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KOČEVJE -  Danes ob 19. 
uri bo v mali dvorani Doma te
lesne kulture Jože Kregar preda
val o delu v sadovnjakih in vrto
vih.

NOVO MESTO -  Novomeško 
društvo kmetijskih inženirjev in 
tehnikov bo priredilo jutri v Sta
ri vasi pri Šentjerneju srečanje 
Članov novomeškega in posav
skega društva. Govorili bodo o 
aktualnih problemih kmetijstva.

BREŽICE -  Včeraj so slo
vesno sprejeli v ZKJ 24 mladih 
iz šolskega centra v Brežicah. Ob 
tej priložnosti so novosprejetim 
članom razdelili knjižna darila

ČRNOMELJ -  Pevci Sloven
skega okteta so včeraj razveselili 
poslušalce v Črnomlju s prire
ditvijo za glasbeno mladino Slo
venije. Črnomaljce so navdušili 
kar z dvema nastopoma v pro
svetnem domu.

BREŽICE -  Včeraj je komisi
ja za družbeno-ekonomske od
nose pri občinski konferenci 
ZKS pretresala poslovanje delov
nih organizacij v 1973. letu.

BREŽICE -  Občinski sindi
kalni svet sklicuje za danes 
občni zbor. To bo obračun do
sedanjega dela, združen z razpra
vo o programski zasnovi dela sin
dikatov v prihodnjem obdobju.

ČRNOMELJ -  Na jutrišnji se
ji občinskega sindikalnega sveta 
bodo njegovi člani med drugim 
spregovorili o letošnji stano
vanjski politiki v občini, o ure
sničevanju boja proti inflaciji, 
dopolnili pa bodo tudi program 
letošnjega dela s sklepi VII. kon
gresa ZKS.

ŽUPANČIČEV VEČER

„Imeli smo ljudi -  v poljani cvet“ 
bo imela naslov prireditev, ki jo  bo 
Društvo Bela krajina organiziralo 
10. junija zvečer v ljubljanskem klu
bu poslancev ob 25-letnici smrti pes
nika Otona Župančiča, rojaka z Vi
nice. Po uvodni besedi profesoija 
Evgena Lovšina bodo sodelovali: so
pranistka Vilma Bukovec, baritonist 
Anton Prus ter igralca Alenka Sve- 
telova in Franci Prus.

Pionirska Štirinajsta na Bohoiju. Na sliki predaja divizijskih oznak. (Foto: Slavko Urbančič)

Kljub dežju je prišlo na Bohor 500 pionirjev - Kulturni program v grškem

Gost dež, ki je padal vse so
botno dopoldne, ni mogel usta
viti „Pionirske Štirinajste44, ki 
so jo sestavljali učenci osnovnih

DBH
NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

Zeleni Jurij prihaja
Črnomelj: V soboto kresovanje, v nedeljo pa pri

hod Zelenega Jurija - Za vse bo poskrbljeno

Kljub nekaterim zapletom 
bodo ljubitelji belokranjskih 
°t>ičajev, ki jih je mnogo po 
Vsej Sloveniji in tudi na hrvatski 
strani Kolpe, tudi letos prišli na 
svoj račun. Črnomaljski odbor

:*•

za juijevanje je že pripravil vse 
potrebno za to veliko in priv
lačno prireditev.

Kresovanje z vsemi starimi obi
čaji, ki jih bodo obiskovalcem priča
rali kresničke, kresovalci pevci in 
plesalci, sc bo pričelo v Dolinici nad 
Črnomljem v soboto, 8. junija, ob 
20.30. Seveda tudi semiške ohceti 
ne bo manjkalo. Rajanje bo na spo
redu vso noč, ,,Viator“ , Kmetijska 
zadruga, razna gasilna društva in 
gostinci pa bodo poskrbeli, da obi
skovalcem ne bo treba trpeti žeje in 
lakote.

Naslednji dan se bo prireditev na
daljevala ob 9.30 s prihodom Zele
nega Jurija in njegovega spremstva. 
Obiskovalcem bodo prikazali belo
kranjske jurjevske in svatbene šege. 
Belokranjskim narodnim nošam sc 
bodo pridružile še narodne noše ple
salcev madžarske narodne skup
nosti, ki se bodo udeležili jurjevanja.

B. P.

šol krške občine in ki so v zgod
njih jutranjih urah krenili na 
Bohor, da so tamkaj sprejeli di
vizijske oznake in jih ponesli 
naprej, do končnega cilja poho
da, ki bo 16. junija na Graški 
gori.

Vsi premočeni so izvršili zaupano 
jim nalogo v počastitev 30-letnice 
pohoda „Štirinajste'4. Žal pa je sla
bo vreme preprečilo, da bi na Bo
horju pripravili tudi načrtovano veli
ko slovesnost. Organizatorji, koordi
nacijski odbor pri občinski Zvezi 
prijateljev mladine, so se zato odlo
čili, da pripravljeni kulturni pro
gram prenesejo v zaprte prostore.

Skoraj 3000 pionirjev in njihove 
goste so zato usmerili izpod Bohorja 
v eno izmed poslopij krške TOZD 
celjskega Elektra. Natanko ob napo
vedani uri je tamkaj zbrane pozdra
vil predsednik koordinacijskega od-

DANES NA MIRNI:
VSE O 3. SALONU

Pod predsedstvom Bogdana Osol
nika bosta danes v prostorih 
osnovne šole na Mirni zasedala 
častni odbor in organizacijski sekre
tariat 3. salona likovnih samorastni
kov Jugoslavije, ki bo pod pokro
viteljstvom Staneta Dolanca, sekre- 
taija izvršnega komiteja predsedstva 
ZKJ, od 29. junija do 3. avgusta v 
Trebnjem. Na tej skupni seji bodo 
poslušali poročilo organizacijskega 
sekretariata in umetniškega sveta o 
poteku priprav ter sprejeli sklepe.

bora za pripravo zbora Lojze Stih, 
nato pa je spregovoril republiški 
sekretar za narodno obrambo, ude
leženec pohoda „Štirinajste14 tovariš 
Miha Butara. V pestrem kulturnem 
programu so za njim nastopili pevski 
zbori krške, koDrivniške in senovske 
osnovne šole, godbat na pihala, dva 
recitatorja, folklorne skupine šol iz 
Leskovca, Krškega in s Senovega ter 
pevski zbor garnizona iz Cerkelj. Ob 
zaključku zbora so pionirji poslali 
svojemu najdražjemu prijatelju, lju
bljenemu maršalu TITU pozdravno 
pismo. ž .  ŠEBEK

ZLATI ZNAK 
TUDI NAŠIM

V Sloveniji so 3. junija prvič 
podelili zlati znak sindikatov, 
dobili pa so ga nekateri najza
služnejši aktivisti in sindikalne 
organizacije. Med nagrajenci so 
tudi Dolenjci: Vinko Bambič iz 
Novega mesta, Ivan Longar iz 
Trebnjega in Lojze Stariha iz 
Črnomlja.

'llfM
Proti koncu 

tedna se bo po prehodnem 
poslabšanju v petek vreme v 
soboto in nedeljo ponovno 
izboljšalo, v popoldanskem 
času pa so veijetne plohe.

Novomeščani!
Mogočna reka mladega rodu b o ‘v soboto in nedeljo pre

plavila naše starodavno mesto ob Krki. Več kot 3100 nasto
pajočim domačinom se bo na 12. zletu bratstva in enotnosti 
pridružilo še 3000 fantov in deklet pa pionirjev in pionirk iz 
zletnih območij Banjaluke, Bihaća, Gospića, Karlovca, Prije
dora in Siska. Pesmi resničnega bratstva in kot jekla čvrste 
enotnosti bodo odmevale širom po Dolenjski in v njenem 
središču, ki bo ta dva dneva štelo skoraj 20.000 srečnih in 
veselih prebivalcev.

Novo mesto je gostitelj jubilejnega 12. zleta bratstva in 
enotnosti. Ponosni smo, da bodo v naši sredi samoupravljavci 
iz šestih zletnih območij dveh bratskih republik in z njimi 
njihova mladina. Skupaj bomo potrdili nam in vsemu svetu: 
bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov, to najžlahtnej
šo pridobitev revolucije, bomo čuvali, ohranili in nenehno 
poglabljali! Tudi 12. zlet bo mogočna potrditev, da uresni
čujemo besede tovariša Tita: kot punčico v očesu varujemo 
v boju skovano bratstvo, enotnost naših narodov pa nam je 
največje jamstvo za mir, svobodo in nedotakljivost naših sve
tih mejal

Novomeščani, odprtih src in rok sprejmimo prihodnje dni 
drage goste! Zastave naj jim vihrajo v pozdrav, počutijo naj 
se kakor doma, bratje med brati, tovariši v boju in delu. 
Pozdrav dragi mladini, naši svetli bodočnosti!

Novomeščani in Dolenjci: na svidenje na sobotni aka: 
demiji in velikem nedeljskem zletnem nastopu na Stadionu 
bratstva in enotnosti v Novem mestu!

ZLETNI ODBOR NOVO MESTO

m spa?
1944-1974

Komunist pozna le en privilegij: odgovornost
To je poudaril sekretar izvršnega komiteja CK ZKS Franc Šetinc ob slovesni podelitvi partijskih iz

kaznic novim komunistom iz novomeške občine minulo nedeljo na Bazi 20

„Komunisti imajo en sam privilegij -  privilegij odgovornosti/1 je 
poudaril Franc Šetinc, sekretar izvršnega komiteja CK ZKS, minulo 
nedeljo na Bazi 20 ob slovesni podelitvi partijskih izkaznic 195 
novim članom ZK iz 28 osnovnih organizacij v novomeški občini.

Franc Šetinc je dejal, da si komu- edinstveno, neizbrisno,
nisti za vse življenje zapomnijo dan, „Cas, v katerem ste postali člani
ko so prejeli partijsko izkaznico. Ce ZK, ima več svetlih točk ,"  je nada-
jc tak dogodek na Bazi 20, v srcu ljeval sekretar izvršnega komiteja."
revolucije, kjer so bili „tovariši in Ena takih je izvolitev tovariša Tita
tovarišice za zgled", je to še bolj za predsednika ZKJ brez časovno

omejenega mandata, kar pomeni, da 
je dobila Titova misel soglasno pod
poro vseh komunistov. To pomeni 
tudi, da bo živela kljub natolcevanju 
črne reakcije, to pa je tudi odgovor 
vsem, ki mislijo, da je Jugoslavija 
trhla, da sc razdira.“

Tovariš Šetinc je poudaril, da so 
sklepi in stališča pravkar končanega 
X. kongresa ZKJ poroki za to, da 
„bomo komunisti in vsi drugi v pri

hodnje še bolj samokritični in ob 
pravem času ugotavljali in odpravili 
napake." „Ta kongres enotnosti in 
akcije zahteva od nas še večjo odgo
vornost, še večji ustvarjalni delež 
To ne pomeni, da imajo komunisti 
kakšne posebne privilegije, kajti edi 
ni privilegij je komunistom samo od 
govornost." Franc Šetinc je še pose 
hej dodal, da tisti, ki prek partije 
iščejo kariero ali kakšne druge privi
legije, nimajo kaj iskati v ZK.

’ Prejem v ZK je dogodek , ki ostane neizbrisen v srcu. Zgled za to, kako mora ravnati komunist, so dali tovariši in tovarišice v 
Vršnega komiteja CK ZKS, med podelitvijo partijskih izkaznic 195 novim članom

teh barakah, kjer je bilo srce revolucije, 
ZK iz novomeške občine minulo nedeljo na Bazi 20. (Foto: Sandi Mikulan)

je poudaril hrane Šetinc, sekretar



tedenski
mozaik

Sedaj, ko je  uspešna misija 
,, čudežnega diplomata “ dr. 
Henryja Kissingerja končana, 
prihajajo na dan nekatere po 
drobnosti iz njegove več kot 30 
dni trajajoče turneje na Bliž
njem vzhodu. Predvsem se je 
zvedelo, da je bil ameriški zuna
nji minister že na robu obupa in 
je  hotel vsaj trikrat prekiniti 
pogajanja ter se vrniti v 
H'ashington. Kljub temu je 
vztrajal in uspel povezati vse 
niti razhajajočih se stališč. Ob 
tem je zanimivo, da je Kissinger 
med svojimi posredniškimi misi
jami med Damaskom in Jeruza
lemom (razdalja je samo 
300 km) prepotoval natanko 
toliko kilometrov, kolikor jih 
ima Zemljin obseg. Kissinger je 
nič manj kot trinajstkrat letel 
med Damaskom in Jeruzale
mom, razen tega pa je  obiskal 
še Kairo, Saudsko Arabijo, Jor
danijo in Ciper, kjer se je sestal 
s sovjetskim zunanjim mini
strom Andrejem Gromikom. 
Eno k drugemu je simpatični 
doktor in šef ameriške diploma
cije v teh tridesetih in nekaj 
dneh preletel več kot 24.000  
kilom etrov . . .  več kot marsi
kdo med nami prepotuje v vsem 
svojem življenju . . .

