšli na prire
ditveni prostor, kjer bodo nastopali 
po abecednem redu. Revija se bo 
končala z nastopom  folklorne 
skupine iz Dijaškega dom a Majde 
Šilc.

Prireditelji (predsednik prireditve
nega odbora je Miloš Poljanšek, čla
ni pa direktorji nekaterih podjetij in 
predstavniki družbeno-poUtičnega 
življenja novomeške občine) bodo 
do revije izdali poseben bilten z 
opisom nastopajočih oktetov, 
15.000 letakov in lepakov, prilož
nostne ovojnice, nalepke za avtomo
bile in podobne propagandne poseb
nosti.

Pričakujejo, da se bo prireditve 
. udeležilo okoli 3.000 obiskovalcev.

Janezu v slovo
25. maja smo v Podbočju poko

pali 79-letnega Janeza Kuharja iz 
Ljubice Dola. Mož zasluži, da mu 
napišemo nekaj besed v spomin.

Rodil se je  v hribovski km ečki 
družini in odraščal na skopi zemlji v 
sk ro m n ^ a  človeka. Se ne 20 let star 
je okusil grozo vojne in ujetništva, 
ko je bil ko t avstro-ogrski vojak za
je t na ruski fronti. Po vrnitvi domov 
je  prevzel očetovo posestvo in z dru
žino trdo delal za vsakdanji kruh. 
Težko življenje pa mu ni preprečilo, 
da ne bi vzgojil svojih o trok  v zaved
ne Slovence, kakršen je bil on sam.

Ko je okupator zasedel našo do
movino, je vedel, na kateri strani je 
njegovo mesto. Svojo v globeli skri
to  dom ačijo je odprl organizatorjem 
Iju d sk ^a  odpora, borcem in teren
cem. Č etudi se je z družino težko 
preživljal, je rad odstopil potrebno 
hrano. Z vso družino je tako sodelo
val v narodnoosvobodilni borbi vsa 
štiri leta.

Po osvoboditvi je Janez ostal 
skromen ko t prej in se ni postavljal s 
svojimi zaslugami. Borci in terenci 
pa  so še vedno bili z vsem gostoljub
jem sprejeti, kadarkoli so prišli k 
njemu obujat spomine.

Zaradi svoje skromnosti in prid
nosti je bil Janez spoštovan in pri
ljubljen m ed ljudmi, kar se je izkaza
lo na njegovem pogrebu, ki so se ga 
poleg množice dom ačinov u d e l e ^  
tudi člani Združenja borcev iz Pod
bočja, borci iz Kostanjevice in dele
gacija ZB NOV iz Krškega.

Janeza ni več. Vsi, ki smo ga po 
znali, ga imeli radi in ga spoštovali, 
pa ga bom o ohranili v živem spomi
nu.

J. S.

Pohvaljena Mirna
na zborovanju borcev

„Pom oč nerazvitim je sicer dobro 
začrtana, se pa prepočasi izvaja,** je 
dejal na  nedeljskem zborovanju 3. 
bataljona VDV, ki ima na Mimi do
micil, član sveta federacije Viktor 
Avbelj — Rudi.

Krajevna skupnost Mirna, ki je 
ves prejšnji teden slavila krajevni 
praznik z najrazličnejšimi prireditva
mi, je pokazala, kako razbiti okove 
narazvitosti. Zvezno priznanje, ki ga 
je  dobila, je pohvala in spodbuda. 
Zavzetost prebivalstva je Viktor 
Avbelj še posebej podčrtal.

Mirenska krajevna skupnost letos 
ne načrtuje večjih novih akcij. H 
koncu gredo dela za vodovod na Se
lih, dokončati pa je treba tudi po
dobna dela na Cimiku. „Čeprav gre 
za drobne stvari, pomenijo ljudem 
več ko t veliki, a neuresničljivi načr
ti,** je poudaril Viktor Avbelj na 
Mirni.

A. Ž.

Samo po cestah v nedostopne gozdove
Geslu »Jemlji in dajaj!« se gozdarji ne smejo izneveriti • Gospodarjenje z gozdovi pomeni odgovor

nost do sedanjih in prihodnjih rodov

„Vse to je zraslo v gozdu,“ pomislimo, ko na cestah srečujemo 
težke, s hlodovino naložene tovornjake. Dober računar mimogrede 
oceni še vrednost lesa in ugiba o cvetoči kupčiji z bogastvom, ki ga 
je dala narava. Seveda ga je dala, toda gozdaiji morajo skrbeti še za 
kaj drugega kot za posek.

Vedno znova slišimo glasove, da manjka lesa, da industrija nima 
surovin. Zdaj zaženejo in krik papimičaiji, zdaj izdelovalci ko
pit pa spet mizaiji in kolektivi d r u ^  zvrsti lesnopredelovalne indu- 
striie.

Največkrat je vzrok cena. Gozdar
ji raje prodajo les na tuje, da je iz
kupiček večji in da dobe devize za 
sodobne stroje, s katerimi opravijo 
delo v gozdu hitreje in temeljiteje.
Ravnovesje med izvozom in potre 
bami dom ačih kupcev najlaže uja
mejo tam , kjer imajo razvito poslov

no tehnično sodelovanje med 
gozdnimi gospodarstvi in industrijo.

SKRBI 
SIROMAŠNIH OBMOČIJ

Na obm očjih z izčrpanimi gozdo
vi bolj občutijo  pomanjkanje lesa

K

Poskusi in zadovoljen boš l(ot tisoči 
Jugoslovanov, ki ugotavljajo:

•prijetno žvečenje zaradi ameriške oumi iiaze 
•osvežujoč in dolgotrajen ol(us
•sličice s

številko;
5.1ii2!i 
35
nagrajujejo 
brez žrebanja
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žvečilno gumo kupite posamezno ali v tripaku

kot tam, kjer so lesne zaloge bolj 
bogate. V siromašnih gozdnih prede
lih so tudi potrebe po naložbah v 
nove gozdne-nasade večje. Med taka 
obm očja sodijo gozdovi brežiškega 
gozdnega gospodarstva. Raztezajo se 
od Gorjancev do Litije, Bohorja in 
Orlice. GG Brežice gospodari s 70 
tisoč hektari gozdnih zemljišč in od 
tega je kar 25 tisoč hektarov neizko
riščenih površin z izsekanimi, zapu
ščenimi gozdovi, ki bi jih morali 
čimprej zasaditi.

G ozda^i opozarjajo tudi na po
manjkanje iglavcev v gozdovih, s Ka
terimi gospodari GG Brežice. Samo 
22  odst. jc iglavcev, med hstavci pa 
prevladuje bukev. Ta daje komaj po
lovico tehničnega lesa, ostalo pa je 
uporabno le za kurjavo.

Gozdno gospodarstvo Brežice 
gospodari s 55 tisoč hektari zaseb
nih gozdov in 15 tisoč hektari goz
dov v družbeni lastnini. Kmetje po 
sekajo v svojih gozdovih okoli 
80.000 m3 lesa na leto. Večino ga 
uporabijo za lastne potrebe in le ka
kih 28.00 m3 ga gre v prodajo.

ČE INDUSTRIJA 
PONUDI ROKO

Gospodarjenje z gozdovi je pove
zano z vrsto investicij. GG Brežice 
nameni letno po 2,5 milijona dinar
jev za gozdno obnovitvena dela in 
okoli 2 milijona za investicije. Po
djetje je v zadnjih letih doseglo 
plodno poslovno-tehnično sodelova
nje s krško tovarno papirja. „Celulo
za** prispeva vsako leto po 2 milijo
na dinarjev za nove topolove nasade. 
Trenutno ima GG 700 ha topolovih 
plantaž raznih starosti. Devetletni 
nasadi imajo 215 kubičnih metrov 
lesa na hektar, pri starosti petnajst 
let pa pričakujejo že 400 kubičnih 
metrov. To pomeni na 700 ha 280 
tisoč kubikov, ali skoraj petletni po- 
.sek na 15 tisoč hektarih. Presenetlji
vo velike številke samo spodbujajo 
tovrstne naložbe. Tam, ker nič ni, 
tudi nič samo ne zraste, tam je po
trebna človeška roka, potreben je 
denar.

BREZ CEST NI LESA

Za gozdarstvo so pomembne tudi

ceste, zato jih tako vztrajno gradijo 
in odpirajo svetu prej nedostopna 
obm očja. Gozdno gospodarstvo Bre
žice je imelo 1968. leta 171 km cest 
ali 13,6 m na ha. Do leta 1970 jih 
bo že 256 km ali 20 m na hektar.

Ceste pomenijo dvojno prednost: 
na eni strani dostop v gozdove, na 
drugi pa m ožnost za prevažanje de
lavcev na delovno mesto. To prinaša 
v življenje gozdarjev sodobnejši 
utrip, krajšo po t na delo in domov. 
Čeravno so stroji pri najtežjih delih 
že zamenjali človeka, je gozdarski 
poklic še vedno naporen.

Gozdni delavci nimajo strehe nad 
glavo in marsikdaj tudi ne možnosti 
za urejeno prehrano. V Sloveniji jih 
je pri 15 gozdnogospodarskih orga
nizacijah zaposlenih okoh 4 tisoč, 
vendar jih je tretjina že starih nad 
40 let. Do leta 1985 bo Slovenija 
potrebovala kar 1100  novih gozdar
jev.

VZOREN CENTER NA PLANINI

Za skladen razvoj izobraževanja je 
bila letos ustanovljena izobraževalna 
skupnost za gozdarstvo Slovenije in 
ta si prizadeva za večji vpis mladih 
ljudi v šolo za poklicne gozdne de
lavce. Sola ima sedež v Postojni, v 
raznih krajih Slovenije pa sedem iz
obraževalnih centrov. Eden izmed 
njih je na Planini nad Sevnico. V 
njem je prostora za 16 učencev, ven
dar jih je trenutno le osem. Center 
je izredno lepo urejen, da skoraj ne 
spominja na internat, kakršnih smo 
vajeni. Poskrbljeno je za res udobno 
počutje učencev med šolanjem.

Šolanje gozdnega delavca velja 
okoli 28 tisočakov na leto, vrednost 
dela, ki ga opravi učenec pri prakti
čnem pouku, pa cenijo na 10 tisoč 
dinarjev. Med mladino ni pravega za
nimanja za gozdarski poklic, zato 
gozdna gospodarstva ne morejo 
sproti vnovčiti denarja, ki so ga na
črtno  predvidela za investicije v to 
vrstne kadre. Pomagajo si z izobra
ževanjem odraslih delavcev, za kate
re prirejajo razne krajše tečaje. V šo
le za gozdne delavce vabijo mladino 
iz drugih republik, da bi tako pravo
časno izpopolnili kadrovske vrzeli.

JOŽICA Ti;PPEY

DIMNIK SCHIEDEL
JE OKROGEL, KAR DAJE TELE PREDNOSTI:
— odličen vlek zaradi najmanjše prostornin
— varnost obratovanja zaradi najmanjše kurime puviaine
— enostavnost pri čiščenju

DIMNIK SCHIEDEL
IMA ŠAMOTNI VLOŽEK, ODPOREN PROTI KISLINI, 
ZATO JE:
— odporen proti ognju, ker je izdelan iz visoko kvalitetnih 

glin in šamotov,
— odporen proti kislini, ker samotni vložek propušča kislino 

pod 2,5 %
— varen pred zasajevanjem in zakislevanjem, ker je šamotna 

cev odporna proti kislini in vlagi,
— temperaturno obstojen, odporen proti pritiskom in pli- 

notesen, ker je sistem izredna konstrukcijska rešitev,

DIMNIK
ŠT.1

DIMNIK SCHIEDEL
S ŠAMOTNIM VLOŽKOM JE MONTAŽNI DIMNIK IN JE:
— varčen zaradi hitre in enostavne montaže,
— varen pred ognjem, ker je večplastne konstrukcije s tesnil

nimi fugami,
— varčen pri prostoru, ker je natančno izmerljiv in funkcio

nalen
— varčen pri ceni, ker je trajen in ga je mogoče hitro monti

rati in ima do 40 % boljše izgorevanje.

v
E\/nopi

SCHIEDEL-VU-KAMIN
PROIZVAJA, PRODAJA, MONTIRA, UVAŽA in IZVAŽA 
GRADBENO PODJETEJ „GRADNJA", ŽALEC, v koopera
ciji s
CINKARNO Celje, telefon 71-783, 72-227.
PRODAJNA MESTA: AGRARIA Brežice,

PRESKRBA Krško,
NOVOTEHNA Novo mesto in ^ 
trgovsko podjetje SEVNICA 

Predstavništvo v Ljubljani:
Inž. Janez SRAKA, Herbersteinova 15, telefon (o61) 
316-234.

Sodražica - Ljubljana - Reka
Pogovorili so se  o tesnejšem  sodelovanju

Na Travni gori nad Sodražico 
so se 9. junija srečali predstav
niki pobratenih krajevnih skup
nosti Reka oziroma Sušak, 
Poljane in Sodražica. Pogovaija- 
li so se o nadaljnem sodelovanju 
na vseh področjih, predvsem pa 
pri organizaciji oddiha otrok.

Od 8 . do 10. junija je taborilo 30 
tabornikov odreda „Tone Tomšič** 
iz Poljan na Travni gori. To je bil 
propagandni tabor, da bi tudi v 
Sodražici ustanovili taborniško orga
nizacijo, morda samo vod ali četo, 
ki bi bil lahko tudi -del poljanskega 
odreda. Za letovanje tabornikov so 
se zanimali tudi Rečani oziroma 
Sušačani, ki so pred kratkim ustano- 
vli taborniški odred.

St. 24 (1211) > 14. junija 1973

Srečanje delegacij so vodili Ivan 
Vesel (krajevna skupnost Sodraži
ca), Bruno Thaler (krajevna skup
nost Poljane-Ljubljana) in Vilko 
Šafar (mestna skupnost Sušak-Cen- 
ter). V znak pobratenja in sodelo
vanja so si predstavniki vseh treh 
krajevnih skupnosti izmenjali spo
minska darila. J. P

MLADI v  SOTESKI

V Soteski je bil pred nekaj meseci 
ustanovljen mladinski aktiv, ki zdru
žuje v svojih vrstah 45 mladincev. 
Vodi ga Tine Dragan, med najpriza- 
devnejšimi pa sta Franci Vovk in 
Slavko Bradač. Klub je dokaj akti
ven: v svojih krožkih se mladi ukvar
jajo s strelstvom, šaliom, prirejajo pa 
tudi ples. Za dan mladosti so organi
zirali pohod na Frato

DOLENJSKI UST
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V 1 5 'VASEH okolice Dobrniča bo v nedeljo zagorela 
električna luč. Tako se jim bo 15. junija izpolnila dolgoletna 
želja. Že pred štirimi leti so začeli pripravljati drogove, 
nakupovali so material in opravili precej prostovoljenga dela, 
vendar pa je zaradi pomanjkanja denarja in raznega materiala 
delo zastalo. V Dobrniču je sicer luč zasvetila že pred leti, v 15 
okoliških vaseh pa si jo bodo prižgali v nedeljo.

GOSPODARSKI KRIMINAL se je precej razmahnil tudi v 
Krajini. Statistika Okrajne zadružne zveze kaže na primer,

:  ̂je bilo s poneverbami, slabim gospodarjenjem in 
špekulacijami v 8 splošnih kmetijskih zadrugah čmomeljskega 
okraja povzročeno okrog 5 milijonov diparjev škode na 
ljudskem premožanju oziroma dohodku. Zadnje leto se je še 
posebej razvila špekulacija z lesom. To zimo so v Beli krajini 
posekali nad 40.000 kubikov lesa več, kot znaša letni prirastek. 
Koliko je šlo poleg tega iz okraja lesa, ki ni zajet v pregledu 
Gospodarskega sveta, je vprašanje zase!

331.000 DINARJEV so vredni dobitki tombole, ki jo bo v 
nedeljo, 5. julija, priredilo Društvo prijateljev mladine v Novem 
mestu. Če žeHte moderno spalnico, moško kolo, 50 kg moke, 3 
metre kamgarna, 10 metrov drv, 500 zidakov, prašička in 
brezplačno vožnjo v Split in nazaj, potem ne oklevajte!

ROPARSKI UBOJ V STARI LIPI. Mirno prebivalstvo Bele 
krajine je prejšnji teden razburil roparski uboj, ki seje dogodil v 
Stari lipi pri Vinici. V hišo družine Frankovič, kjer so živeli v 
skupnem gospodinjstvu dva brata in sestra, so ponoči vdrli 
zlikovci in zahtevali denar. Sestro so do nezavesti pretepH, eden 
izmed bratov je pobegnil, drugejga pa so na begu ustrelili. O 
gnusnem zločinu bomo obširneje poročali po zaključeni 
preiskavi, ki je v teku.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA
12. junija 1953)

Z g o d i l o  s e j e . V .

KONEC ZADNJEGA TANGA -  
Marlona Branda in Mario Schneider, 
glavna igralca filma Zadnji tango v 
Parizu, je sodišče v Bologni obsodilo 
v odsotnosti na po dva meseca zapo
ra. Režiser, distributer in producent 
bodo plačali po 30.000 lir denarne 
kazni, film pa so prepovedali vrteti v 
italijanskih kinematografih. Vse 
zaradi nemorale!

ZA BURMANCKE -  Mladi 
Burmančki bodo od japonskih 
otrok in tovarn dobili 1,120.000 
svinčnikov, ki jim jih primanjkuje. 
Zbiralno akcijo za svoje sovrstike so 
izvedU japonski šolarji. Ko bi bili 
tudi odrasli kot otroci . . .

DRAGA VAZA -  V Modeni so 
policaji ustavili avto, v katerem so 
bili trije mladi fantje. Našli so etru- 
ščansko vazo, ki je vredna pol mili
jarde lir. Policija zdaj ugotavlja, ka
ko je prišla v roke mladeničev. Ce 
so sploh vedeli, kaj vozijo . ..

Z MAMILOM -  Mlad zakonci 
par v Columbiji je navadno utišal 
jok štiriletnega fantka in 14-meseč- 
ne deklice na ta način, da jima je dal 
marihuano. Zdaj je starše odkrila 
policija. Zgodaj je treba začeti!

TOPLEJE BO -  Prof. Snitkov z 
leningrajske univerze trdi, da bo do 
konca stoletja iz leta v leto topleje. 
Tako sodi zato, ker se premikata 
zemeljska tečaja, ker se spreminjajo 
tokovi v ozračju in ker se spreminja 
iončna aktivnost. Bomo videli. . .

61 POTOMCEV -  Maria in Igniac 
Luczewski iz majhnega poljskega 
kraja Koczanoua sta proslavUa 
70-letnico skupnega življenja. Oba 
imata po 93 let, imata pa devet si
nov in hčera, 21 vnukov in 37 pra-- 
vnukov. Dolgost življenja našega je 
kratka — a ne vedno!

REKORD -  Glede samomorov je 
na prvem mestu na Zahodu še vedno 
zahodni Berlin. Dvomilijonsko me
sto je imelo lani 824 samomorov. 
Življenje ni vedno rožnato . . .

PIPARJI -  V Tokiu so pripravili 
tekmovanje kadilcev pip. Vs^emu 
so dah tri grame tobaka. Zmagova
lec je kadU pipo 68 minut in 20 
sekund; premagal je 57 tekmecev -  
in zlasti premajhno količino toba- 
lc<ii

UMAZANO -  Strokovnjaki 150 
obalnih mest iz 15 sredozemskih 
držav so v Beirutu razpravljali o za
ščiti Sredozemskega morja. Ce ne 
bodo ukrepali, bo namreč zaradi 
odplak in drugih primesi v morju za
mrlo življenje še pred koncem sto
letja. Najbolj ogroža morje nafta, saj 
je razlijejo ladje vsako leto 300.000 
ton. In v takem naj se kopljemo? !

GORILA NAZAJ - Prvi gorilji 
mladič, ki se je rodil v newyorškem 
živalskem vrtu. Je imel hudo smolo: 
zlomil si je roko in je moral dva me
seca in pol prebiti v živalski bolniš
nici. Zdaj jc spet v živalskem vrtu. 
Smola na prvi Stopnici v življenje bo 
kmalu pozabljena . ..

LUNA POMACIA -  Zemeljske 
rastline na vzorcih Luninih tal bolje 
uspevajo kot v navadni zemlji. Tako 
so ugotovili na alabamski univerzi. 
Rastline namreč na Lunini zemlji 
rastejo hitreje in živijo dlje. Vzroki 
še niso znani. Prvi znaki: neka snov 
v vzorcih z Lune spodbuja klorofil v 
rastlinah!

ZARADI VRABCA - V Trro- 
yessu v vzhodni I ranciji sta umrla 
zakonca, stara 87 oziroma 81 let. 
Vzrok: vrabčevka si je v dimniku 
spletla gnezdo, starca jc zadušil mo 
noksid. Gnezdo je biJo v cevi nad 
kaminom . . .

K a j  s o  p r e d  8 0  l e t i  p i s a l e  D o l e n j s k e  N o v i c e .

ž a g a r  ž u p a n  n a  T r e b e l n e m

I

(Na T r e b e l n e m )  je zvoljen županom 
France Žagar, posestnik in trgovec na 
Trebelnem, mož stare korenine; svetovalcem pa 
J. Slak, J. Krese in A. Miklič.

(V T r s t u )  so bile mestne in ob enem 
deželne volitve, ker je vlada prejšnji zbor 
razpustila. — Doslej se je v Trstu podpirala le 
prava laška ali bolj prav lalionska stranka; 
cesarski namestnik dostikrat ni niti s prstom 
ganil, ko so se godile naravnost proti — 
avstrijske reči. Slovenski časopisi so na to kazali 
dostikrat. Radi tega ni prav nič čuda, da je 
Lahonom greben vzrasel. Vlada je hotela 
spraviti v mestni zastop svoje, avstrijsko misleče 
ljudi, -  ali zastonj, Lahoni so zmagali. Imajo 35 
mož, konservativna vladna stranka 14, Slovenci 
iz okolice pa 5. še celo v okolici je zmagal eden 
Lahon. Žalostno!

( N a  R u s k e m) je doslej v visocih 
službah še vedno veliko Nemcev. Sedaj jih

skušajo odpraviti vsaj z najvišjih mest. V 
deželah ob vzhodnem moiju pa Rusija Nemce 
jako porusuje — v šolah.

(V P r u s k e j) Šleziji je tudi nekaj Cehov 
in Poljakov. V Ratiborskem okraju so se 
združili, da postavijo skupnega kandidata za 
državni zbor, Slovana Roboto. Prav tako; brez 
boja ni zmage in v edinosti je moč.

(Z a n a p r a v o) ameriške trtnice 
kmetijski podružnici v Novem Mestu so 
blagovolili darovati: veleslavni deželni odbor 70 
gld. in 5.000 trt, slavna kranjska hranilnica 100 
gid. in vis. c. kr. vlada 5.500 ameriških trt iz 
državne trtnice v Kostanjevici.

(O p a n k e) fine, za gospode, gospe in 
otroke ima v veliki zalogi in po nizkih cenah 
Tone Virant, Novo Mesto.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. junija 1893)

IŠČ EM O  STARINE:

L i k a l n i k  

z a  i g r a č k o
Zmotila sem jo ravno pri 

likanju. Rozika Kerinova iz 
Vel. Mraševega si je sproti 
grela na štediLiiku težak že
lezen likalnik.

„Je to tisti, o katerem ste 
nam pisali? “

,^ e , ta je mlajši. Onega 
ste zamudili. Pred dobrim 
tednom sem ga oddala za v 
muzej.“

„Kako pa so zvedeh 
zanj? “

„Nič ne vem. Od hiše do 
hiše sta hodila moški in žen
ska in spraševala za stare 
predmete. Rekla sta, da pri
hajata iz Brežic in da bo o 
mojem likalniku pisalo v To
varišu. Če je bilo kaj objav
ljeno, ne vem, naročena sem 
samo na Dolenjski list“ .

.JCakšen pa je bil tisti li- 
kahiik?“

„Starejši od tega, s kate
rim likam. Podobno je bil 
napravljen kot onile, s kate
rim se igra hčerka Renatka, 
le daje bi večji. Železne vlo
žek je imel za gretje. Renat- 
kin ga nima več,  ̂izgubil se 
je. Ko sem likalnik oddala, 
sem si mislila, da je prav, če 
ga v muzeju še kdo drug 
vidi. Pri hiši sta tako še dva. 
Za likanje uporabljam mami
nega. Kupila ga je, koje bila 
še dekle. Tu^ elektirčni li
kalnik imam. Vklopim ga, 
kadar ni ognja v štedilniku 
in kadar ne poslušam radia.

Ko sva že pri starinah, mi
slim, da vas bo zanimalo tu
di podstavek, ki ga ima'tale 
Renatkina 4gračka‘, Poglej
te, kakšno lepo delo je to! Iz 
baJaene žice je spleten, s 
srcem na sredini.”

A M STERD A M :

S m r a d  i n  

■ ■ ■ ■ ■ 

n i p i j i

» D rs tiš č e «  p r e d  k ra 
l je v o  p a la č o  in  s p o m e 

n ik o m

Ob imenu Holandija človek 
nehote pomisli na dehteče 'gre
de tuUpanov in ostalega cvetja, 
a ko sem iz Nemčije, prepolne 
industrije, prišla na holandske 
ravnine, sem pomislila, da sem v 
deželi krav. Povsod čmo-bele 
krave, vmes pa polja in redke 
kmetije.

Drugo presenečenje me je ča
kalo v Amsterdamu. Mesto me 
je razočaralo. Ulice so sicer ši
roke, hiše bogate in stare, trgo
vine založene z blagom iz vsega 
sveta, toda kaj, ko je vse tako

umazano. Povsod ležijo odpad
ki od sadja, papiija in druge 
smeti. Poleg te umazanije pa je 
mesto polno človeške umazani
je, ki ji nekateri pravijo tudi 
hipiji. V Amsterdam se prihaja
jo „drstit“. Zbirajo se na 
ogromnem trgu pred staro kra
ljevsko palačo in na stopnicah 
velikega spomenika preko uHce. 
Tu posedajo, čepijo, ležijo, se 
ljubeče objemajo, dremljejo, 
pojejo ali pa se praskajo. Za tu
riste in druga zijala se ne zmeni
jo. Dekleta so vsa zanemarjena, 
umazana in zmršena, oblečena 
pa tako skromno, da se kar tre
sejo od hladu in dežja, ki je na 
Holandskem vsakdanja stvar. 
Nekateri med njimi skušajo pro
dati kakšno stvar in potem daje
jo denar v skupno blagajno, v 
katero prispeva vsak, kar pač 
more. S tira me je vrgel hud 
smrad, ki jih obkroža, saj celo 
človeški iztrebki niso redki. 
Skušajo sicer malo počistiti svo
je okolje, a to smradu ne odže
ne. Njihova toliko čislana svo
boda je torej umazana, smrdeča 
stvarca.

MARICA TRELC

i

Č l o v e k  č l o v e k u

,J^artin, anti veš, koliko 
vode je preteklo, da so se 
ljudje domislili pohvaliti ti
ste, ki pomagajo drugim z 
dobrimi dejanji? “ je vprašal 
stari Repar.

„Še dobro, da se vsaj 
spomnijo," mu odgovorim, 
„kajti lepo je, ako se človek 
spomni človeka v dobrem in 
hudem. Posebno v hudem  ̂
kar zelo radi pozabljamo. 
Akoravno nas krivica drega v 
nos, se ne zganemo. “

„Lej' ga no! Menda nisi 
spet česa videl, ka-li? “ se je 
začudil.

„Videl ravno ne, zvedel 
pa, da veš. Takole je bilo: 
pred nekaj tedni se je v 
poštni kočiji, ki vozi po me
stu, vozilo ducat ljudi. Vsto
pili so še trija fantje, ki so 
bili dobre volje. Akoravno je 
bilo še obilo prostih sedežev, 
so se naslanjali na fanta, ki 
ni bil iz njihove druščine. 
Prosil jih je, naj sedejo in ga 
puste pri miru, pa ni zaleglo. 
Začeli so ga zasmehovati in

suvati, kamor je palo. Branil 
se je, in očitno je bilo, da ga 
bodo zmogli. Prosil je ljudi, 
naj mu pomagajo, a vse za
stonj. Kot ovce so gledali, 
kako je padalo po nesrečni
ku. Kri mu je lila z obraza. 
Onemogel je padel na tla. 
Ko ga roke niso dosegle, so 
ga brcali, da je brez moči 
obmiroval.