Mnogo manj kot Kissinger 
potuje nekdo drug, ki ima sicer 
tudi bistveno manj let in neiz
merno manjši ugled na politični 
sceni, pa zato nič manj slavno 
in znano ime: mladi John Ken- 
nedy, dvanajstletni sin nekda
njega ameriškega predsednika 
Kennedyja, ki živi v New Yorku 
-  vendar pa pod nenehnim nad
zorom tajnih agentov. . Vzroka 
sta vsaj dva: bojazen, da ga ne 
bodo ugrabili in ali oropali. 
Slednje se mu je namreč pripe
tilo pred dobrim tednom, ko 
sta ga na poti na teniško igrišče 
napadla mladoletna roparja in 
mu vzela teniški lopar ter dvo
kolo. Sedaj se ne gane nikamor 
brez telesnih stražarjev. . .  slava 
in denar prinašata tudi skrbi, in 
strah . . .

Kljub temu pa je tudi to 
bolje od tragične usode, ki je 
doletela trinajst nesrečnikov na 
veliki južnoameriški reki Parani. 
Padli so namreč v vodo, ker se 
je prevrnil čoln, v katerem so se 
vozili. Toda čeprav so bili vsi 
izborni plavalci, se ni nihče re
šil. Umrli so strašne smrti: raz
trgale so jih namreč majhne, 
toda izredno krvoločne ribe, 
znane pod imenom piranhe.

Kaj na malih kmetijah?
Usmerjanje malih kmetij zgolj v živinorejo vodi 
v negospodarno drobnjakarstvo -  Za polkmete 

obstajajo še mnoge druge, boljše možnosti

Kmečki fant, ki živi z ostarelo mateijo na trihektarski kmetiji, bi 
se rad zaposlil v mestu. Zdaj pridelujeta vse, kar potrebujeta za 
gospodinjstvo, in redita dve govedi. Potem pa bi njive zatravil in 
redil le goveda, češ da bi bilo manj dela. Matere ne bi pustil same, 
čeprav bi moral vsak dan 12 km daleč na delo. Popoldne bi obde
loval zemljo.

Poleg ljubezni takih kmečkih 
otrok do staršev in kmetij bi 
rad opozoril na slabosti fanto
vih načrtov. Želi se zaposliti in 
hkrati rediti živino, da bi z ma
terjo imela več dohodkov. Po
leg bolehne matere bi moral na-

TELEGRAMI

ATENE -  Ciprski redsednik Ma- 
karios je na zborovanju v Pafosu 
povedal svoje mnenje o pogovorih 
obeh skupnosti na o toku, ki naj bi 
se nadaljevali v Nikoziji. Predsednik 
je zavrnil vsako možnost federativne 
kantonalne, regionalne ali kake 
druge ureditve, ki ne bi upoštevala 
enotne, nedeljive države.

BUENOS AIRES -  Štirje revolve- 
raši so iz vozečega avtomobila v 
Buenos Airesu streljali na dva člana 
federacije mladih komunistov Ar
gentine; enega so ubili, drugega pa 
nevarno ranih. To se je zgodilo pred 
začetkom  desetega kongresa federa
cije, prvega zakonitega kongresa po 
27 letih obstoja.

HAVANA -  Prve volitve ljudske 
oblasti na Kubi bodo prihodnji me
sec v provinci Martanzas, eni od 
šestih kubanskih provinc, in bodo 
eksperimentalne narave. Njihov cilj 
bo zbrati izkušnje za splošne volitve 
v okviru programa vlade in partije, 
katerega cilj je  institucionalizacija 
državne uprave.

pomo delati, če bi sploh 
vzdržal dalj časa. Živino je 
namreč treba krmiti vsak dan.

V slovenskem kmetijstvu 
daje živina res veliko večino do
hodkov. Zgrešeno pa bi bilo 
trditi, da razen živinoreje ni do
nosnega kmetijstva. Nekateri 
kmetijski pospeševalci dokazu
jejo kmetom z dobrimi primeri, 
da so tudi take kmetijske dejav
nosti, ki dajejo veliko več do
hodkov d o  hektaiju zemljišča 
kot pridelovanje krme in reja ži
vine. To velja že za sodobno 
sadjarstvo in vinogradništvo, a 
še bolj za pridelovanje jagodi
čevja in povrtnin. A vzlic temu 
tudi na najmanjših posestvih še 
redijo živino. Vsaj eno kravico, 
daje mleko pri hiši.

Tako gospodarjenje je hudo 
negospodarno in naporno. Kra
vi je treba dajati krmo trikrat 
na dan. Zaradi ene same kravice 
ne morejo, nobeno nedeljo vsi 
člani družine od doma. Če bi 
namesto trave za kravo pridelo
vali povrtnine, jagode, ribez ali 
kaj podobnega — seveda, če 
zemljišče ustreza -  pa bi bili 
lahko v nedeljo vsi in ves dan 
prosti kot delavci. Med tednom

LIZBONA -  V glavnem mestu Portugalske (na sliki glavna ulica Lizbone) je še vedno vzdu^e 
sproščenosti in vedrine — prvič po petdesetih letih fašistične diktature — toda to ne pomeni, da 
portugalska vlada nima čez glavo skrbi. Ukvaijati se mora predvsem z dvema vrstama problemov: 
domačimi in zunanjimi. Za prve je značilno, da jih poraja slabo stanje portugalskega gospodarstva in 
zaradi tega nezadovoljstvo delavstva, za druge pa, da prevladuje še vedno ne docela rešeno vprašanje, 
kaj se bo zgodilo s portugalskimi kolonijami. Po pogajanjih v Londonu med portugalsko vlado in 
predstavniki Gvineje-Bissao je prišlo še do pogajanj med Portugalci (vodi jih zunanji minister Soarez) 
in predstavniki osvobodilnega gibanja KLIMO iz Mozambika. (Foto: J. Čuček)

— Kaj bomo pa jedli, če boste kar sredi njiv gradili hiše? !
— Pri nas bomo danes svinjsko pečenko, krompir in so

lato, vi pa kar hočete!
(Iz zadnjega PAVLIHE)

bi imeli sicer več dela, a tudi 
veliko več dohodkov.

Celo nekateri večji kmetje so 
si bolj opomogli s pridelova
njem ribeza, jagod ali nekaterih 
povrtnin kot z rejo živine. Trak
tor so zaslužili pri ribezu, ne na 
delu v tujini. Mnogi manjši 
kmetje pa se bojijo, da bi pri
delali premalo krme za kravico, 
če bi nekaj zemlje zasadili z do
nosnejšimi pridelki. Ne vedo, da. 
bi po lanskih cenah lahko kupili 
za izkupiček 300 kg črnega ri
beza vsak dan vse leto po tri 
litre mleka. Na pol helctarja 
zemlje pa bi lahko pridelali de
setkrat toliko črnega ribeza.

Podoben račun bi bil pri pri
delovanju vrtnih jagod. Veliko 
dohodka daje tudi pridelovanje 
kumaric za vlaganje, česna, če
bule, zelja in drugega, kar naša 
živilska industrija in trgovina 
kupujeta v drugih republikah ali 
celo uvažata.

Pri pridelovanju povrtnin in 
jagodičevja smo v Sloveniji še 
pravi začetniki. Niso pa krivi le 
kmetje. Brez dobre organizacije 
ne gre. Vsi pridelovalci ne mo
rejo prodajati na mestnih tržni
cah. Poleg dobre trgovine je po
trebno tudi sodelovanje živilske 
industrije.

JOŽE PETEK

[ tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled ]
Po štirih dneh vsestransko zelo plodnega kot že pred tem med razpravo o uvodnem j\|a kongresu so izvolili novo partijsko 

dela se je prejšnji četrtek končal X. kongres referatu tovariša Tita -  da so nadaljnji raz- vodstvo v državi -  v novem centralnem ko- 
jugo&lovanskih komunistov, ki vsekakor po- voj socialističnega samoupravljanja, krepitev miteiu ZKJ so iz Sloveniie Roman Albreht 
meni izredno pomemben politični mejnik v položaja in vloge delavcev pri vodenju druž- ing. JMarko Bulc, Stane Dolanc, Zvone Drâ  
razvoju našega samoupravnega socializma, benih zadev, določanje politike in odločanje gan, Livij Jakomin, Silva Jereb, Danica Jur- 
Sedanji jubilejni kongres Zveze komunistov 0 razpolaganju z družbenim bogastvom, na- kovič, Edvard Kardelj, Ludvik Kejžar, Stan- 
Jugoslavije je bil po eni strani tehtna analiza dalie utrievanie in razviianie bratstva in enot- i pnf>i viaHimir i noar mu->•> pauniuJugoslavije je bil po eni strani tehtna analiza dalje utrjevanje in razvijanje bratstva in enot- ko Lepej, Vladimir Logar, Miha .Ravnik, 
doseženega -  gre za zelo razgibano družbe- nosti ter enakopravnosti narodov in narod- j 0že Smole, Janez Stemiša, Vera Škofič! 
nopolitično obdobje v času od prejšnjega pa nosti, kakor tudi neuvrščena politika Jugo- Vida Tomšič, Ivanka Vrhovčak, Iztok Vink- 
do sedanjega zveznega kongresa -  hkrati pa slavije kot neodvisne socialistične in ne- jer5 Boris Ziherl in France Popit' 
je bil (oziroma ostaja) pomemben kažipot uvrščene dežele trajni ter nespremenljivi te

melji jugoslovanske poti v socializem.

KAŽIPOT 
ZA NAPREJ

našega razvoja za naprej.
Na X. kongresu je bila sprejeta cela vrsta 

kongresnih resolucij -  dve splošni in pa 16 
akcijskih, ki se nanašajo na posamezna pod
ročja našega družbenega življenja. Te resolu
cije, sklepni dokumenti zveznega partijskega 
kongresa, so nastale po obširnih pripravah 
nanje -  med katerimi je bila zelo plodna 
razprava delegatov na kongresu gotovo tudi 
izredno učinkovit dejavnik. /

Kongres je delno zasedal po komisijah (o ______________________________________
prvem delu plenarnega zasedanja kongresa,
ko je na njem uvodoma spregovoril tovariš • Zadnji dan kongresa je ob koncu še enkrat 
Tito, smo na tem mestu poročali že prejšnji spregovoril predsednik Tito — ki ga je to- 
teden) in te komisije so vsestransko razčle- kratni kongres na željo vseh članov ZK Jugo- 
riile vsaka svoje področje. Delovnih komisij slavije, delavskega razreda in vseh narodov in 
na kongresu je bilo pet: komisija za razvoj narodnosti naše skupnosti ponovno izvolil za 
socialističnih samoupravih družbenoeko- predsednika ZKJ brez časovne omejitve 
nomskih odnosov ter probleme gospodar- mandata — ki je poudaril, da je pomen X. 
skega in družbenega razvoja, za razvoj poli- kongresa ZKJ v tem, da je soglasno podprl 
tičnega sistema, medrepubliških ter medna- našo revolucionarno usmeritev v boju za od- 
cionalnih odnosov, za razvoj ZKJ ter njeno ločilno vlogo delavskega razreda in samo- 
idejnopolitično, organizacijsko, kadrovsko upravno združenega dela, za nadaljnje ulije-
in akcijsko usposabljanje ter za statutarna vanje bratstva in enotnosti ter enakoprav- družnih delavcev iz vse Slovenije, med njimi je 30

Konec minulega tedna (v soboto) je bilo v 
Trbovljah veliko ljudsko zborovanje ob pro
slavi 50. obletnice zgodovinskega zloma Or- 
june, v boju s trboveljskimi delavci -  na zbo
rovanju je pred približno 20.000 ljudmi spre
govoril sekretar izvršnega komiteja predsed
stva ZKJ Stane Dolanc, ki je med drugim 
poudaril, da so trboveljski dogodki pred pol 
stoletja jasno pokazali, da se je slovenski de
lavski razred že tedaj povsem določno zave
dal tega, kaj pomeni fašizem.

Prav gotovo imajo dogodki ob zlomu 
Orjune v trboveljskem spopadu z delavci da
leč večji pomen, kot pa samo pomen lokal
nega spopada, je dejal Stane Dolanc -  mirno 
lahko trdimo, daje ta dan precej pomemben

' b(za ves nadaljnji politični in družbeni razvoj v 
Jugoslaviji, ki si je izboril prek revolucionar
nega obdobja med NOB svojo pot v samo
upravni socializem.

Ob stoti obletnici slovenskega zadružništva so ta 
teden (v ponedeljek) delegati druge redne skupšči
ne Zadružne zveze Sloveniie sklenili podeliti po- 

‘ Ec "  ‘

vprašanja, nadalje komisija za vprašanja iz- nosti naših narodov in narodnosti, za še več- 
obraževanja, vzgoje, znanosti in kulture ter jo uveljavitev naše neuvrščene politike ter za 
slednjič komisija za mednarodne odnose krepitev vodilne družbene vloge ZK v naši 
ZKJ in zunanjo politiko Jugoslavije. družbi. Ob tem poudarimo, daje tudi to-

Že iz naštetih komisij je videti, kako vs< kratni kongres jugoslovanskih komunistov 
stranska je bila obravnava naših družbeno- močno odmeval po vsem svetu, da so na 
političnih vprašanj na X. kongresu ZKJ. Med njem izražena stališča našla vidno mesto v 
razpravo po komisijah se je potrdilo -  tako vsem svetovnem tisku.

kmetov in 8 kmetijskih delovnih organizacij.
Skupščina je ugotovila, da so potrebni še pre

cejšnji napori, da bo zakon o združevanju kmetov 
vsebinsko popolnejši. V zvezi s pogosto formalnimi 
uresničevanji tega pomembnega kmetijskega zako
na so poudarili, da bo treba zadruge in obrate za 
kooperacijo bolj približati članstvu -  saj bomo le 
tako lahko uresničili cilje, ki jih ima pred seboj 
naše zadružništvo.

tedenski zunanjepolitični pregled
Z Bližnjega vzhoda že dolgo 

ni bilo toliko dobrih novic kot 
v zadnjih nekaj dneh. Najprej 
smo zvedeli, da je dr. Henryju 
Kissingerju, ki se je medtem že 
vrnil v VVashington, uspelo do
seči sporazum med Sirci in Iz
raelci (pri čemer mu je pomagal 
tudi sovjetski zunanji minister 
Andrej Gromiko), nato pa še, 
da sta oba dovčerajšnja sovraž
nika že zamenjala prvo skupino 
vojnih ujetnikov.