Ves ta čas je kočija pelja
la naprej in se na postaji 
ustavila, da je druščina lah
ko mirno odšla. Kočijaž in 
ostali so se šele potlej domi
slili na može postave, ko je 
bilo prekasno. Vidiš, tako je 
bilo. “

„Kaj meniš, zakaj je lahko 
človek človeku volk in ne 
človek? “ je skrbelo Repar
ja-

,Mar še nisi pogodil? Za
to, ker so ovce. Voleje okoli 
njih lahko koljejo, kolikor 
jih je volja, pa se ne bodo 
zganili, da bi branili sebe ali 
koga drugega. “

MARTIN KRPAN

Skrivnost je končno odkril 
zdravnik: ^rivnostni smehlja 
Mone Lise

N o s e č a  

M o n a  L i s a

Zakaj se Mona Lisa, sloveča 
slika Leonarda da Vincija, skrivj 
nostno smehlja? Stoletja že s0 
umetniški zgodovinarji po svetu 
ukvarjajo s tem vprašanjem; o 
njem so napisali debele knjigft 
Prvič se je vprašanja zdaj lotil 
tudi neki zdravnik. Dr. Kenneth 
Keele iz Londona je trideset letj 
vedno znova prihajal na svojitt 
študijskih potovanjih in dopuj 
stih v pariški Louvre, kjer visfl 
svetovno znana podoba. Pred! 
kratkim je povedal: „Mona Liŝ  
se smehlja, ker pričakuje otro-j 
ka.“ Njegove domneve: „Način 
sedenja, gube njene obleke ii!% 
predvsem rahlo otečene roke 
vse govori za nosečnost."

N e  l e  r i s ,  

t u d i  v o l k
Leta 1888 so na Dolenjskem 

ustrelili zadnjega risa, letos pa 
so jih spet naselili v Kočevskem 
Rogu. Lovci računajo, da bodQ 
spet selektorji med preštevilno 
in preslabotno divjadjo. Lani so 
namreč samo v Sloveniji našli 
4.480 poginulih srn.

V Proteusu pa se zdaj zavze
majo še, da bi v gož:dd\^, kjer ■ 
živi jelenjad, naselili tudi volka, 
ki prav tako sodi med izbornej 
selektoje divjadi. Ponekod vol** 
ka varujejo, pri nas smo do nje-, 
ga mačehovski. Strokovnjaki 
pravijo, da je zdaj zadnji čas za 
naselitev volka — sicer ga bomo 
morali'  čez nekaj let uvažati, 
kot smo morali zdaj risa!

•  • •

' # /
McTawish srečo no poSt' 

nem uradu svojega kolegi 
McDonalda iii mu pravi 
»Živijo, ali si ti tudi priSel 
oddat brzojavko?«

»Ne, samo nalivno per0 
sem prišel napolnit,« mH 
odgovori McDonald.

6. Kot da nista več v tujem, n< 
sta kozolce po vodi, se brizgala 
sta uganila. Uživala sta neskaljen' 
la vse dotlej, ko je Klara zakril' 
ne ščiplji v zadnjico!“

Debelo je pogledal Paradižni)< 
povodni mož.

,JDa bi te jaz uščipnil? Se ti b



»Grk« na krmilu
Lazar Lečić, toliko opevani 

košarkarski trener, je prvič se
del na klopi Olimpije prav v No
vem mestu. Košarkarji Olimpije 
so imeli zlasti prvi polčas obilo 
težav z žilavimi novoteksovci in 
Lazar Lečić, znan po svoji tem- 

^peram entnosti, je imel vseskozi 
obe roki na ustih.

Gledalci, ki so se ko t sardine 
stlačili v telovadnico bršlinske 
šole, so ga sicer spodbujali h ko- 
fnentarjem, a „Grk‘\ ko t pravi
jo Lečiću, je bil tiho. Vsi drugi 
pa so pohvalili novomeške ko
šarkarje in tudi gledalce: Ivo 
Daneu, igralci Olimpije in tudi 
zagrebški trener Rimač, ki se je 
takoj ponudil, da pripelje v No- 

 ̂ w  mesto svojo Lokomotivo.

»Dolenjski list« 
v vsako družino
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Č l o v e č n o s t  ne  u g a s n e :

Pogoreli so do zadnje žlice
V sevniški občini že zbirajo pomoč za Blatnikovo družino, katere do
mačijo je upepelil ogenj • Posušeni vodnjaki v borbi za soseda

„Ata je prišel!“ je vzkliknil triletni fantek, ko smo prišli 
prejšnji torek na pogorišče hiše in gospodarskih poslopij Jo
žeta Blatnika iz Dolnjih Orl v sevniški občini. Peterica 
Blatnikovih otrok je nenadoma ostala brez strehe nad glavo 
in le enemu je bil prihranjen pogled na ognjene zublje, ki so 
lizali njihovo domačijo: s sevniškimi otroci je bil eden izmed 
fantov na moiju v šoli v naravi. . .

Revščino je tako potipala 
še nesreča, v ognju je zgore
lo tudi nekaj metrov drv, ki 
so jih imeli na hlevu, 100 
vreč cementa in še nekaj 
drugega gradbenega mate
riala. Blatnikovi so se bili na
menili popravit staro 
hišo . .  .

Ogenj je izbruhnil v šijah. 
„Komaj smo se rešili!“ pri
poveduje oče, ko se spomni 
na požar v noči z nedelje na 
ponedeljek. „Mati je prijela 
dva otroka, drugi so sami 
tekli na prosto. Skušal sem 
rešiti še nekaj obleke, a seje 
hiša že sesedala . . . “

Kot v podkvi so stale 
zgradbe, vse je bilo naenkrat 
v ognju. Studenški gasilci in 
potem še sevniški so izčrpali 
vse vodnjake v vasi, da so 
obranili sosedova poslopja, 
ki jih je ogenj tudi že ogro
žal.

Dva dni po požaru so v

Sevnici že začeli zbirati pd- 
moč za pogorelce. Delavci 
občinske uprave so zbrali 
nekaj denarja, Jutranjka

oblačila za otroke, Lisca je 
dala naročilnico za najnuj
nejše nakupe. Občinski od
bor Rdečega križa zbira pri
spevke občanov in delovnih 
organizacij: družini je po
trebno zagotoviti streho nad 
glavo.

Iz pepela pogorišča naj 
človečnost pokaže, kako ši
roka srca imamo!

A .Ž .

Sosed Klaus in pogorelec Jože 
Vsa soseda pomaga . . .  (Foto:

Blatnik na požgani domačiji. 
Železnik)

J02E SPUCHIL^

Odvetnik Janez Lavrič 
tako dobro pozna paragrafe, 
da je v petek oplazil parkom  
avto — in po francosko od
peljal naprej!

Ravnatelj bršljinske šole 
Boris Gabrič je po tekmi z 
Olimpijo trdil, da je v telova
dnici za tri stare milijone 
Škode. Košarkarji so vztra
jali, da je je za milijon: koli
kor je bilo zaradi dežja izgu
be pri vstopnini. . .

V soboto in nedeljo niso 
sindikati nič „tozdakali“: 
predsednik A dolf Šuštar se 
je namreč šel modelarja v 
Prečni. . .

Rešitev prejšnje križanke:

PRISTANEK V PRASKUPNOSTI
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-znanem svetu! Delala 
in tunkala; sto norčij 

t> prarekreacijo. Uživa- 
ala: ,JMak, tako me pa

 ̂ iz vode, debelo kot 

dede!“ je zarigal.

„Bomo takoj videli, kdo te je u š č ip n i l . j e  mrko 
zagrgral, zatisnil nos in se obrnil v globino tako, da je 
z belo zadnjo platjo fotografiral oba bregova. Bil je 
nagle jeze naš Paradižnik in silno ljubosumen.

Odkril ga je, vsiljivca! Orjaški rak je zahrbtno „dvo- 
ril“ njegovi soprogi. Rak, velik kot bager!

Zmanjkovalo je P^adižniku zraka pod vodo, a ven 
ni mogel! Ni mogel odvrniti pogleda od vsega tega me

senega bogastva, ki je vrvelo pod površjem. Prapostrvi, 
praščuka, pralipani, prakapeljni in prasomi! Ah, kakšni 
prasomi, ljubi bralci!

Dvajset, trideset in štiridesetkilske ribice, so se ne
dolžno prepeljavale med ločjem in kamenjem — niso 
pač še vedele, kaj je to ribič. In izvedele so, ta hip.

Paradižnik je stegnil roko in neusmiljeno zgrabil za 
škrge mastnega soma. Skočil je na breg z njim. „Ko- 
siiiilo, Klara!“ je zatulil.

SMRT 
ZARADI SVETILKE

(Po pripovedovanju Charlesa H. -  bivšega nočnega čuvaja 
v dokih Manhattana.)

Tam, kjer so doki, je tudi dosti raznih zgodb. Menim, da 
sern slišal več teh zgodb kot ostali.

Če ste eden tistih, ki verjamejo v romane, se sprehodite po 
dokih Manhattana in prepričali se boste, da so resnični.

Ladje prihajajo in odhajajo, vsaka pa nosi tovor tragedij ali 
komedij. Te zadnje so manj zanimive, pa tudi toliko jih ni 
kot prvih.

Vprašujete me za mojo najbolj nenavadno zgodbo? No, 
eno imam. Kdo pa je nima? Toda moja zgodba je res ena 
boljših. Pripetila se je, ko sem bil mlajši čuvaj pred 
dvajsetimi leti, v nočni izmeni. Povedal vam jo bom, pa pa 
sami presodite . .  .

Smešno zveni, če za fanta rečemo, da je nočni čuvaj, še 
posebno, če ima fant triinštirideset let. Toda jaz sem imel 
toliko let, ko se je to zgodilo.

V moji izmeni je bil fant, po imenu Olsen, Norvežan, zelo 
dober tovariš in zelo pošten človek. Najino delo je bilo 
straženje doka št. 4 in kontrola najbližje okolice. Vsako 
nepravilnost, ki sva jo opazila, sva sporočila cariniku. Tedaj 
je namreč cvetelo tihotapstvo raznih vrst.

Manhattan je bil tedaj zelo nenavaden. Kup čudnih ljudi 
se je potikal okoli dokov. To so bili povratniki iz vojske, ki 
niso mnogo premišljali, če je bilo treba potegniti revolver. 
Bili so tudi tihotapci, ki so na razne načine skrivali svoje 
posle.

Neko noč šva z Olsenom odšla do kleti zraven Mangrove 
Courta, kraja, ki ni niti malo prijeten, in ko sva bila tam, je 
prišel neki moški. Plačal je pijačo za vse in sploh bil videti 
zadovoljen sam s sabo. Ni mi bil posebno všeč.

Olsen mi je zašepetal, naj si ga dobro ogledam. Bil je slovit 
tihotapec iz zlatega obdobja tihotapstva.

Vsi so vedeli, da je njegov glavni poklic razpečevanje 
mamil. Olsen mi je povedal, da še nihče ni odkril, kako ti 
tipi dobe blago z ladij. Ves posel je fant delal z Boweryjem v 
Kitajski četrti, kjer je blago tudi prodajal. Tam so kokain 
razredčili in ga nosili fantom na Broadway, kjer so ga 
nestrpno pričakovali.

Pozornost sem usmeril predvsem na tega ničvredneža. 
Njegova usoda me je zanimala. Rad sem ob strani, v miru 
opazoval stvari. Ker sem bil nočni čuvaj, mi to ni bilo težko.

Vsi so se že navadili na moje obhode. Ker me je služba 
pogosto vodila tudi v ulice blizu doka št. 4, kjer je operiral 
Tony (bil je Irec italijanskega porekla), moja navzočnost 
nikogar motila.

Kakšen ničvrednež pa je bil šele nasproti elegantnim 
damam! Morali bi jih videti, kako so prihajale v ušive kleti, 
da bi se sestale s Tonyjem. Čeprav so bile vredne miUjon 
dolarjev, je z njimi ravnal kot s smetmi. Olsen mi je rekel, da 
se Tony mimogrede peča tudi z izsiljevanjem. Krasen fant, 
vam rečem. Vsekakpr je nekako privlačil te dame, če so ga 
tako iskale. Vedno je kazalo, kot da nekaj pričakujejo od 
njega. Pogosto sem premišljal o teh damah. Razmišljal sem 
tudi o lastnih hčerki, ki se je zaposlila v nekam potujočem 
cirkusu, ko je postala polnoletna. Nikoh je nisem videl in 
upal sem tudi, da je nikoli ne bom — da bi se pogovarjala s 
t^im i lopovi, kot je bil Tony.

Nekega večera sva z Olsenom šla v gledališče na 
Broadway. Bila je dobra predstava. Po koncu so se nama 
pridružili neki Olsenovi prijatelji, policaji, v klet blizu 40. 
ulice je kmalu prišel tudi Tomy z neko odhčno damo. 
Priznam, da je bila zelo lepa. Policaji so nama rekli daje ta 
ženska mimo Tonyja ena glavnih razpečevalk mamil na 
Broadwayu. Njena dolžnost je bila razpečevati mamila za 
Tonyja. Iskreno se mi je smilila.

Od tedaj sem se še bolj zanimal zanj. Celo spraševal sem 
ljudi o njem. Rekel sem že, da ni bil nihče pozoren name, in 
mi zato ni bilo težko priti do jedra Tonyjeve spretnosti.

Očitno je imel odlično organizacijo. Kazalo je, da so 
posebej za to plačani ljudje metali mamila z ladij. Navadno 
so jih spravili v plavajoče zaboje, ki so bili opremljeni z 
majhnimi motorčkom na propeler.

Čim je zaboj prispel do roba doka, so ga drugi ljudje tam 
ujeli. Uspelo mi je zvedeti, da Tony pričakuje veliko pošiljko 
in da ne ve, kako naj jo iztovori. Pomislil sem, da bi mu bilo 
treba pomagati.

Šel sem k njemu. Rekel sem mu, da sem v stiski in da 
potrebujem denar. Če bi imel kakšno veliko pošiljko, mu 
lahko pomagam. Potrebno je samo parkirati avto v 
notranjosti doka, jaz pa bom Olsenu dejal, da bo za čuvaja 
avta dobil nekaj dolarjev. Rekel sem mu tudi, da lahko grem 
sam na ladjo in prevzamem blago. Uporabil bom pristariiški 
čoln, da ne bodo postali cariniki pozorni. Sicer pa nočni 
čuvaji vedno tako pregledujemo bazene dokov.

Ideja mu je bila všeč, jaz pa sem dobil petdeset dolarjev. 
Od tedaj sem vsak večer parkiral njegov avto v notranjosti 
doka št. 4. Puščal sem ga levo od pristaniške svetilke, ki je 
osvetljevala dok. Tam sem ga puščal zato, ker je bil razen 
majhnega kroga svetlobe ves prostor v gosti temi.

Nekako po tednu dni jc prišla ladja, na kateri so bila mamila. Tony 
mc je skrivaj obvestil, da bo kot navadno pripeljal svoj avto in se 
delal, kot da gre nazaj na Broadway. Vrata naj bi mu odprl opolnoči. 
Kot navadno bo vozil ob nasipu in sc ustavili pri svetilki. Jaz bom 
zaprl vrata, se odpeljal s pristaniškim čolnom do ladje, vzel blago, se 
vrnil do doka 4, kjer mc bo čakal na bočnih stopnicah, da mi bo 

’ pomagal nesti pošiljko do avta.
Pet minut pred polnočjo sem prišel iz strojnega oddelka in vključil 

sesalko, ki jc delala v malem bazenu. Nato sem šel do vrat in čakal 
Tonyja. Bil jc točen. Ko jc videl da odpiram vrata, je dodal plin in z 
veliko hitrostjo zavozil ob nasipu, kot je to delal tudi prej.

Pravzaprav sem mu pozabil reči, da sem svetilko premaknil za štiri 
metre proti koncu - nasipa,, do dolge železne prečke, ki sem jo 
postavil.

Normalno je bilo, da sc je zmotil, ko pa je videl, kaj je pred njim, 
jc bilo že. prepozno. Zletel je z nasipa, sesalka pa jc storila svoje. 
Sesalka vsesava vodo z dna bazena proti odprtinam v cementnih 
stenah. Tako jc povlekla Tonyja najprej navzdol, nato pa v odprtino 
-  in to jc bil njegov konec. Celo če bi kdo popolnoma izpraznil 
bazen doka št. 4, bi našel na dnu samo Tonyjcv dvosedežni avto.

Nihče ni opazil, da je izginil. Imel jc kup sovražnikov, oblasti pa so 
seveda mislile, da ga jc nekdo pospravil. Siccr pa so bile vesele, da so 
sc otresle takega nevarnega tipa.

Vidite, to jc bil Tonyjev konec . . .
Zakaj sem to napravil? No, nisem ga imel posebno rad. Pa še nekaj 

jc. Sc spomnite tiste elegantne dame, o kateri sem govoril -  tiste, ki 
sem jo videl v baru na Broadwayu?

Veste, to jc bila moja hčerka. Tista, ki je odšla od doma, ko je 
imela osemnajst let, lista, ki jc razpcčaviila mamila za Tonyja.

To me jc jezilo, pa sem sc odločil, da ubijem Tonyja.
In sem ga ubil!



z ovinka proti smrti
Drago Vasic obsojen pogojno

Dežurni 
poročajo

PREPREČILI KRAJO -  10. jun i
ja  so Novomeščani obvestili milični
ke, da se v Ulici Majde Sile tepejo. 
Miličniki so takoj prišli in prijeli 
Zorana Dimiča in Milovana Corovi- 
ća, ki sta se prepirala pri osebnem 
avtomobilu Djoke Petakoviča. Peta- 
kovićev avto sta nameravala odpelja
ti, miličniki pa so jim a to preprečili. 
Dimiča in Corovića bodo prijavili 
javnemu tožilcu.

OKRADENA TURISTA -  V 
noči na 8 . jiinij sta v kampu pri 
O točcu prenočevala nemška turista 
Uršula in Johann Reinhard. Šotor, 
kjer sta imela kovček z garderobo 
(med drugim tud i fotoaparat, 
brivnik, 250 mark in 70 din), sta 
dobro zaprla. Zjutraj kovčka ni bilo 
nikjer. Oškodovana sta za 8.000 din. 
Za storilci poizvedujejo. Kaže^ d a je  
za varnost turistov na O točcu pre
malo p o ^ b l je n o ,  saj je bila to že 
druga tatvina v tem  kampu.

LASTNIK POIZVEDUJE -  Tone 
Polc iz Novega mesta, Maistrova 18, 
ki m u je  bilo 15. maja m ed 2 0 . in 
23. uro  z dvorišča hotela Kandija 
odpeljano kok> s pom ožnim  m otor
jem , je  na novomeški UJV povedal, 
da je ukradeno vozilo (m oped, 
znamke Tomos) vredno 4.000 din. 
Vozilo je  rdeče barve, tribrzinsko. 
Sleherno obvestilo bi pomagalo Pol
cu, da bi prej dobil m oped nazaj.

NI HOTEL ZLEPA IZ PISARNE
-  8 . junija dopoldne se je A nton 
Kodeh iz Sel pri Z b u r ^  vinjen 
zatekel v pisarno GG ob Šmihelski 
cesti v Novem mestu ter nadlegoval 
delavce. Iz pisarne so ga spravili šele 
miličniki ter ga odvedli za dvanajst 
ur na  hladno. Prijavili so ga tudi 
sodniku pa prekrške.

TAT NA ROTOVŽU -  8 . junija 
je ta t v gostišču na Rotovžu v No
vem m estu natakarici Mariji Spec 
ukradel denarnico s 1.000  din.

f i C k o  b r e z  VPLINJACA -  Iz 
^ seb n e g a  avtomobila Zastava 750, 
Ici je  last Janeza M atoha iz Irče vasi, 
je neznanec 8 . junija ukradel glavo 
m otorja z vplinjačem, pobral brani
ke in luči.

KRAJA NA VRH TREBNJEM 
-T ereziji Dimc z Vrh Trebnjega je 
neznanec iz predala v sobni omari 
ukradel 1.800 din.

SUKNJIČ ZAMENJAL LASTNI
KA — Iz osebnega avtomobila Mar
ka Zupančiča v Novem mestu je 
neznan storilec med 6 . in 7. jungem  
ukradel suknjič, v katerem je imel 
lastnik tud i dokum ente ter ključe 
od garaže in stanovanja.

TATVINA NA „JAWI“ -  Z 
m otoija  , J a w a “  Rudolfa Vidmarja z 
Malega Podljubna je neznanec 5. 
junija ukradel vplinjač, vreden 300 
din.

MOPED KMALU NASLI -  
Moped, ki ga je  neznanec odpeljal 5. 
junija izpred novomeškega zdrav
stvenega dom a Antonu Turku z 
Rdteža, so še isti dan našli na travni
ku pri R ^ e r č i  vasi

KDO SE VOZI Z UKRADENIM 
Č o l n o m ? -  varnostn i organi še 
vedno niso našli ribiškega čolna, ki 
ga je neznanec odpeljal neznano 
kam Viktorju Končini iz Cegelnice 
med 25. majem in 5. junijem. Coln 
je bil privezan na obrežju Krke.

TAT V PODBORSTU -  Franc 
Zupan iz Gornjega Podboršta pri 
Mirni peči je novomeškim milični
kom pryavil, da mu je bilo 5. junya 
iz nezaklenjene hiše ukradeno 600 
din.

POGOJNO KAZNOVAN 
30-letni Ivan Tkavc je bil pred krat
kim pred novomeškim okrožnim  so
diščem obsojen na 10 mesecev zapo
ra, pogojno za 2 leti. Sodili so mu 
zaradi prom etne nesreče 14. avgusta 
1971, ko je pri Kompolju zaradi 
nepazljivosti z osebnim avtomobilo 
zadel 4-letnega o troka tako nesreč
no, da je le-ta poškodbam podlegel.

OKRADEN V ZASEDI

Nič hudega sluteč se je prejš
nji četrtek  Stane Barbo z Malega 
Kala pri Mirni peči peljal z oseb
nim avton) proti dom u iz Nove
ga mesta, ko so mu cesto pri 
Žabjeku zaprli Cigani. Barbo se 
je ustavil in izstopil, da bi jih 
opozoril, naj se umaknejo. Pri 
tem so se okoh njega zgrnili Ci
gani. V kratki gneči je nekdo iz
rabil Barbovo nepazljivost in mu 
smuknil denarnico s 490 din ter 
dokumenti. Barbo je tatvino 
ugotovil, še preden se je odpe
ljal. Vozilo je na cesti obrnU in 
odhitel tatvino prijavit na posta
jo  milice v Novo mesto.

Dejanja so takoj osumili Bru
na Brajdiča. Le-ta je po dogodku 
zbežal in so ga izsledili šele po 
nekaj dneh. Ko to poročam o, je 
osumljenec že v priporu.

86 -letni Mariji Može se pred le
tom ni izpolnila želja, da bi obiskala 
partizansko grobišče na Rogu. 
F ičko, v katerem  se je peljala, se je v 
Dolnjem Gradišču skotalil s ceste, 
Možetova pa je dobila pri tem  tako 
hude poškodbe, da je še isti dan v 
novomeški bolnišnici umrla.

NEPOBOLJŠLJIV

Kaže, da bo Marjan Hudorovac 
večji del svoje m ladosti prebil v za
porih. Komaj je ta  22-letni fan t pri
šel na pogojni odpust iz celjskih za
porov, je zabredel v nove težave in 
prišel navzkriž z zakonom . Te dni se 
je na novomeškem okrožnem  so
dišču zagovarjal zaradi vlomne tatvi
ne, ki jo  je zagrešil skupaj z mlado
letnim bratom  P. H. letos 2. aprila v 
Vavpči vasi. Senat mu je odmeril 18 
mesecev strogega zapora, pravno
m očnost sodbe pa bo počakal v pri
poru.

V Vavpči vasi je Hudorovac vlo
mil v hišo Jožeta Zupančiča. Brata 
je postavil na stražo, sam pa zlezel 
skoz okno shrambe v notranjost. 
Nabral si je lep plen: iz kuhinjske 
omare je ' vzel žensko ročno  uro, iz 
nočne omarice v spalnici pa  900 
din.

ZANESLO GA JE NA NJIVO

8 . junija zjutraj se je peljal iz 
Cerkelj p ro ti Krški vasi Franc Z ibert 
iz Zgornjih Skopic. Na ravnem delu 
ceste je začelo avto zanašati, da je 
zadel v telefonski drog, nato  pa ga je 
zaneslo na njivo. Škode je za 5.000 
dinarjev.

NE PEŠ ČEZ 
AVTO CESTO!

Janez Kralj je 8 . junija popol
dne peljal osebni avto iz Ljublja
ne p ro ti Zagrebu. Pri O točcu  je 
skozi živo mejo prišel na cesto 
78-letni Jože Plesko iz Praproč.
Voznik je  zatrobil, m očno  zavrl 
in zavil p ro ti levi strani, pešec pa 
se ni ustavil, marveč je  svojevolj
no nadaljevd po t. Pri tem  je za
del s palico, s katero se je  opiral,
v vrata osebnega avtomobUa in 
padel, avto pa je zaneslo prek 
bankine, tako da je  trčil v skalo. 
Na srečo si je pešec pri padcu le 
nekoliko odj^nil kožo na kom ol
cu in kolenih, na vozilu pa je 
bilo škode za 1.500 din.

21-letni Drago Vasic, voznik 
fička, v katerem  se je Možetova po
nesrečila, se je pred kratkim  zago
varjal pred senatom novomeškega 
okrožnega sodišča. V razpravi so 
osvetlili tudi vzroke: Vasič je med 
vožnjo gledal nazaj; ko je na ovinku 
sre č ^  avto,'je naglo z a \^  na desno, 
pri tem pa ga je  zaneslo in se je na 
bregu, 14 metrov pod cesto, pre
vrnil.

Po mnenju sodnikov je bil Vasič 
premalo pazljiv, vozil je  prehitro, 
dokazali pa  so m u tud i vinjenost. Pri 
izreku kazni (1 0  mesecev zapora s 
pogojno odložitvijo za dve leti) so 
upoštevali, da je bil vendarle čustve
no prizadet — Možetova je bila nje
gova stara m ati -  in tud i krivdo je 
delno priznal. Sodniki so mu iz var
nostnih razlogov odvzeli vozniško 
dovoljenje za 8 mesecev.

UTONIL V BAZENU

8 . junija dopoldne se je pri kopa
nju v bazenu v Cateških Toplicah 
utopil 13-letni Emil Rozman iz 
Celja, ki je bil s svojim razredom na 
šolskem izletu.

SLA PO DEVIZAH

Moška ročna ura, zlat prstan, 500 
din, 500 lir, 120 šilingov in 3 dolarji
-  to  je bil plen 19-letnegaNovome- 
ščana Bojana Mežika, ko je lani 31. 
julija v popoldanskih urah na novo
meškem Bregu vlomil v stanovanje 
Andreja Majstroviča. Pred dnevi je 
na sodišču prišlo na dan, da je fant 
to  storil v času, ko je bil brez z^^o- 
slitve, predvsem pa, da bi prinesel k  
hiši nekaj sredstev za preživljanje, 
saj je njega in b ra ta  preživljala mati. 
Devize je zamenjal v M etropolu uro 
in prstan pa  spravil v stranišču go
stilne na rotovžu. Sodišče m u je  za 
to  dejanje prisodilo 10  mesecev za
pora  s pogojno odložitvijo za dve 
leti. Ker pa  je  bil pogojno že kazno
van za odvzem m otornega vozila v 
minulem letu, so m u kazen spreme
nili: leto  dni z ^ o r a  — pogojno za 
dve leti. Poleg tega bo* m oral vrniti 
škodo 1.647,65 din.

POD LOKOMOTIVO 
NA SLEPEM TIRU

35-letni Tone Erpe* iz Gornje 
Straže je 9. junija ob 13.57 stopil na 
Novolesov slepi industrijski t ir  v tre 
nutku, ko  je strojevodja vozil loko
motivo pro ti železniški postaji. Lo
kom otiva je  E rpeta  zadela in ga hu
do poškodovala.

ŠMIHEL: POŠKODOVANA
DEKLICA -  9. junija je Martin Je
rič iz Šmihela vozil osebni avto pa 
Smihelski cesti p ro ti mestu. Na ne
preglednem ovinku je iz Ulice Milke 
Sobar nenadom a pripeljal osebni 
avto Kranjčan Rajko Skok in vožili 
sta trčili. Pri tem  se je laže poškodo
vala 8-letna Brigita Jerič, gm otne 
škode pa je  bilo za 1.800 din.

STRAŽA: SRNJAK V AVTO -  
Janez Gregorčič iz Gomile pri Mimi 
se je v soboto zvečer peljal proti 
Mokronogu, ko mu je v Straži nena
dom a pritekel pred avto srmak ter 
trčil v prednji del vozila. Žival je 
poginila, na vozilu pa je ' bilo za
2 .000  din škode.

DOBRAVA: BREZ VOZNIŠKE
GA DOVOLJENJA -  9. junija je 
Franc Rodič iz Dobrave pri Šentjer
neju, sicer na delu v ZRN, vozil 
»osebni avto nemške registracije brez 
vozniškega dovoljenja. V Gradišču 

< ni mogel speljati levega ovinka, avto 
je zaneslo na bankino, trčil je v na
sip ter se dvakrat prekucnil. Pri ne
sreči sta se poškodovala Franc Ro
dič, ki ima pretres možganov, in so
potnica Vera Miklavčič, ki ima 
zlomljeno nogo. (Jmotne škode je 
bilo za 20 .000  din.