Ta čas zaseda v Kairu tudi 
palestinski nacionalni svet, s 
čemer je slika dogajanj na Bliž
njem vzhodu še bolj zaokro
žena. Čeprav je izraelsko-sirski 
sporazum o razmiku sil v bistvu 
zgolj tehničen predpogoj za 
začetek vsebinskih mirovnih 
pogajanj, ki naj določijo kakšna 
bo bodočnost narodov Bliž
njega vzhoda, pa je vendarle 
treba povedati, da je doseženi 
sporazum vsekakor velik uspeh 
in orjaški korak naprej na poti 
k temu cilju.

Sirija in Izrael sta se dome
nila, da bodo med njunima 
črtama prekinitve ognja sile x 
Združenih narodov — podobno 
kot je to že urejeno na Sinaju 
med egiptovskimi in izraelskimi 
četami. Prve skupine modrih 
čelad so že prišle v Damask, od 
koder bodo nocoj odpotovale 
naprej na Golan.

Ta čas se v Ženevi nadalju
jejo pogajanja med izraelskimi 
in sirskimi vojaškimi predstav
niki, na katerih razpravljajo o 
nekaterih zadnjih, še nerešenih 
tehničnih podrobnostih raz
mika.

Medtem je v Tel Avivu pre
vzela dolžnost nova izraelska 
vlada, ki jo vodi Jacik Rabin. 
Ta je sedaj izraelski ministrski 
predsednik namesto Golde 
Mier. V novi vladi ni tudi nek
danjega obrambnega ministra 
Moše Dajana in bivšega zuna
njega ministra Abe Ebana.

Nič manj pomembno pa ni 
tisto, kar se dogaja v Kairu na 
zasedanju palestinskega nacio

nalnega sveta. Tu so namreč 
zbrani predstavniki v>>eh‘organi
zacij in ' smeri palestinskega 
osvobodilnega gibanja. Določili 
naj bi svoja stališča do bodočih 
ženevskih pogajanj o miru na 
Bližnjem vzhodu.

Za palestinske organizacije 
(ki jih je več, nekatere delujejo 
na zasedenem ozemlju, neka
tere pa v tujini) je značilno, da 
doslej nikakor niso mogle najti 
skupnega jezika. Vsakdo je vle
kel na svojo stran, kar je seveda 
škodovalo predvsem njihovim 
interesom in pomagalo nasprot
nikom.

V grobem so si stališča raz
lična predvsem glede osnovnega 
vprašanja: ali naj se zadovoljijo 
z ustanovitvijo neodvisne pale
stinske države na delu ozemlja, 
na katerem je sedaj še vedno 
Izrael -  ali pa naj nadaljujejo

boj do „končne zmage“. Pod 
tem pojmom razumejo nekateri 
palestinski krogi uničenje iz
raelske države in ustanovitev 
palestinske na vsem ozemlju, ki 
ga sedaj zaseda Izrael. Ta ina
čica je seveda praktično popol
noma neizvedljiva, toda kljub 
temu se nekateri trdovratno za
vzemajo zanjo.

Druga, zmernejša, smer pale
stinskega osvobodilnega gibanja 
pristaja, vsaj v načelu, na usta
novitev palestinske države ob 
izraelski, se pravi, da dovoljuje 
obstanek izraelske države.

To so seveda zgolj načelne, 
dokaj grobe razlage, toda v bi
stvu vendarle dovolj točne. Ti-

Prva
izmenjava
ujetnikov

po
podpisu
Sirsko-

Izraelskega
sporazuma

sto, o čemer bodo v Ženevi n* 
kasnejših mirovnih pogajanjih 
še posebej razpravljali, bodo p°' 
drobnosti teh strateških, cel<>' 
vitih rešitev. <

Pri tem Palestinci poudarjaj0’ 
da nikakor ne bodo odšli v Že* 1 
nevo na mirovne razgovore #  
bodo le-tem služila za osnovo 
določila resolucije ZN št. 242 
leta 1967. V tej resoluciji Var 
nostnega sveta Združenih naro* j 
dov je namreč rečeno, da gre z* 
>r«ušanje palestinskih begufl' 
cev, na kar pa Palestinci nik*j' 
kor ne pristajajo trdeč (upravi' 
čeno se zdi), da gre za mnog0 
več kot zgolj za vprašanje t*' 
guncev — gre za vprašanje p^e' 
stinskega naroda kot celotjj 
Torej tudi tistih Palestincev,«? 
živijo na sedaj še vedno okup1' ) 
ranih ozemljih.

V tem trenutku dokonČ^ 
sklepi palestinskega nadon^' 
nega kongresa (nekakšnega P81.” 
lamenta Palestine v izgnanstvi/ 
ie niso znani, ni pa nobene^ 
dvoma, da bo od njegove 40 
končne odločitve mnogo odv*5' 
nega.



Dimnik straši daljno okolico
Čezmerno zastrupljanje ozra

čja z žveplovodikom in drugimi 
škodljivimi snovmi iz trbo
veljske termocentrale namera
vajo odpraviti s tako imeno 
vanim veledimnikom, visokim 
kar 400 metrov. Širši javnosti je 
kaj malo znanega o tem, kakšne 
bodo posledice te rešitve. Bo 
res tako, kot gre glas med 
ljudmi in kot je bilo slišati tudi 
na prvi seji izvršnega sveta sev- 
niške občinske skupščine?

sestniki opažajo škodo, ki na
staja zaradi strupenih plinov, ki 
jih zračni tok zanese ob Savi 
navzdol. V Sevnici se upravi
čeno bojijo za prihodnost 
Lisce, ki se razvija v turistično 
središče. Kako bo, če bo veter 
zanašal iz 400 metrov visokega 
dimnika žveplovodik na njena 
pobočja? Konec koncev, strah 
je upravičen: kraji v sevniški 
občini imajo zdaj še kolikor to
liko čist zrak, medtem koje vo
da Save že uničena, predvsem 
po krivdi zasavske industrije ter 
rudarstva.

A . Ž .

sajenih s samorodnicami. Veliko na
sadov je mešanih, nekateri vinograd
niki pa celo ždaj ob obnovi sadijo 
med žlahtno trto  samorodnico, češ 
da brez dodatka šmarnice ni pravega 
cvička.

Verjetno bo kdo zamahnil z roko, 
rekoč, da se zakoni dandanes tako 
in tako naglo menjujejo in da vinski 
ne bo dosegel svojega namena. Toda 
pristaviti je treba, da tudi druga nje
gova določila zasledujejo isti cilj: iz
trebiti vinogradništvu in vinarstvu 
vse škodljive pojave, vključno neple
menite sorte, ki kvarijo sloves do 
brih vin, so gospodarsko neupravi
čene in povrhu še zdravju škodljive.

M. L.

Zoper uvoz pameti

Skupaj 
k zdomcem

Ni prav, da posamezna slovenska 
uredništva, radio in televizija na
črtujejo programe o obveščanju na
ših delavcev, ki so začasno zaposleni 
v tujim, ter tudi domače javnosti s 
problematiko zdomcev ločeno. Ce 
bi to dejavnost uskladili, bi bilo delo 
lažje, pa najbrž tudi bolje opravlje
no. Tako so menili na novinarski 
konferenci, ki jo  je prejšnji teden 
pripravil koordinacijski odbor za 
vprašanja naših zdomcev, ki deluje v 
okviru republiške konference SZDL 
v Ljubljani.

Sejmišča

Kmetijski kotiček
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KOSTIMI IM JOPE 

ZA RUSE

TRIKON Kočevje je 29. maja 
letos izvozil doslej največjo 
enkratno količino pletenin, in si
cer 2.000 ženskih kostimov in
5.000 moških jop v skupni vred
nosti 1,300.000 din. Vse te iz
delke ' so preko posrednika 
CENTROTEKSTIL Beograd iz
vozili v Sovjetsko zvezo.

To je rekordni izvoz podjetja, 
saj je TRIKON vse lansko leto 
izvozil za 1,500.000 din svojih 
izdelkov. Letos pa bodo v. krat
kem izvozili še eno tako količi
no kostimov in moških jop, v 
vsem letu pa bodo izvozili za 
okoli 3,500.000 din izdelkov, 
kar predstavlja 30 odstotkov 
vrednosti vse proizvodnje obrata 
pletilnica.

J. P.
V_________________ J

Spomin na dom, domovino

Slovenska informativna sredstva 
posvečajo problematiki obveščanja 
naših zdomcev precej pozornosti. 
Posamezna uredništva prirejajo tud' 
razna srečanja in prireditve v me
stih, kjer zdomci prebivajo. Načelen 
dogovor, naj bi slovenski časopisi, 
revije in radio organizirali že letos 
skupen nastop med našimi rojaki na 
tujem, je zato pohvalen.

Razen tega bo treba več storiti 
pri pomoči časopisom in radijskim 
postajam, namenjenim našim zdom
cem. Pa dom ačo javnost bo treba 
bolje obveščati o življenju naših lju
di na tujem. Predvsem televizija je 
doslej premalo storila za to. Po
membno vlogo pri tem bo imel sedaj 
ustanovljeni oddelek pri republi
škem sekretariatu za informacije, ki 
bo skrbel za informativno dejavnost 
med našimi zdomci, njegovi člani pa 
bodo spremljali tudi tuji tisk.

B. P.

/  : \
OBLEŽALI V 

PREDALIH

Protiinflacijski program, ki ga 
je občinski sindikalni svet posre
doval vsem TOZD in OZD v 
črnomaljski občini, je, kot je po 
vedal Rade Vrlinič, v nekaterih 
delovnih organizacijah obležal 
kar v predalih. Zato je občinski 
sindikalni svet pričel akcijo, v 
kaferi naj bi spodbudil vse ko
lektive v OZD in TOZD, da bi 
program boja proti inflaciji 
obravnavali in skušali odpraviti 
svoja morebitna dejanja, ki niso 
bila v skladu s prizadevanji boja 
proti inflaciji. Občinski sindi
kalni svet bo v svoj letošnji de
lovni program vnesel tudi neka

t e r e  sklepe VH. kongresa ZKS^

v r e d n o  j e  

s a p ! * ® * 1 —

Italijanski pregovor 
pravi, da je izkušnja ustano
viteljica šole, katere lekcije 
so zelo drage. Tako drago 
šolo bo zdaj plačevala naša 
živinoreja, ki ji nekateri obe
tajo celo hujšo krizo, kot je 
bila ' leta 1968.

Alarmnih znakov ne 
manjka: hladilnice so pre
polne mesa, rejci imajo v 
povprečju pri pitanju po dva 
dinarja izgube od kilograma 
žive teže, izvoz je oviran, 
prodaja na domačem trgu 
zaradi predrage proizvodnje 
omejena. Ocenjujejo, da se 
je že tako majhna povprečna 
poraba mesa v Jugoslaviji 
zadnje leto zmanjšala za 5 
kg. Poslovni rezultati pita- 
lišč v prvih štirih letošnjih 
mesecih so slabi, saj so pro
dala 38 .000govejih pitancev 
in 217.000 svinj in imela pri 
tem 70 milijonov dinarjev iz
gube. Govedoreja, ki smo jo  
s tolikšnim pričakovanjem 
stavljali v ospredje, prinaša 
razočaranje.

Ob predragi prireji 
govejega mesa zdaj lahko 
ugotovimo, da je bila gove
doreja premalo usmerjena k 
domačim krmilom. V jugo
slovanskem merilu so po 
zabljeni pašniki največja re
zerva, a se tega ne zave
damo. Povečali smo rejo 
svinj, četudi vsak kmet ve, 
„da svinja sama sebe poje“, 
na drugi strani pa ničesar or
ganiziranega storili, da bi za
ustavili nazadovanje reje 
ovc, katerih število je zadnja 
leta padlo od 10 na 7 mili
jonov. Čeprav je znano, da 
za izvoz jagnjetine ni bilo še 
nikoli uvedenih prelevmanov 
(omejitev), ni bil v ovčerejo 
vložen niti en „organiziran 
dinar'1, trdi Ekonomska po 
litika.