NOVO MESTO: OBJESTNA
VOŽNJA -  V petek zvečer sta se 
10-letni Bojan Venta in 14-letni 
Aleš Fink iz Novega mesta, Kettejev 
drevored, vozila na pony ekspresu 
od Kettejevega drevoreda mimo 
skladišča Petrol. Oba sta se držala za 
krmilo in dodajala plin, pred skladi
ščem pa sta na .pesku zgubila 
ravnotežje in padla. Zaradi poškodb 
so ju odpeljali v novomeško bolniš
nico.

STRAŽA: ZARADI NfEPREVID- 
NOSTl -  7. junija popoldne je  
Alojz Turk iz Dol. Straže parkiral 
svoj avtomobil pri zdravstveni posta
ji. Ko je  s parkirnega prostora hotel 
zapeljati na cesto, je najprej zapeljal 
na stransko cesto, po td  pa je  isti 
hip pripeljal avto Adolf Zupančič iz 
Straže. Pri trčenju je bilo za 9.000 
din škode.

CRNOMFLJ: PODRL PEŠCA -  
I ranc Medvešček iz Blatnika je 8 . 
junija pripeljal v križišče Kolodvor
sko in lllice 2 1 . ok tobra v trenutku, 
ko je nenadoma prečkal cesto pcšec 
l'erdo MajiTlc (62) iz Bistrice pri 
Črnomlju, ki se ni prepričal, če je 
cesta prosta. Mopedist je pešca 
zadel, ga zbil na tla in tudi sam pa
tici ler sc tako hudo poškodoval, da 
so ga odpeljali v novomeško bolniš
nico. 1’oškodovan je bil tudi pešec; 
prvo ponioč so mu nudili v črno- 
nioljskeni /dravstveneni domu. Sko
da; 500 din.

(iORMJl SUKOR: Ml D VOŽ
NJO SLABO - 67-letnemu Adolfu

Puhku iz Gor. Suhoija pri Vinici, ki 
se je 8 . junija peljal s kolesom v Sta
ro  lipo, je nenadom a postalo slabo, 
da je  zgubil ravnotežje in padel na 
tla. Pri padcu se je poškodoval in 
moral v bolnišnico.

ŠENTJERNEJ: PADEL NA
POKROV -  6 . junija zjutraj se je 
Jože Rabzelj iz Razdrtega pri Šent
jerneju p e lj^  s kolesom pro ti Škoc
janu. Ko je  v Šentjerneju zavijal v 
levo proti Smalčji vasi, je  za njim 
pripeljal osebni avto nemške regi
stracije Slavko Banič iz Dobrave. 
Osebni avto je zadel v kolesarja, da 
je padel na pokrov vozila, od tam  pa 
na tla. Pri nesreči se je Rabzelj po
škodoval, vendar mu je  zadoščala 
pom oč bližnje ambulante. Škode je 
bilo za 2^500 din.

DOLE: PREKUCNIL SE JE -  6 . 
junija popoldne je Ivan Maležič iz 
Metlike med vožnjo po klancu 
navzdol pri vasi Dole trčil v breg ob 
cesti, se nato prekucnil nazaj na 
cesto in obstal na boku. Gm otna 
škoda: 2.500 din.

MARTINJA VAS: OD STRA
HU? Terezija Tršinar iz Martinje 
vasi se je 5. junija peljala z mope
dom , vendar brez vozniškega do
voljenja, po cesti 4. reda v Martinji 
vasi. Na cesto je pripeljal osebni 
avto Janez Borštnar iz Mokronoga. 
Tršinarjeva se je zmedla in oplazila 
že stoječi osebni avto. Pri tem ji je z 
m opeda padla steklenica z oljem ter 
se razbila. Tršinarjeva si je na čre
pinjah obrezala lice in koleno, tako 
da so jo  morali odpeljati v novome
ško bolnišnico. Pri nesreči je bilo za
1.500 din škode.

Avtomobila, ki sta ju vozila 
Franc Ogrinc iz Zlatega repa pri 
Ortneku in Ivan Smisel iz So
dražice, sta 9. junija ob 10.30 
čelno trčila pri vasi Slatnik bli
zu Žlebiča v ribniški občini. 
Ogrinčev fičko je bil popolno
ma uničen, voznik pa mrtev. 
Škode je za okoli 25.000 din. 
(Foto: T. Ožbolt)

NOVOTEKS spet vodi!
Oba derbija za dolenjski ekipi: Novoteks prema

gal Maribor, Beti pa Prule!

Košarka je zares „zastrupila” Novo mesto! Košaikaiji pa vračajo 
zaupanje gledalcev, ki se jih na Loki zbere običajno okrog 1.000, z 
odličnimi Igrami in lepimi uspehi. V soboto je na Loki klonila še 
neporažena ekipa Maribora, Novoteks pa ji je do vrha napolnil koš. 
Po lepi predstavi z ljubljansko Olimpijo, ki pa jo je videlo znatno 
manj gledalcev, kot bi jo lahko — tekma je bila namreč zaradi dežja 
v telovadnici — so Novomeščani z novo zmago bržkone tudi najbolj 
nejeverne prepričali, da so med najboljšimi v ligi. Z novo zmago 
proti Prulam so tudi Metličani potrdili ^dogo prvih favoritov, če
prav je treba zapisati, da se jim zadnje čase zatika bolj, kot bi bilo 
po nasprotnikih pričakovati. Sicer pa: štejejo le točke in teh imata 
obe dolenjski ekipi za zdaj največ!

Novoteks - Maribor 
102:73

Do tega kola vodeča mariborska 
ekipa je doživela pravo katastrofo 
na Loki. Čeprav so Novomeščani 
igrali zadnjo m inuto le s štirimi 
igralci -  zaradi petih osebnih so Icto 
pred koncem zapustili Piletič, Še
petave, Počrvina, oba Kovačeviča in 
Pirc -  so vendar dosegli tudi stotico 
in tako tudi formalno popolnom a 
pregazili Mariborčane. 29 košev 
razlike je pač dovolj za trditev, da je 
bila zmaga čista in zanesljiva, čeprav 
presenetljiva. Novomeščani so goste 
nadigrali prav v vseh elem entih ko
šarkarske veščine.

Novoteks: Splichal 22, S. Kova
čevič 24, Počrvina 5, Ivančič 34, Ž.

Kovačevič 8 , Kopač 3, Piletič 2, Še
petave 4.

Beti - Prule 82:70

M etličani so doleteli na doslej 
najtršega nasprotnika in so ga pre
magali šele v fmišu. Gostje so nam 
reč ob polčasu še vodili in tud i v 
nadaljevanju so se dolgo časa enako
vredno borili za zmago. Pri dom ači
nih so vsi igrali dobro. S to zmago 
so si košarkarji Beti dejansko že za
gotovili na^ov spomladanskega 
prvaka.

Beti: Kosovac 9, Dautović 25, 
Vergot 2, Lalić 8 , Rožić 8 , Medek 
20, A rbutina 4, Popovič 6 .

M. P.

rokomet

Brežičani so izpadli
O usodi Sevničanov v drugi zvezni ligi bodo od

ločali drugi - Ribnica druga!

z  odličnim finišem so si Bre- 
žičani ustvarili možnosti, 
da bi le ostali v ugi, vendar so 
prav v odločilni te l^ i  izgubili v 
Radečah in tako izpadli zaradi 
slabše razlike v golih. Ribničani 
so sicer izgubili v Slovenj Grad
cu, vendar so si že prej nabrali 
toliko zaloge, da so vseeno ob
držali drugo mesto. To je goto
vo n^'večji dosedanji uspeh tega 
prizadevnega kluba. Sevničani 
so sicer zmagali, vendar se sami 
skoraj gotovo ne bodo mogli re
šiti izpada. Pomaga jim lal^o le 
prva zvezna liga: če bosta iz
padla FAP in beograjski Parti
zan, bodo Sevničani ostali v 
drugi ligi, sicer pa se bodo pre
selili v slovensko. Z novo zmago 
so si Brežičanke kolo pred kon
cem zagotovile sedmo mesto v 
drugi zvezni ligi.

Sevnica - Metalac 
21:19

Kaj p o m ^ a  zmaga, ko pa so zma
gali tudi vsi neposredni tekmeci za 
obstoj! Sevničani so nadigrali Metal
ca, čeprav je zmaga tesna. Vendar 
pa so izdatno r a z i j o  dom ačini za- 
igrali z netočnim i m eti na gol. Kljub 
tem u zmaga ni bila ogrožena. Naj
boljša pri dom ačih sta bila Šilc in 
Jurišič.

Sevnica: Možic, Papež, Sim ončič, 
Jurišič 2, Bizjak, Svažič 4 , Kopriv
nik 2, Krnc, Štojs, Šils 11, Trbovc 2, 
Sirk.

E. R

Brežice - Bosna 14:11
Brežičanke so po enakovrednem 

boju v prvem polčasu v nadaljevanju

celo popustile, da so gostje vodile z 
9:5. Ob koncu pa  so bolje zaigrale 
in v hitrih  protinapadih po zaslugi 
Molanove in Toplakove p^raz spre
menile v zmago.

Brežice: Hribernik, Molan 3,
Stauber 1, Bah, A. Mišič, Smerkolj
1, V. Mišič 1, Engel, Toplak 8 , Li
pej, Grahek.

V.P.

SL Gradec - Ribnica 
22:21

Ribničani so bili v prvem polčasu 
boljši, v nadaljevanju pa so nekoliko 
popustili in dom ačini so ob koncu 
slavili tesno zmago. Kljub porazu pa 
so si R ibničani zagotovili drugo 
mesto v ligi.

Ribnica: I. Kersnič, Lovšin,
Abram, Žuk, Radič 2, J. Kersnič 4, 
Matelič, Mikulan 1, A n d o l^ k  4, 
Ponikvar 6 , S. Kersnič 4.

Radeče - Brežice 22:20

Brežičani so v odločilni tekm i le
tošnje sezone sicer vodili s 4 :1 , ven
dar pa jim  ni uspelo presenetiti Ra- 
dečanov na njihovem igrišču. Zaradi 
slabše razlike v golih bodo zato mo
rali prihodnje leto igrati v nižjem 
razredu, m edtem  ko so se Radečani 
z zmago vsaj začasno rešili. O njiho
vi usodi bo nam reč odločala Sevni
ca . . .
Brežice: Mars, Šetinc 2, Štangelj 4, 
Buzaničič 1, Bosina 2, Božič 2, 
2^re, Zagode, Gorišek 1, Vervega 8 , 
Brglez.

i  U  I  1 1  I d

I

Selitev
Tako Sava ko t Jesenice nista 

uspela na  kvalifikacijskem tekmova
nju za obstoj v drugi zvezni odboj
karski ligi. Ker sta obe ekipi izpadli, 
je iz .slovenske odbojkarske lige iz
padla tudi ekipa Novega mesta. Tek
movalna komisija pri odbojkarski 
zvezi Slovenije je namreč 
prvenstveno tekmo zadnjega kola 
med Trebnjim in Novim mestom re
gistrirala z rezultatom 3:0 za Tre
bnje, ker so Novomeščani prišli na 
tekm o brez potrebnih legitimacij in 
zdravniških potrdil. Novo mesto bo 
tako prihodnje leto igralo v drugi 
slovenski ligi, Trebnje pa bo ostalo v 
prvi.

Novomeške
zmage

V okviru prireditev ob Zletu brat
stva in enotnosti je na prečenskem 
letališču 38 modelarjev iz Bihaća, 
Banjaluke, Karlovca in Novega 
mesta preizkusilo svoje sposobnosti. 
Rezultati -  A 1 -  Kolaković (Bi) 
571 točk, O.skar in Tomo Zupanc 
(Nm) po 377; ekipno: Bihać. A2: 
Birjukov (Bi) 1098 točk , (Grošelj 
965, Penca (oba Nm) 925; ekipno: 
Novo mesto, ('»uinenjaki: Dušan Zu
panc 997,2, Prohaska (BI.) 826, 
Penca 77.1, ekipno: Novo mesto. 
Penjači: Grošelj (Nm) 633, ekipno: 
Novo mesto. S. D.

ŠPORTNI KOMENTAR

Kaj pa po neuspehih?
Prevelik osip dolenjskih Športnih ekip v 

slovenski in zvezni konkurenci!

Končuje se tekmovanje v naj- 
razhčnejših ligah. Za dolenjski 
šport, vsaj tisti, ki je najbolj 

.uspešen, je letošnja sezona bolj 
črna kot prejšnje. Res je sicer, 
da so uspehi najboljših večji kot 
prejšnja leta, zato pa smo izgubi
li širino, iz katere je rasla kako
vost.

Že pozimi so izpadli novome
ški namiznoteniški igralci, še 
prej pa so -  sredi tekmovanja ~ 
vrgle puško v koruzo odbojkari
ce Brestanice. Ob koncu odboj
karske sezone so se od slovenske 
lige poslovili Novomeščani, ob 
koncu rokom etne pa iz enake 
konkurence Brežičani. Slabo se 
piše tudi Sevničanom, katerih 
usoda bo znana v soboto po 
končani prvi in drugi zvezni ligi. 
Skratka: od deseterice dolenj
skih ligašev v slovenskih in zve
znih konkurencah jih je skoraj 
polovica izpadla.

Res je sicer, da je druga polo
vica izredno dobro uvr.^cena: 
kočevski šahisti pa ribniški roko
metaši in brežiške rokometašice,

(za zdaj) tudi novomeški in m et
liški košarkarji so mešali ali pa še 
mešajo štrene v vrhu, odbojkari
ce iz Novega mesta pa imajo 
možnosti, da se na kvalifikacijah 
uvrste celp v prvo zvezno ligo.

Kljub tem u pa je boleče, da 
so dolenjski športni kolektivi, v 
celoti vzeto, nazadovali. Kaj po 
porazih? Znano je , da se ekipe, 
ki nazadujejo v kakovostno slab
ši razred, navadno težko hitro 
uvrste nazaj v višjo ligo. Porazi 
namreč niso samo posledica pre
prostega dejstva, da so druge 
ekipe boljše, pač pa navadno 
tudi opozorilo, da škriplje v 
lastnih vrstah. Vzrok škripanju 
pa niso le neuspešni igralci, pač 
pa tudi druge okoliščine, med 
katerimi zlasti ne gre pozabiti 
klubskih uprav.

Zato je najbolj pom embno ob 
sedanjih neuspehih, da se klub
ske uprave čvrsto postavijo na 
lastne noge in skupaj z ipalc i že 
v naslednji sezoni skušajo povr
niti, kar je dolenjski šport letos 
izgubil!

J. s pl ic ; h a l

BREŽICE — V prvenstveni nogo
m etni tekmi predzadnjega kola v 
celjski podzvezi so Brežičani dom a 
igrali s Stražo 1:1 (1:1). Gol za do
mače je dosegel Kandič, Brežičani 
pa  so se že uvrstili v drugo slovensko 
nogom etno ligo. (V. P.)

ŠENTJERNEJ — Dokončali so 
nogometni stadion, ki so ga zraven 
šole začeli delati aprila. Vanj so vlo
žili za več kot 2 .000  dinarjev pro -5 
stovoljnih delovnih ur. Stadion ima 
tudi atletsko stezo. (S. J.)

KOČEVJE — Na sindikalnih 
športnih igrah je v namiznem tenisu 
zmagala ekipa Elektro, ki je  v odlo- 
čUnem srečanju premagala Itas I. 
5:4. (Z. F.)

NOVO MESTO — Kar 54 parov je 
nastopilo nk kegljaškem prvenstvu 
Dolenjske v disciplini 2 x 200 luča
jev. Zmagala sta Hren in Židanek 
(Pionir), ki sta podrla 3.441 kegljev. 
Slede: Krušič -  Jarc (Krka) 3.411, 
Rovan -  Planinšek (Krško) 3.349, 
Mrzlak -  Turk (Krka) 3.339, Iskra
-  Kuzmin (Brežice) 3.297, Runovec
-  Vanič (Krško) 3.382. Teh šest 
dvojic se je uvrstilo na slovensko 
prvenstvo. (J. M.)

NOVO MESTO — V prvenstveni 
košarkarski tekmi za i^ad ince  je 
Novo mesto premagalo Prule 
108:59. Po prvem delu so si novo
meški mladinci zagotovili drugo 
mesto za ljubljansko Olimpijo*

KOCEVJE -  Po 20 kolih občin 
ske lige v malem nogom etu vodi 
Mahovnik s 36 točkam i. Slede: Ko
lodvor A, Rog in Koprivnik po 28, 
Podgorska 24, Stara cerkev 21, 
Koblarji 19, Rudar 18 in Kolodvor 
B 4 .

NOVO MESTO -  V občinski 
mladinski ligi v malem nogom etu je 
v četrtem  kolu Pionir premagal 
Šmaijeto 3:0, Bršlin Novoteks 6:1, 
Birčna vas -  Žužem berk 5:4 , IM V
-  Slatnik 7:1 in Krka Otočec 6 :2 . , 
Vodi Birčna vas z 8 točkam i; slede: 
Žužemberk, ki jih  ima 6 , Bršlin, 
O točec, Slatnik in Krka, k i j ih  imajo 
po 4. (JJ. M.)
   ^

NOVO MESTO -  V nedeljo 
bodo nogometaši Elana ob 
50-letnici kluba pripravili turnir, 
na katerem  bodo i^aJi novome
ška garnizija, Grosuplje ter Bela 
krajina. V predtekm i se bodo 
pomerili veterani iz Črnomlja in 
Novega m esta ter mladinski 
ekipi Bele krajine in Elana. (J.
M.)

NOVO MESTO — V občinski 
k e g l j ^ i  ligi v borbenih igrah je 
LiJcnja premagala Novoteks II 
709:538, Ela izgubila s Starim devet 
65S:705, Vseh devet s Pioniijem 
706:765, Železničar je premagal 
Dano 736:663, Krka Iskro 780:767 
in Mirna peč -  Novoteks I 791:758. 
Vodita lOrka in Iskra s po 16 točka 
mi, Železničar ima 14, Novoteks I, 
Pionir in Stari devet pa po 12. (J. 
M.)

KOCEVJE -  v  prijateljskem ša
hovskem dvoboju med pioniiji 
osnovnih šol Kočevja in Komende -  
Most so v soboto za las zmagali do
m ačini -  s 25,5:24,5. (J. P.)

BLED -  Na mednarodnem  tek 
movanju ribičev je v nočnem  ribolo
vu zmagal Drago Flis iz Brestanice, v 
dnevnem lovu pa je bil Novomeščan' 
Marjan Bračika tretji. V ekipni kon- 
kiuenci so bili Novomeščani drugi, 
Kostanjevčani pa tretji. Flis je ujel 
najtežjo ribo med vsemi 156 ribiči:
2,5 kg težkega soma. (J. S.)
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NOVO V GRADBENIŠTVU! 
OPAŽNO BETONSKE PLOŠČE 
IN NOSILCI
ZA MONTAŽNO GRADNJO STROPOV 
STANOVANJSKIH IN INDUSTRUSKIH 
OBJEKTOV
Velikosti: za vse razpone (dolžine), širine od 30 cm do 180 
cm in za vse obremenitve 
Prednosti tovrstne gradnje so:
— opaž ni potreben — armatura že vgrajena — varnost pred 

potresom -  hitra gradnja — majhna teža, kar omogoča 
tudi ročno montažo — ometavanje stropa ni potrebno in 
zadostuje le pleskarska obdelava — garantiran prihranek 
25 odst. v primerjavi z drugimi sistemi gradnje stropov — 
izdelane projekte vam brezplačno prHagodimo za 
sistem gradnje 
vse informacije dobite pri

IGM SAVA KRŠKO
telefon (068) 71-035

IGM SAVA KRŠKO ZA VAS!

nas

PROSTA UČNA MESTA

Komisija za sprejem in odpust delavcev pri 
Hotelu Grad Otočec, Otočec ob Krki

razpisuje •
v letu 1973/74 prosta učna mesta za

IZUČITEV POKLICA KUHAR -  NATAKAR.

Pi)goj: končana osemletka, dober uspeh. Stanovanje in hrana 
preskrbljena. Prijave pošljite na upravo podjetja.

Osnovna šola v Kostanjevici na Krki razpisuje prosto delovno 
mesto kuharice (kvalificirana ali vsaj polkvalificirana) In 
prosto delovno mesto snažilke.

Oboje za nedoločen čas.

Nastop službe 1. septembra, po dogovoru lahko tudi prej. 
Osebni dohodki po samoupravnem sporazumu.

Ugodno prodamo šolsko drvarnico. Interesenti naj se oglasijo 
pri hišniku osnovne šolev Kostanjevići na Krki.

Uprava javne varnpsti 
Novo mesto

razpisuje licitacijo za prodajo:

3 OSEBNIH AVTOMOBILOV AUSTIN IMV 1000, 
OSEBNEGA AVTA ZASTAVA 750, 2 FOTOAPARATOV. 
BRUSILNEGA STROJA IN VEČ PISALNIH STROJEV.

f

Licitacija bo v ponedeljek, 18.6.1973, od 8. uri na sedežu 
UJV, Novo mesto. Jerebova 1.
Interesenti morajo pred začetkom licitacije položiti 10 odst. 
kavcijo od začetne cene.

' Gimnazija Novo mesto
bo sprejela 

ABSOLVENTA ANGLEŠKEGA JEZIKA 
na visoki šoli,

da bo od 1. septembra 1973 do 20. jan. 1974 poučeval 
angleški jezik.
Interesente prosimo, da se čimprej pismeno prijavijo v 
tajništvu šole.

fJTI
Mercator UČNA MESTA
Veletrgovina Mercator, TOZD HRANA, Ljubljana, Tržaška 
37/b,

( objavlja 
naslednja prosta učna mesta:

. 1. 12 VAJENK ŽIVILSKE STROKE
2. 6 VAJENK MEŠANE STROKE

Kandidatke morajo imeti uspešno končano osemletko. 
Pismene prijave z dokazili o šolski izobrazbi pošljite 
najpozneje do 30. 6. 1973 na gornji naslov.

ŠTIPENDIJE!
Izvršni odbor Temeljne izobraževalne skupnosti Novo mesto

R A Z P I S U J E  
štipendije za šol. leto 1973/74

— več štipendij za študij matematike in fizike na pedagoški 
akademiji,

— več štipendij za študij glasbe na pedagoški akademiji,
— več štipendij za študij na pedagoški akademiji, oddelku 

za razredni pouk v Novem mestu,
— 2 štipendiji za študij angl. in slov. j. na pedagoški 

akademiji,
— 2 štipendiji za študij na visoki šoli za telesno kulturo,
— več štipendij za šolanje na vzgojiteljski šoli,
— štipendije za šolanje na pedagoškem oddelku gimnazije, 

za pridne in nadarjene učence.
Pogoji za podelitev štipendije so usklajeni z vsebino 
pravilnika o štipendijah za izobraževanje.
Pravilno izpolnjene prošnje na obrazcu „Prošnja za 
štipendijo" (obr. DZS 1/65) je treba predložiti Temeljni 
izobraževalni skupnosti Novo mjesto. Ljubljanska 2, do 30. 
junija 1973.
Prošnji je treba priložiti še:
1. overjen prepis zadnjega šolskega spričevala oz. potrdilo

o opravljenih izpitih
2. potrdilo o premoženjskem stanju družine
3. potrdilo o osebnih dohodkih staršev

4. potrdilo o otroškem dodatku oz. potrdilo, da družina 
prosilca ne prejema otroškega dodatka

Prepozno vloženih ali nepopolnih prošenj komisija za 
štipendije ne bo obravnavala.

DRŽAVNA ZALOZBA SLOVENIJE,
Ljubljana, Mestni trg 26,

4 '

išče nove zunanje sodelavce in vabi interesente, ki bi se 
želeli honorarno zaposliti kot

I N K A S A N T

NA PODROČJU NOVEGA MESTA.

V poštev pridejo upokojenci (-ke) in gospodinje. Prednost 
pri izboru bodojmeli interesenti s prakso.

PROSTA UČNA MESTA
GOSTINSKO POSLOVNO ZDRUŽENJE 
LJUBLJANA, NAZORJEVA 2/dv.

R A Z P I S U J E

za potrebe gostinskih podjetij ,,Daj-dam", „Figovec", 
„Ljubljana" in hotelov „Ilirija", „Slon", „Turist" in 
„Union"

60 PROSTIH MEST ZA UČENCE ZA POKLIC 
NATAKAR

50 PROSTIH MEST ZA UČENCE ZA POKLIC KUHAR 
5 PROSTIH MEST ZA UČENCE ZA POKLIC 

SLAŠČIČAR

Pogoji:
Uspešno končana osemletka, veselje do poklica in zdrav
stvena sposobnost za opravljanje gostinskega poklica. 
Prednost imajo učenci, stari do 16 let.
Učenci vseh navedenih poklicev bodo v času šolanja pre
jemali nagrade v višini najmanj

v I. letniku 150,— din
v il .  letniku 200,— din
v III. letniku 300,— dih

Zagotovljena je tudi prehrana po režijskih cenah.

Lastnoročno napisano prošnje s kratkim življenjepisom 
ter navedbo podjetja, v katerem želijo dobiti učno mesto, 
je potrebno poslati do 25. junija 1973 na naslov: Gostin
sko poslovno združenje. Ljubljana. Nazorjeva ul. 2/dv., 
p.p. 64.

Svet za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve občinske 
skupščina Novo mesto obvešča vse občane in delovne 
organizacije, da bo v smislu 11. in 13. člena zakona o 
urbanističnem planiranju (Ur. list SRS štev. 16/67 in 
27/72)

JAVNO RAZGRNJEN

predlog zazidalnega načrta zdravstvenega kompleksa v 
Novem mestu, ki ga je izdelalo podjetje Dominvest Ngvo 
mesto v maju 1973 pod štev. Z-6/73.

Predlog zazidalnega načrta bo razgrnjen od dneva objave do 
vključno 30. dne po objavi od 6. do 14. ure v prostorih 
podjetja Dominvest, Novo mesto, Prešernov trg 8. Rok za 
pripombe je 30 dni od dneva razgrnitve.

Svet za urbanizem, gradbene 
in komunalne zadeve 
pri ObS Novo mesto

TRGOVSKO PODJETJE 
NOVOTEHNA NOVO MESTO

r

RAZPISUJE LICITACIJO ZA

TOVORNI AVTOMOBIL TAM 5000, 
nosilnost 5.000 kg, letnik 1971
Avtomobil je v odličnem stanju in registrirah do 
februarja 1974.

KARAMBOLIRAN KAMIONET IMV SUPER B

Licitacija bo 18. junija 1973 od 9. do 10. ure za družbeni 
sektor in od 10. ure naprej za zasebni sektor pred skladiščem 
NOVOTEHNE v Bučni vasi, za kamionet pa ob 12. uri na 
servisvi v Kandiji.

MOTEL MEDNO,
Ljubljana -  Šentvid,

razpisuje prosti delovni mesti 2 SOBARIC

Nastop mogoč takoj. Nudimo samsko stanovanje.

P O R O Č I L O  
o žrebanju blagovno-denarne loterije

ODBORA ZA POHOD PO POTEH PARTIZANSKE 
LJUBLJANE,

ki je bilo 8. junija 1973 v Ljubljani
4  1 3 7 4  R o č n a  u r a

Š t .  s r e č k e :  Z a d a t e k :  3 8 9 4  d i n .  2 0 0 . -
0  0 5 1 0  d i n  2 0 0 , -  1 8 0 7 4  Z a s t a v a  7 5 0

7 5 3 0  d i n  3 0 0 . —  7 3 9 9 4  B a r v n i  t e l e v i z o r  G o r e n j e
4 4 2 7 0  H l a d i l n i k  G o r e n j e  5  5 6 6 7 5  P r a l n i  s t r o j  g o r e n j e
7 5 1 1 0  P o n y  e k s p r e s  6 6 6 6 5  H l a d i l n i k  G o r e n j e

1 5 2 1  d i n  1 0 0 . -  6  3 3 3 6  R a d i j s k i  t r a n z i s t o r
9 7 0 1  d i n  3 0 0 , —  8 5 3 6  B r i v n i k  I s k r a  B r a u n

1 3 5 6 1  P o n y  e k s p r e s  0 6 2 0 6  T e l e v i z o r  G o r e n j e
5 8 5 4 1  P r a l n i  s t r o j  G o r e n j e  6 4 1 4 6  Z a s t a v a  1 0 1

2  1 2  d i n  5 0 . —  6 9 9 5 6  T e l e v i z o r  G o r e n j e
2 2 2  d i n  1 0 0 . -  7

6 7 1 2  d i n  4 0 0 . -  g
0 1 8 5 2  d i n  1 0 0 0 . -  9  7 2 1 9  d i n  2 0 0 . -

3  0 4 6 5 3  d i n  1 0 0 0 , -  0 5 1 3 9  P o n y  e k s p r e s
4 1 9 7 3  d i n  1 0 0 0 . -

Dobitke izplačuje odbor za „Pohod po poteh partizanske 
Ljubljane", Ljubljana, Komenskega 7/11, soba 61, na podlagi 
uradnega poročila o izidu žrebanja vsak dan od 8. do 13. 
ure, v Ljubljani dobitke do 100 din tudi ulični prodajalci. V 
pisarni izplačujejo dobitke vsak dan, razen sobote in nedelje. 
Dobitniki zunaj Ljubljane lahko pošljejo srečke v 
priporočenem pismu na naslov odbora.
Izplačilo dobitkov zastara v 60 dneh po dnevu objave 
žrebanja.