Morda bo zvenelo čudno, 
toda tudi v Sloveniji, širši 
Dolenjski pa še posebej, bi 
lahko organizirana ovčereja 
dajala na kraškem svetu (Su
ha krajina, Kočevsko, Bela 
krajina) večji in lažje zaslu
žen dohodek, kot ga druge 
kmetijske panoge. In vendar 
ni ovčereje v nobenih na
črtih, kot da te možnosti 
sploh ni. Ali ni morda tak 
odnos tudi posledica v razvi
tem svetu že zanikanega pre
pričanja, da sta ovca in paša 
nujen simbol zaostalosti in

vščine?
M. LEGAN

Znana umetnika, gledališki igralec Boris Kralj in 
solist na elektronski harmoniki Silvo Mihelčič, 
sta 30. maja s skupnim nastopom, ki je bil letos 
že 42. po vrsti, razveselila učence črnomaljske 
osnovne šole. (Foto: B. Podobnik)

Letošnji dan mladosti so proslavili učenci sedmih 
razredov združenih osnovnih šol Novo mesto z 
izletom na Bazo 20. Učencem je o dogajanju na 
Partizanskem Rogu pripovedoval Pavie Gregorič, 
mladinski aktivi pa so imeli na Rogu svoje letne 
konference. (Foto: foto krožek OŠ Stopiče)

Na desetem jubilejnem srečanju najmlajših film
skih ustvarjalcev, ki je bilo od 31. maja do 1. 
junija v Lenartu, je sodelovalo 9 filmskih krožkov 
z 31 filmi. .Kočevski šolarji so se s filmom 
„Muhasta zima“ uvrstili v skupino petih najbolj
ših filmov na tem srečanju. (Foto: F. Brus)

Prva odličja najmlajšim, Župančičeve bralne 
značke, so prejšnji teden razdelili učencem 
osnovne šole v Smaijeti umetniki: basist Ladko 
Korošec, pisateljica Mimi Malenšek (v prvi vrsti) 
in pesnica Vida Brest. Slavju so prisostvovali tudi 
nekateri starši otrok. (Foto: I. Zoran)

NOVO MESTO -  Na ponedelj
kov sejem so prašičerejci pripeljali 
562 do 3 mesece starih in 51 starej
ših prašičev. Za prve so dobili 300 
do 500 dinarjev, za starejše pa od 
510 do 700 dinarjev. Na prodaj je 
bilo tudi 36 glav goveje živine, pro
dali pa so jih le 16. Voli so bili po 
12 do 13,50, krave po 7,50 do 11, 
mlada živina pa po 11 do 13 dinar
jev kilogram žive teže.

BREŽICE -  Tu so lastniki na so
botnem sejmu ponujali 477 do 3 
mesece starih prašičev in 21 starej
ših. Mlajših so prodali 329, kilogram 
žive teže pa je veljal do 27 dinarjev. 
Starih so prodali 15, za kilogram pa 
so dobili do 17 dinarjev.

Tam so menili, da bo dimnik 
s tem, ko bo odvajal strupene 
snovi v višje zračne plasti, one
snaževal na večjo daljavo. Trbo
veljska termoelektrarna ima 
zdaj običajen dimnik, pogled na 
pokrajino okrog nje pa pokaže, 
da je okolje najhuje prizadeto 
pri vasici Praprotno, ki leži ne
kako v višini tega dimnika.

Kdor živi ob Savi, ve, da 
zračni tokovi krožijo ob reki, 
ponavadi v smeri njenega toka. 
Ze sedaj kmetje na Kompolj- 
skem polju, pa tudi gozdni po

Z dognojevanjem dohiteti
Zaradi pomanjkanja gnojil v času žetve so mnogi kmetje sejali 

v nezadosti pognojeno ali celo negnojeno zemljo. Ker je zdaj 
dovolj priporočenih gnojil, lahko z dognojevanjem poljedelec še 
nadoknadi zamujeno in si s tem zagotovi dovolj pridelkov. S 
čem naj bi dognojevali, to priporoča sodelavec INE— Petro
kemije, Kutina, dr. Šeštič.

DOGNOJEVANJE KORUZE. Povsem negnojene posevke je 
treba dognojiti dvakrat, in to takoj s 600 do 700 kg kompleks
nih gnojil 11:11:16, 12:12:12 ali 13:10:12. Posevke, ki šobili 
°b setvi malo pognojeni, dognojimo s 600 do 700 kg/ha kom
pleksnega gnojila 17:8:9. Dobro gnojene koruzne posevke do- 
Snojimo z 250 do 300 kg gnojila 17:8:9 ter z 80 do 120 kg uree 
ali s 120 do 200 kg KAN.

DOGNOJEVANJE KROMPIRJA. Negnojena krompirišča do- 
Snojujemo s 600 do 800 kg/ha kompleksnega gnojila 11:11:16, 
12:12:12 ali 13:10:12. Slabo pognojene posevke dognojimo s 
350 do 500 kg gnojila 17:8:9, normalno gnojene pa z 200 do 
300 kg gnojila 17:8:9.

DOGNOJEVANJE PŠENICE. Odvisno od posevka in plodno
sti tal se je treba odločiti, ali je pšenici v dobi klasenja še po
trebno dognojevati. Bujnih posevkov ne dognojujemo, dobre 
Posevke na siromašnih tleh s 100 do 150 kg gnojila 17:8:9 ali s 

do 100 kg KAN, slabše posevke na revnih tleh pa z isto 
k°ličino kompleksnega gnojila in s 100 do 120 kg KAN.

DOGNOJEVANJE TRAVNIKOV. Dognojevanje po pro:m 
°dkosu poveča pridelke in spodbudi rast trave v naslednji po- £  
nuadi, zato je zelo važno. Spomladi nepognojene travnike po- 4 
8n°jimo s 400 do 600 kg gnojila 11:11:16, 12:12:12 ali J  

spomladi gnojene travnike pa dognojimo s 150 do * 
^  kg gnojila 17:8:9. >

DOGNOJEVANJE VINOGRADOV. Negnojene vinograde je J 
treba dognojiti s 600 do 700 kg kompleksnih gnojil 11:11:16, ^ 

12:12 ali 13:10:12. Skromno gonojene vinograde dognoji- £  
n*o s 300 do 400 kg gnojila 17:8:9, jeseni ali spomladi zadosti ^ 
Pognojenih vinogradov pa zdaj ni potrebno več dognojevati.

Dr. SEAD ŠEŠT1Ć ?

Vojna napoved šmarnici — v do
bro žlahtni trti

Sekira bo pela
Cesar nista mogla izkoreniniti ne 

prijateljsko prepričevanje ne taksa 
od vsakega trsa, pričakujejo zdaj od 
zakonske prisile. Veljati je začel nov 
republiški zakon o vinu, ki pravi, da 
je na vinogradniških območjih dovo
ljeno gojiti samorodnice še največ 
osem let od začetka veljave novega 
zakona. Po tem času oziroma še prej 
naj bi sekira naredila konec „vino
gradniškemu plevelu", kot nekateri 
imenujejo samorodnice. Prav tako 
bo le še osem let dovoljeno proda
jati grozdni sok samorodnic, potem 
pa nič več.

Kaj tako zakonsko določilo po
meni za Dolenjsko? Nič več in nič 
manj kot to, da bo v prihodnjih le
tih Ueba izkoreniniti približno 
1.500 ha samorodnic, zlasti šmarni
co, ki je razširjena v najboljših oko
liših, ima največ napak in je žlahtni 
vinski trti najbolj škodljiva. Po po
datkih, ki so jih  povedali na marčev
skem „tednu cvička“ , je na ob
močju, kjer najbolje uspevajo cvi- 
čkove sorte, skupno 3.830 ha vino
gradov, od tega pa kar 1,430 ha za

Novomeška tovarna „Krka" je le
tos že četrtič  nagradila 25 razisko
valnih nalog in podelila svoje štipen
dije, kar je primer, vreden posne
manja. S takim odnosom do znanja 
in raziskovanja se ustvarjajo ugodne 
razmere za znanost in s tem tehno
loški napredek, zasnovan na lastnih 
raziskavah in izumih.

Pri nas kot da čas ni naklonjen 
raziskovanjem in znanosti. Jugosla
vija postaja tehnološko vse bolj od
visna od razvitega sveta, saj se veča 
uvoz „pameti” , tehnologije in li
cenc. Ze toliko let je domača izumi
teljska dejavnost nadvse skromna po 
svojih rezultatih -  zaradi nepra
vilnega odnosa do nje pa tudi zaradi 
tradicionalnega precenjevanja vsega, 
kar je zraslo na tujih zelnikih.

Prelomnica, čeprav seveda ne mo
re priti čez noč, je nujna. Naravnost 
porazna je ugotovitev, da je naša 
država imela leta 1972 na primer le 
145 patentov, to je na prebivalca 
petkrat manj kot Grčija, petdeset
krat manj kot ZR Nemčija in sto
krat manj kot Sovjetska zveza ali 
Japonska.

Krkini nagrajenci
Gledano skozi ta dejstva, je pote1 

za novomeške tovarne toliko bolj 
hvale, in kar bi bilo še koristnejše, 
posnemanja vredna.

M. L.

ŽIVKOŠEBEK -  PREDSEDNIK

Pri medobčinskem svetu ZK Po
savje so člani komisije za informa
tivno in propagandno dejavnost iz
volili za predsednika Živka Šebeka, 
novinarja RTV Ljubljana. Njegov 
namestnik je Vlado Podgoršek, 
urednik Radia Brežice. Komisija je 
na prvi seji razpravljala o izhodiščih 
za bodoče delo. Zavzemala se bo za 
enotno zastopanje posavske regije v 
slovenskem prostoru, za prelivanje 
inforamcij v Posavju in za boljše pri
kazovanje dogajanj v pokrajini v 
osrednjih sredstvih obveščanja.

J^V^ARJJO
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Marsikaj že znamo, le temu še nismo kos . . .
(Karikatura: Marjan Bregar)



Ob jubileju 
Prosvetnega 

delavca
Petindvajset let mineva letos, 

kar izhaja „Prosvetni delavec 
republiško glasilo vzgojiteljev in 
učiteljev, od osnovnošolskih do 
univerzitetnih. Njegovi dopisni
ki so v glavnem naročniki sami. 
Sodelujejo pa tudi vse vzgojno- 
izobraževalne ustanove in 
družbene organizacije.

Tako je list istočasno odsev 
hotenj prosvetnih delavcev ter 
strokovno glasilo, ki povezuje 
in izobražuje bralce ter jih se
znanja z novostmi v šolstvu na
še republike, federacije, pa tudi 
v svetu. Beleži in tolmači poli
tično, gospodarsko in kulturno 
življenje ter prikazuje odnos na
ših delovnih ljudi do vzgoje in 
izobraževanja.

Znanje je vsak dan bolj po
trebno slehernemu človeku. To
rej je potreben tudi razgledan in 
sodoben učitelj. Zato so na 
straneh „Prosvetnega delavca“ 
pogosti sestavki o kadrovskih 
vprašanjih: Imamo pri nas do
volj učiteljev? Kakšni so po  
strokovni in moralni plati? Ali 
dovolj skrbimo za 'njihove živ
ljenjske osnove, ko t so stano
vanje, možnost oddiha, osebne 
dohodke -  in tudi ugled?

Kakšna je prihodnost „Pro
svetnega delavca11? Sodelavci in 
uredništvo si bodo prizadevali, 
da bodo z zanimivo ter stro
kovno in družbeno tehtno vse
bino vodili učitelje v korak z 
razvojem pri nas in v svetu. Na
ročniki in vsi delovni ljudje pa 
gg. bodo gotovo materialno pod
prli, da bo lahko uspešno od
igral svojo vlogo v prizadevanju 
za razgledane učitelje in na
predno šolo.

N. M.

SVEČANOST V 
POSAVSKEM MUZEJU

Obletnica smrti ravnatelja Po
savskega muzeja prof. Stanka 
Škaleija so občinska skupščina, 
družbeno-politične organizacije 
in kolektiv muzeja 29. maja po
častili s spominsko svečanostjo.
V jugovzhodnem delu stolpa 
brežiškega gradu so odprli gale
rijo baročnega sakralnega slikar
stva. Galerijo ie uredil še pokojni 
prof. Stanko Skale r in je njegovo 
zadnje delo v Posavskem muze
ju. O teh Skaleijevih prizade
vanjih je spregovoril vršilec dol
žnosti ravnatelja inž. arh. Franc 
Filipčič. Udeleženci spominskih 
slovesnosti so nato obiskali še 
grobova obeh pokojnih ravna
teljev muzeja prof. Stanka Ška- 
leija in Franja Stiplovška ter na
nju položili cvetje .

s*   S

UČITELJI ZBOROVALI

Okoli 400 učiteljev in drugih obi
skovalcev se je 31. maja udeležilo 
tradicionalnega delovnega zbora 
prosvetnih delavcev novomeške ob
čine na O točcu .’ Glavni govornik 
dr. Avguštin Lah, podpredsednik 
slovenskega izvršnega sveta, je med 
drugim poudaril vlogo staršev in 
družine pri oblikovanju osebnosti 
otrok, poleg tega pa je podčrtal na
loge prosvetnih delavcev v novih 
odnosih.

GRADBINCI PRAZNUJEJO

V spomin na uspešno izbojevano 
stavko pred 38 leti praznujejo slo
venski gradbinci letos prvič svoj 
dan. Osrednja proslava bo 8. junija v 
Ljubljani.