LJUBLJANSKE MLEKARNE 
SKLADIŠČE NOVO MESTO

zaposli
KV SKLADIŠČNIKA 

Nastop službe možen takoj!

Pismene ponudbe pošljite na Ljubljanske mlekarne, skladišče 
Trška gora.

ŠTIPENDIJE!
SLOVENIJALES -  STILLES 
tovarna stilnega pohištva 
in notranje opreme 
SEVNICA

RAZPISUJE

štipendije za šolsko leto 1973/74 na naslednjih šolah:

— 1 na ekonomski fakulteti
— 1 na fakulteti za arhitekturo (interier)
— 2 na tehnični fakulteti lesne stroke
— 3 na srednji tehniški šoli lesne stroke
— 3 na srednji ekonomski šoli (turistični oddelek ne pride

v poštev)

Interesenti naj pošljejo pismene prošnje na naslov podjetja v 
roku 15 dni po objavi tega oglasa

UČNA MESTA!
SPREJEMAMO UČENCE V UK ZA LETO 1973/74 
NASLEDNJIH STROK:

1. pohištveni mizar
2. tapetnik
3. strojni ključavničar

Pismene prošnje sprejemamo 15 dni po objavi na naslov 
podjetja.
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Vezi, ki nas spodbujajo
Za športnimi še  kulturni dnevi - V prazne šole  

čez poletje mlade likovne ustvarjalce

Kultura ni sama sebi namen. Vsaka njena dejavnost je uspešnej
ša, če naleti na odziv in če tudi občinstvo spodbudi k sodelovanju. 
Prav zaradi tega kulturne skupnosti združujejo v svojih vrstah tudi 
porabnike kulturnih dobrin. Ta vez je še m ai^ je prešibka, tudi v 
Brežicah.

Ni še dolgo tega, kar je  tem eljna 
ku ltu rna  ^ u p n o s t  organizirala raz
govor z neposrednim i porabniki, s

Eedstavniki poklicnih in am aterskih 
tltum ih dejavnosti. Pogrešali smo 

Qudi iz delovnih organizacij, toda  
kljub tem u srečanje ni bilo zam an.

V nevezanem razgovoru se je  p o 
rodilo nekaj zanimivih idej: da b i v 
sprazn jen ih  šolskih stavbah me<f 
počitnicam i organizirali slikarske

NOVO 
V BREŽICAH

ZJUTRAJ N IC  ALKOHOLA. Da- 
aes je  že drugič p red  skupščino 
predlog odloka o p r^ o v e d i  točen ja  
ilkoholnih pijač v ju tran jih  luah . 
Skupščina ga je obravnavala 26. 
tprila in  ga tedaj ni sprejela. Svet za 
zdravstvo in  svet za gospodarstvo sta 
le na ^ u p n i  seji zavzela za tak 
vkrep in predlagata prepoved toče- 
ija  alkoholnih p ijač m ed č e tr to  in 
•edmo uro zjutraj.

OBRAČUN JE  NAPISAN. Skup- 
ičina tem eljne ku ltu rne skupnosti 
90 na današnji seji po trd ila  z ic lju č - 
ai račim  za m inulo leto . V tem  o b 
dobju je  imela skupnost nekaj manj 
to t  760 tisoč dinapev izdatkov. 
Tudi letos bo financirala dejavnost 
lavoda  za ku ltu ro , Posavskega m u
zeja, am aterske oblike dela, gledali- 
tka gostovanja in druge akcije.

V HRASTNIKU TUDI 
3R E2iC A N 1. Na reviji likovnih 
ikupin Slovenije, ki bo o d  14. do 
21. junija  v Dolu pri H rastniku, bo 
» d e lo v n o  sedem likovnih amaterjev 
z  brežiške občine  z 21 deli. Mesec 
Ini pozneje bodo  likovni am aterji iz 
BreŽc razstavljali v C ateških Topli- 
;ah.

JIH  BO PET TISOC? Na dirkali- 
^ u  v Prilipah so uredili kom unalne 
naprave, postavili ram po in uredili 
»tezo. Na dirkah pričakujejo 5.000 
gledalcev. Za najboljša m esta se bol 
somerilo 30 dom ačih  m tujih voza-

bre2iS «  vesti

kolonije; da  b i po  vzorcu ^ o r tn ih  
dnevov vpeljali v šolah ku ltu rne  dne
ve; da  b i načrtneje  skrbeli za o b n o 
vo in vzdrževanje prosvetnih dom ov, 
da  bi še kje usposobili odre  za gosto
vanja p o k l ic n i  gledališč in am ater
skih skupin.

Izražena je  bila tu d i misel po  p o 
vezavi pevovodij, k i si želijo marsi
kdaj strokovni napotek , pa  ne vedo, 
kam  b i se obrnili. Udeleženci so se 
zavzeli za glasbena gostovanja, za 
oživitev glasbene m ladine, za sodelo
vanje pevskih zborov in za poživitev 
knjižničarstva na  podeželju.

Za konec vsake sezone pa  naj bi 
m ed o bčan i izvedli anketo  o izboru 
abonm ajskih in drugih prireditev, 
njihove predloge pa  b i po tem  u po 
števali v n ačrtih  za  prihodnje leto. 
K ultu rna skupnost tako  išče po ti do 
delovnega človeka, da  bi ga pritegni
la k o t aktivnega soustvarjalca.

V. P.

NOVA ČRPALKA

N a Bizeljskem so konec minulega 
tedna odprli novo bencinsko črpal
ko, tako  k o t je  brežiška. Na cesti od  
Brežic do Šmarja pri Jelšah je to 
edina bencinska črpalka. O dprta je 
od 6. do  19. ure, o b  nedeljah pa od  
7. in 14. ure.

POMOČ ZA VODOVODE

Upravni o dbor sklada za negospo
darske investicije in kom unalno 
dejavnost brežiške občine  je razdelil 
krajevnim skupnostim  in vodovo
dnim odborom  106 tisoč din. 
Ugodno je rešil prošnje, ki so jih  
poslali iz Pečic, Križ, Sromelj, Pišec, 
Vinjega vrha in Cundrovca. Letos je 
za te  nam ene na voljo 213 tisoč din. 
O nekaterih  vlogah bodo še razprav
ljali.

ARTIČANI ZA KUMROVEC

Ju tri bo krajevna organizacija 
SZDL na sestanku ocenila uspeh 
akcije za graditev dom a v Kumrovcu 
na svojem obm očju . U čenci osmega 
razreda so zbrali doslej 1610 din, 
zraven so prim aknili še izkupiček od 
koncerta  Slovenskega o k teta , nekaj 
pa bodo prispevale organizacije.

V NOVI STAVBI 
BO VSE DRUGAČE

Izgradnja zdravstvenega > do
ma bo za vse občane, tudi zdra-1 
ve, neprecenljive vrednosti, saj 
bodo na majhnem prostoru lah- i 
ko uredili vse potrebno za svoje 
zdravstveno varstvo ali zdravlje
nje. Zdravstveni dom bo vklju
čeval tudi lekarno in bo v nepo
sredni bližini bolnišnice. Šele v 
novih prostorih bo možno iz- 
venbolnišnično službo razviti 
tako, da bo zdravljenje čim 
krajše, da bo odsotnosti z dela 
čim manj, da bo tudi pošiljanja 
v bolnišnice čim manj. V novih 
prostorih bo možno v vseh služ
bah prej ali slej preiti v dispan
zerski način dela.

PODRAŽITVE 
IZ LETA V LETO

Program investicij je bil v m inu 
lem petle tnem  obdobju  po vrednosti 
celo presežen. Kljub tem u pa ni bilo 
zgrajeno vse, kar smo nameravali. 
H itro naraščanje cen v gradbeništvu 
je  bilo poglavitni razlog za to , da  ni
so povsod prišli na vrsto.

Res je , da  se je  ob  tem  zbralo tudi 
več sredstev samoprispevka, k o t je 
bilo prvo tno  izračunano. V endar pa 
osebni dohodk i niso naraščali s takš
nim tem pom , da bi povečan vpliv 
sam oprispevka lahko sledil podražit
vam.

Lep prim er za takšno skokovito 
naraščanje cen je planiranje sredstev 
za dograditev in adaptacijp osnovne 
šole Cerklje.

Leta 1968 je bilo predvideno, da 
bo  za kom pletno  investicijo zado 
stovalo 128,000.000 S din.
leta 1969 smo predvideli že

210 ,000 .000  S din 
leta 1970 že 400 ,000 .000  S din,
dejansko pa bo  za investicijo p o treb 
nih 504 ,000 .000  S din.

Primer: cena m2 šolske površine 
se je od približno 100.000 S din v 
letu 1968 povečala na približno 
280 .000  S dinarjev v letu 1973.

TRI ZLATE LIRE

Na zaključnem  koncertu  brežiške 
glasbene šole je sodelovalo nad 60 
učencev, občinstvo v dvorani pa je z 
aplavzom nagradilo njihovo priza
devnost. Nastopili so učenci oddel
ka za ritm iko in ples, solisti na kla
virju, k larinetu , k itari, harm oniki, 
violini in tenorju ter tam buraški in 
harm onikarski orkester. Zlate lire so 
letos prejeli trije učenci šestih razre
dov, Saši Rainer, Darja Teppey in 
Jožica Sumrek.

Vsi kot eden za igrišča in bazen
v  Brestanici pripravljajo julija referendum  o samoprispevku

pa bodo  imeli pouk,plavanja že med 
šolskim letom . ^

J. TI-PPLY

Zamisel ni nova, samo oživljajo jo. V Brestanici so imeli že 1958. 
teta odbor za gradnjo plavahiega bazena in začetni znesek, ki ga je 
obljubila Elektrarna. Potem so namero opustili, ker so si Senovčani 
;ami postavili bazen.

■ ■ ■ ‘ . •• • • postavitvi rekreacijskega centra na
prostoru  ob  "Soli. Zastopniki d ružbe 
nih organizacij v krajevni skupnosti 
so bili za to , da uredijo v kraju igri
šča, olim pijski bazen, bazen za o tro 
ke in vse, kar sodi zraven. Zbori vo
livcev so dali zamisli vso podporo .

Referendum  bo .sredi julija. Da
tum  še ni dokončen . Krajevna skup
nost ga bo razpisala za 1 ,5-odstotni 
prispevek od  osebnega dohodka 
zaposlenih, za 3-odstotni prispevek 
od  ob rtn e  dejavnosti in za 
2 -odstotni prispevek od katastrskega 
dohodka km etov. V treh  letih in pol 
bi tako  zbrali 500 tisoč do  600  ti
soč din.

Ce bo referendum  uspel, po tem  
bodo  prihodnjo  pom lad že zastavili 
delo za bazen, v štirih letih pa  u re 
sničili sprejeti program  za vm  igri
šča. Lepa dolina od  Brcstanice do 
Senovega bi tako  dobila edinstverio 
središče za rekreacijo prebivalstva in 
še tiu is te  bi privabila v svojo sredo. 
C e se bo v bazen stekala top la  voda 
iz elektrarne , se bo poletje v teh  k ra 
jih  podaljšalo, učenci osnovne šole

Iz leta v leto ugotavljajo, da o tro 
ci v Brestanici nimajo kje plavati: 
K)tok je um azan, k r .^ i bazen pa od 
.•ok in vedno natrpan. Tudi odrasli 
»  nim ajo kje pohladiti v vročih po- 
e tn ih  dneh. Vse to  je rodilo misel o

KRŠKE NOVICE
VISOK OBISK -  Minuli pe tek  je  

bila na  enodnevnem  obisku v k r « i  
občini Zora Serbedžija, generalria 
sekretarka zveznega Sveta za vzgojo 
in varstvo o tro k . V spremstvu pred 
sednika občinske Zveze PM Rezike 
Pirčeve si je gostja ogledala več 
vzgojnovarstvenih ustanov in krško 
osnovno šolo.

MLADI GOSTJE -  Pred dnevi so 
na povabilo osnovne šole na Seno
vem gosto^d i m ladi pevci iz Lyona 
m skupaj z dom ačin i nastopili na  
celovečernem  koncertu . O troci so si 
po nastopu  izmenjali darila v znak 
trajnega prijateljstva.

USPELA AKCIJA -  Mladi člani 
R dečega križa so s pom očjo  starej
ših tud i letošnjo zbiralno akcyo sta
rih oblačil in obutve uspešno zakliu- 
čili. V Krškem , Kostanjevici, 
Brestanici in Leskovcu so v enern 
popoldnevu zbrali več ko t 1200 k i
logramov m ateriala, ki so ga že p o 
slali repubUškemu odboru  R dečega 
križa.

PROGRAM 2 E  SPREJELI -  
Med 22. junijem  in 1. julijem  se 
bodo zvrstile številne prireditve v 
počastitev občinskega praznika. 
Uvod v letošnje praznovanje bo o t 
voritev manjše koncertne dvorane v 
krSci glasbeni Soli, za zaključek pa  
bo slavnostna seja odbornikov ob 
činske skupščine v Kostanjevici,

ZEM LJAK V TRBOVLJAH -  
Oanes popoldne bodo  v trboveljski 
osnovni soli odprli razstavo člaria 
krŠcega likovnega kluba V iktorja 
Zemljaka. Predstavil k  bo s tride 
setimi slikami, nastaUmi od 1945. 
feta naprej, predvsem z olji in 
akvareli.

K R Š K I
X E D N I K

Kako na letni oddih?
Celoletni napori na delovnem 

mestu in doma teijajo, da člo
vek malo počije vsaj v času do
pustov. Za družino s povprečni
mi dohodki je postalo letovanje 
zunaj domačega kraja že pre
drago. So regresi za vse dose^  
namen?

ZLATO ZA KRI

Danes bodo na Senovem podelili 
značke krvodajalcem, ki so dali kri 
najmanj petkrat. V Krškem jc bila 
podelitev 9. junija , v Kostanjevici 
10. junija , v Brestanici pa nekaj dni 
prej. V vseh štirili središčih je  bilo 
odlikovanih 195 krvodajalcev; v 
Brestanici 27, v Kostanjevici 22, na 
Senovem 35, v Krškem pa 111. Več 
ko t petindvajsetkrat so v krški o b č i
ni darovali kri A nton Novosele iz 
Kovinarske, Jože Pečnik iz Celuloze 
in Jože Z ičkar iz občinske uprave.

REPUBLIŠKA PRIZNANJA

Za dvajsetletno delo pri organizi
ranju krvodajalstva so v Krškem pre
jeli repubHška priznanja S tane Ko
delja, Lojze Mlakar, Staša Soba, 
C vetka K inčič in Rezi Pirc. Zlati 
znak za delo do 15 let so dobili 
Meta H abicht, Kristijan Pavliha, 
Milka Kranjc in Mihaela Dornik. Za 
sodelovanje do 10 let so podelili še 
14 srebrnih znakov.

V Dolenji vasi upajo, da se jim bo kmalu pnbhž^ asfalt. Po cesti 
Brežice -  Krfko se pride po štajerski strani samo do Starega grada. 
Tam Cestno podjetje Siri cesto in ublažuje zavoje. Ko bo cesta 
dokončana, bo odleglo vsem tistim, ki s*  po tej strani v o z ijo  na 
delo v Krško, pa tudi ljudem, ki stanujejo ob cesti m že leta 
požirajo prah. (Foto: J. Teppey)

|Za skupno stvar
Aleksander Rman, 

Skrovnik: »Še tepen 
si lahko!«

„Vse okoliške vasi imajo 
vodovod, zakaj ga m i ne b i ime
li? “  pravi km et Aleksander 
R m an, predsednik gradbenega 
odbora  „po  sili", saj n ihče drug 
ni ho te l sprejeti te nehvaležne 
naloge.

„Zakaj nehvaležna? Resda 
terja veliko dela, na  koncu pa  le 
prinese zadovoljstvo, da je  bilo 
storjeno nekaj koristnega," smo 
ga skušali potolažiti.

„O bračuna  še ni, bo pa manj
kalo. Breme denarnih prispevkov 
smo razdelili po  velikosti pose
stev. Delovne akcije so bile skup
ne; eni so se izkazali, drugi ne. 
Kaico prepričevati dalje? Sel 
sem od  hiše do  hiše. Minulo so
bo to  bi jo  pri neki hiši kmalu 
skupil. K ot da bi prosil zase!“

Tudi denarni prispevki ljudi 
niso bili m ajhni. Pet večjih  km e
tov je dalo po 4 .300  dinarjev, 
najmanjši prispevk je bil 2 .500 
din. V oda je že v ceveh. Čeprav 
je težko, je pa skupna akcija le 
dala sadove. K dor je kaj po ner
gal, bo sedaj videl, da se da le z 
združenim i m očm i narediti kaj 
velikega! A. Ž

i

KOPITARNA; V letovišču zdru 
ženja lesne industrije v Selcah imajo 
3 hišice s 17 ležišči. Letovalo bo 
okrog 42  družin; da  b i jih  prišlo na 
vrsto čim več, so letovanje omejili na 
teden dni. Težava je  v tem , ker bi vsi 
radi letovali julija. Za hišico na Lisci 
ni zanim anja. Vsem delavcem so iz
plačali regres 600 dinarjev, za vsake
ga, ki letuje, prispevajo še za ležišče, 
tako da so življenjski stroški za do 
pustnike celo m anjši k o t dom a.

KM ETIJSKI KOMBINAT : V 
Crikvenici so najeli tr i  sobe z 9 le
žišči. Sindikalna o rg ^ iz ac ija  pom a
ga tistim  delavcem, ki zaslužijo manj 
k o t 1.000 dinarjev na m esec, še p ri 
hrani.

METALNA KRM ELJ: 28 ležišč 
imajo v svojem dom u v Pacugu. 
Vsak si lahko k uha  sam. Za letova
nje vlada veliko zanimanje. Zaradi 
težav v o b ra tu  najbrž ne bodo imeli 
denarja za izplačilo regresa za do 
pust.

JU TRA N JK A ; R ačunajo , da bo 
letovalo tretjina  delavcev. Pomagajo 
družinam  z o trok i. Precej je  tu d i za
nimanja za enotedenski izlet planin
cev na  D urm itor. Za prihodnje leto 
nameravajo prirediti varčevanje, ker 
m alokdo zm ore naenkrat tako  visok 
izdatek.

LISCA: V Piranu imajo dom  s 16 
ležišči, delavci imajo ugodnosti tud i 
na Lisci. Socialna služba je  izbrala 
11 socialno ogroženih družin, ki bo 
do imele p lačan  7-dnevni penzion. 
Delavci z večjimi dohodki prejem ajo 
nižji regres. Skrbijo za to , da v času 
dopustov  prihranijo  v blagajni sam o
p om o či denar, da lahko pomagajo 
tistim , ki pridejo v težave.

STILLES -  Za letovanje z ljub
ljanskim Atlasom  ni bilo prijav. Na 
drugo akcijo sindikata za letovanje v 
dom u BETI so dobili le dve prijavi. 
K ot je dejal sekretar O ton  Sket, je  
bil večji odziv za letovanja takra t, 
ko so za to  namenjati poseben denar 
in so lahko povrnili tistim , ki so res 
letovali, za vso družino skoraj 60 
odst. stroškov. Regres za dopust, 
ko t ga določa sam oupravni spora
zum , je za oddih  na m orju 
prem ajhen.

A. ŽELEZNIK

LISCA VODI

Po pregledu zaključnih računov 
-delovnih organizacij v m inulem  letu 
je  največji delež dohodka  o d p ^ e l  
ko t ponavadi na industrijo , in sicer 
kar 87 odst. Med vsemi je  največji 
delež LISCE, ki je znašal lani že 36 
odst. Sam o izvoz je LISCA lani po- 
dvojUa, saj je presegla izvozni n ač rt 
kar za 73 odst.! Znašal je petino  do 
hodka v podjetju .

S PLANINCI \ 
n a  DURMITOR |

Komisija za 
skem društvu
letošnje poletje i^ o o ^  
27. julija do 4 . a j ^ u ^ b ^ V  
šli na Durm itor, yozni-
si aU celo osebnimi w  ^  
k i. b i prevozili So*,
Ogledali si.bodo  
tjesko, ItanjonaTarem  
sam ostane m druge t,o
m enitosti. Vrhunec ^  
vzpon na Durmitor 
včena, kopali s e  bodo v m

SEVNIŠKI 
PABERKI^

DAKDOoRba f f i ? a £ &
ža v Sevnici zbira P1* ^ - ,  T 
organizacij in ob^ L ta 
družino pogorelca Jože* ^  
Dol. Orl. Akcija 
družini, ki je čez no
la vse, je nemudoma opeval3 .
cija JUTRANJKA ^ J o t r o ^  
okrog 2.500 . dS f nar o ^ '  
oblek, LISCA je iz 
za 2.000 dinarjev za na 
nejšega. Vse pohval o\,činske<
darnost uslužbence ^  l..
ve: nemudoma so
dinarjev. Gradben ^ e<jalip°i 
občinske uprave so si V ^  
rišče, brezplačno ^
načrte  in ost^ ° Hpnarja ^
Namensko porabo <denafl ^  j
verjali delavci .obnS v k o v j |  *  
R ačun za zbiranje P”  ^ ega K  1

*  * j .

B* K & i  t o c i  l e t o s * ^
Lanska pobuda za ^ y
za opazovanje oblakov ^  i 
uresničena. Na ned p0gov*$j 
vanju v Ljubljani so rcp".^1 
obram bi pred točo  ̂ te fljS  
Mariborčani, ki i n g  tf A  
izkušenj, priprav^J . paje* .
ki n aj b i  stal na Lisci, F «

e™6 DELAVSKI 
SINDIKATIH -  Obcm |
svet in kom ite občmsK ^
ZK sta priredila A* ]^ 0sti
nje o novi organiziran pre(ja> ^  
in delavski k° " l ' ° ga sveta ^  
sekretar repubbskeg -  

sindikatov s JaX£°komisije ** ;
Švab, predsednik konu 
upravljanje.

DOBRNIČ: 
ŠOLA IN ASFALT

Minulo soboto  so bile v Trebnjem  
Tina Tom lje, podpredsednica repub
liške konference SZDL, Ivanka 
Vrbovšek, sekretarka republiške 
konfcrence za d ružbeno aktivnost 
žensk in Mira Mihevc. S predstavni
ki občinske konference SZDL so se 
pogovarjale o proslavljanju 30 letni
ce ustanovne konference antifašisti
čne zveze žensk v D obrniču. Priredi
tve bodo septem bra, v Ljubljani naj 
bi bil takra t zbor samoupravljalk v 
sodelovanju z eno od delovnih orga
nizacij, v D obrniču pa sprejem ude
leženk ustanovne konference in 
predstavnic ženskih organizacij iz 
vseli slovenskih občin . Do slavja naj 
bi v kraju prenovili osnovno šolo in 
položili asfalt skozi naselje.

POVABILI ŠTUDENTE

Minuli petek  je upravni odbor šti
pendijskega sklada Jožeta  
Slaka-Silva povabil študente na raz
govor o štipendiranju, razvoju o b č i
ne in kadrovskih po trebah  delovnih 
organizacij. Upravni odbor sklada se 
je  obrnil na delovne organizacije v 
obč in i z vprašalniki o  po trebah  po 
kadrih , kar spada tudi k izvajanju 
podpisanih sporazum ov o k a d ro v ^ i  
politiki. Razgovor pom eni eno od 
prizadevanj nerazvite trebanjske 
o bčine , dapride do prepotrebnih
strokovnjakov.

V NEDELJO:
VAJE GASILCEV

V nedeljo ob  14. uri bodo priredi
li trebanjski gasilci z društvi iz Veli
ke Loke, D obrniča, O bčin , Ponikev, 
Mirne, Šen truperta  in Mokronoga 
velike gasilske vaje: na Gabrijelovo 
dom ačijo  v Pristavi bodo izvedli tro- 
delni napad in pokazali, kako je vi
deti skupna akcija več društev. V tej 
vaji bodo sodelovala društva z večji
mi brizgalnami, povabili pa  so tud i 
druga društva. Sledila bo gasilska ve
selica. Ta jim  je še edina m ožnost, 
da pridejo do kakšnega dinarja za 
nov gasilski kom bi.

MOKRONOG: 
PRISPEVKI ZA ASFALT

M okronoška krajevna skupnost se 
pripravlja, da bi asfaltirali še zadnjo 
večjo ulico — od šole do o b ra ta  za 
predelavo plastike in kulturnega 
dom a. Cesta je dolga 420  metrov, 
dela pa bodo veljala 140 tisočakov. 
Da prispevki občanov ne bi bili pre 
veliki, iiameravajo zbrati denar tudi 
iz drugih virov. Kyub tem u bodo 
morali tisti, ki Uvijo ob  cesti, 
prispevati po 1.000 dinarjev, tisti, ki 
jo  s i ^ r  uporabljajo, a ne živijo čisto  
ob njej, pa po 500 dinarjev.

Ob praznovanju praznika krajevne skupnosti 3.  ̂if  ^
Ijo po celotedenskih prireditvah sprejeli tudi j|c F i ^ V t' 
VDV. Svečanosti seje udeležil tudi generalpolK«*1 ^
— Rok in komisar brigade VDV Janez Jap6*!: 
rom člana sveta federacije Viktoija Avblja — Ru J

ISKRA na svoje m
   -
Kako prekiniti nazadovanje mokrofl |

rata?

Se lanskega novem bra smo napo
vedovali boljše čase, ki se končno  
obetajo  tud i m okronoškem u obratu  
ISKRE. Slo je za posojilo republi
škega sklada skupnih rezerv, za tri 
milijone novih dinarjev, s pom očjo  
katerih naj bi začeli preusm erjati 
proizvodnjo ter bi nam esto konden 
zatorjev izdelovali e lektrom otorje za 
ISKRINO tovarno v Železnikih. Za 
letošnji 1. julij, ko  slavi Mokronog 
krajevni praznik, je bilo napoveda
no, da bodo sadovi 2e vidni. Zal je 
ostalo pri starem  in še vedno 70 de
lavcev le životari. Obljube so deževa
le, čas je tekel, proizvodnja pa je 
ostala enaka, z njo pa tudi negoto
vost, v kateri že dolgo živi ta  m okro- 
noški obrat.

V torek sta prišla na obisk sekre
tar občinskega kom iteja Z K Trebnje 
Tone Z ibert in predsednik ob č in 
skega sindikalnega sveta Ivitn Lon
gar. S predstavniki obrata  sta se po 
govarjala o tem , da je treba izkori
stiti delavska ustavna dopolnila ter 
ustanoviti tem eljno organizacijo 
združenega dela in za obra t izbrati 
tak proizvodni program , ki bo naj
bolj ustrezal.

In še to: znano je, da vodstvu to 
varne Pržanj, kam or spada m okro- 
noSki ob ra t, v preteklosti ni bilo 
všeč, če so sc predstavniki obrata  
pogovarjali na svojo pest na občin i 
ali z zastopniki drugih tovarn. V 
Mokronogu težko razum ejo, zakaj 
se z enako prizadetostjo  v Ljubljani
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500 novih delovnih mest
V industrijski coni bodo gradili: Obrtno komunalno podjetje, Viator, Iskra, 

IMV in Beti • Nova delovna m esta tudi za vrnitev zdomcev

Ob vhodu v Čraomelj iz metliške smeri sd začeli delati v novi 
industrijski coni. Obrtno komunalno podje^'e je že začelo priprav- 
|a ti vse potrebno za ^ d n jo  proizvo(&dh prostorov za svoje mizar
stvo ter za skladišče. Kot je znano, se Črnomelj v to smer ne bo 
več širil, zato so prostore namenili industriji.

Zraven obrtnega podjetja bo 
Viator zgradil m ehanično servisno

ČRNOMAUSKI 
DROBIR

SVET ZA PREVENTIVO in var
nost v cestnem prom etu je  zadolžil 
ivet krajevne skupnosti v Črnomlju 
Ka postavitev nove cestne signaUzaci-

v mestu. Namestili bodo 21 novih 
prometnih znakov in označili pre
bode za pešce ter parkirne prostore, 
i o t  ugotavlja svet, je  sedanja pro
metna signalizacija v m estu zelo sla
ba in zastarela.

PREDSEDSTVO OBČINSKE 
SKUPŠČINE je  sklenilo imeti v jun i
ju kar dve skupščinski seji. Najprej 
bodo razp rav lj^  o gibanjih v gospo
darstvu na zboru delovnih skupno
sti, nato pa bo skupna seja obeh 
zborov. Na tej bodo govorili o os- 
uutku srednjeročnega programa raz
voja občine, o delu organov javne 
uprave ter sprejeli več odlokov.
Sprejeli bodo tudi občinski prora
čun za 1973.

KOMISIJA ZA PRIPRAVO ob
činskega statuta obljublja, da bo 
osnutek tega najvažnejšega samo- 
i?)ravnega aJcta prišel v javno razpra-
o  že konec junija. Delo, ki so ga 
razdelili na devet skupin, vodi več 
kot 60 občanov. Sodelovanje je od 
klonila samo ena oseba.

AMD ČRNOMELJ namerava le
tos razširiti svoje prostore ob Ko- 
fodvorski cesti. Tu bodo poleg avto
mobilskih garaž in društvene pisarne 
uredili tudi posebno učilnico. V njej 
fcodo pripravljali kandidate za teore 
tični del šoferskih izpitov te r  organi- 
sirali predavanja za šoferje.

kanižariški opekarni in v Črnomalj
skem B eltu .'

J. SPLICHAL

delavnico. Za Črnomelj, ki ima 
3.000 osebnih avtomobilov, tovor
njakov in avtobusov, pa nobene 
dnižbene servisne delavnice, bo novi 
servis izredno dobrodošel.

Se letos bo začela graditi nov 
proizvodni obrat v Črnom lju tudi 
semiška Iskra, ki bo v središče obči
ne preselila del proizvodnje in zapo
slila 150 delavcev. Tudi IMV bo 
zgradila novo proizvodno dvorano; 
merila bo kar 6 .500 kvadratnih me
trov. Tako bo modernizirala proiz
vodnjo in jo  tudi m očno povečala. 
Novomeška tovarna izdeluje v 
Črnom lju lesene elemente.

V kratkem  bo začela graditi tudi 
Beti, ki bo razširila črnomaljski 
obrat, kjer delajo žensko trikotažo. 
V novem obratu bo dobilo delo 100 
parov rok.

Prav te  dni so začeli preurejati 
restavracijo Grad sredi Črnomlja. 
Viator jo bo do novega leta  zaprl, 
po preureditvi pa  bo, ko t trdijo  od 
govorni, med najlepšimi gostinskimi 
lokali v Beli krajini.

Tako bo črnomaljska industrija 
ponudila že letos 500 prostih delov
nih mest, prav toliko pa še naslednje 
leto. Po sedanjih ocenah je delovne 
sile dovolj, z novimi obrati pa bi 
radi pritegnili v dom ače kraje tudi 
zdomce, ki jih  je v tujini po približni 
oceni okrog 1.000. Delovnih mest 
pa bo nasploh še več potem  ko 
bodo letos odprli nov konfekcijski 
obrat novomeškega Novoteksa na 
Vinici, v n ačrtu  pa imajo tudi razši
ritve in modernizacijo proizvodnje v

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNO
MELJ je to spomlad uredila več 
novih zelenic ter nasadila precej no
vega zelenja in cvetlic. Domiselno so 
preuredili zlasti park ob Metliški 
cesti ter začeli enotno urejati okoli
co črnomaljskega tromostovja. T u je  
bilo doslej pravcato smetišče. Priza
devanja krajevne skupnosti pa bi 
lahko bolj podpirale tudi delovne 
organizacije, posebno Viator, Kme
tijska zadruga, pa tudi trgovski loka
li, kjer bi bilo l ^ k o  več čistoče.

NESLANA ŠALA

V Gradcu je  bil 20. maja tu r
nir belokranjskih ekip v malem 
nogometu. Pet ekip se je  potego
valo za pokal. Turnir je  minil v 
razburljivih borbah, prvo mesto 
pa  je  osvojila ekipa iz Črešnjev
ca. ICo je  prišlo do slavnostnega 
trenutka -  podelitve pokala, so 
se nogometaši začudeni in ogor
čeni razšli, ker podelitve ni bilo!

Ekipam gre za njihovo 
športno borbo vse priznanje, gra
jo  pa  zaslužijo organizatorji, ki 
so pripravili pokalni turnir, po 
kala pa  niso podelili.

DEVET KOMISIJ 
ZA STATUT

Komisija za pripravo statu ta pri 
občinski skupščini v Črnomlju si je 
zastavila delo za pripravo v devetih 
komisijah, ki samostojno zbirajo in 
pripravljajo gradivo. V pripravo sta
tu ta  je aktivno vključenih več ko t 
60 ljudi iz delovnih organizacij in 
krajevnih skupnosti. Računajo, da 
bodo osnutek statu ta pripravili 
junija, potem  pa ga bodo dali v 
javno razpravo, ki bo trajala do je 
seni. Po javni razpravi bodo nov 
občinski statut z m orebitnim i 
dopolnitvami sprejeli.

ŽENITEV ZADRUGE 
IN BELSADA

Bržkone se bodo delavci v dveh 
črnomaljskih kolektivih, kmetijski 
zadrugi in Belsadu, še ta  mesec odlo
čali o tem , ali so za združitev teh  
dveh kolektivov. Če bosta referen
dum a v obeh podjetjih uspela, bo 
imelo novo podjetje okrog 150 za
poslenih in bo sodilo med srednje 
velike gospodarske organizacije. Po 
neuspelih načrtih  za združitev Belsa- 
da z mirensko Dano in novomeško 
Krko vidijo v Č rnom lju 'v  sedanjih 
načrtih lepo možnost za povezavo 
osnovne proizvodnje s predelavo. 
Program. Belsadove proizvodnje naj 
bi nam reč ostal nespremenjen.

Za še večjo produktivnost!
V BETI so trimesečni rezultati gospodarjenja pokazali, da je podjetje za

ostalo za planom za 2 odstotka: tudi veliko objektivnih težav

Pred dnevi je komite občinske konference ZK Metlika govoril o 
Sospodaijenju v občini, o delu gospodarskih organizacij pa so spre- 
liovorili tudi odborniki obeh zborov občinske skupščine. Kakšen je 
položaj v največji gospodarski organizaciji v občini, v Beti?

Številke, izračunane za prvo tro 
mesečje, govorijo o poslovanju, ki je 
t’eloma pod načrti. Tak rezultat- 
lipravičujejo v tovarni zlasti z objek- 
rivnimi težavami. Dohodek je

SPREHOD 
PO METLIKI

ZANEMARJENA POT -  Poti do 
gostišča na Veselici nihče ne po
pravlja, je  pa  že tako uničena, da 
marsikdo prav zaradi nje ne zaide v 
sicer prijazni lokal. ? o t bi morali 
razširiti, da bi po njej lahko vozili 
tudi avtobusi.

IZLETI -  Sindikalna organizacija 
Beti bo organizirala 16. junija za 
ivoje delavce izlete na Plitvice, Bled 
in v Sečo. Med delavci je  za izlete 
zelo veliko zanimanje.

,JCOPALNI“  AVTOBUS -  Vsa
ko soboto in nedeljo bo izpred ho te 
la Bela krajina odpeljal „kopalni" 
ivtobus v Selce. Pojasnila dajejo v 
recepciji hotela. Cena za vožnjo in 
kosilo je le 72 dinarjev, podobne 
izlete pa bodo pripravljali vse 
poletje.

KOPALIŠČE — 2 e  dobra dva 
tedna je odprta restavracija v kopali- 
Iču. Postrežba je solidna, h itra  in 
apamo, da bo ostala taka vse po 
letje.

SPIJO — Mestni mladinski aktiv 
le zadnje čase bolj posveča spanju 
icot delu. Morebiti bo delo bolj zaži
velo, ko bodo urejeni prostori mla
dinskega kluba.

OBISK -  Osnovna organizacija 
ZK v Beti je imela v četrtek  sesta
nek, na katerem so razpravljali o 
nalogah po četrti konferenci ZKJ in 
ZKS, o gospodarsko-političnem po 
ložaju v podjetju in o izvajanju 
ustavnih dopolnil. Na sestanku so 
bili tudi član sekretariata CK ZKS 
Vladimir Janžič, Peter Toš, sekretar 
medobčinskega sveta ZKS Novo 
oiesto Ludvik Golob in sekretar ko
miteja OK ZKS Metlika Ivan Škof.

metliški tednik

namreč za 4 odstotke pod načrtova
nim, dobiček pa je celo za 12 o d 
stotkov pod planom . Kreditna mera 
za občasne kredite se je povečala za
4 odstotke, stanovanjski prispevek 
je  za 2 odsto tka večji, osebni do
hodki so se povečali za 35 odsto t
kov, k tem u pa je potrebno prišteti 
še druge stabilizacijske ukrepe. Ce
lotni dohodek v prvem tromesečju 
je bil v Beti 54,581.578 dinarjev.

To pa je le en del težav. V Beti 
sami poudarjajo: ,Jl.es je, zaradi 
objektivnih težav nismo dosegli ti
stega, kar smo pričakovali, a krhri 
smo tudi-sami! “ Pri tem  pravijo, da 
niso dovolj povečali produktivnosti 
in ekonom ičnosti poslovanja, da so 
premalo znižali stroSce -  skratka: 
premalo učinkovito so gospodarili. 
Zal so se — sicer malenkostno -  
povečale tud i zaloge, prav tako so se 
povečale tud i terjatve do kupcev. 
Vse to  bo m orala tovarna odpraviti.

PODATKI O PREMOŽENJU

Na občinski seji v Metliki so go
vorili tudi o družbenem dogovoru, 
po katerem naj bi občani na javni 
poziv predložili podatke o svojem 
premoženju in o načinu njegove pr
idobitve. Take družbene dogovore 
bodo sprejeli v vseh slovenskih obči
nah v skladu z drugo to čk o  dopolni
la XXX k ustavi SR Slovenije.

SLABA ZABAVA

Zlasti ob sobotah in nedeljah 
prihaja v mesto vse več skupin 
izletnikov, vendar je za njihovo 
zabavo ob večerih slabo po
skrbljeno. Kaže, da bo poletje 
minilo brez kakršnih koli prire
ditev, ki bi zanimale turiste. 
Gostinci bi lahko bolj izkoristili 
folklorne skupine, ki bi bile za 
majhen denar pripravljene pri
praviti lep p ropam .

Se mar bojimo pokazati tu j
cem lastno ljudsko blago?

ker bo sicer te težave morala plače
vati fz tekočega dohodka.

Realizacija se je aprila in maja 
popravila, tako da se bodo številke 
ob polletju bržkone popravile, toda 
po treh mesecih je bilo podjetje za 2 
odsto tka pod planom proizvodnje, 
še malenkostno slabši od celotnega 
dohodka pa so bili dohodek, 
dobiček, amortizacija in pogodbene 
obveznosti.

In ko že govorimo o tekstilni in
dustriji v občini, ne bo odveč zapi
sati še misel, ki so jo  izrekli na seji 
komiteja: „Zdaj je  čas za premislek
o m orebitnih združitvah, o poslov
nem sodelovanju."

Prvi rezultati takih združevanj so 
pokazali lepe uspehe. Mar ne bi ka
zalo razmisliti o tem  tudi pri dveh 
podjetjih enake stroke v istem kra
ju? M orebitno sodelovanje bi goto 
vo koristilo obem a partnerjem a, saj 
bi nujno zmanjšalo stroške prene- 
katerih služb, ki zdaj delajo vsaka 
zase.

J. S.

Pogumno napi
sana beseda je 
orožje delovnih 

ljudi!

MANJŠI CELOTNI 
DOHODEK

Ko so odborniki obravnavali 
metliško gospodarstvo v prvem tro 
mesečju, so se ustavili tudi pri Ko- 
metovem poslovanju. V prvih treh 
mesecih letos je podjetje ustvarilo za 
8 milijonov dinarjev celotnega do 
hodka, kar je za 4 odstotke manj 
kot lani v enakem obdobju. Za sko
raj milijon dinarjev izdelkov so izvo
zih; izvoz se je povečal za dobro 
četrtino. Prav tako se je povečal 
tudi dohodek, in sicer za en odsto 
tek v primerjavi z enakim lanskim 
obračunskim obdobjem. Povprečni 
osebni dohodek v prvem tromesečju 
je bil v Kom etu 1.800 dinarjev.

KRVODAJALCI NA PLAN!

V občini Ribnica bo 18. in 19. 
junija krvodajalska akcija. Doseda
nje akcije, posebno lanska, so imele 
lep uspeh. Tudi letos bodo organiza
cije Rdečega križa in sindikalne or
ganizacije storile vse, da bo odziv 
med delovnimi ljudmi za odvzem 
krvi čim v e^i. Vsem dosedanjim 
krvodajalcem in ostalim priporoča
m o, da se vpišejo med krvodajalce,

- r

MANJ KRME, 
MANJ ŽIVINE

Kmetje so že začeli prvo košnjo. 
Na vrsti je detelja, potem  pa bodo 
kosili travnike. Zaradi neugodnih 
pomladanskih vremenskih razmer 
košnja ne bo najboljša, saj je trava 
redka. Krme pa  ne bo manjkalo, saj 
so številne njive zasejane z deteljo. 
Razen tega žive na mnogih kmetijah 
le ostareli — mladi so se odselili ali 
pa so na delu v tujm i -  ki rede manj 
živine, zato so tud i potrebe po knni 
manjše.

PROSTOVOLJNO DELO

Gasilci v Rakitnici pri Dolenji vasi 
so v nedeljo, 6 . maja, začeli s pro 
stovoljnim delom  graditi novi gasil
ski dom . Stari dom  ni več primeren, 
zato bodo zgradili novega. Veliko 
dela bodo opravili prostovoljno, ra 
čunajo pa tud i ru  pom oč Občinske 
gas ilce  zveze. Če bo šk) vse po sre
či, bodo letos dom  postavili pod 
streho.

Premalo sodelovanja
Analiza gospodarjenja v ribniški 

občini za lani ugotavlja, da je ce
lotni dohodek lani porastel za 34,2 
odstotka, dohodek za 16,9 odsto t
kov in družbeni proizvod za 19 od
stotkov. Delitveno razmerje med de
lovnimi organizacijami in družbo je 
71,6:28,4 (lani 73,9:26,1), kar po 
meni, da se je kljub raznim lepim 
sklepom in resolucijam poslabšalo v 
škodo gospodarstva. To pom eni, da 
govorimo eno („z novoustvarjeno 
vrednostjo naj razpolagajo proizva
jalci", „spremeniti moram o delitve
no razmerje v korist gospodarstva"), 
delamo pa drugo oziroma prav na
sprotno.

Na te rezultate je  vplivala tud i za
poslenost, ki se je povečala za 12^  
odstotke. Celotni dohodek na za
poslenega je bil večji za 19,4 odsto t
ke. K občutnem u porastu celotnega 
dohodka je največ prispevala pove
čana proizvodnja, porast cen, raz
m erom a ugodna prodaja in novi 
obrati ozirom a podjetja.

Po panogah gospodarstva je  naj
večji porast celotnega dohodka za
beležil prom et (novo p o d je le !)  414 
odstotkov, nato industrija 27 od 
stotkov, kmetijstvo 23 odstotkov, 
^ o v in a  in gostinstvo 19,3 odstotke 
in stanovanjsko k o m u n ^ a  dejav
nost 3,9 odstotke.

Pos<rbno pozornost posvečajo v 
občin i kmetijstvu, gozdarstvu in 
lesni industriji, se pravi panogam in 
industriji, ki so v občini hajbolj raz
vite, ki ustvarjajo največ dohodka, 
zaposlujejo največ ljudi in ki so 
končno  med seboj zelo tesno pove-

Javno priznanje pevcem
Uspešno so organizirali »Prevoz bale« - Prizna

nje tudi vsem, ki so jim pomagali

Javno priznanje je izglasovala na 
zadnji seji občinska skupščina R ib
nica organizatorju „Prevoza bale po 
ribniško" m oškemu pevskemu zbo
ru iz Ribnice in vsem ostalim , ki so 
pri tej prireditvi sodelovaU ter ka- 
korkoU prispevali,. da je izredno 
uspela. Seveda velja priznanje tudi 
vsem-, ki so kakorkoli prispevali za 
olepšavo Ribnice, ki je imela ob tej 
priložnosti res izredno svečani 
videz.

Prireditev je bila izredno kako
vostna. Spremljalo jo  je okoli ‘170 
novinarjev iz vsega sveta, ki so in 
bodo ponesli glas o Sloveniji in 
Ribnici po svetu. To je bUa velika 
turistična in narodnostna prireditev.

R ibničani in ostali iz občine, ki

so sodelovali pri tej prireditvi, so 
vložili v njeno organizacijo mnogo 
prostovoljnega dela. D e l^  so pri
zadevno in z veseljem, zato so poželi 
veliko priznanje organizatorjev in 
gledalcev. Mnogi gledalci, tudi stare 
km ečke mamice, so imele pri „pre
vozu bale" solze v očeh, ker so se 
m orda spominjale svoje ohceti ali 
ker pač niso bile nikoli še tako 
srečne.

Prevoz bale je bil prireditevi ki je 
m orda prvič zbrala skupaj skoraj vse 
prebivalstvo občine in mnoge goste 
iz domovine in tujine. Njena dejan
ska vrednost se ne da ceniti le po 
trenutni materilani koristi, ampak 
predvsem po njeni moralni vredno
sti, ta  pa je velika.

zane. Nekaterih zadev v bbčini nam
reč ne morejo razumeti. Gre za raz
m eroma slabo sodelovanje med j 
kmetijstvom, gozdarstvom in lesno 
industrijo. Tako lesna industrija les 
tudi uvaža, preliva denar v trgovino, 
hkrati pa ne vlaga posebnih sredstev 
za posodabljanje sečnje in spravila 
domačega lesa, ki ostaja neposekan 
in v gozdu propada. Po nekaterih 
dokaj točnih  podatkih ostaja v rib
niških gozdovih okoli 60.000 ku
bičnih m etrov lesa.

Za uspešnejši nadaljnji razvoj se 
bodo morale vse ribnižce delovne 
organizacije opreti na lastne sile in 
izkoriščati notranje rezerve, ki so 
povsod. Se naprej bo treba izboljše-v 
vati storilnost in poslovnost ter po- 
sodaljati proizvodnjo. Zaostriti bo 
treba tudi spoštovanje zakonitosti. 
Organizacije združenega dela bo 
treba organizirati tako, da bodo de
lavci dejansko nosilci vse družbene 
proizvodnje. Osebni dohodki (stvar
ni) bodo morali naraščati nekoliko 
počasneje ko t produktivnost, zapo
slenost pa bo letos porastla za okoli
3 odstotke.

J. P.

ORTNEŠKI 
POROČEVALEC

ZA ČISTO OKOLJE -  Smetišče 
pod leseno kočico gozdne uprave je  
marsikoga zbodlo v oči, samo tistih 
ne, ki so tam odlagali smeti. Gostil
ničar je  smetišče odpravil. Posne
majmo ga.

SLABA CESTA — Ortneška cesta 
nam ni v ponos. Vzdržujejo jo le 
prebivalci. Ostali: gostilna, pošta, 
gozdria uprava, železniška postaja, 
trgovina in občinska komunala se le 
inalo ZMimajo zanjo. Priborili smo 
si m ostiček, za ićar gre hvala gozdni 
upravi, sedaj pa nam zavira prom et 
luknjasta cesta.

AVTOBUSNE ČAKALNICE -  
Kjer so čakalnice, jih  uničujejo huli
gani, kjer jih ru, pa negodujejo 
potniki, ki morajo ob vsakem vre
menu čakati ha  avtobuse pod milim 
nebom. Nujno j)o trebna je  čakalnica 
„pri rokah" v Žlebiču.

i z l e t  — V Javorje gremo 17. 
junija nepreklicno, ob vsakem vre
menu! Ogledali si bom o še Žiri in 
Rovte. Odhod iz Ribnice ob 6.30.

V. P.

RESETS

Za kaj sl pripravljen prispevati?
Za telovadnico, bazen, vrtec, komunalne indruge'objekte?

z  vprašalnikom za podaljša
nje ali ponovno uvedbo krajev
nega samoprispevka bodo v ko
čevski občini preizkusili, če so 
volilci za ponovno uvedbo kra
jevnega samoprispevka ali ne. 
Odločitev o uvedbi te ankete je 
bila sprejeta na nedavnem se
stanku predstavnikov krajevnih 
^upnosti in krajevnih organiza
cij SZDL.

Udeleženci sestanka so soglasno 
ugotovili, da je podaljšanje samo
prispevka prim em o, ker bodo le 
tako lahko hitreje urejeni nekateri 
nujno potrebni objekti v m estu in 
na podeželju.

Že v dosedanji razpravi so bili v

Kočevju najglasnejši predlogi za 
uvedbo samoprispevka za gradnjo 
telovadnice (pri gimnaziji) skupaj s 
prostorom  za mladino, za gradnjo 
plavalnega bazena in za dograditev 
otroškega vrtca. Na podeželju pa so 
se ogrevali predvsem za asfaltiranje 
cest skozi naselja, za gradnjo vodo
vodov in urejanje raznih drugih 
objektov.

Vsi ti predlogi so napisani tudi na 
vprašalniku, ki ga bo prejelo okoh
3.000 volilcev. Vsak anketiranec 
(vprašani) bo podčrta l tisti predlog, 
za katerega je pripravljen prispevati 
denar. Lahko pa bodo občani dodali 
še svoj predlog za gradnjo objektov 
iz samoprispevka.

A nketo bodo izvedle sindikalne 
organizacije, na  podeželju pa kra
jevne organizacije SZDL in krajevne 
skupnosti. Rok za izvedbo ankete ni

Potrebni ne na okrevanje
Nekateri starši denar raje zapijejo, kot da bi ot

rokom omogočili letovanje na morju

Le 70 o trok  namesto predvidenih 
120  iz kočevske občine bo letovalo 
od 28. junija do 11. julija v „Jugo
slovanskem otroškem  rekreacijskem 
središču" v Puntiželi pri Pulju. Za 
več o trok  ni denarja, prostora pa je 
dovolj.

Oskrba vsakega o troka za 14 dni 
bo veljala 650 din. Ker gredo 
letovanje pretežno zdravstveno in 
socialno ogroženi otroci, za veliko 
večino ne bodo plačali starši ce
lotnega oskrbnega dne. Za nekatere 
otroke bodo starši le delno prispeva
li, za nekaterfe pa sploh nič. Manjka
jo č i denar za letovanje bodo predvi
dom a prispevali svet za otroško var
stvo, občinska skupščina, zavod za 
socialno zavarovanje, Rdeči križ. 
Zveza prijateljev mladine in morda 
še kdo.

Iz centralne osnovne šole Kočevje 
bo odšlo na letovanje 32 otrok, iz 
posebne šole 3, ostali pa iz vse obči
ne.

Ob zaključku naj om enim o, d a je  
v občini veliko o trok, ki bi jim bilo 
tako letovanje potrebno, pa ne bodo 
videli morja, ker zanje skupnost 
nima dovolj denarja, nekateri starši 
pa denar raje zapijejo, kot da bi svo
jim otrokom  omogočili letovanje, 
čeprav bi dobro vplivalo na njihovo 
zdravje.

P - c

Krajevna skupnost Kočevje po
sveča letos še posebno pozor
nost urejanju parkov in zelenic 
v mestu. Letos bo namreč tu 
proslava 30-letnice Kočevskega 
zbora. (Foto: J, Primc)

določen. Občinska skupščina želi 
čimprej zbrati odgovore. p_

DROBNE IZ 
KOČEVJA

NOVE ZNAMKE z motivi zdra
vilnih zelišč so izšle za letošnji dan , 
mladosti. To je 6 znamk, ki'so bile 
tiskane v Švici in so zelo lepo izdela
ne tako v pogledu osnutka in barv. S 
temi znamkami bo zaključeno izda
janje znam k PTT SFRJ s sUkami 
zdravilnih rastlir; in cvetjem. Skupaj 
je izšlo do leta 1973 deset serij 
znamk te vrste. Zbiralci so imeli s 
tem i znamkami veliko veselja, pa 
tudi slabe volje, ker je izšla v pre
nizki nakladi.

VOLUHAR UNIČUJE posevke, 
pa tudi okrasno grmičje in mlado 
sadno drevje. Vsi se pritožujejo pro
ti tej nadlogi, ki je  naredila letos 
toliko škode, da kaj takega tudi stari 
ljudje ne pomnijo. Uničuje po vrto
vih, parkrh in r\jivah ter celo sadike 
in cvetje na pokopališču. Ljudje se 
m učijo z uničevanjem, toda uspeh 
je  m ien k o sten . Z iv ^  je namreč pre
m etena in trdoživa. Mogoče bi jim  
uspelo, če bi delali po načinu derati
zacije.

DVONOŽNI „VOLUHARJI" 
naredijo tudi veliko škode. Ljudje 
kradejo sadike po vrtovih, odnašajo 
pa celo zabojčke rož z okna sredi 
mesta. Po parkih trgajo vse, kar 
cvete. Pri tem so fantiči še kavalirji: 
odtrgano vrtnico lepo ponudijo svoji 
spremljevalki. Pa še govorimo o ču 
vanju človekovega okolja, če mora 
biti vse na razpolago nadutim  neote
sancem!

. JUTRI ZAKLJUČEK -  Za 195 
učencev osmih razredov kočevske 
osemletke se bo ju tri končal pouk. 
Popravni izpiti bodo jeseni.

UČITELJI NA IZLET -  8 . junija 
so bili zaključni izleti za učence 
osnovnih šol. 30. junija pa bodo kre
nili učitelji na tridnevni izlet po ita
lijanskih Dolomitih.

DVA POZABLJENA -  Pri
zadnji objavi volitev in imeno

vanj občinske skupščine Kočeyje sta 
pom otom a izpadli imenovanji: za 
načelnika davčne uprave Ivan Arko 
in za direktorja geodetske uprave 
Bojan Slokar.

KOČEVSKE N0U16E
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Ob slabem vremenu so učenci imeli pouk na terasi počitniškega doma v Savudriji. Na fotografiji: 
učend. 4.b razreda z razrednikom Dragom Mohaijem ob obisku direktorice šole, profesorice Dane 
Jerše. (Foto: F. Brus)

Še ni dovolj denarja
Zato bo šola v naravi šele  jeseni

v  lanskem šolskem letu je osnov
na šola Kočevje prvič organizirala za 
učence četrtih  razredov desetdnev
no šolo v naravi: bila je junija v Sa
vudriji. Delo je bilo programirano in 
dobro organizirano. Prednost so dali 
telesni vzgoji, učili pa so se tudi 
ostalih predmetov. Učenci so pod 
vodstvom učiteljev dosegli lepe 
uspehe: okrepili so se, se naučili p k -  
vanja in spoznali življenje ob  m oiju.

Tudi letos in v bodoče želi šola 
organizirati tako šolo v naravi. Letos 
pa šola ne bo v juniju , ampak od 28. 
avgusta do 8 . spetembra, ker fcla še 
nima zbranega dovolj denarja, pa  
tudi prostora ni mogla rezervirati. 
Vso oskrbo s prenočišči pa bodo

imeli učenci v počitniškem  dom u 
L jub ljana-cen ter v Savuc^iji.

Denar za organizacijo šole v n ^ a -  
vi bodo prispevale delovne organiza
cije in šole, nekaj pa ga bodo morali 
dati starši šolarjev. Za pedagoško 
osebje bo prispevala temeljna izo
braževalna skupnost.

V. ILC 

OBČAN -  MEDVED

-  Zakaj je tako dobro sodelova
nje med občinam a Kočevje in 
Ribnica?

- K e r  ribniški partijski sekretar 
redno poriva avtomobila kočevskega 
sekretaija in predsednika občine.

Gradnja nove avtobusne postaje v Kočevp kar lepo napreduje. Šele 
adaj pa so se spomnili nekateri starši, ki imajo majhne otroke, da je 
preblizu šole. Vendar zatrjujejo vsi odgovorni, da bo za varnost 
šolarjev posicrbljeno tako, ^  bo do šole speljana ob Rinži posebna 
pot. (Foto: J. Primc)

Mladi hočejo čisto mesto
Radi bi tudi otroška Igrišča

Eni čistijo, 
drugi smete
Kdo bo mlade kovi
narje odvadil meta
nja papirja po zeleni

cah?

Učenci osnovne šole Kočevje 
so pod vodstvom učiteljev že iz
peljali nekatere akcije, da bi bilo 
Kočevje oblj čisto m esto. Pravo 
njihovo nasprotje pa so učenci 
kovinarske šole, k i so od gimna
zije, kjer je tud i njihova šola, do 
samopostrežbe v Kidričevi ulici 
napravili bližnjico kar prek treh 
zelenic. V s ^ o p o s tre ž n o  t^o v i-  
no hodijo na malico, tam jim  jo  
zavijejo, oni pa  ta  papir odm eta
vajo po vsej poti od samo
postrežbe do šole.

Stanovalci bližnjega bloka 
zahtevajo včasih od fantov, naj 
odvrženi papir pobero, vendar 
doslej p o se b n e ^  uspeha pri nji
hovi „prevzgoji”  niso dosegli. 
Prav bi bilo, da bi fante tudi v 
kovinarski šoli, ki deluje pri de
lavski univerzi, podučili, da. pa
pir ni za na tla.