NASTOP MLADIH 
GLASBENIKOV

Glasbena šola „Maijan Kozi
na" iz Novega mesta vsako leto 
prireja nastop, na katerem njeni 
gojenci prikažejo znanje, ki so si 
ga pridobili na tej šoli. Letošnji 
nastop bo v petek, 7. junija, ob 
19.30 v dvorani Dolenjske galeri
je, predstavili pa se bodo solisti, 
zbori in orkestri novomeške glas
bene šole.

DAVORIN GAZVODA 
REPUBLIŠKI PRAVAK

Na republiškem prvenstvu 
„Vesele šole“ v Ljubljani, na ka
terem so nastopili najboljši 
osnovnošolci iz vse Slovenije, je 
med učenci tretjih razredov naj
več znanja pokazal najmlajši tek
movalec v tej skupini -  Novo- 
meščan Davorin Gazvoda, uče
nec 3.a razreda iz osnovne šole 
Grm in tako postal za letošnje 
šolsko leto republiški prvak.

Udeleženci X. kongresa ZKJ so izkoristili prost dan za ogled mnogih tovarn in podjetij. Tako je 
prispela v novomeški NOVOTEKS tudi 8-članska delegacija arabske socialistične unije. Visoki gostje, 
ki jih je vodil prvi sekretar CK dr. Mohamed Hafez Gnanem (na sliki desno), so si najprej ogledali 
tovarno, po krajšem sestanku pa so se udeležili še množičnega zborovanja v obratu tkalnice. (Foto: M. 
Gošnik)

Pomagati, a ne z besedami
V Novem mestu ustanovljeno Društvo za pomoč 
duševno prizadetim zahteva predvsem gradnjo

29. maja je bilo v novomeški občini na novo ustanovljeno Dru
štvo za pomoč duševno prizadetim osebam neglede na njihovo sta
rost. Posebna skrb bo veljala tistim, ki še nimajo možnosti za šo
lanje.

Odbor, ki m u predseduje psiho
loginja Vika Avsec, je sklenil pred
vsem z vsemi silami vztrajati pri 
gradnji nove stavbe za posebno šolo, 
ker posluje sedanja v nevzdržnih raz
merah. Gradnja nove šole je sicer v 
7-letnem razvojnem načrtu , zanjo 
občani prispevajo denar, vendar se 
predvsem starši prizadetih otrok bo 
je, da bodo obljube zaspale, kajti z 
začetkom  gradnje zavlačujejo.

Društvo ima v svojem delovnem 
programu zbrati tudi podatke o vseh 
duševno prizadetih otrocih in sta
rejših osebah na obm očju občine in 
tem ljudem omogočiti bodisi šo
lanje, zaposlitev ali bivanje v ustrez
nem zavodu. Zavzemalo se bo za 
ustanovitev posebnega oddelka pri 
eni od otroškovarstvenih ustanov v 
Novem mestu, kjer bi sprejemali du
ševno manj razvite otroke. Razen te-

Za Kozjansko 
in Kumrovec
V nedeljo, 9. junija, bo na 

ploščadi Trga revolucije v 
Ljubljani podobno kot lani 
velika zabavno-glasbena pri
reditev „V Ljubljani se dobi
mo za Kozjansko -  Kumro- 
vec“. .  Namen prireditve je 
zbrati sredstva za razvoj 
Kozjanskega in za gradnjo 
Spominskega doma v 
Kumrovcu. Na prireditvi bo
do nastopili najbolj znani 
slovenski glasbeniki, folklo
risti, pevci in humoristi: 
plesni orkester RTV Ljublja
na bo spremljal Majdo Sepe, 
Ota Pestnerja, Marjano Der
žaj, Braca Korena, Alenko 
Pinterič, nastopili pa bodo 
tudi Veseli planšarji, Dobri 
znanci, folklorna skupina 
„Tine Rožanc“, partizanski 
pevski zbor, Koroški aka
demski oktet ter humoristi: 
Janez Hočevar -  Rifle, Fra
ne Milčinski — Ježek, Tone 
Fornezzi — Tof in drugi. 
Vstopnice za to maratonsko 
prireditev so po 10 dinarjev 
za odrasle in po 5 dinarjev 
za otroke in šolarje.

v _____________________________y

Podelili 
odličja RK

3. junija zvečer je predsednik re
publiškega odbora RK Ivo Majdič v 
Dolenjski galeriji podelil priznanja 
aktivistom RK in krvodajalcem iz 
novomeške občine. Zlata priznanja 
RKJ je prejelo 21, srebrna priznanja 
RKS pa 39 aktivistov RK. 10 krvo
dajalcev, ki so darovali kri po 
25-krat, je dobilo zlate plakete. Na 
slavju, ki so se ga udeležili predstav
niki družbeno-političnega življenja 
občine, je pel Dolenjski oktet.

Na akademiji v počastitev 
30-letnice obnovljenega RK Slove
nije in dneva krvodajalcev, k ije  b>la 
v Domu kulture, je Boris Savnik, 
predsednik občinskega odbora RK, 
med drugim poudaril, da je krvoda
jalstvo najvišja oblika srčne kulture, 
nesebičnosti in solidarnosti. Mešani 
pevski zbor Krke je pod vodstvom 
Radovana Gobca zapel več pesmi, 
sodelovali pa so še mladi člani RK iz 
osnovnih šol BršUn in Katja Rupena.

ga bo društvo skušalo doseči, da bi 
ob novi šoli ustanovili nujno potre
ben oddelek za usposabljanje sred
nje prizadetih otrok, in ustanovitev 
delavnic pod posebnimi pogoji, v ka
terih bi se izšolani lahko zaposlili.

S pom očjo delegatov, članov dru
štva, nameravajo seznanjati javnost 
in pristojne službe s problematiko 
duševno manj razvitih oseb in jih 
zainteresirati, da bi v bodoče vsi 
bolj pomagali, predvsem z dejanji.

Ob ustanovitvi društva, ki je bilo 
v prostorih posebne šole v Šmihelu, 
so odprli razstavo izdelkov ročnih 
del učencev posebne šole, kjer so 
nazorno pokazali, kaj vse lahko 
manj razvit otrok naredi, če ima 
možnost za ustrezen pouk. To raz
stavo bodo  prenesli tudi v več novo
meških kolektivov.

R. BAČER

PROSTA UČNA MESTA!

LJUBLJANSKE MLEKARNE 
LJUBLJANA, TOLSTOJEVA 63 
odbor za medsebojna razmerja 
TOZD TRGOVINE

razpisuje

30 UČNIH MEST ,
ZA PRODAJALCE ŽIVILSKE STROKE

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati vse pogoje za vpis v 
šolo za prodajalce Šolskega centra za blagovni promet v 
Ljubljani.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim 
uspehom in slabšim materialnim položajem (dohodek na čla
na družine).
Učenci bodo prejemali nagrade v višini, ki bo določena v 
samoupravnem sporazumu Živilske in tobačne industrije 

SRS.

Pismene prijave sprejema kadrovska služba Ljubljanskih mle
karn v Ljubljani, Tolstojeva 63 do vključno 10. julija 1974.
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Take so posledice med delom odvržene vžigalice!

Požar zaradi 
- cigarete

1. junija okrog poldne je na
stal velik požar v novih prosto
rih tovarne ISKRA v Žužem
berku. Plamen je zajel celoten 
prostor pralnice kondenzatorjev 
in ostrešje. Po prvi oceni znaša 
nastala škoda najmanj 230.000 
dinarjev.

Kol so ugotovili, jc požar nastal 
po malomarnosti 34-letnega delavca 
Jožeta Hribarja. Ta sije pri pretaka
nju acetona prižgal cigareto in gore
čo vžigalico odvrgel k posodi z ace
tonom, čeprav je bil neposredno 
predtem resno opozorjen, naj tega 
ne dela. Takoj je prišlo do eksplozije 
in požara, pri čem er pa so bili ogro
ženi tudi štirje delavci. Marjana Re
par, delavka obrata, je dobila lažje 
opekline. ,

Preiskovalni sodnik je za Hribarja 
odredil pripor.

R. B.

Josip Broz-Tito:

Samo proizvodnja in storilnost 
zagotavljata življenjsko raven
Ena izmed poglavitnih nalog v naslednjem obdobju je hi

trejše povečevanje proizvodnje in storilnosti, to toliko bolj, 
ker smo imeli zadnja leta nekoliko počasnejšo gospodarsko 
rast. Kajti samo večja proizvodnja in storilnost zagotavljata 
višjo življenjsko raven, večje zaposlovanje, hitrejši razvoj go
spodarsko manj razvitih krajev, širše in uspešnejše vklju
čevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev dela itd. 
To pa nam bo omogočilo tudi večje uspehe v boju za stabili
zacijo gospodarskih tokov in za nadaljnji razvoj socialističnih 
proizvodnih odnosov na temeljih samoupravljanja. Večja sta
bilnost skupnih gospodarskih tokov, posebno pa obrzdanje 
visoke inflacije, hitrega in pogosto nenadzorovanega zviše
vanja cen in življenjskih stroškov je ena izmed naših naj
pomembnejših nalog.

Seveda zahteva to mobilizacijo vseh delovnih ljudi in nji
hovih organizacij, zahteva večjo delovno disciplino in smotr
nejšo porabo človekovega dela in sredstev. Prav tako je po
trebna učinkovitejša organizacija na vseh področjih, po
trebno je bolje usklajevati aktivnost vseh, ki sodelujejo v 
oblikovanju in uresničevanju ekonomske politike. Bolj mora
mo uporabljati znanost, ki naj vse bolj prežema vsakodnevno 
delo in proizvodnjo.

(Predsednik ZKJ na X. kongresu ZKJ)

Franc Šetinc:

Samokritika oblika odgovornosti
Nezadovoljstvo je lahko gibalo napredka. Toda če človek 

ni z ničimer zadovoljen in če zanika vse, kar obstoji, tako 
kot nekateri abstraktni marksisti, tisti iz Praxisa in njim po
dobni, a tudi drugi, potem je navaden šarlatan, ki se, da 
uporabim Leninovo misel, igra z besedami. Navzkrižja v 
družbi si predstavlja kot nekaj, kar je mogoče odpraviti z 
enim samim udarcem. Sučejo se tudi najostrejša peresa, toda
v njih je velikokrat nepravično negodovanje, nezadovoljstvo, 
spodkopavanje zaupanja in med odgovornimi ljudmi neredko 
govorijo o napakah tisti, ki so te napake sami naredili. Potem 
se človek nujno sprašuje: na koga se jeziš, kje pa je tvoja 
odgovornost? Niso to morda tudi tvoje napake? Lahko je 
biti pameten brez odgovornosti. Kritika in odgovornost sta 
torej dve plati iste medalje. Samoodgovomost pa je tudi 
samokritika.

(Sekretar izvršnega komiteja ZKS na X. kongresu)

Kiro Gligorov:

Ne biti predmet igre tržnih sil!
Prav tako se ne moremo strinjati s poveličevanjem tržišča 

kot edinega regulatorja gospodarskega življenja, to pomeni 
tržišča kot stihije, ki vsiljuje določene zakonitosti, če ni več 
zavestne človeške dejavnosti, ki bi obvladala to tržišče. Kot 
komunisti se ne moremo strinjati s tem, da bo naš družbeni 
in gospodarski razvoj neodvisen od naših ciljev, od naše ide
ologije in spoznanj o zakonitostih razvoja socialističnega 
samoupravljanja. Ne moremo biti objekt igre tržnih sil, ne 
zanikujemo pa tega, da takšni elementi obstajajo v našem 
razvoju, in zato si prizadevamo, da bi jim bili kos, da bi v 
proces bodočega razvoja vnesli plan, zavestno, znanstveno 
spoznanje. Menim, da je to tudi zelo bistveno za razume
vanje politike Zveze komunistov in zavračanje napadov ti
stih, ki nas hočejo zvleči v lažilevičarsko avanturo, v bistvu 
idealistično, ali pa obnoviti kapitalistične metode gospodar
jenja in postopoma spreminjati dohodek v profit. Na zdru
ženo delo ponekod še vedno gledajo kot zgolj na povezo
vanje dela brez sredstev, ne da bi upoštevali ustrezno mesto 
minulega dela.

(Predsednik zvezne skupščine na X. kongresu ZKJ)

Vladimir Logar:

»Odkrivamo« že odkrite stvari
V industrijsko razvitih državah na

redijo na leto približno 400 patentov na milijon prebivalcev, 
medtem ko dosežemo v Jugoslaviji komaj desetino tega šte
vila. Absurd je zlasti v tem, da odpade od 1000 novih izdel
kov kar 800 na posameznike, izumitelje, 150 na delovne 
organizacije in vsega 50 na znanstvene in raziskovalne usta
nove. To je ravno obratno kot v industrijsko razvitih deže
lah, kjer okrog 80 odstotkov patentov prijavijo razvojno- 
raziskovalne organizacije, položaj v zveznem zavodu za pa
tente kaže predvsem na veliko neorganiziranost pri izkori
ščanju novih znanstvenih dosežkov. Tudi najnovejša pa
tentna dokumentacija je dejansko neizkoriščena, tako da na
ši strokovnjaki često večkrat na novo odkrivajo stvari, ki so 
že odkrite. Za sodobno tehniko in tehnologijo je značilno 
izjemno veliko vlaganje v razvojno-raziskovalne dejavnosti. 
Vendar pa naše razdrobljeno gospodarstvo nima možnosti, 
da bi organiziralo učinkovito raziskovalno dejavnost in upo
rabilo dosežke znanstveno-tehnične revolucije. Zato je treba 
tudi vnaprej pospeševati integracijske procese, tako znotraj v 
gospodarstvu kakor tudi med gospodarstvom in znanstveno- 
izobraževalnimi ustanovami.