Vsa prizadevanja stanovalcev 
ob tej poti, ki včasih organizira
jo  akcijo za pobiranje p j^ irčkov , 
ne bodo uspešna, če ne bo svoje
ga storila tud i šola. Ce še to  ne 
bo pomagalo, bo pač treba 
poseči po ostrejših ukrepih, po 
prijavljanju in kaznovanju. Ne bi 
bilo slabo, da bi v času glavnega 
odm ora na kovinarski šoli s td  
pri samopostrežbi kakšen milič
nik ali paznik.

P - c

Mladi člani Rdečega križa osnov
ne šole v Kočevju so pred kratkim  
organizirali javno tribuno „Človek 
in njegovo oicolje“ . Udeležilo se je je 
veliko š o l^ e v , prosvetnih delavcev 

w  in povabljenih gostov. Bilo je to 
prav prijetno, koristno in živahno 
kramljanje. Učenke so najprej pre
brale nekaj najbolj uspelih šolskih 
nalog o tej tem i, nato pa so šolaiji 
vpraševal i goste, zastopnike krajev
ne skupnosti in ostalih organizacij o 
akcijah za čisto človekovo okolje in 
o ureditvi mesta. Eno takih vprašanj 
je bilo,zakaj ni v Kočevju otroških 
igrišč? Pojasnjeno jim  je bilo, da 
sedaj nekatera igrišča gradijo. Ni pa 
pravega zanimanja staršev za take 
^ d n j e .  Ko so določali lokacijo za 
igrišča, je prišlo na vabila samo S 
staršev, ko je šlo za lokacijo garaž, 
pa nad 30! Naj se otroci malo posve
tujejo s starši, kaj je bolj potrebno: 
otroško igrišče ali garaže.

Otroci so sklenili, da bodo sami

skrbeli za čisto okolico šole, opozar
jali bodo, da se ne sme odm etavati 
papir, preprečevali bodo uničevanje 
zelenic in nasadov itd. Nekatere 
izmed teh  sklepov že izvajajo.

Prav bi bilo, da bi tak  sestanek 
ponovno sklicali jeseni, na začetku 
novega šolskega leta. Takrat bi pre
se d a li ,  katere sklepe so uresničili in 
kaj bi bilo še potrebno storiti.

ANDREJ ARKO

SMRAD OB CESTI

V Mali . gori ob cesti Kočevje -  
Dvor nenehno gori ogenj, pozim i in 
poleti. Kem ična tovarna iz Kočevja 
odvaža sem svoj odpadni gorljivi ma
terial in ga uničuje tako, da ga kun . 
Slaba stran takega uničevanja od
padnega materiala pa je, da se iz go- 
rišča širi svojevrsten duh. Morda bi 
to ,£orljivo smetišče“ postavUi bolj 
stran od ceste ali pa poskrbeli za 
drugačno uničevanje smeti.

Upor na kočevskem odru
Veliki uspeh kantate »Matiji Gubcu«, avtor

jev Lada Smrekarja in Miloša Humeka

OBVESTILO

Zaradi skrčenega poletnega 
obsega lista in stiske s prostorom  
tokrat odpade podlistek Franca 
Cankarja „Za staro pravdo“ . Z 
nadaljevanjem bom o začeli ta 
koj, ko bo mogoče. Bralce in 
avtoija prosimo za razumevanje.

KOČEVJE: NI LOKACIJ ZA 
GARAŽE -  Povečano število oseb
nih avtomobilov v Kočevju in okoli
ci je povzročilo znatno večje po
vpraševanje po garažah. Številni la
stniki avtomobilov bi si z lastnim 
denarjem zgradili garažo, a imajo te- 
žave, ker ni določenih prostorov, 
kjer bi si lahko zgradili skupinske 
garaže. Doslej je bila dana vrsta pre
dlogov o grjidnji teh objektov. Po 
mnenju tistih, ki čakajo na garaže, 
potekajo priprave za gradnjo prepo
časi. Pristojne službe naj bi temu 
vprašanju posvetile več skrbi in delo 
pospešile, saj se zdaj dela škoda na 
avtomobilih, ki „prenočujejo" na 
prostem.

KOČEVSKE NflUlCE

Ob 30-letnici zbora odpo
slancev slovenskega naroda v 
Kočevju in v počastitev spomi
na na kmečke upore, ki so jih 
pred stoletji začeli slovenji 
kmetje pod geslom za staro 
pravdo, so se člani MKUD Ma
tej Bor na gimnaziji Kočevje 
nadvse lepo izkazali. OB za
ključku šolskega leta so nam v 
ponedeljek, 4. junija, ob 20. uri 
priredili v Šeškovem domu 
a k a d e m i j o .

Uvodni besedi o herojskem ob 
dobju slovenske zgodovine, o km eč
kih uporih in zboru odposlancev v 
Kočevju je sledil enourni spored 
naših najboljših literarnih in glasbe
nih del s pesmima Janeza Menarta: 
Gmajna, K m ečka zveza 1478, s štiri
mi slikami iz pesnitve A ntona Aškr- 
ca Stara pravca (Znamenja na nebu. 
Pred cesarjem, Boj pri Brežicah, 
Kronanje v Zagrebu).

Višek akademije je bil dosežen, 
ko je ves gimnazijski pevski zbor ob 
spremljavi harmonikarskega orkestra 
(vsi nastopajoči so bili oblečeni v ži
vobarvna oblačila) odpel kantato za 
mladinski pevski zbor in harmoni
karski orkester Matiji Gubcu (Lado 
Smrekar — Miloš Humek).

Ko je dirigent Miloš Humek z 
zadnjimi zamahi zaključil kantato o 
km etu-uporniku, navdušenega odo
bravanja ni in ni hotelo biti konec.

EETRTO0V INTERVJU
Odločajo naj možnosti!

Avgust Avbar: »Šele po sprejemu urbanisti
čnega načrta bo znano, kje bo novi most«

„Vprašanja, ki jih  iz strahu 
pred novim mostom  zastavlja 
Boris Gabrič, zahtevajo daljše in 
celovitejše odgovore, ko t jih  do
voljuje prostor v tej rubriki. 
Kljub tem u bom  poskušal odgo
voriti tako, k o t m orem, saj bo 
na marsikaj lahko odgovorila 
šele občindca skupščina s sklepi 
aii odloki,“  je pripomnil Avgust 
Avbar, predsednik občinske 
skupščine, ko je  prebral nanj na
slovljena vprašanja v zadnjem 
četrtkovem  intervjuju.

„Na vprašanje, kaj je  s cesto k 
igriščem na Loki, lahko odgovo
rim le toliko, da bo šele urbani
stični načrt Novega mesta do
končno  določil izpeljavo in na
vezavo na bodoče cestno om rež
je, ko t vemo, pa  načrt še ni spre
jet. Kajpak je  problem  tud i fi
nančne narave, saj je denarja 
(prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča!) vse manj, ker se tari
fe za ta  vir dohodka niso spre
menile od leta 1968, cene stori
tev pa  so nekajkrat zdivjale."

Glede prostorov za telesno- 
ku ltum o skupnost meni Avbar, 
da je potrebno prostore najti ta 
ko ko t za več drugih samouprav
nih skupnosti. „Ob tem  bi le 
navrgel, ali ne bi m orda takih 
prostorov iskati v stavbi Partiza
na na Loki. Nujno je  vedeti, da 
imamo hudo stisko s pisarniški
mi p rostori."

Na Gabričevo vprašanje, kam 
igrišči, ko bo dobilo Novo

mesto nov m ost, je predsednik 
občinske skupščine odgovoril, 
da bo o lokaciji novega mostu 
skupščina šele sklepala, to  pa 
tedaj, ko bo sprejemala urbani
stični načrt. Predvidenih je več 
lokacij, omenjeno (nad Loko) pa 
podpira republiški cestni sk l i l .  
„Sicer pa ,“  je pristavil, „najbrž 
ni nikogar med nami, ki bi si 
upal onesposobiti ta  igrišča ali 
jih uporabiti za druge reči, če ne 
bi prej zagotovil nadomestila."

Na zadnje Gabričevo vpraša
nje glede športno-razstaviščne 
dvorane je želel predsednik 
Avbar odgovoriti bolj kot 
občan. D ejd  je, da sedanji druž- 
b e n o ek o n o m ^i trenutek ideji o 
taki dvorani v Novem mestu naj
brž ni najbolj naklonjen. „Bodi
mo stvarni in dokončajm o cen
tralni vodovod, zgradimo čistil
ne naprave, zgradimo nov m ost 
in ga povežimo s cestnoprom et
nim omrežjem, poiščimo denar 
za srednje in še zlasti za strokov
no šolstvo. Sele nato sedimo in 
se pogovorimo o gradnji omenje
ne dvorane! K tem u le še tole: 
ali ni Novo mesto precej prido
bilo že z zgraditvijo dveh m oder
nih velikih telovadnic? Morda 
^ed am  preozko, vem pa, da real
no: denar za to  ima gospodar
stvo, ki pa m ora prav ta  čas ure
jati svoja vprašanja."

In vprašanje naslednjemu 
gostu četrtkovega intervjuja?

„Želel bi, da bi mi Franci 2 
Beg, predsednik občinske konfe- S 
renče SZDL, odgovoril, ali ne b i ^ 
kazalo začeti načrtne vzgoje in 
akcije za lepšo podobo mesta, 
naselij in našega okolja, pri 
čem er bi sodelovali vsi občani. 
Človeka boli, ko vidi, kako se 
družbeni denar uničuje zaradi 
našega neodgovornega odnosa 
do čistoče, čuvanja nasadovin 
zelenic, javnih naprav in podol^ 
nega, da ne omenjam posebej, 
kako malo nam je  za to , da b i z 
malce dobre volje uredili okolico 
hiš, blokov in drugih objektov. 
Pričakovanje, da bo to  napravil s  
„nekdo" ni sprejemljivo. ^

IVAN ZORAN

POKOJNINA

»Nisem mislila«
Po kmečki pokojnini še 

priznavalnina?

„Živež si že lahko kupim, za kaj 
več pa  je  pokojnina premajhna. Člo
vek m ora imeti še kaj doma, da lah
ko živi. Imam majhno posestvece, 
živine nobene. Nima pa kdo delati. 
Odkar imamo Iskro, ni dobiti delav
cev za na njive. Letos je tudi suša 
zagrozila. Krompir bo slab, pšenica 
tudi ne kaže dobro. Tako je pač na 
kmetih: pričakuješ, potem  se pa  le
tina skazi.”

Marija Jankovič iz Šentjerneja po
časi zlaga besede v stavke. Včasih se 
zdi, da prisluškuje sama sebi, da se 
nadzoruje v bojazni, da ne bi rekla 
kaj preveč. „Sama se nisem nikoli 
rinila zraven, nisem hodila okrog in 
moledovala, naj mi kaj dajo. Zato 
nisem verjela, da bo kaj prišlo. Zdaj 
sem presenečena in h ^ a t i  vesela."

I I .  junija je dopolnila osemdeset 
let. Za pridobitev starostne km ečke 
pokojnine je po tej strani pogoje 
znatno presegla. Sicer pa  je ena iz
med mnogoštevilnih na obm očju 
Šentjernejskega krajevnega urada, ki 
je vložila zahtevek za 250 din me
sečne km ečke pokojnine. Franc Za
gorc, šef tega urada, pravi, da je bilo 
na njihovem obm očju do zdaj kar 
111 takih zahtevicov.

i  z igrišči, ko bo dobilo Novo IVAN ZORAN ^

ODPRAVILI ŽEJO

v  šentjernejski krajevni skupnosti 
so dokončali še dva vodovoda: 
pitno vodo so napeljali v Ledeči vasi 
in Apneniku, skupaj za okoli 20 hiš.

NOVI TISOČAKI 
ZA ŠOLE

Maja se je sklad za gradnjo šol v 
n o v o m e^ i občini povečal za 
328.245 din: enajst krajevnih skup- 

I  nosti je  prispevalo 257.176, delovne 
organizacije pa so vplačale 71.069 
din. Od krajevnih skupnosti je spet 
največ zbrala novomeška — 
180.871, Straža je vplačala 23.816, 
Šentjernej 15.768 in Žužemberk 

j 14.412 din. Garje, Prečna, Brusnice, 
I Stopiče, Orehovica, Bučna vas in 

Birčna vas so zbrali od 1.500 do 
5.500 din. ^

Suhokrajinski

Marija Jankovič: 804etnica

Jankovičeva pravi, da bo poskusi
la ob pom oči tovarifev ujeti še zad
nji vlak za priznanje iz vojnih časov. 
Njen sin je  bil prvoborec, sama pa je 
pomagala partizanom , ko t je  vedela 
in mogla v tistih časih. „BUo je hu 
do, in kar ne morem verjeti, da so 
me sovražniki pustili pri miru. Toli
ko strahu sem prestala." Ob denarni 
priznavalnini za delo v času NOB bi 
imela še lažje življenje na stara leta.

I. ZORAN

drobiž

Tokrat smo bili vsi zadovoljni: 
mladi izvajalci s hvaležno publiko, 
ki je napolnila dvorano, poslušalci 
pa z izv^alci nadvse zahtevnega pro
grama. Če vemo, da je vse gradivo 
izbral, režiral in tud i scensko glasbo 
napisd  naš priznani rfasbeni peda
gog prof. Miloš Humek, skladatelj in 
dirigent, zlahka presodimo, kolikšno 
kulturno delo je bilo opravljeno.

Prizor z akademije. (Foto: 
Brus)

MKUD Matej Bor na gimnaziji Ko
čevje in njihov glasbeni vodja Miloš 
Humek zaslužita za nepozabni večer 
našo iskreno zahvalo.

1-RANCE CANKAR

l e t o Sn j e  p r a z n o v a n j e
[ k r a j e v n e g a  PRAZNIKA ŽU

ŽEMBERKA bo imelo izjemno obe
ležje. Združeno bo s srečanjem bor- 

I cev XIV. in XV. divizije NOV, ki ga 
pripravlja repubUška Zveza ZB NOV 

I .Slovenije. Udeležili se ga bodo tudi 
borci jurišniki NOV, ki imajo v Žu
žemberku krajevni domicil. Priprave 
so v teku.

RAZSTAVO UMETNIŠKIH 
SLIK IN FILATELISTIČNO RAZ- 
STAV O ^ripravljajo v Žužemberku 
v okviru proslave krajevnega prazni
ka. Razstavo umetniških slik pri
pravljata amaterja FRANC MLA- 1 KAR in SLAVKO HOTKO, filateli
stično razstavo pa filatelistična 

j sekcija pionirjev in mladih pri 1 društvu LT Žužemberk skupaj s fila
telističnim društvom iz Koče^oa.

ŽUŽEMBERSKI MLADINCI so 
I se udeležili orientacijskega pohoda,
I  ki so ga organizirali člani ZRVS Žu

žemberk. Mladinci so nastopili v sa
mostojni komisiji in so se zelo 
dobro izkazali v vseh disciplinah.

GOZDNO GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO in SGP PIONIR 
NOVO MESTO bosta dala prispevek 
za ureditev spomenika padlim bor
cem NOV in ŽFT na Cviblju. Druž
benopolitične organizacije in kra
jevna skupnost Žužemberk sta 
podjetjema hvaležna za razumeva
nje, ki sta ga pokazali za rešitev tega 
znanega problema.

M. S.

V KOZINOV SPOMIN
Z zaključno prireditvijo 8 . junija 

v Dolenjski galeriji je novomeška 
glasbena šola počastila spomin na 
skladatelja in akademika Marjana 
Kozine, po katerem se imenuje. Na
stopili so gojenci vseh letnikov kot 
instrumentalisti ali kot pevci.

Na posnetku je del črpališča, ki 
ga gradijo v Šmarjeških Topli
cah za nov novomeški vodovod. 
Po zagotovilih podjela Vodo
vod naj bi vodovod zgradih do 
letošnjega občinske^ praznika, 
ko predvidevajo tu<0 slavnostno 
otvoritev. (Foto: I. Zoran)

ŠMARJEŠKE TOPLICE:. 
FILMSKO GLEDALIŠČE

Včeraj je bila v Šmarjeških Topli
cah prva filmska predstava iz spo
reda, ki ga je v okviru Dolenjskega 
poletja 73 pripravil Zavod za kultur
no dejavnost iz Novega mesta. Pred
stave bodo vsako sredo. Letos so se 
prireditelji odločili za prikazovanje 
w atk ih  filmov.

GASILSKI ORKESTER 
SE UVELJAVLJA 

IN VEČA

Pihalni orkester novomeškega 
gasilskega društva se je povečal 
na 29 članov. Vadbeni prostori v 
stari orodjarni so postali pre
majhni, zato ima orkester vaje v 
gasilskem dom u v Ločni. CJodbe- 
niki marljivo vadijo dvakrat na 
teden. Orkester želijo povečati, 
zato vabijo še nevključene starej
še godbenike in tudi začetnike, 
naj se jim  pridružijo. Podrobnej
še informacije o tem dobe inte
resenti v gasilskem domu. Gasil
sko društvo se je hkrati z drugi
mi družbenopolitičnim i organi
zacijami zavzelo za godbo, 
članom orkestra želi tudi zago
toviti nemoteno delo. V ta 
namen je društvo skupaj z ob 
činsko konferenco Sociahstične 
zveze poslalo delovnim organiza
cijam pismo s prošnjo, naj pri
stojni omogočijo godbenUcom 
nemoten odhod na vaje ali na 
prireditev.

Novomeš]^ kronika
DELA SO SE ZACELA -  

K ončno bodo jez pri Seidlovern 
mlinu začeli popravljati. Delavci 
Vodne skupnosti so že počistili oko
lico jezu in uredili dovozno pot. 
Delo bodo nadaljevali ob pom oči 
vojske. Priložnost, da se z organizi
rano akcijo mladine počistijo brego
vi Krke, ki so nastlani z odpadki 
vseh vrst, še ni zamujena.

VESELI MATURANTJE -  Tra- 
dicionali sprevodi m aturantov vseh 
novomeških srednjih šol so se zvrsti
li po ulicah mesta. In kot je navada, 
so se fantje in dekleta tudi poveselili 
v gostinskih lokalih. Njihovo pre
glasno veselje po ulicali v poznih 
nočnih urah je motilo nekatere 
občane pri počitku.

ŽIRIJA POSLUŠALCEV OCE
NJEVALA -  Novomeščani so sode
lovali pri izboru najboljše popevke 
festivala Slovenska popevka 73. V 
organizaciji ljubljanske revije „Ante- 
iia" je žirija desetih poslušalcev 
spremljala festival pred televizorjem 
in ocenjevala nove stvaritve iz slo
venske zabavne glasbe.

TRŽNICA -  Petkova tržnica je 
bila kar dobro založena. Cena čefenj 
je malo padla. Kilogram češenj so 
prodajali po 14 do 18 dinarjev. Sola
ta  je dobra in drži enotno ceno 5 
din, jagode so po 18, jajčka po 1 -  
1 ,2 0 , paradižnik po 2 , cvetača po 
15 dinarjev. Dovolj je bilo raznih 
rož, izdelkov suhe robe in oblačil. 
Prodajalci kiča pa so tako stalni 
gostje tržnice s svojo raznovrstno 
lesketajočo se kramo.

BREZ KLJUCA -  Letošnji 
gimnazijski m aturantje so prodali 
ključ drugemu letniku za 1230 din. 
Tretji je tako ostal brez ključa, ki 
odpira vrata k m aturi, in če ga bo 
hotel dobiti, bo moral plačati precej 
več. Ni kaj, m odem i trgovski duh 
vlada povsod!

ROJSTVA -  Rodila je Cecilija 
Ostojič iz Kristanove 34 -  deklico.

SMRTI -  Umrli sta: Amalija 
Hren, gospodinja iz Jenkove 3, stara 
80 let, in Dragica Klenovšek, gospo
dinja s Partizanske 31, stara 53 let.

-  Ena gospa je rekla, da je 
po zadnji podražiti dima od
ločno sklenila, da bo prenehala 
kaditi -  svoje cigarete.
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TEDENSKiLES
Petek, 15. junija -  Vid 
Sobota, 16. junica -  Beno 
Nedelja, 17. junija — Lavra 
Ponedeljek, 18. junija -  Marko 
Torek, 19. junija -  Julijana 
Sreda, 20. junija -  Silverij 
Č etrtek, 21. junija -  Alojzij

BRESTANICA; 16. in 17. 6. 
nemški barvni film „Vitez Buridan".

BREŽICE: L5. in 16. 6. francoski 
barvni film „Črni morilec“ . 17. in 
18. 6. ameriški barVni film
„Demoni“ . 19. in 20. 6. angleški 
barvni film „Priznanje policijskega 
komisarja".

ČRNOMELJ: 17. 6. ameriški
barvni film „Obračun na Karibih“ . 
20. 6. danski barvni film „Mazurka
v .postelji“ . 22. 6. ameriški barvni 
film „Bili K id“ .

KRSKO: 16. in 17. 6. ameriški 
barvni film „Smešno d e k l e 20. 6. 
angleški barvni film „Veliki bančni 
ror»“

m i

METLIKA: Od 15. do 17. 6. 
ameriški barvni film „Pogon za 
stotisoč dolarjev". Od 15. do 17. 6. 
ameriški film „Mož z zlatim 
revolverjem". 20. in 21. 6.
italijanski barvni film „Tri korake 
skozi blaznost". Od 20. do 24. 6. 
ameriški film „Navaronski topovi".

MIRNA; 16. in 17. 6. „Umazana 
igra".

KOSTANJEVICA; 16. 6.
ameriško-sovjetski barvni film 
„Vaterloo". 20. 6. ameriški barvni 
film „Serif v New Yorku". 17. 6. 
angleški barvni film „Vohunka 
Darling".

NOVO MESTO: Od 15. do 18. 6. 
angleški barvni film „Kri iz
^ o b n ic e "  Od 19. do 21. 6.
italijanski barvni film „Martadela".

MOKRONOG: 16. in 17. 6.
jugoslovanski barvni film „Kdor 
poje, slabo ne misli".

RIBNICA: 16. in \1. 6. francoski 
barvni film „Maks in tatovi".

SEVNICA: 16. in 17. 6. danski 
film „Mazurka v postelji".

ŠENTJERNEJ; 16. in 17. 6.
„Vohun v zelenem klobuku".

TREBNJE: 16. in 17. 6. angleški 
barvni vojni film „Churchilovi 
leopardi". 20. 6. ameriški barvni 
pustolovski film „Oni ubijajo samo 
enkrat".

S L U Ž B O  D O B I  H  M o t o r n a  v o z i l a

NUJNO POTREBUJEMO natakari
co (lahko je priučena) za delo v 
gostilni na Jadranu. Stanovanje in 
hrana zagotovljena. Plača dobra 
in po dogovoru. Potne stroške 
povrnem. Resne ponudbe pošljite 
na naslov: Gostilna ART, 51270 
Senj.

GOSPODINJO potrebujem o k štiri
članski družini, o troka samostoj
na. Nudimo lepo sobo s kopalni
co in dobro plačo. Minca Sojar, 
Cesta dolomitskega odreda 44, 
Ljubljana.

SPREJMEM NATAKARICO za go
stilno v Hrastniku. Vsa oskrba v 
hiši. Senica, 61430 Hrastnik, UL 
Adama Dušaka 5.

MLADINSKA KNJIGA, Novo me
sto, zaposli v času od 15. 8. 73 
do 10. 9. 1973 več študentov in 
dijakov za prodajo šolskih potreb-

' ščin pod arkadami. Prošnje pošlji
te na naslov: Mladinska knjiga. 
Novo mesto, Glavni trg 9.

IŠČEMO mlajšo upokojenko ali 
dekle za pom oč v gospodinjstvu k 
4-članski družini. Plača dobra. 
Franc Kragl, Ljubljana-Rudnik, 
Perucijeva n.h.

HRANO IN STANOVANJE nudimo 
ženski ali dekletu, ki bi izmeni
čno pazila na otroka. Bojane, Ra- 
govo 20, Novo mesto.

SLUŽBO DOBI dekle za priučitev v 
gostinstvu. Hrana in stanovanje 
preskrbljena. Ob nedeljah in praz
nikih zaprto. Bife, Ljubljana, 
Opekarska 14.

SPREJMEM VAJENCA za avtome- 
haniko in avtoelektriko. Stano
vanje in hrana preskrbljena. Avto
servis, Ljubljana, Opekarska 14.

S T A N O V A N J A

DEKLE NUJNO potrebuje oprem 
ljeno sobo v Novem mestu za 
dobo šest mesecev. Naslov v upra
vi lista (1461 /73 ).

DVE DEKLETI iščeta ogrevano 
sobo. Vselitev I. septembra. Na
slov v upravi lista (1448 /73).

ODDAM opremljeno sobo in p ro 
dam uvožen globok otroški vozi
ček. Ela Žefran, Gotna vas 19, 
Novo mesto.

Enosobno stanovanje v No
vem mestu ali najbližji okoli
ci iščemo za stalnega sode
lavca. Osebne ali pismene 
ponudbe pošljite na naslov: 
DOLENJSKI LIST, Novo 
mesto, p.p. 33 (Glavni trg 3)

SPRI JMI\M DlvKl.h na stanovanjc.
Naslov v upravi lista (1475/73). 

iSCi M SOBO s souporabo kopalni
co v Bršlinu ah bližnji okolici. Na
slov v upravi lista ( 1477/73). 

ODDAM VI 1 IKO prazno sobo s 
posebnim vhodom in souporabo 
kopalnicc v Novem mestu. Plačilo 
vsaj za dve leti vnaprej. Naslov v 
upravi lista (1493/73}. 

TRIČLANSKA DRUŽINA išče 
enosobno stanovanje v Novem 
mestu. Slavka ŠtemlK'rger, vrtec 
Novoteks, Novo mesto.

Novak, pri Hidroelektrarni, Med
vode.

UCjODNO p r o d a m  kuhinjsko 
opremo. Šerovič, Nad mlini 43, 
Novo mesto.

p r o d a m  kombinirano omaro. Ku
mer, Bršlin 59.

p r o d a m  vprežno kosilnico Fahr 
na gumi kolesa z žetveno napra
vo, v zelo dobrem stanju. Rabzelj, 
Smednik, Raka.

p r o d a m  cirkularko. Murn, Parti
zanska 6, Novo mesto.

UGODNO PRODAM malo rabljen, 
dobro ohranjen prahii stroj Nao- 
nis in električni štedilnik na tri 
plošče ter približno 8 kub. m e
trov smrekovih suhih desk, 50 
mm. Vpra.šati pri Francu Zajcu, 
Lepovče, Ribnica, ali RIKO, Rib
nica.

PRODAM žetveno napravo za BCS. 
Jože Cimermančič, Vinja vas _7,- 
Stopiče.

PRODAM 500 1 cvička. 1'ranc Dra
gan, Roje 9, Mokronog.

PRODAM kosilnico Alpina z žetve
no napravo. A nton Može, Daljni 
vrh 2, Novo mesto.

PRODAM ofroški voziček in sedež 
za v avto. Naslov v upravi lista 
(1476 /73).

PRODAM enojna okna in železo. 
Modic, Ločna 40 a. Novo mesto.

MOSKVlC 403 lE, letnik 1965, re
gistriran do konca leta, prodam.

/C ena 4.500 din. A nton Fritz, Ce
sta 4. julija 52, 68270 Krško, te
lefon 7 1 -0 5 5  (dopoldne).

KUPIM RABLJEN AVTO (zastava, 
wartburg, renault . . . )  na velike 
obroke. Ponudbe pošljite na upra
vo lista pod šifro „1000"

UGODNO PRODAM dobro ohra
njen fiat 750, letnik 1970. Ogled 
popoldne 'od  14. ure dalje. Franc 
Klemenčič, Krka 27, Novo me
sto.

PRODAM avtomobila taunus in za
stavo 750 ter obračalnik za BCS 
Maraton 140. Janez Klobučar, 
Boričevo 7, Novo mesto.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1965, dobro ohranjeno in vzdrže
vano, z radialnimi gumami in regi
strirano do konca leta, za 10.000 
din. Ogled vsak dan od 14. do 15. 
ure, v soboto dopoldne. Igor Pen
ko, Jerebova 20, Novo mesto.

PRODAM FIAT ZASTAVA 750, 
letnik 1965, dobro ohranjen. Po
izve se pri Godec, Dolenji Boštanj 
61, vsak dan po 14. uri.

PRODAM FIAT 750, letnik 1964, 
po ugodni ceni, tudi po delih. 
Ljubo Avguštin, pri Cečelič, Re- 
gerča vas 47, Novo mesto, od 15. 
ure dalje.

PRODAM ZASTAVO 750 luxe. Ko
lenc, Mirna peč 20.

PRODAM m otorno kolo Jawa, 350 
ccm, dobro ohranjeno, po ugodni 
ceni. Cveto Sitar, Gor. Ponikve 
17, Trebnje.

PRODAM osebni avto Renault R 4 
(katrca). Cena 3.000,00 din. To
ne Rešetič, Sela pri Ratežu l .  
Brusnice.

PRODAM FIAT 750, letnik 1969, 
r^ is tr iran  za leto 1973, prevože
nih 54.000 km, z vgrajenim radio
aparatom Philips, v zelo dobrem 
stanju. Cena 18.000,00 din. Na
slov v upravi lista (1491 /73).

PRODAM OSEBNI AVTO Zastava 
850, karamboliran, letnik 1969, 
prevoženih 50.000 km. Motor 
nepoškodovan. Ogledate si ga lah
ko pri avtokleparju Hinku
Benčini, Leskovec pri Krškem.

UGODNO PRODAM osebni avto 
škoda 1000 MB. Dr. Božo Oblak, 
Glavni trg 31, Novo mesto.

ZASTAVO 750, letnik 1969,
prodam. Kočevje 12, Črnomelj, 
ali Dolenjski Ust Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM 30 na.seljenih A Ž ‘panjev 
na 9 satov, po dogovoru. Ivan Se
dlar, Jerebova 20, 68000 Ngvo 
mesto.

PRODAM krožno žago , elektromo- 
to'r in 20 m kabla, malo rabljeno. 
Ignac Perše, Birčna vas 15, Novo 
mesto.

PRODAM mladiče, čistokrvne ov
čarje. Naslov v upravi lista 
(1451/73).

RABLJEN poliestrski čoln gliser 
prodani po ugodni ceni. Vprašajte 
pri Dragu Caru, CBE 35, Metlika.

PRODAM obračalnik za BCS, širši 
tip. Anton Nemanič, Radoviči 
I I , Metliku.

PRODAM kosilnico Rapid. Bobnar, 
Jablan 15, Mirna peč.

lC.ODNO PRODAM otroški športni 
voziček Jadran. Informacije; 
Zrimšek, salon pohištva Mercator, 
Novo mesto.

PRODAM JARCKI' odlične pasme, 
stare Od 8 <lo 12 tednov. Na izbi
ro so tudi petelinčki in kunci za 
rejo ali /a  /akol. ( ena ugodna.

P O S E S T
 :   i

STANOVANJSKO HIŠO s gospo
darskim poslopjem, lep vinograd 
z zidanico, dbbro ohranjeno vin
sko posodo, stiskalnico za groz
dje, ob zidanici voda, polni goz
dovi -  vse zaradi odsdtnosti v 
Ameriki poceni prodam. Lastnica 
sem začasno pri svoji sestri Ani 
Matekovič na Radoviči št. 52, 
kjer sem cenjenim kupcem za 
sklepanje pogodb vsak dan na raz
polago. Interesenti, ne zamudite 
lepe priložnosti.

V CERKLJAH ob Krki prodam zi
dano hišo, nedograjeno, prva faza 
končana. Voda in elektrika pri hi
ši. Hiša je na lepem m estu in je 
visokopritlična, velikost 9 x 10 
m. Pojasnila: Bevc, Cerklje ob 
Krki št. 16.

DRAGI ROJAKI IN DOMACI! V 
Novem mestu prodam skora} no
vo hišo z garažo in vrtom. Naslov 
v upravi lista (1492 /73).

R A Z N O

NUJNO POTREBUJEM milijon sta
rih dinarjev posojila. Vrnem v 
enem letu s 50 odst. obrestmi. 
Ponudbe pošljite pod šifro „VI
SOKE OBRESTI -  GARANCI
JA "

POROCNI PRSTANI! -  Želite tra 
jen in lep spomin? Poročne in 

'okrasne  prstane ter druge zlate 
izdelke dobite pri Otmarju Zidari
ču, zlatarju v Gosposki 5, Ljublja
na (polog univerze). -  Z 
izrezkom tega oglasa dobite 10 
odst. pbpusta!

ODDAM skladiščni pro.stor v No
vem mestu, pribUžno 45 kvad. 
metrov, primeren tudi za obrt. 
Naslov v upravi lista (1486 /73).

6. JUNIJA sem izgubila žensko uro 
znamke Tisot na poti od Študij
ske knjižnice do Gubčeve ulice. 
Najditelja prosim, da jo  proti na
gradi vrne na upravo Dolenjskega 
lista.

NAS DOM 6
120 SIRMII

Ob nenadni izgubi dragega moža, 
očeta, deda in pradeda

ANTONA PEZDIRCA
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom , prijateljem in znancem za po
darjeno cvetje in izrečeno sožalje. 
Posebna zalivala vsem organizaci
jam, kakor tudi tov. Brusu in tov. 
Vipavcu za poslovilne govore. Vsem, 
ki so ga v tako velikem številu spre
mili na njegovi zadnji poti, še enkrat 
hvala.

Žalujoči: žena Neža, sin
Anton, hčerke Marija, Cvetka 
in Zlatka z družinami ter vnuki 
in pravnuki

Ob boleči izgubi našega dragega 
očeta

JERNEJA ŠVARCA 
iz Mokronoga

se iskreno zahvaljujemo zdravniku 
Debeluhu in osebju bolnice Novo 
mesto za ves trud med njegovo bo
leznijo. Iskrena hvala kolektivu 
„Kočevska Reka" in ZB Kočevska 
Reka, trgovskemu podjetju Vrtača 
iz Ljubljane, kolektivu Litostroj iz 
Ljubljane ter kolektivu Iskra iz 
Mokronoga. Posebno zahvalo smo 
dolžni društvu upokojencev, gasil
skemu društvu in pevskemu zboru 
Emil Adamič iz Mokronoga. 
Prisrčna hvala vsem, ki ste nam ob 
težki uri stah ob strani, nas tolažili, 
nudili oporo, spremili pokojnika na 
zadnji poti in mu darovali vence in 
cvetje.

Žalujoči: sinovi Pepi, Franci, 
Ivan z družinami, Silvo z ženo, 
hčerke Vida in Joži z druži
nama ter Tončka s hčerico, 
vnuki in pravnuki

Ob nadvse bridki in nenadome
stljivi izgubi naše drage žene, mame, 
hčerke in sestre

CILKE VOVK, roj. BENČINA 
iz Dvora

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo  spremili na njeni zadnji poti, ji 
darovali vence in nam v težkih dneh 
kakorkoli pomagah. Še posebej se 
zahvaljujemo kolektivu Novoles 
Straža, gasilskemu društvu Dvor, so
sedom, govorniku Antonu Virantu 
ter župniku Antonu Jako,šu za 
opravljeni obred ter poslovilne 
besede.

Žalujoči: mož Dore, otroci 
Mirica, Izidor, Vinko in Peter, 
mama Cilka, sestra Valčka z 
družino in drugo sorodstvo

Ker se zaradi bolezni nisem mogla 
udeležiti pogreba ALEŠA SMOLI
ČA iz Vrbovca pri,Dobrniču, pokla
njam namesto venca na grob 300,00 
din za slepe -  njegova Zvonka. Za 
poklonjeni znesek iskrena hvala. 
Zveza slepih Novo mesto.

Ob boleči, prerani in nenado
mestljivi izgubi na.šega dragega 
moža, očeta , starega očeta , brata, 
tasta in strica

ALOJZA RABZELJA
iz Smednika

se iskreno zahvaljujemo vsem soro
dnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem, ki so nam kakorkoli po
magali in nam stali ob strani v naj
težjih trenutkih, darovali pokojniku 
vence in cvetje ter nam izrekli so
žalje. Posebna zahvala Lovski druži
ni Raka za lep sprevod in govor ob 
odprtem grobu, gos|K>du župniku za 
poslovilne besede, cerkvenemu pev
skemu zboru za žalostinke in pod
jetju Kremeni obrat Ravno za pO' 
darjeni venec. .

Žalujoči: neutolažljiva žena 
Frančiška, sin Polde z družino, 
hčerki Tončka in Fanika z dru
žinama, sestra Marija z družino 
ter drugo sorodstvo 

Smednik, 26. maja 1973

MARTINU MALENŠKU iz Nove
ga mesta za uspešno opravljeno di
plomo čestitajo domačL

Dragemu in skrbnemu možu, oče 
tu in staremu očetu  LOJZETU 
JORDANU iz Dobrave pri Kostanje
vici želimo za 70. rojstni dan vse 
najlepše, predvsem pa zdravja, da bi 
ostal še dolga leta med nami, žena 
Ančka, sinova Jože in Lojze ter 
hčerki Mimica in Betka z družinami. 
Vnučki pa mu pošiljajo koš poljub
čkov.

Milka Udvanc, Bela ccrkev 10, 
prepovedujem kakršnokoli vožnjo 
okoli moje hiše, hojo po parceli št. 
229, vsako parkiranje in delanje ka- 
kršnekoh škode ter pašo kokoši po 
njivah. .Kdor tega ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjala.

MAMICI^! Stekleničko vašega 
dojenčka boste hitro in brez truda 
očistile. Ščetko nabavite pri ščetar- 
.stvu ARMIČ, TRŽAŠKA 52. LJU
BLJANA

Strokovno popravljamo televizij
ske, radijske in gospodinjske aparate 
ter brivnike Braun. Servisna delavni
ca Iskra, Prekopa pri Kostanjevici.

Z A H V A L A

Ob nenadni izgubi dragega očeta, starega očeta  in brata

M A T I J E  K A S T E L C A
z Dolža 26

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, sorodnikom in delovnim 
kolektivom Krka -  Novo mesto, Jugotehnika -  Ljubljana, 
Gozdni obrat Novo mesto, SPIZ -  podružnica Novo mesto; 
Gostinsko podjetje Otočec, osnovni šoli Stopiče, Domu Majde 
Vrhovnik v Ljubljani, župniku za opravljeni obred, za pom oč, 
vence in številno spremstvo na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sinovi Matija, Floijan in Jože z družinami, 
hčerke Micka, Anica, Francka, Rezka in Jožica z družina
mi, sestra Rezka ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgibi naše drage žene, mame, sestre, stare mame

M A R I J E  K L E M E N Č I Č
iz Sel pri Jugoiju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki so ji darovali cvetje in jo spremili na njeni zadnji poti. Iskrena 
hvala kolektivu tovarne Belt, govornikom za poslovilne besede, 
župniku za opravljeni obred ter vsem, ki so znami sočustvovali.

Žalujoči: mož Janez, sinovi Polde, Ivan, Lojze, Stane z 
družinami, sestri Katka in Nežka, brata Lojze in Marko z 
družinami ter drugo sorodstvo

V brežiški bolnišnici so rodile: 
Marija Popijač iz Čateža -  dečka; 
Dragica Jagodič iz Samobora. — 
Mirjano; Metka Špan iz Krškega — 
Polonco; Marjana Ivnik iz Sevnice — 
Doris; Matilda Metličar iz Sp. Libne
-  Jožeta; Lidija Krošelj iz Obrežja
-  dečka; Mira Fijolič iz Orešja -  
Milana;, Dragica Čokanič iz Novakov
-  Elvisa; Marjetica Fekeža iz Strmca
-  Renato; Katica Piršič iz Rud — 
Marjana; Antonija Lahovič iz 
Jereslavca -r- deklico; Marija Tomše 
iz Glogočic -  dečka; Marija 
Pavlovič iz Gor. Pirošice — Roberta; 
Anastazija Mihehč iz Vrbovca — 
deklico; Mira Librič iz Grdanjcev -  
Danijela; Dragica Lopatič iz Ključa
-  Mirjano; Verica Raškovec iz

Pokleka -  dečka; Olga Mrakič iz 
Šentlenarta -  dečka; Milena 
Jakovina iz Mihalovec -  Marjanko; 
Marija Medvešek iz Kališevca -  
Darinko; Bariča Dugan iz Marije 
Magdalena -  deklico; Mira

• Matjaščič iz Bregane -  Sonjo; Zlata 
Požun s Senovega -  deklico; Marica j  
Klemenčič iz Kerestinca -  deklico; 
Ana Jazbec iz Sevnice -  Melito; 
Marija Hadjič iz Samobora -  
Jasmino; Branka Bukovina iz 
Šenkovca -  Gorana; Romana 
Hervol iz Malega Obreža -  deklico; 
Veronika Vretič iz Črnca -  Janka; 
Magdiča Runtas iz Gregurič brega -  
dečka; Bariča Dražič iz Brezja -  
Damira; Frančiška Gregorevčič iz 
Artič — Aleša; Ana Jazbinski iz M. 
Jazbine — Darka; Ivanka Zalokar iz 
Arta -  Matejko; Ismeta Mujanovič z 
Dmova -  A b d u l^ a ;  Jožefa Kramer 
iz Podvinja -  deklico; Marija Bizjak 
iz Atra -  dečka. -  Čestitamo!

PROSTA DELOVNA MESTA!
KOMUNALNI ZAVOD ZA 
SOCIALNO ZAVAROVANJE 
NOVO MESTO

razpisuje prosta delovna mesta:

1. NAČELNIKA ODDELKA NA FINANCE,
2. NAČELNIKA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE,
3. REFERENTA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

II. 

POGOJI: 
pod 1: ekonomska ali pravna fakulteta, visoka ekonomska 
komercialna šola in 4 leta prakse, ali I. stopnja ekonomske 
ali pravne fakultete, ali I. stopnja ekonomske komercialne 
šole, ali njim sorodne šole in 8 let prakse 
pod 2: pravna fakulteta ali njej sorodna šola in 3 leta prakse 
pod 3: pravna fakulteta L stopnje, ali višja upravna šola, ali 
višja šola za socialne delavce, ali njim sorodne šole in 3 leta 
prakse, poskusno delo 2 meseca

Rok za prijave je 15 dni po objavi.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, 
Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica in 
Trebnje

IZDAJATFI JSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dnigoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenov.šek, Franc
I p i l ,ne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdoluu^ in Ivan Zivič

I RFDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni urednik), Marjan 
Legan (odgovorni urednik), Ria Bačer, Marjan Moškon.
Jože Primc, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Že
leznik

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 2 din -  Letna naroč
nina 79 dinarjev, polletna • naročnina 39,50 din, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 160 dinarjev ali 10 ameriških dolarjev oz. 3(3 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni račun: 
52100-620-107-32002-009-8-9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 40 din, 1 cm na določeni 
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 80 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 5 od 1 .7 .  
1972 -  DOLliNJSKl LIST šteje med proizvode iz 7. točke prvega 
odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu (Ur. list SFRJ, 33-316/72), za katere se ne plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informacije IS 
SRS št. 421-1 /72  od 31. 1. 1973)

ri^KOCl RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068) 21-227 -  
N enaročenih  rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: (?ZP Dolenjski list. Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk; Ljudska pravica, Ljubljana
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Posan glasbeni spored ob
4.30 od 8.00.

ČETRTEK, 14. JUNIJA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.20 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. 
Andrej Orešnik: Kako naj zboljšamo 
plodnost krav. 12.40 Igrajo pihalne 
godbe. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.10 „Mladina poje“ . 14.30 
Sestsmek instrumentov. 16.00 
»Vrtiljak**. .18 .30  Iz kasetfie 
produkcije RTV Ljubljana. 19.00 
Lahko noč, otroci! 20.00 Č etrtkov 
večer domačih pesmi in napevov.
22.15 Paleta popevk in plesnih 
ritmov.

PETEK, 15. JUNIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.35 Glasbena 
pravljica. 10.20 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Milan Lekšan: Zelena 
rez v mladih sadovnjakih. 12.40 Z 
domačimi ansambli. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
16.00 „Vrtiljak**. 17.10 Operni 
koncert. 18.15 „Signali**. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Odmev. 20.00 „Naj 
narodi pojo** — 11. oddaja. 20.30 
Tops-pops 13. 21.15 Oddaja o 
morju in pom orščakih.

SOBOTA: 16. JUNIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.20 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti — dr. Danimir Kerin: 
Največji izvori kontaminacije tal v 
Sloveniji. 12.40 Po dom ače. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.1(T S
pesmijo in besedo po Jugoslaviji.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 17.20 Gremo v kino.
18.15 Dobimo se ob isti uri. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Lojzeta Slaka. 20.00 
Radijski radar. 22.20 Oddaja za naše 
izseljence.

NEDELJA, 17. JUNIJA:
4 .3 0 -8 .0 0  DOBRO JUTRO! 8.05 
Radijska igra za otroke -  Franček 
Rudolf: „Princ in ovce*. 9.05
Koncert iz naših krajev. 10.05 Se 
pom nite, tovariši. . .  Stane 
PeteUn-Vojko: Ustanovitev prve
brigade na Primorskem -  
Gradnikove. 10.25 Pesmi boja in 
dela. 10.45-13.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  vmes ob
11.00 Poročila -  T iuistični napotki 
za naše goste iz tujine. 13.50 Z 
domačimi ansambh. 14.05 
Slovenski ansambli zabavne glasbe.
15.05 Popularne operne melodije.
16.00 Radijska igra — Anatole 
France': Skrivnostni Putois. 
16.50-19.00 Nedeljsko športno 
popoldne. 19.00 Lahko noč , otroci!
1 9 . 1 5  Glasbene r a z g l e d n i c e .  2 0 . 0 0
V nedeljo zvečer. 22.20 S Plesnim 
orkestrom RTV Ljubljana.

PONEDELJEK, 18. JUNIJA:
8.10 Glasbene matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 10.20 Za 
vsakogar nekaj. 11.20 Z nami doma 
in na poti. 12.30 Kmetijski nasveti
-  inž. Jelka Hočevar: Zatiranje 
krompirjeve plesni v letošnjem letu. 
12.40 Po dom ače. 13.30 
Priporočajo vam . .  . 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.

 ̂ 15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
..Vrtiljak**. 17.10 Zveneča imena.

19.06 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute s trom  Avgusta Stanka.
20.00 Stereofonski operni koncert.
21.30 Tipke in godala. 22.15 
Zaplešite z nami.

TOREK, 19. JUNIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.20 Otroške 
igre. 10.20 Poletna potepanja -  „Z 
vlakom na pot**. 11.00 poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.20 Z nami dom a in na 
poti. 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Janez Pogačar: Doba m ed dvema 
telitvama je  pom em bna za 
gospodarnost reje. 12.40 slovenske 
narodne v priredbi Ljuba Rančigaja.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.10 
„Ali jih  poznate**. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak**. 18.15 
v torek na svidenje! 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Mihe Dovžana. 20.00 
Lahka glasba slovenskih avtorjev.
22.15 Od popevke do popevke.

SREDA, 20. JUNIJA: 8.10
Glasbena matineja. 10.20 Pravljični 
svet v orkestralnih barvah Petra 
Iljiča Čajkovskega. 12.30 Kmetijski 
niasveti — mag. Tone Wagner:

Razlike m ed novimi sortami hmelja 
z vidika strojnega obiranja. 12.40 
Od vasi do vasi. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Pel vam bo' kvartet 
„Savski val**. 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 Loto -  
vrtiljak. 19^.00 Lahko noč, otroci! 
19.15 Glasbena razglednice. 20.00 
Simfonični orkester RTV Ljubljana 
v stereo studiu. 22.15 Revija 
popevk.

ČETRTEK, 21. JUNIJA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.20 Urednikov 
dnevnik. 11.20 Z nami dom a in na 
poti. 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Marjan Hladnih: Gozdovi na
Gorjancih nekdaj in  danes. 12.40 
Skladbe Alojza Srebotnjaka. 13.30 
Priporočajo v a m ,. . .  14.40 Med
šolo, družino in delom. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00
„Vrtiljak**. 18.35 Iz kasetne
produkcije RTV Ljubljana. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom Atija Sossa. 20.00
Č etrtkov večer dom ačih pesmi in 
napevov. 22.15 Naši skladatelji in 
svet eksotike.

Hvala za vašo kri.
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem 
oddelku: Martin Safar, Alojz Muhič, Jože Cimprič, Štefka Jančar, 
Janez Gazvoda, Marjan Golobič, Drago Bon, Jože Kumer, Ivan Bohte 
in Slavka Valentič, člani IMV Novo mesto; Rozalija Vesel in 1'ranc 
Nagelj, člana Krojača Novo mesto; Alojz šurla , Jože Mežnar, Alojz 
Blažič] Vinko Gradišar, Rihard Resnik, Peter Kumer, Alojz Hrastar, 
Marjaii Palčar, Draga Pate, Martin Ajdišek,^Milka Zupančič, Jože 
Dragman, Bogdan Zupančič, Marija Udovč, Franc Nadu in I’ranc 
Pintar, člani Novoteksa Novo m esto; Slavka Drašler in Marija Bojane 
članici Ele Novo mesto; Franc Avgušin in Niko Sučevič, člana VP 
1394 Novo mesto; A nton Leden, član Sekcije za vleko Novo mesto; 
Jože Srovin, Alojz Per, Marjan Kos in Dušan Šepetave, člani Krke 
tovarne zdravil Novo mesto; Polde Selan, član Komunalnega podjetja 
Novo m esto; Jože Progar in Dušan Puš, člana Inštalaterja Novo 
mesto; Ana Juršič, članica Gozdnega gospodarstva Novo mesto, 
Rezka Zevnik, članica Gozdnega gospodarstva Novo mesto; Avgust 
Sivak in Pepca Ž ičkar, člana ^ lo š n e  bolnice Novo mesto; Janez 
Pavlenič in A nton Jančar, člana Elektro Novo m esto; Srečko Jordan, 
član Novolesa Straža; Fani Gazvoda, članica Opremalesa Gotna vas; 
Boris Kos, Ante Petrovič, Franci Šlajkovec, Milan Jamnikar in Vlado 
Pogačnik, člani Pionirja Novo m esto; Franc Šašek, član IMV Novo 
mesto; Jože Šeremet in A nton Rus, člana Novograda Novo mesto; 
Branko Petrovič, član Skupščine občine Novo mesto; Jelka Novak, 
gospodinja iz Uršnih sel; Alojz Lipar, Janez Ivanušič, Milan 
Herakovič in Drago Butala, učenci Šolskega centra za ■ ovinsko 
stroko Novo m esto; A nton Povše, član Dolenjke Novo mesto; 
Vladimir Štamfelj, član Beti Metlika; Boris Piletič, član Kovinarja 
Novo mesto Ana B ukovec,gospodinja iz Novega mesta; Dragica 
Kren, gc:podinja iz Verduna; Branko Škarja, član JTrimo Trebnje; 
Jože Pucelj, član Zavoda za požarno varnost Novo m esto; Rajko 
Zakovšek, član Iskre Novo mesto; Karel Po"eTc, član Pionirja Novo 
mesto. Danijel Zadnik, Lojzka Rapuš, Martin Žura, Janez Dular, 
Milan Močnik, Bojan F loijaničič, Jožefa Jakše, Franc Kuplenik, Jože 
Poglajen, Jože Berkopec in Jože Štine, člani Novoteksa Novo mesto; 
Olga Vidrih in Marija Brulc, članici Laboda Novo mesto; A nton 
Marolt, član Ele Novo m esto; Jože B obnar Jože Hočevar, Stanko 
Boh, Slavko Fink, Rozalija Poglavc, Jožica Springer, Franc Pavček, 
Terezija Vitasovič, Marjan Dragman, Silvo Kramaršič, Ivanka 
Zupančič, Jožefa Bukovec in Jakub Parashtica, člani Novolesa 
Straža; Ivan Velikonja, A nton Petje in Marjan Petrov, člani Krke -  
tovarne zdravil Novo m esto; Franc Pavlenič, Jože Brulc, Anton 
Ajdišek in Jože Florjančič, člani IMV Novo mesto; Milena Može, 
članica Mercatorja Novo mesto; Ivan Kopina, član Gorjancev Straža; 
Marija Rodič, članica VP 1394 Novo m esto; Franc Rapuš, član 
Novograda Novo mesto; Marjan Pureber, član UJV Novo mesto; Ciril 
Matko, član Avto Kočevje; Franc Gačnik in Alojz Rostohar, člana 
Pionirja Novo mesto; Marjan Poček, član Prevoza Brežice; Karel 
Stopar, član Novolesa Straža.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 17. JUNIJA: 10.30 

Reklame in oglasi. 10.50 Po 
dom ače. 11.10 O našem rojaku. 
A ntonu Janši, ki je sebi in kranjski 
čebeli ustvaril svetovno slavo. 11.30 
Zabavna glasba z uganko. 11.50 
Nedeljski intervju. 12.10 Za
vsakogar nekaj. 12.30 Poročila.
12.45 Čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev. 15.00 Zaključek.

SREDA, 20. JUNIJA: 16.00
Poročila. 16.10 Reklame in oglasi.
16.30 Po dom ače. 16.45 
„Pozdravljanja se učim o od mladih

vic do vica 
brunarica

brunarica 
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in vsak teden 10  NAGRAD  
v PAVLIHI

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

nog“ (nekaj o bontonu). 16.55 
DiSco klub brez imena. 17.30 
Kotiček za šoferje -  Martin Češenj: 
Merilnik hitrosti je lažnjivi klukec.
17.35 Minute za pop glasbo. 18.00 
Zaključek programa.

SOBOTA, 23. JUNIJA: 16.00 
SOBOTNI VRTILJAK. 16.15 Pet 
minut z a . . . 16.20 EPP (1. del).
15.30 Poročila. 16.35 EPP (IL del).
16.45 Mini anketa. 17.00 Zaključek 
programa in napoved sporeda za 
nedeljo.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 14. JUNIJA;

16 .00 -16 .15  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki.
1 6 .15 -16 .30  Nove plošče RTB.
16 .3 0 -1 7 .0 0  A k tu a^o st tedna, 
Mala šola avtomobilizma, Obvestila 
in reklame. 17.00—18.00 Glasbena 
oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, .16. JUNIJA:
16 .00-16 .30  Pol ure za pop glasbo 
(S lovenska  popevka 73)
16 .30 -16 .45  Sobotno kramljanje. 
16 .45 -17 .00  Med zabavnimi zvoki 
nekaj obvestil in reklam ter melodija 
za vas. 1 7 .00 -17 .15  Kuhajte z 
mano. 17.15—17.30 Za naše 
najmlajše in skladbice iz brežiške 
glasbene šole. 17.30—18.00 
Narodnozabavne na valu 192 m.

NEDELJA, 17. JUNIJA: 10.30 
Domače zanimivosti -  Poročilo s 
seje občinske skupščine Brežice — 
Za naše kmetovalce: inž. Alojz Pirc
-  Jabolčni zavijač in peronospora 
vinske trte  -  Nedeljska reportaža s 
srečanja šol bratov Ribarjev v 
Beogradu -  Obvestila, reklame in 
s p o r e d  k i n e m a t o g r a f o v .
12 .00-15 .00  Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

TOREK, 19. JUNIJA:
16 .00 -16 .15  Napoved programa in 
srečanje z ansamblom Francija 
Baharja in kvartetom Savski val.
16 .15 -17 .15  Tedenski športni 
k o m e n t a r .  1 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0  
MLADINSKA ODDAJA.

ČETRTEK, 14. JUNIJA; 16.45 
/ladžarski TV pregled (Pohorje, 

Plešwec do 17.05) (Bgd) -  17.45 
Veliki in majhni -  oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  18.15 Obzornik (Lj)
-  18.30 Tišina, na sporedu je nemi 
film (Lj) -  18.55 Neznani leteči 
predm eti -  serijski barvni film (Lj)
-  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 Kam in kako na oddih 
(Lj) — 20.40 Četrtkovi razgledi (Lj)
-  21.30 D. Kadijevič: Strah m 
groza oddaja TV Beograd (Lj) ^-
22.30 Poročila (Lj).

PETEK, 15. JUNIJA: 16.45
Madžarski TV 'pregled (Pohorje, 
Plešivec d a  17.05) (Bgd) -  17.30 
Pisani svet (Lj) -  18.15 Obzornik 
(Lj) -  18.30 Profesor Baltazar -  
barvna risanka (Lj) -  18.40 Cesta in 
mi: Traktoristi (Lj) -  18.50 Pet 
m inut za boljši jezik (Lj) — 18.55 
Mozaik (Lj) -  19.00 Kratek film 
(Lj) -  19.15 Naš ekran (Lj) -  19.45 
Risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 in TV barom eter (Lj) -  20.35 
Iz zakladnice svetovne književnosti: 
Ch. Dickens: Veliko pričakovanje 
(Lj) -  22.20 XXI. stoletje -  serijski 
film (Lj) -  22.45 Poročila (Lj).

SOBOTA, 16. JUNIJA: ..........
Športno popoldne -  18.15
Obzornik (Lj) — 18.30 Mr. Magoo 
vam predstavlja -  serijski barvni 
film (Lj) -  19.10 Mozaik (Lj) -
19.15 H um oristična oddaja (Zg) -
19.45 Risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 Tv dnevnik (Lj) -  
20.25 3-2-1 in TV barom eter (Lj) -
20.30 Intervju -  barvna zabavno 
glasbena oddaja (Lj) -  21.30 Junaki 
cirkuške arene (Lj) -  21.55 Šerif v 
New Yorku -  serijski barvni fihn 
(Lj) -  22.45 TV kažipot (Lj).