To stran ste napisali sami!  —  To stran ste napisali samii - To stran ste napisali sami!
■OB TEDNU GOZDOV

Gozd 
ni smetišče

Gozd potrebujemo za živ
ljenje vsak dan, saj vpliva na naš 
življenjski prostor, nam daje les, 
obnavlja zrak, ureja padavine in 
blaži podnebje.

Je že tako, da ne znamo ceniti 
tistega, česar imamo dovolj. To 
velja tudi za gozdove v okolici 
mesta. Kočevje ni nobena izje
ma, kvečjemu izjema v slabem 
pomenu. Kočevje velja za čisto 
mesto. Enako najbližja okolica, 
kot so vasi Livold, Dolga vas in 
druge. Kaže pa, da ljudem za
došča le čisto lastno dvorišče in 
cesta, nikogar več pa ne briga, 
kaj je sto metro od hiše. Ljudje 
odvažajo smeti* štedilnike in ce
lo uničene avtomobile le sto ali 
nekaj sto metrov od hiš. Zato so 
robovi gozdnih cest postali eno 
samo dolgo smetišče.

V gozdovih gospodarimo go
zdarji. Toda naša dolžnost ni, da 
pospravljamo smetišča. Po no
vem zakonu o gozdovih, ki velja 
od 26. maja letos, je odlaganje 
smeti in odpadkov v gozdu tudi 
z zakonom prepovedano in ka
znivo za gospodarske organi
zacije in posameznike. Gozdar
jem daje novi zakon možnost in 
jih tudi moralno obvezuje, da 
prijavljajo kršilce. Denarne kazni 
so zelo visoke.

Med Livoldom in Mozljem je 
urejeno novo javno smetišče. 
Tam lahko podjetja in posamez
niki odlagajo dopoldne smeti 
proti plačilu. Nerazumljivo je, 
da je smetišče popoldne zaprto z 
zapornico in torej nedostopno.

Zahtevamo, naj nihče ne odla
ga smeti in odpadkov ob gozd
i h  cestah ali v gozdu, javno 
smetišče pa naj bo dostopno 
vsem in ob vsakem času!

Bodimo obzirni do gozda in 
narave ter kulturni v medse
bojnih odnosih.

Inž. JANEZ ČERNAČ

Na fotografijah so smetišča ob gozdni cesti (levo), pred Livoldom (zgoraj desno) in v Šahnu za Dolgo 
vasjo (desno spodaj). (Foto: Janez Černač)

Invalidi, enakopravni člani družbe
Na seji Društva telesnih invalidov v Sevnici kritično pregledali položaj te

lesnih invalidov v naši družbi - Delovni program

Upravni in nadzorni odbor pred meseci ustanovljenega Društva 
telesnih invalidov iz občine Sevnica se je 16. maja sestal na seji, na 
kateri so pregledali dosedanje delo in sprejeli načrt bodočega delo
vanja.

Obiskali so pokrovitelja
Dijaki šole iz Podzemlja obiskali Jugotehniko

Komaj mesec dni po prevzemu 
patronata nad šolo v Podzemlju je 
delovni kolektiv Jugotehnike iz 
Ljubljane že povabil ucence iz belo
kranjske šole na obisk. Učenci 
osmega razreda so tako v pone
deljek, 20. maja, prispeli v Ljub
ljano, kjer so jih na Trgu revolucije 
čakali predstavniki Jugotehnike in 
pionirji osnovne šole Toneta Č u
farja. Po krajšem sprehodu po mestu

so si učenci in učitelji ogledali po
slovne prostore in trgovine Jugo
tehnike. Delavci so jih seznanili z 
dejavnostjo podjetja, ki se je v 25 
letih lepo razvilo. Učencem, ki bi se 
odločili za trgovski poklic, pa so 
obljubili tudi štipendije. Obisk so 
končali s prijetnim izletom na Brnik 
in Krvavec.

MAKS BURGAR

/ 70. ljubljanska banka
PODRUŽNICA CELJE

Betka in Boris cenita slehernega varčevalca in najmanjšo vlogo: tudi če prinese sošolec le en 
dinar, mu ga z veseljem vpišeta v hranilno knjižico. Iz malega raste veliko -  kamen do 
kamna: palača . . .  (Foto: Železnik)

„Ljubljanska banka je do
ber skrbnik naše šolske hra
nilnice", mi je dejal France 
Pipan, ranatelj sevniške os
novne šole ,,Savo Kladnik“ 
med čakanjem na odmor, ko 
naj bi pričela delati šolska 
hranilnica za višjo skupino.

»Zlasti je koristno, da sc 
učenci tako navajajo na varčeva
nje in skrbnejše gospodarjenje z 
denarjem. Marsikdo gre lažje na 
»olski izlet, ko si privarčuje po
treben denar. Tako se otroci že v 
najzgodnejši dobi seznanjajo s 
prednostmi reševanja denarnih 
zadev s pomočjo banke. Ob kon
cu leta bo banka plačala ogled 
predstave' .Volkovi in ovce* v lju
bljanski Drami kar 90 učencem! 
•Jelavci banke kažejo tudi veliko 
skrb za dvig števila varčevalcev 
in širjenje varčevanja po drugih 
»olah," je še dodal ravnatelj 
r*pan. Seveda ni pozabil omeniti 
‘Udi požrtvovalne prizadevnosti 
?beh mentoric: Branke Bogovič 
m trne  Zemljak.

Na varčevanje opozarjajo v 
sevniJki šoli številni lepaki in 
Kralikoni o stanju hranilnih vlog 
wed razredi. Pikapoloničin koti
li, i a.^ ^olje povedano „šolska 
oanka“ , je v kuhinji. Pravzaprav 
to tudi kuhinja ni več, suj je v 
prostoru še učiteljska garderoba.

sevniški šoli je velika stiska s 
prostori; to se pozna tudi pri de- 
*u pionirske hranilnice.

Sleherni petek ob dvanajsti 
uri že tri leta zapored prihaja v 
ta prostor črnolasa Betka Zu
pančič, zdaj učenka 8.b razreda. 
Takoj je bilo očitno, kdo je tu 
„šef*. Prišla ie tudi Dragica Biz
jak, druga mlada uslužbenka PH, 
in izprosila od Betke prosto za  
ta dan poslovanja. Ko se je sku
šal izviti še Branko Bogovič, češ 
da ima delo z zbiranjem papiija, 
ni dobil „enodnevnega dopu
sta": pri denarju je prav, da sta 
dva v blagajni.

Kdo so najboljši vlagatelji 
na šoli? „Osmi b razred, pri 
nižji skupini pa četrti b“ , 
povesta oba uslužbenca. To 
je torej Betkin razred; vidi 
se, kdo in kako prepriču
je . . . .  V njenem razredu 
varčujejo vsi. Nasploh je viš
ja skupina varčevalcev pri
hranila že 44.739,80 dinar
jev, nižja skupina pa 
19.135,50 dinarjev, mi za
upata prizadevna mlada 
bančna delavca. Z veseljem 
dodasta, da bodo odšli v 
Dramo na stroške Ljubljan
ske banke zato, ker so za 
dan mladosti postali mladin
ci.

Da so bile ravnateljeve be
sede o skrbi LB za šolske

hranilnice res umestne, mi je 
razodel pogled po sevniški 
PH: kuhinja se je v hipu 
spremenila v pravcati urad. 
Iz omar sta Betka in Branko 
potegnila železne omarice s 
karticami varčevalcev; kaj 
piše na njih, je seveda ura
dna tajnost! Tudi obe pisalni 
mizi je oskrbela banka, se
veda pa tudi računski stroj, 
ki omogoča pioniijem hitrej
še poslovanje. Ni namreč 
šala, skrbeti za 543 varče
valcev!

Banka bi mladim sodelavcem 
PH zagotovila tudi štipendije za 
nadaljnje šolanje na srednji eko
nomski Šoli, m ije  zaupala Betka. 
Sama je sicer že pred tem skleni
la, da bo šla na vzgojiteljsko šo
lo, štipendija pa bo komu druge
mu omogočila vstop v življenje. 
Z Dragico sta sošolki: kadar de
lata v hranilnici, morata ob pet
kih domov na .Breg s kasnejšim 
vlakom kot navadno.

Kako velik ugled uživa 
pionirska hranilnica na sev
niški šoli, pa nam med dru
gim potrdi dejstvo, da v njej 
varčujejo za izlete tudi uči-

A. ŽELEZNIK

Na seji so sprejeli sklep, da bodo 
poverjeniki na sejah Zveze invalidov 
Slovenije poročali o problemih čla
nov DTI Sevnica, o vprašanjih zapo
slitve, rehabilitacije, o stanovanjskih 
in zdravstvenih problemih članstva. 
Sklenili so tudi, da bodo poskusih v 
Loki odpreti čevljarsko delavnico, v 
Krmelju pa bife. Govorih so o rekre
aciji invalidov, se domenili za sku
pinski izlet ter pretresli vprašanja 
društvenih sredstev.

Zelo ostro in kritično so obravna
vali primer svoje članice, kateri so 
zavrnili prošnjo za zaposlitev. Skle
nili so, da bo celoten upravni odbor 
v delovni organizaciji, kjer so 
prošnjo zavrnili, skušal spor rešiti na 
miren način. Pri tem se bodo opirali 
na stališča VII. kongresa ZKS in X. 
kongresa ZKJ, ki določajo, da je tre
ba vsem invalidnim osebam pri
skrbeti delo, ustrezno njihovim te
lesnim in duševnim zmožnostim. 
Preko republiških organov pa bodo 
skušali doseči, da se problematika 
zaposlovanja invalidnih oseb reši s 
samoupravnimi določili, ker brez 
humanizma ne bomo zgradili samo
upravne socialistične družbe. Občin
skim davčnim organom bodo posre
dovali predlog, naj ostarelim te
lesnim invalidom, ki se ukvarjajo s 
kmetovanjem, zmanjšajo davčne ob
veznosti.

Na seji so podčrtali, da telesni in
validi ne žele pomilovanja in social
nih podpor, ampak tovariške odnose 
?. ljudmi, s katerimi žive in delajo.

KAREL ZORKO

HERMAN GRIČAR -  
80 LETNIK

Herman Gričar je letos dočakal 
že 80. leto svojega življenja. Ves čas 
je ostal aktiven in leta ga niso pre
več prizadela. Tako ob jubileju bele
ži že pet desetletij dela v prosto
voljnem gasilskem društvu Breg, več 
kot 60 let pa je poznan med ribiči 
od Laškega do Zidanega mosta.

Znanci in prijatelji mu želimo ob 
pomembnem življenjskem jubileju 
še veliko zdravih in srečnih let!

S. SKOČIR

PREKLIC

Podpisana Anica Trojer, Lokve 7, 
pošta Črnomelj, preklicujem v smi
slu sodne poravnave z Glazar 
Petrom tisto, kar je  bilo objavljeno v 
Dolenjskem listu z dne 7. 9. 1972 
pod naslovom „Svojevrstna mojstro
vina" na strani „To stran ste napisah 
sami".

ANICA TROJER

PROSLAVA 
V ŽABJI VASI

Mladinski aktiv Žabja vas si je za
dal nalogo, da bo delal, in da ne bi 
ostali samo pri besedah, so že za dan 
mladosti priredili proslavo s plesom. 
Na proslavi v gostilni Vidic so pre
brali nekaj zgodb iz Titovega živ
ljenja ter nekaj pesmi. O vlogi tova
riša T ita v svetovni politiki je govoril 
predsednik socialistične skupnosti 
Krančič. 'Po proslavi se je  začel ples.

‘ N. ZALOŽNIK

KO BODO ZGRADILI 
NOVO TELOVADNICO

V šolskem športnem društvu v 
Kočevju je mnogo učencev, ki radi 
prihajajo na treninge iz raznih šport
nih panog. Že dalj časa pa so težave 
zaradi preobremenjenosti vaditeljev 
in telovadnice, ki je osnovna šola 
sploh nima. Po uspelem sprejemu 
samoprispevka bodo pričeli za 
objektom nove osnovne šole v Gaju 
graditi telovadnico, zaprt plavalni 
bazen z vsemi potrebnimi prostori 
in športnimi površinami. Ko bodo 
dela končali, ne bodo več mogoči 
izgovori za neuspehe, češ da ni pri
mernih objektov.

■ A. A.
KOČEVJE

::•:
3
:

SOLSKI CENTER KRŠKO 

vpisuje

V 1. LETNIK TEHNIŠKE ŠOLE -  ELEKTRO IN STROJNI 
ODDELEK IN V 1. LETNIK POKLICNE KOVINSKE ŠO
LE.