NEDELJA, 17. JUNIJA: 8.50 
Neznani leteči predmeti -  serijski 
barvni film (Lj) — 9.40 Po dom ače s 
Šentjemejskim oktetom  in 
ansamblom Rudija Mohorka (Lj) —
10.10 Kmetijska oddaja (Bg) -  
10.50 Mozaik (Lj) -  11.00 Otroška 
niJitineja: Mačkon in njegov trop. 
Pustite jih  živeti -  barvna filma (Lj)
-  11.55 Poročila (Lj) — 12.00 TV 
Kažipot (do 12.20) (Lj) -  
Nedeljsko popoldne -  18.15 
Poročila (Lj) -  18.20 Južno od st. 
Louisa -  ameriški Westem (Lj) -
19.45 Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.30 3-2-1 in TV barometer (Lj) -
20.35 Serija, ki je ni (Bg) -  21.25 
Dobre stare m tlodije (Zg) -  21.35 
Slavonska popevka (Zg) -  21.55 
Športni pregled (JRT) -  22.15 
Poročila (Lj)

PONEDELJEK, 18. JUNIJA:
16.45 Madžarski TV pregled 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg) -
17.45 F.Puntar: Stol pod potico -
II.del (Lj) -  18.00 Risanke -  Il.del 
(Lj) -  18.10 Obzornik (Lj) -  18.25

' Pustite jih  živeti -  barvni film (Lj)
-  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Mladi 
za mlade (Bg) -  19.45 Risanka (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 in TV 
barom eter (Lj) -  20.35 
Z.Jovanovič: Vlak za sever, vlak za 
jug — drama TV Sarajevo (Lj) -
21.35 Po sledeh napredka (Lj) -
22.25 Poročila (Lj)

TOREK, 19. JUNIJA: 15.30
Madžarski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec do 15.50) (Bg) -  17.45 
Tiktak; Kdo je napravil Vidku 
srajčico (Lj) -  18.00 Risanke (Lj)
-  18.10 OBZORNIK (Lj) -  18.25 
Moški zbor Zgonik iz Brnika (Lj) -
18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Prehrana 
v izjemnih pogojih; Divje rastline v 
prehrani (Lj) -  19.20 S kamero po 
svetu: Peru, dežela Inkov (Lj) -
19.45 Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 3-2-1 in TV baromerer (Lj) -
20.35 D i^ona le  (Lj) -  21.25 
L.N.Tolstoj: ojna in mir — barvna 
TV nadaljevanka (Lj) -  22.15 
Poročila (Lj)

SREDA, 20. JUNIJA: 16.00
Mačkon in njegov trop -  serijski 
barvni film (Lj) -  16.30 Nogomet 
ČeUk;Tatabanya -  prenos iz Zenice 
(Sa) -  v odm oru propagandna odaja 
(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Od filma do filma (Lj) -  18.50 
Plavanje: Crawl (Lj) -  19.15
Prijatelji glasbe (Zg) -  19.45 ,
Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 in TV barom eter (Lj) -  20.35 
Ana -  finski barvni film (Lj) -
21.55 Likovni nokturno: Jože 
Spacal (Lj) -  22.10 Poročila (Lj)

ČETRTEK, 21. JUNIJA: 15.00 
Madžarski TV pregled (Pohorje, 
Plešivec, do 15.20) (Bg) -  17.45 
Veliki in majhni -  oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  18.15 Obzornik (Lj)
-  18.30 Rezerviran čas (Lj) -
18.55 Neznani leteči predm eti -  
serijski barvni film (Lj) -  19.45 
Risanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) — 20.25 
Kam in kako na oddih (Lj) -  20.40 
Četrtkovi razgledi (Lj) -  21.30 TV 
igra (Lj) — 22.30 Poročila (Lj)

porodnišnice;««!̂ ;
Pretekli teden so v novomeški 

porodnišnici rodile: Ana Hočevar iz 
Gorenje vasi -  Andrejo, Sonja 
Binder iz Črnomlja — Mateja, Ana 
Resman iz Otavnika -  Andrejo, 
Antonija Gorišek iz Ostroga -  
Marjanco, Jožica Zupančič iz 
Goriške vasi -  Damjana, Slavka 
Novak in Dolenje vasi -  Milko, 
Frančiška Kovač iz Bršlina -  
Alenko, Katarina Slane iz Rosalnic
-  Minko, Ema Pirc iz Krškega -  
Boštjana, Jožica Mencin iz Mihovice
-  Dušana, Ivanka Ž ^ a r  iz Dolnjih 
Kamene -  Matejo, Ljudmila Musar 
iz Straže -  Stanislava, Marjeta 
Kavšček iz Vavte vasi — Petra, Sonja 
Dim iz Ljubljane _ -  Boštjana, 
Ljudmila Rifelj iz Ždinje va.si -  
Andreja in Andrejo, Marija Nose iz 
Obrha -  Matejo, Marija Irt iz 
Drganjih sel -  Zvonka, Cirila Juršič 
s Hrasta -  Ano, Ivanka Košir iz 
Podgore -  dečka, Marija Berkopec 
iz Male Cikave -  deklico, Ana 
Zakrajšek iz Migolice -  deklico, 
Marija G rčič iz Lokev -  deklico in 
Štefka Mrgole iz Jelš -  deklico. -  
Danica Brezar iz Lokev -  dečka, 
Milena Mali iz Črnomlja -  dečka, 
Slavka Štupar z Vinkovega vrha -  
dečka, Mira Gričar iz Poljan -  
deklico in Antonija Vardijan iz 
Jankovičeve — deklico.

STANKO
ŠKALER

i
13 ^Iliri

Po farnem sredi
šču jc potem privzel ime tudi kraj: 
Sv. P e t e r p o d S v e t i m i g o r a -  
m i (ali: pod Kunšperkom), danes pre
imenovan v B i s t r i c o o b S o t l i .

Cerkev sv. Petra se omenja že sredi
13. stol. in je ladja sedanje cerkve v 
osnovah še romanska. Današnji videz 
je cerkev dobila ok. 1880, ko so ba
ročno stavbo delno regotizirali. Okrog 
ravnice, na kateri stoji cerkev, je delno 
še ohranjena škarpa s taborskim ob
zidjem, za katero so se v 16. stol. zate
kali okoliški prebivalci pred Turki. -  
Ko so poleti 1970 cerkev urejali, sov 
prezbiteriju in na severni steni ladje 
odkrili gotske stenske slike. V poljih 
med križnimi rebri so predstavljeni; 
sv. Peter in Pavel, simboli štirih 
evangelistov, skrivnost Evharistije, 
Križev pot in Križanje. V enem izmed 
polj se je pod fresko slikar podpisal z
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lepimi in čitljivimi gotskimi pismenka
mi ter nam po latinsko zaznamoval le
tnico 1465 kot čas, koje tu delal. Te 
freske so torej za zdaj najstarejši ohra
njeni in lepo restavrirani primer cer
kvenega slikarstva na Kozjanskem. — 
Za zgodovino kraja je zanimiv nagrob
nik, vzidan v cerkveni ladji. Župnik 
Ivan Kodrič, po rodu iz Krškega, je v 
času, ko je tod kosila kuga, 26. avgu
sta 1646 tudi sam „sledil svojim ovči
cam k zvezdam“. Ker je bil kanonik 
moravske škofije St. Miklaš (Nikols- 
burg), mu je dal postaviti spomenik 
kanonik te škofije Henrik Rousilin, 
osebni tajnik kneza Maksimilijana 
Dietrichsteina.

Prvotno župnišče, iz katerega sta si 
bila Gregorič in Gušetič vzela konja, je 
v 16. stol. stalo malo severneje' od 
današnjega.

V tukajšnji šoli je tovariš Tito obi
skoval 5. in 6. razred, ko je 1902/03 
bival pri svojem dedeku Javoršku v 
Trebčah v romantični dolini Bistrice.

Okolico kraja zaznamujejo številna 
kamnita znamenja (križi) in kapelice 
po vaseh (Srebrnik, Križan vrh, Bojin 
vrh, Hrastje, Črešnjevec, Zgornje 
Trebče, Žagaj), vsa nastala sredi 18. 
stoletja, najbrž delo nekega domačega 
kamnoseka..

Nad krajem so na strmem vrhu, ki 
je znan kot S v e t e g o r e ,  božje- 
potna baročria cerkev in štiri manjše 
kapele. Prvotni temelji kapel sv. Jurija 
in sv. Martina kažejo, da so jih posta
vili kmalu po pokristjanjenju Sloven
cev na nekdanjem „ajdovskem poko- 
pališču“; okrog teh kapel so našli v 
zadnjem času več skeletov z značil
nim staroslovanskim nakitom (ob- 
senčni obročki, uhani in prstani).

Opis krajev ob poti, ki jo je prve 
februarske dni leta 1573 prehodila 
puntarska vojska llije Gregoriča, se je 
omejil na najpomembnejše zgodovin
ske in umetnostne podatke. Opozorili 
nismo niti na naravne lepote krajev 
niti na najnovejšo preteklost Kozjan
skega, ki je bilo v zadnji vojni eno 
izmed najpomembnejših žarišč parti
zanskega odpora proti okupatorju. O 
tem nam govorijo spomeniki, spomin
ske plošče in obeležja, katerili govori
co vsi dobro razumemo.

Zdaj si oglejmo še nekaj značilnih 
zgodovinskih in umetnostnih spome
nikov v krajih Hrvaškega Zagorja, kjer 
je bilo središče „Gubčeve bune“.

Gubec je bil Tahijev podložnik iz 
Stubice in vrhovni vodja upora. Člana 
vrhovnega vodstva Ivan Pasanec in

Ivan Mogaic sta bila prav tako stubi- 
ška kmeta. Stubiška dolina, tedaj po
sest Franja Tahija, med današnjimi 
Stubiškimi Toplicami in Gornjo Sti^bi- 
co, je bila žarišče uporniške misli in 
na Stubiškem polju se je v odločilnem 
spopadu 9. februarja upor nesrečno 
kočal. Prizorišče zgodovinskih dogod
kov pa je bilo seveda dosti večje. 
Obsega dolino Krapine od njenega iz
vira pri Krapini do izliva pri Susedgra- 
du. Severovzhodno od Krapinske doli
ne se je upor razširil vse do Lepoglave. 
Kmetje so oblegali gradove Lobor, ka
terega lastniku, vojaškemu poveljniku 
Kegljeviću, so onemogočili, da bi se 
postavil na čelo banske vojske, 
Selnico in Konjščino, zahodno od 
Krapinske doline pa je upor zajel tudi 
gospostvi Veliki in Mali Tabor.

Vse omenjene kraje je mogoče obi
skati v enem dnevu, saj ležijo ob cesti 
iz Podsuseda po dolini Krapine proti 
severu.

Na griču ob izlivu Krapine v Savo 
nam razvaline mogočnega S u s e d g r 
a d a nemo pripovedujejo o nekda
njem zloglasnem gospodarju Franju 
Taltiju, ki je s svojim nečloveškim po
četjem pognal kmete susedgrajske in 
stubiške gospoščine v upor. Začetki 
gradu segajo v 11. stol.; ohranjeni so 
ostanki temeljev in nekateri delno re
stavrirani prezidi v pritličju. Z lahko 
dostopnih razvalin se odpira razgled 
daleč po „puntarskem ozimlju“ v do
lini Save in Krapine in proti Žumber- 
ku.

BITKA NA STUBIŠKEM POLJU

Voditelji upora v Zagorju so bili

obveščeni, da gre iz Zagreba proti 
njim banska vojska. Večje krdelo 
upornikov, ki je prišlo do tri milje 
južno do Varaždina, se je 8. februarja 
začelo vračati proti Stubici. Tja so 
prišli tudi mnogi kmetje, ki so se 
srečno rešili iz bojev pri Krškem, pri 
Kerestincu in iz okolice Mokric. Pred 
bitko s plemiško vojsko je bilo v Stu
bici zbranih 6000 kmetov.

Vse tri skupine puntarjev, ki so bile 
do tedaj premagane, je bil sovražnik s 
svojimi napadi presenetil. V Stubici 
zbrani kmetje pa so vedeli, da gre 
proti njim plemiška vojska. Zato so si 
kraj, kjer so se nameravali, spopasti s 
sovražnikom, lahko izbrali sami. Pri 
izbiri je gotovo imel odločilno besedo 
Gubec, osrednja osebnost upora v 
Zagorju. Poleg njega pa so sodelovali 
tudi drugi poveljniki kmečke vojske, 
saj so kot domačini iz okoliških vasi 
stubiško pokrajino dobro poznali. Ta 
pokrajina je ozka dolina med Gornjo 
in Doljno Stubico, le pri Stubiških 
Toplicah se nekoliko razširi.

Na izhodu te doline proti Stubi- 
škim Toplicam je kmečka vojska v po
nedeljek 9. februarja pričakovala spo
pad s sovražnikom. Do krvavega obra
čuna, v katerem se je spopadlo okoli 
6000 upornikov s 5000 pripadniki 
plemiške vojske, je prišlo v popoldan
skih urah. Kmetje so vedeli, da bo 
bitka odločala o njihovi usodi. Pred 
začetkom spopada jih je Gubec ohra
bril s kratkim nagovorom.

„Prijatelji, bratje! Napočil je dan, 
ko se bo odločala usoda našega upora, 
usoda nas vseh. Zbrani smo pod našo 
uporniško zastavo in v tej zasneženi 
zagorski dolini čakamo sovražnika.
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K e r  l j u b i  m a t e m a t i k o

. Še preden sem jo spozna- 
’ , sem si po pripovedovanju 
drugih ustvarila sliko o njej. 
Opisali so mi jo z vsemi 
lastnostmi, kakršne ponava
di odlikujejo najboljše učen
ce -  od nadarjenosti in pri
zadevnosti do lepega vedenja 
in prikupnega nastopa.

Ladka Mlakarjeva je doma 
iz Kostanjevice na Krki. 
Letos končuje osmi razred 
osnovne šole. Na šolskem 
tekmovanju iz matematike 
je dosegla prvo mesto, na 
občinskem je bila tretja, za 
uvrstitev na republiškem 
tekmovanju pa še ni zvedela.

Matematika je njen najr 
ljubši predmet, zato se bo 
vpisala na splošno gimnazijo 
v Novem mestu in če ji bo 
šlo še naprej tako dobro, si 
jo bo izbrala za študij na 
univerzi. Na 'tihem upa, da 
bo profesorica, a to je še da
leč, zato svojih načrtov ne 
razlaga na široko.

Ladka je tudi romantično 
dekle, ki piše pesmi, vendar 
le zase. Sodeluje v 
literarnem in knjižničarskem 
krožku, o prostem času pa 
bere, kolikor največ more. 
Knjige so ji najljubše razve
drilo. Doma ima že tri Kaju
hove značke in še priznanje 
povrhu. Privlačita jo tudi 
film in gledališče, zato ne iz
pusti nobenega gostovanja v 
domačem kraju. Prireditve v 
Kostanjevici ji nudijo prilož
nost za srečanja z mojstri 
umetniške besede, slikarske
ga in glasbenega izraza. To

jo spodbuja, da tudi satna 
preizkuša svojo ustvarjalno 
moč.

Ladka se ni v šoli nikoli 
izogibala družbenim dolž
nostim. Šest let je bila pred
sednica razrednega aktiva in 
še pri Rdečem križu je ve
dno sodelovala. Šele letos se 
je razbremenila tega dela.

V prostem času jo mika 
kolesarjenje. V tej veščini se 
je pomerila celo na občin
skem prometnem tekmova
nju in dosegla tretje mesto. 
To ni bilo lahko, saj imajo 
Krčani vsako leto v svojih 
vrstah republiške in celo 
mednarodne prvake.

Poletje preživlja Ladka 
vedno doma. Pravzaprav si 
niti ne želi drugam. Kosta
njevica ji nudi vse, po čemer 
hrepenijo med počitnicami 
njeni vrstniki: Sem sodi
predvsem kopanje v zeleni 
Krki, zato si kot vsi prebival
ci mesteca želi, da bi bila 
spet bistra kot nekdaj.

Ladka ima nadvse rada 
tudi veslanje. Od botre si 
sposodi čoln in ko se v njem 
spusti po gladini reke, poza
bi na svet okoli sebe. Ure, ki 
jih prebije v čolnu, ji nudijo 
čudovit užitek.

Takšna je Ladka, dekle, ki 
jo cenijo učenci in učitelji. 
Česarkoli se loti, se oklene z 
resnostjo in ljubeznijo. To ji 
pomaga vztrajati do konca 
in ji odpira pot do uspeha na 
različnih področjih. Tako 
odkriva svoje sposobnosti in 
spoznava, koliko zmore.

JOŽICA TEPPEV

9

Napad na koš Olimpije: ‘od leve Ž. Kovačevič, Fišer, Žorga, Zaloker, Splichal, Lorbek, Ivančič in 
Gvardjančič. (Foto: Mikulan) -

D v e  O l i m p i j i  z a  o b l e t n i c i
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Smrtno se je ponesrečila z 
električnim tokom 7. juiua 
okoli 7. ure 49-letna Marija Ša- 
far iz Mahovnika pri Kočevju, 
ko je preganjala na vrtu Volu- 
haije.

Šafarjeva je tisto jutro s posebno, 
doma izdelano, preprosto električno,: 
napravo preganjala voluharje. Ta na- , 
prava je bila sestavljena iz izolimega 
kabla in neizolirane bakrene „kiju-; 
ke“, ki jo je Šafarjeva zapikov^a po 
vrtu, še prej pa je kabel seveda pri
ključila na elektriko. Šafarjeva je 
bila neprevidna in je prijela za neizo- 
lirani del bakrene „kljuke“, ko je 
BUa vsa naprava pod napetostjo. 
Zavpila je in se zgrudila.

Priteice so sosede Pavla Plot in 
Pavla Besal ter Ančlca Iglič-. Plotova 
je izklopila kabel, Besalova pa odvila 
vse varovalke. Nato so jo skušale 
obuditi z umetnim dihanjem, pokli
cale pa so tudi zdravnika. Vendar so 
bila vsa prizadevanja za oživitev 
ponesrečenke brez uspeha.

Novomeški šport praznuje letos dve pomembni obletnici: 
nogometaši Elana s ̂ yojo tradicionalno zeleno-belo barvo slavijo že 
50 let organiziranega nogometa v dolenjski metropoli, košaricaiji, 
Id zdaj igrajo v dresih Novoteksa, pa 25. obletnico.

Košarkarji, ki bodo pripravili 
letos vrsto prireditev, so imeli v 
gosteh ljubljansko Olimpijo s trener
jem Lazarjem Lečićem na čelu. 
Novomeščani so se odlično znašli ih 
ob polčasu je Olimpija v telovadnici

bršlinske šole vodila le s sedmimi 
koši. V nadaljevanju je 500 gledal-
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Lazar Lečič je zadovoljen. Ivo 
Daneu in tehnični vodja Novo- 
meščanov Janez Prijatelj pa sta 
zatopljena v pogovor ,

» D o l e n j s k i  l i s t «  

v  v s a k o  d r u ž i n o

E k s p l o z i j a  v  

o t r o š k i h  r o k a h

V nedeljo, 10. junija okoli 
14, ure, sta se z ročno bom
bo ponesrečila 14-letni 
Branko Redek in 13-letni 
Miran Uhan s Kamen gore 
pri Trebnjem. Hudo ranjena 
po rokah, prsih in glavah so 
odpeljali v novomeško bol
nišnico

Bomba, ki sta jo fanta 
našla v zapuščenem hramu 
Frančiške Melišek iz Belšinje 
vasi, je eksplodirala v rokah 
mlajšega Uhana, ko sta jo 
hotela z Redkom razdreti. 
Nesreča se je zgodila neda
leč od vinograda v Lipniku,

M e d v e d  l o v i l  f o t o a m a t e r j a

N a m e s to  m e d v e d o v e  s l ik e  - f o to a p a r a t  v p o p r a 
v ilu

Franc Brus iz Kočevja, ki redno objavlja fotografije v našem listu 
in drugod, je v soboto, 26. maja, doživel nekaj nenavadnega.

z avtom sta se s 4-Ietnim sinom 
Primožem pripeljala do planinske 
koče pri Jelenovem studencu za Me
stnim vrhom nad Kočevjem. Očka 
Je vzel sina, daljnogled in fotoaparat 
ter jo mahnil po gozdu, da bi ujel 
kakšen poseben motiv. Dan je bil 
lep, prav primeren za fotografiranje.

•mel je srečo. V goščavi, deset ali 
več metrov pred seboj, je zaslišal 
lomljenje oziroma pokanje suhih 
vej. „Jelen je,“ je takoj pomislil in 
ga sklenU prepoditi na plan, da ga' 
bo lahko slikal. Vrgel je v grmovje 

, kamen, a ni bilo posebnega odziva. .
Ko je priletel v grmovje drugi ka
men, se je razen lomljenja zaslišalo 
šc momljanje; tretji kamen pa je iz
zval jezno brundanje, iomljenjei 
in . . .  iz grmovja se je prikazalo ne-

V S E  Z A  Ž I V L J E N J E

Ko je doštudiral, ni imel 
Maijan Mate nič drugega kot 
svojo pamet. Se pravi, da je 
pričel svojo življenjsko pot iz 
nič. Zaposlil se je in jezilo ga 
je, da je moral pešačiti, med
tem ko so drugi švigali z avto
mobili mimo njega. Pričel je 
varčevati; manj si je polnil že
lodec, v kino ni več zahajel in 
tudi knjig, ki jih je tako ^ubil, 
ni kupoval. Vsak dinar je 
skrbno dajal v prašička in čez 
leto in polje stal pred njegovo 
sobico, v kateri je imev kavč 
in dva stola, ficek svetlo rde
če barve, sijoč v jutranji zarji. 
In Marjan Mate je bil srečen, 
četudi utrujen . . .

Neko soboto pred novim 
letom ga je prijatelj povabil k 
sebi. Mate je zijal po njego
vem stanovanju opremljenem 
z vsemi stroji, z lepim pohišt

vom, z barvnim televizoijem, 
^amofonom, pralnim stro
jem . . ,  „Vse to bom imel!“ 
je sklenil Mate in se živalsko 
zagnal v delo. Iz tovarne, kjer 
je delal do dveh, je brez kosila 
odrinil k Bučmanovim pouče
vat malega Bučmana in brata 
njegovega. Tam je ostal do šti
rih. Potem je prevajal iz hrva
ščine za neko sumljivo založ
bo roman o dveh perverznih 
zaljubljencih.

Po petindvajsetih dneh sije 
kupil televizor, kmalu zatem 
hladilnik. Po treh mesecih ga
ranja so mu sezonci privlekli v 
sobo pralni stroj, konec leta 
so inu zametali sobo z novim 
pohištvom in na karnisah so 
visele težke žametne zave
se . .  .

Ko ga je jezikava soseda po
vabila proti koncu tedna v 
svoj na Črno zgrajeni vikend,

da bi ga seksuahio izrabila, se 
mu je v glavi porodila iskriva 
misel, da bi bilo idealno, če bi 
tudi on, Maijan Mate, imel 
takšno stvarco. Pljunil je v 
roke, zavihar izprane rokave 
in se prijavil na oglas, ki gaje 
dala v časopis preplašena bo
gata babnica. Na njeno željo 
je ponoči preganjal okrog hiše 
namišljene tatove. In Maijan 9  
Mate je imel čez tri leta vi- ^  
kend ..  . Pretekla so še tri le- a  
ta, da je Mate opremil vikend ^  
z vso šaro, ki sodi v tozadevne W 
bajte . . .  In Maijan si je vzel ^  
pet minut ča.sa in je razmislil. ^  
Spoznal je, da ima vse, kar po- ^  
trebuje za življenje. "

Kmalu po tej ugotovitvi so ^  
ga našli hladnega med kupom ^  
strojev. V formularje je zdrav- ^  
nik zapisal: smrt zaradi i z - J  
črpanosti. w

TONI GAŠPERIČ %

France Brus
kaj rjavega: medved je prihajal na 
slikanje!

Vendar se je zdaj zadeva obrnila. 
Fotoamater je pozabil na fotograf
ski aparat in se spomnil na sina; po
grabil ga je za roko in urno sta stopi
la, kyub skalam, v hrib proti najvišji 
točki Mestnega vrha ter jo tudi hitro 
dosegla. Vendar medved ni hotel iz
gubiti izredne priložnosti za fotogra
firanje in jo je ubral v oddaljenosti 
40 do 50 m za njima. France Brus si 
je tedaj naložil sina na rame in jo 
mahnil po strmini v dolino proti 
koči tako hitro, da je bil to, kot 
trdi, doslej prav gotovo najhitrejši 
spust z Mestnega vrlia do koče!

Selc doma jc ugotovil, da je ver
jetno s fotoaparatom udaril ob dre
vo ali skalo, zato ga jc moral dati v 
popravilo.

J. PRIMC

NESREČA ZARADI ŠKARIJ
Ko je 11. junija ob 5.50 peljal 

Ivan Mihehč iz Stare cerkve proti 
Kočevju, ga jc zaneslo z desnim ko
lesom izven ceste, nato spet na ce
sto, nakar se je avto prevrnil na stre
ho in obstal na travniku. Voznik je 
bil laže po.škodovan, dva sopotnika 
(imen v poneileljek .še nismo zvede
li) tiuje, na avtu pa je za 15.000 din 
škode. Voznik pravi, da jc do nesre
če prišlo, ker sta naproti peljala dva 
fička. Zadnji fičko je prehiteval v 
„škarje", on pa se mu je izognil na 
bankino. Preizkus jc pokazal, da jc 
Mihelič vozil trezen.

cev videlo odlično igro in dober 
odpor domačinov, ki letos izredno 
uspešno nabirajo točke v slovenski
1. a ligi. Olimpija je zmagala 95:70, 
za Novoteks pa so igrali: Splichal 
10, Ž. Kovačevič 9, Kopač 6, S. 
Kovačevič 8, Ivančič 26, Šepetave
2, Piletič 8, Počrvina in Pirc.

Nogometaši so dan pozneje -  na
srečo brez dežja! -  imeli v gosteh 
Olimpijo, zveznega ligaša. Ljubljan
čani so nastopili zvečine z rezervni
mi igralci, vendar so prav vsi že oble
kli tudi prvoligaški dres. Novome
ščani, okrepljeni z Ramljakom in 
Divićem, so pokazali, da bi prav ob 
50. obletnici bil čas za preobrat in 
za napredovanje nogometa, ki 
zadnja leta tabori v podzveznUi 
ligah.

Elan je namreč zares zaigral z ela
nom in izsilil nadvse časten poraz -  
3:4. Gole za domačine sta dala Ro
žanc in Divić 2, igrali pa so: Jerman, 
Janežič, Pavlin I, Gajič, Ramljak, 
Injac, Bradač, Divič, Rožanc, Mace- 
le, Pavlin II, kot rezerve pa še 
Zupančič, Marjanovič, Džudović, 
Jerin in Bučar.

S to ,4cljuko“ je Šafaijeva pre
ganjala voluhaije na vrtu in se 
pri tem smrtno ponesrečila. 
(Foto: J. Primc)

SPET POD KOŠI
V okviru praznovanj 2 5-letni

ce košarke v Novem mestu bodo 
danes ob 18.30 gostovali na Lo
ki najboljši slovenski mladinci, 
ki se bodo pomerili z domačim 
Novoteksom. Srečanje med slo
vensko mladinsko reprezentanco 
in Novoteksom, ki trenutno vodi 
v slovenski A li^ in igra zadnje 
tedne v odlični formi, obeta 
nedvomno lepo košarko, še zla- 

^ti, ker ne bo šlo za točke.

Divić je ukanil vse in poslal žogo v mrežo vrataija Olimpije Škulja. 
Nemočna sta Klamfer (5) in Srbu (3).

P a s t  z a  t o v o r n j a k e

S p e t  h u d a  n e s r e č a  n a  p re o z k e m  m o s tu  v  

B o š ta n |u

Se ni minilo mesec dni, odkar je 
izgubil življenje voznik tovornjaka, 
in spet je utesnjeni most teijal nesre
čo. V petek se je na njem ponesrečil 
Hivzija Dedič iz Višice pri Mostarju. 
Njegov tovornjak je udaril v že toli
kokrat načeto kamnito ograjo, po
ru val iz nje velike kvadre, jih pome
tal v Mirno in končno obvisel. Ribi
či ob vodi so slišali le strašen pok. 
Ko so sc ozrli, se je na mostu dvigal 
zelenkast obla ,̂ slišalo pa se je sto
kanje na pomoč. Voznika je zaradi 
udarca v ograjo in pritiska naložene
ga bakrenega apna in železnih palic

Stisnilo za noge. Ob prizadevnosti 
upravnika sevniškega zdravstvenega 
doma in s pomočjo orodja iz bližnje 
Kirarjeve avtokleparske delavnice so 
voznika komaj izvlekli iz jeklene 
gmote. Reševanje je bilo izredno ne
varno, saj bi tovornjak prav lahko 
zgrmel v naraslo Mirno.

Vsa opozorila sveta za varnost 
proineta pri sevniški občinski skup
ščini in drugih, ki so že romala na 
republiško cestno skupnost, so bila 
doslej brez haska. Bodo končno le 
kaj ukrenili?

A. Ž.

Tokrat je bil uničen TAM-5000. Kdaj širši most? 
(Foto: Železnik)