Tistim, ki imajo veselje do tehničnega poklica, bi radi pove
dali, kakšni so pogoji za vpis na tehnično šolo, kjer traja 
šolanje 4 leta. Na naslov: ŠOLSKI CENTER KRŠKO naj 
interesenti takoj po končanem 8. razredu pošljejo prošnjo 
(obrazec 1,20) s kolekom za 2 din, spričevalo 8. razreda, 
zdravniško spričevalo in dopisnico s svojim naslovom. V 
prošnji naj navedejo, ali se vpisujejo na elektro oddelek 
(šibki ali jaki tok) ali na strojni oddelek. V primeru, če bo 
prijavljenih več kandidatov, kot je prostih mest, bodo imeli 
prednost dijaki z boljšim učnim uspehom. Dijaki, ki žele 
stanovati v dijaškem domu, naj pošljejo prošnjo za sprejem, 
kolkovano z 2 din na naslov: Dijaški dom Krško.
Tisti, ki bi se radi vpisali na poklicno šolo kovinarske stroke, 
morajo skleniti s posameznimi podjetji ali privatniki ustrezne 
učne pogodbe, poleg tega pa poslati na Šolski center Krško 
— poklicna šola prošnjo s kolekom za 2 din, spričevalo 8. 
razreda (iz tujega jezika ni obvezna pozitivna ocena), zdrav
niško spričevalo in dopisnico s svojim naslovom. Tudi učenci 
poklicne šole lahko dobe oskrbo v dijaškem domu, kot to 
velja za dijake tehnične šole.
Redni vpis na TSŠ in PŠ je do 28. junija, po tem datumu pa 
bomo vpisovali le v primeru, če bodo imeli še prosta mesta.

ŠOLSKI CENTER KRŠKO

■ J  I t>
V petek, 31. maja, so pioniiji-gasilci obiskali Poldeta Ciglerja na 
njegovem domu v Novem mestu in mu prinesli priznanje, ki so mu 
ga podelili novomeški gasilci za njegovo dolgoletno prostovoljno 
delo v tem društvu. Na sliki: prisrčen pogovor s pionirji. (Foto: 
Mikulan)

Ideja
zleta
velja

ZDENKA SENIČAR, 
učenka 7. razreda osnovne 
šole Bršlin: „ Vaje se učimo 
od polletja. Ni težko. Neke
ga dne je vadbi prisostvovala 
Ruža Kovačič in nas pohva
lila. Upam, da bo šlo tudi 
med nastopom brez zatiklja- 
jev. Zleta se veselim, veselim 
se tudi novih srečanj z 
vrstniki iz drugih republik. 
Rada bi jim pokazala našo 
šolo, rotovž, galerijo.

17-letni Darko Pavlin je 
doma iz Gabrja pri Novem 
mestu. Zaposlen je v Indu
striji obutve, letos pa je so
deloval na zvezni mladinski 
delovni akciji Kozjansko 74. 
Ko sem ga povprašal o Zletu 
bratstva in enotnosti, se je 
takoj razgovoril:

Slišal sem, da je letos or
ganizacija zleta precej dru
gačna kot lani. Zdi se mi, da 
smo mladi bolj navdušeni 
nad prejšnjimi zleti, zlasti 
zato, ker se za športna sre
čanja ni treba veliko priprav
ljati. Kakor že je, je dobro. 
Upam, da bo letošnji Zlet 
bratstva in enotnosti popol
noma, uspel. “

JOŽI GRAMC, učenka 6. 
razreda osnovne šole ,Milka 
Šobar-Nataša“: „Še nikoli 
nisem bila na zletu. Tokrat 
bo prvič. Veselim se. Vse bo 
tako slavnostno. Vaje znam, 
ne zdijo se mi težke. Bojim 
se le, da se ne bi zmotila, ker 
bi si s tem pokvarila doži
vetje. Zlet je nekaj lepega. 
Ljudje raznih narodov pri
dejo skupaj. Želim, da bi do
bila kakšno prijateljico iz so
sednje republike, da bi si 
lahko dopisovali

MATEJA KUHAR, učen
ka 7. razreda osnovne šole 
Bršlin: „Mest, ki sodelujejo 
na zletu, ne poznam. Spo
znala jih bom prihodnje le
to, ko bo šel osmi razred na 
izlet. Veselim se novih znan
stev. Ko sem bila v Titovem 
Užicu, sem spoznala veliko 
vrstnikov in vrstnic in si z 
nekaterimi potem dopiso
vala. Zelo zabavno je imeti 
prijatelja ali prijateljico iz 
kakšne druge republike."

DOLENJSKI LIST



vpis v šole in internat
GOSTINSKA ŠOLA

GOSTINSKA ŠOLA NOVO MESTO, 
ki posluje kot srednja poklicna šola v okviru 
ŠOLSKEGA CENTRA ZA GOSTINSTVO

RAZPISUJE
za šolsko leto 1974/75 sprejem večjega števila učencev v 
prvi razred

POKLIC NATAKAR IN KUHAR
Šolanje traja tri šolska leta in obsega: teoretični pouk, 
praktični pouk in strokovno prakso.

Pogoji za vpis v prvi razred gostinske šole so:
— končanih 8 razredov osnovne šole,
— starost do 18 let,
— telesna in duševna sposobnost za poklic kuharja oziroma 
natakarja.

Za vpis naj se kandidati prijavijo pismeno najkasneje do 25.
6. 1974 na obrazcu 1,20, ki ga je izdala Državna založba 
Slovenije in ga lahko kandidati kupijo v knjigarnah in papir
nicah. Prijavo za sprejem je treba kolkovati z 2,00 N din.

Prijavi za sprejem naj kandidati priložijo:
— originalno spričevalo o končanem 8. razredu osnovne šole,
— zdravniško spričevalo,
— dopisnico z naslovom za odgovor.
V zvezi z izdajo zdravniškega spričevala je potrebno, da 
zdravstveni organi opravijo pregled, ki ustreza zahtevam 
gostinske panoge. Vsi učenci prejemajo v času praktičnega 
pouka in strokovne prakse, po dogovoru pa tudi v času 
teoretičnega pouka nagrade v skladu z načeli nagrajevanja 
učencev gostinske panoge na našem področju. '
Učenci, ki so doma zunaj Novega mesta in želijo stanovati v 
internatu, naj se obrnejo s posebno prošnjo na Dijaški dom 
Majde Šilc, Novo mesto, Kristanova 60, najkasneje do 30. 
junija.
Podrobnejše informacije daje Šolski center za gostinstvo. No
vo mesto. Društveni trg 1 (začasno Glavni trg 30 — vhod s 
Prešernovega trga), telefon 21—527. ,

— S

ZDRAVSTVENA ŠOLA
V prvi letnik bomo sprejeli 70 učencev (—enk) in sicer:
1. v oddelek za medicinske sestre ambulantno—bolnične 

smeri 35 učencev (—enk) (nega odraslega bolnika)
2. v oddelek za medicinske sestre otroške smeri 35 učenk 

(nega otroka)

Pogoji za sprejem:
— končana osemletka s pozitivno oceno iz tujega jezika
— telesno in duševno zdravje (zdravniško spričevalo)
— čim boljši uspeh v osnovni šoli
Za vpis v šolo se morajo kandidati prijaviti s kolkovano prija
vo (2,00 din) za vpis v šolo (obrazec 1,20), ki jo dobe v 
knjigarni.

Prijavi za vpis morajo priložiti:
1. originalno spričevalo o končani osnovni šoli
2. zdravniško spričevalo
3. rojstni list
4. dopisnico s točnim naslovom
Rok za vložitev prijav je do 25. junija 1974. Po končanem 
razpisu dobe učenci na svoj naslov obvestilo o sprejemu in 
vabilo na razgovor. ✓
Učenci, ki ne stanujejo v Novem mestu, naj oddajo upravi 
doma prošnjo za sprejem v Dijaški dom Majde Šilc, Krista
nova 60, Novo mesto.

KMETIJSKI 
ŠOLSKI CENTER GRM

RAZPISUJE 
vpis za šolsko leto 1974/75:

1.V  PRVI RAZRED TEHNIŠKE KMETIJSKE ŠOLE 30 
UČENCEV

Šolanje traja štiri leta. Prijave sprejemamo do 29. junija.
i /

2. V PRVI RAZRED POKLICNE ŠOLE ZA KMETOVALCE 
30 UČENCEV

Šolanje traja dve leti in je namenjeno tisti mladini, ki name
rava gospodariti na svojih kmetijah. Pouk je v zimskih mese
cih, praksa pa tudi v poletnem času. Prijave sprejemamo do 
konca avgusta.

3. V PRVI RAZRED POKLICNE ŠOLE ZA KMETO
VAL KE-GOSPODINJE 30 UČENK

Šolanje traja dve leti in je namenjeno kmečkim dekletom, ki 
nameravajo po šolanju ostati doma kot kmečke proizvajalke 
in gospodinje. Pouk je v zimskih mesecih. Prijave spre
mamo do konca avgusta.

Pogoj za sprejem v vse tri šole je uspešno končana osnovna 
šola.
Prijavam na obrazcu 1,20 je treba priložiti:

a. originalno šolsko spričevalo osemletke,
b. izpisek iz rojstne matične knjige,
c. zdravniško spričevalo,
d. kolek za 2,00 din.

Interesenti za bivanje v internatu naj se prijavijo v Dijaški 
dom Majde Šilc v Novem mestu.

EKONOMSKO-ADMINISTRATIVNI SOLSKI CENTER 
NOVO MESTO

objavlja razpis za šol. leto 1974/75 
za VPIS v 1. razred 

EKONOMSKE SREDNJE ŠOLE 
in

za VPIS v 1. razred 
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNE ŠOLE

Na ekonomsko srednjo šolo bomo sprejeli 64 učencev na 
upravno administrativno šolo pa 32 učencev 
Šolanje na obeh šolah traja 4 leta. Pogoji za sprejem so:
1. uspešno končan 8. razred osnovne šole,
2. pozitivna ocena iz tujega jezika,
3. starost do 18 let,
4. kandidati za upravno-administrativno šolo morajo imeti

zdrave oči in roke.

Prošnjo na obr. 1,20, kolkovano z 2,00 din, je treba oddati v 
času od 17. do vključno 22. junija 1974.

Priložiti je treba:
1. originalno spričevalo o končanem 8. razredu osnovne 

šole,
2. izpisek iz rojstne matične knjige,
3. dopisnico z učenčevim naslovom,
4. kandidati za upravno-administrativno šolo morajo

prošnji priložiti zdravniško potrdilo, da imajo zdrave oči 
ih roke.

Sprejemnih izpitov ne bo, prednost pri sprejemu bodo imeli

GIMNAZIJA NOVO MESTO 
vabi k vpisu za 1. letnik splošne in pedagoške smeri

j  i

POGOJI:
a) dovršena osemletka z najmanj dobrim učnim uspehom
b) starost do 18 let

Kandidati naj do 20 junija 1974 oddajo ravnateljstvu šole 
prošnjo, napisano na obrazcu za vpis v šolo in opremljeno s 
kolekom državne takse za 2,00 din.

K prošnji je potrebno priložiti:
a) zadnje šolsko spričevalo — original,
b) rojstni list.
Sprejeli bomo 96 kandidatov v tri oddelke splošne smeri in 
32 kandidatov v en oddelek pedagoške smeri. Prednost pri 
sprejemu imajo kandidati z boljšim učnim uspehom.

Drugi tuji jezik:
a) ruski jezik v enem oddelku splošne in enem oddelku 

pedagoške smeri
b) francoski jezik v ostalih oddelkih

■ — /

DIJAŠKI DOM MAJDE ŠILC^
NOVO MESTO, KRISTANOVA 60

OBJAVLJA RAZPIS 
za sprejem učencev novomeških srednjih šol za šolsko leto 
1974/75.

Kandidati za sprejem v dom naj predložijo najpozneje do 30. 
junija 1974:

1. Prošnjo, kolek za 2,00 din (prošnja naj vsebuje podatke o 
učencu in socialnem izvoru, učnem uspehu v preteklem 
šolskem letu, o vpisu v sredno šolo v Novem mestu za 
šolsko leto 1974-75 in točen naslov učenca),

2. prepis zadnjega šolskega spričevala,
3. potrdilo o višini štipendije oziroma izjavo, če je zaprosil 

za štipendijo, z navedbo štipenditorja in višine štipendije,
4. potrdilo o premoženjskem stanju staršev s seznamom dru

žinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,
5. potrdilo o rednih OD staršev in članov skupnega gospo

dinjstva za čas od 1. I. do 31. V. 1974 (plača, pokojnina, 
invalidnina ipd.),

6. potrdilo o višini otroškega dodatka za učenca, ki prosi za 
sprejem v dijaški dom.

Izobraževalna skupnost SR Slovenije bo regresirala oskrbni
no učencem, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, če ne 
prejemajo dovolj visoke štipendije ali druge oblike pomoči 
za šolanje. Pogoj pa je, da učenci ne ponavljajo razreda in da 
imajo stalno bivališče na območju SR Slovenije. Učenci bo
do lahko deležni brezplačne oskrbe ali pa bodo plačevali le 
del mesečne oskrbnine v sorazmerju z dohodkom na družin
skega člana in v odvisnosti od števila šolajočih otrok. Kandi
dati, ki želijo regresirano oskrbnino in menijo, da za to iz
polnjujejo pogoje, naj predložijo še:
prošnjo za znižanje oskrbnfhe (kolek za 2,00 din) z navedbo 
razlogov.
Pri sprejemu v dom imajo prednost kandidati, ki so upravi
čeni do znižane oskrbnine, in štipendisti izobraževalnih 
skupnosti.
Glede na zelo omejene prostorske možnosti posebej opozar
jamo, da nepopolnih prošenj in prošenj v zamudnem roku 
(po 30. VI. 1974) dom ne bo obravnaval in bo take prošnje 
zavrnil.

ŠTIPENDIJE!
Skupščina občine Črnomelj in Temeljne organizacije združe
nega dela ter Temeljna izobraževalna skupnost Črnomelj

razpisujejo
za šolsko leto 1974/75 naslednje štipendije:

I. TAM MARIBOR -  TOZD „BELT", ČRNOMELJ
1. Na visokih in višjih šolah:
— Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo — 

metalurgija 2 štipendiji

— Pravna fakulteta Ištipendijo
— Industrijska psihologija 1 štipendijo

2. Na srednjih šolah:

— TSŠ kemija 1 štipendijo
— TSŠ — metalurški oddelek 5 štipendij
— Ekonomska srednja šola 2 štipendiji

Na poklicnih šolah:

Poklicna kovinarska šola 
Za KV električarje 
Za modelnega mizarja

5 štipendij 
5 štipendij 

1 štipendijo

II.

4. TOZD Belt in Poklicna kovinarska šola bosta v letu 
1974/75 odprla oddelek za livarje v Črnomlju, če 
bo dovolj prijav za šolo. V livarski oddelek se lahko 
vpišejo učenci, ki so zaključili vsaj 6 razredov 
osnovne šole. Učenci po končani dvoletni šoli pri
dobijo naziv KV livarja.
Prijave dostavite do 25. 6. 1974 Beltu, Črnomelj.

BELOKRANJSKO GRADBENO PODJETJE, ČRNO
MELJ
Na FAGG 2 štipendiji
Na gradbeni srednji tehnični šoli 4 štipendije
Na ekonomski srednji šoli 1 štipendija

Sprejmemo v uk večje število zidarskih, tesarskih, 
pleskarskih, ključavničarskih in avtomehaničnih učen

cev. (Pogoj končana osemletka in dobro zdravstveno stanje.) 
Prijave dostavite do 25. 6. 1974 Belokranjskemu gradbe
nemu podjetju, Črnomelj.

III. KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ
— Na biotehniški fakulteti.

oddelek za živilsko tehnologijo

oddelek za agronomijo

Na ekonomski fakulteti 
Na srednji ekonomski šoli 
Na srednji kmetijski šoli 
Prijave dostaviti do 25. 6.
Črnomelj. olV.

:

1 štipendijo 

1 štipendijo

1 štipendijo
2 štipendiji 
1 štipendijo

1974 Kmetijski zadrugi

:

ž -

i v.

IV. TEMELJNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ČRNO
MELJ:
Na PA ali FNT — matematika, fizika 4 štipendije
Na PA -  razredni pouk 4 štipendije
Na PA — ali srednja šola, glasbeni pouk 4 štipendije .

Na FF -  psihologijo 1 štipendijo \
Na FF -  pedagogika 1 štipendijo \
Na PA -  tehnični pouk, fizika 1 štipendijo |
Na visoki šoli za telesno kulturo 1 štipendijo i
Na višji šoli za socialne delavce 1 štipendijo ^
Na srednji vzgojiteljski šoli 3 štipendije \

Kandidati naj vložijo prošnje na obrazcu 1,65 „Prošnja 
za štipendijo" z življenjepisom in mnenjem šole v 15 

dneh po objavi razpisa Temeljni izobraževalni skupnosti 
Črnomelj.

SKUPŠČINA OBČINE ČRNOMELJ:

Na FAGG ali gradbeni srednji tehnični šoli 1 štipendijo
Na višji šoli za socialne delavce 1 štipendijo

Na višji upravni šoli 1 štipendijo

Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh po razpisu £ 
Skupščini občine Črnomelj.
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PROSTA UČNA MESTA!
GOSTINSKO PODJETJE

i FIGOVEC
| LJUBLJANA, OB LJUBLJANICI 24

RAZPISUJE UČNA MESTA:

4 za poklic NATAKAR
4 za poklic KUHAR

Pogoji za sprejem: uspešno končana osnovna šola.
Podjetje nudi:
— učno nagrado,
— delovno obleko,
— regresirano prehrano in
— preskrbi stanovanje v internatu.

Prošnje za sprejem v uk pošljite na naslov uprave; obsegajo 
naj tudi kratek življenjepis. Vse prijavljene bomo vabili na 
osebni razgovor, ki bo predvidoma 30. 6. 1974.



KC 375 - PRETVORNIK ZA ROČNO VARJENJE, 
ZANESLJIV IN PREPROST ZA UPRAVUANJE

KC 375 je moderni pretvor
nik za električno varjenje, 
preprost za uporabo in 
upravljanje. Je tako izde
lan, da ustreza težkim de
lovnim pogojem in ima za
to odporno in trdno kon
strukcijo.

KC 375 omogoča širok obseg dela od 30 do 375 A in so 
v teh okvirih njegove karakteristike varjenja odlične. 
Omogoča lahek vžig in prožnost delovnega dosega z mi
nimalnim brizganjem ter je tako usedanje kovine zelo 
dobro.
Poganja ga trofazni dvopolni asinhroni stroj, katerega 
rotor je na skupni osi z rotorjem štiripolnega genera
torja z neodvisnim zagonom. Celotni pretvornik ima 
skupno ohišje.

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO — EKONOMIČNO
Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica električnih stro
jeva i uređaja — Pula

P P S T  E V  2 0 8 ,  T EL E FO N : C E N T R A L A  ( 0 5 2 )  2 2 - 3 2 2  

TELEX: 2 5  2 5 2  Y U  U L J T E S

LJUBEZENSKE ZGODBE
POSEBNA IZDAJA

144 strani 5 dinarjev

IZBOR ŠE NEOBJAVLJENIH ZGODB, 
Kl JIH JE NAPISALO ŽIVLJENJE 

•
ŠOPEK RESNIČNIH DOŽIVETIJ, Kl SO 
BRSTELA V NAŠEM VSAKDANJEM 
OKOLJU. PRED KRATKIM. VČERAJ 

•
IZBOR JE PLOD NATEČAJA, KI GA 

JE ANTENA OBJAVILA V 
ZAČETKU LETA 

•
ZGODBE SO ZELO ODKRITE, 

VČASIH BREZOBZIRNO ISKRENE. 
JIH JE PAČ NAPISALO ŽIVLJENJE

PROSTA 
DELOVNA IN UČNA MESTA!

Kmetijska zadruga „Krka", Novo mesto, vabi sodelavce in 
učence v gospodarstvu za naslednja prosta delovna in učna 
mesta:

1. POSLOVODJO PRODAJALNE DELIKATESA—BI FE 
V NOVEM MESTU, KOSTIALOVA 1,

2. VEČ PRODAJALCEV MEŠANE STROKE,

10 UČNIH MEST ZA PRODAJALCE,
5 UČNIH MEST ZA GOSTINSKE DELAVCE 
3 UČNA MESTA ZA MESARJE.

Poleg splošnih pogojev veljajo še naslednji pogoji:
— za delovno mesto pod 1.: VKV delavec trgovske stroke 

in 3 leta prakse, ali KV delavec trgovske stroke in 10 let 
prakse ter sposobnost vodenja prodajalne Delika
tesa—bife;

-  za delovno mesto pod 2.: KV prodajalec mešane trgov
ske stroke;

•— za učna mesta pod 3.: končana osemletka z dobrim 
uspehom.

Osebni dohodki po pravilniku o osebnih dohodkih.
Kandidati naj pošljejo pismene prijave s kratkim opisom do
sedanjega dela in dokazili o strokovnosti na naslov: Kmetij
ska zadruga „Krka", Novo mesto, personalna služba.
Razglas velja do zasedbe delovnih in učnih mest.

STIPENDIJE!
TEMELJNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST KOČEVJE

razpisuje za šolsko leto 1974/75 
naslednje štipendije:

ŠTIPENDIJI NA SREDNJI VZGOJITELJSKI ŠOLI 
ŠTIPENDIJE NA PEDAGOŠKI AKADEMIJI, in sicer za 
skupine:
za razredni pouk 3 
za tehnični pouk 1

Pogoji: za učence in dijake najmanj dober uspeh, za študente 
Povprečna ocena vsaj 3.
Prednost imajo prosilci iz višjih letnikov in materialno slabše 
s'tuirani.
Rok prijave: 15 dni po objavi razpisa.
Prošnje vložijo kandidati pri tajništvu TIS, osnovna šola 
Kočevje, kjer dobijo tudi vse informacije o prilogah.

V ŠOLO 
ZA K0NFEKCI0NARJE!

„BETI", METLIKA 
TOZD Izobraževalni center 
POKLICNA TEKSTILNA ŠOLA

razpisuje vpis v I. letnik

KONFEKCIJSKE SMERI
— profil konfekcionar

60 učencev: ženske in moški

Šolanje traja dve leti in ima teoretični in praktični pouk.

Pogoji za vpis:
— dokončana osnovna šola
— telesno in duševno zdravje

Za vpis je potrebno poslati ravnateljstvu poklicne šole 
„Beti", Metlika, naslednje dokumente:
— prošnjo
— zadnje šolsko spričevalo
— zdravniško spričevalo
— rojstni list

Učenci se lahko odločijo za OZD „Beti" ali „Komet".

Prošnje za vpis sprejemamo do 28. 6. 1974. Preizkus znanja 
iz slovenskega jezika, matematike, spretnosti in spoznavanja 
barv bo 29. 6. 1974. ob 9. uri v prostorih šole.

DIMNIK SCHIEDEL
JE OKROGEL, KAR DAJE TELE PREDNOSTI:
— odličen vlek zaradi najmanjše prostornine sten
— varnost obratovanja zaradi najmanjše kurilne površine
— enostavnost pri čiščenju

]

KOMPOLJE: PREHITRO IN 
PO SREDINI CESTE

1. junija je peljal vLčilec Martin 
Frigelj iz Šenkovca iz Krškega proti 
Radečam. Ko je pripeljal v vas Kom
polje, mu je nasproti pripeljal čez 
sredino vozišča in z neprimerno hit
rostjo Anton Majcen iz Trbovelj. 
Majcen se je zaletel v zadnji del vla
čilca. Težko se je poškodoval voznik 
Majcen, njegov sin je bil laže ranjen, 
obe hčerki pa sta dobili le manjše 
poškodbe in so jima nudili prvo po
moč v zdravstvenem domu v Sev
nici. Škode na vozilih je za 20.000 
dinarjev.

ZARADI HITROSTI 
V AVTOBUS

1. junija popoldne je peljal iz Do
bove proti Brežicam z neprimerno 
hitrostjo švicarski državljan Jože 
Birkli, ki začasno biva v Zagrebu. V 
vasi Trnje ga je zaradi prevelike h it
rosti začelo zanašati in je trčil v na
sproti vozeči avtobus, ki ga je vozil 
Jože Jurman iz Dobove. Voznik 
Birkli je bil hudo poškodovan in so 
ga odpeljali najprej v brežiško, nato 
pa v zagrebško bolnišnico. Škode na 
vozilu je za 30.000 dinarjev.

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 šamotni 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

Ravnateljstv^

VOZNIKI MOTORNIH VOZIL! ^
„TRANSPORT", KRŠKO

objavlja
na podlagi določil samoupravnega sporazuma o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu

10 PROSTIH MEST VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL

Pogoji: — urejetia vojaška obveznost, — kategorija C in E 
Izbrani kandidati, ki so končali poklicno šolo za voznike 
motornih vozil, pridobijo lastnost delavca v združenem delu 
za nedoločen čas, drugi pa za določen čas. Poizkusna doba 
traja 2 meseca. Objava velja do 21. VI. 1974.

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
EVROPI

SCHIEDEL—YU—KAMIN
PROIZVAJA, PRODAJA, MONTIRA, UVAŽA in IZVAŽA 
GRADBENO PODJETEJ „GRADNJA", ŽALEC, v koopera
ciji s
CINKARNO Celje, telefon 71-783, 72-227.

Prodajna mesta:

0 KZ KRKA NOVO MESTO 

0 MERCATOR-TRGOPROMET KOČEVJE

0  TRGOVSKO PODJETJE SEVNICA

PRESKRBA KRŠKO

TRGOVSKO PODJETJE RADEČE 

GG BREŽICE 

JELKA RIBNICA

0  GIP Beton — Zasavje, Zagorje 

0  trgovina z gradbenim materialom na veliko in malo 

0  Prodajalna SEVNICA v Sevnici 
0 Prodajalna LITIJA v Litiji.

PROSTA UČNA MESTA!
KOMISIJA ZA SPREJEM IN ODPUST DELAVCEV PRI

HOTEL GRAD OTOČEC
Otočec ob Krki

razpisuje

v letu 1974/75 prosta učna mesta za izučitev poklica

•  KUHAR
•  NATAKAR

•  RECEPTOR
Stanovanje in hrana sta v sami delovni organizaciji. Učenci 
prejemajo ves čas šolanja nagrado, s katero pokrivajo vse 
stroške šolanja — stanovanja in prehrane. Prošnje naslovite 
na upravo podjetja, personalna služba.
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Organizacije združenega dela in TOZD v sestavi Železniškega 
gospodarstva Ljubljana objavljajo

RAZPIS
za sprejem kandidatov v železniške šole in razpis štipendij za 
druge šole za šolsko leto 1974/75

1. PROMETNA SEKCIJA LJUBLJANA, LJUBLJANA, 
TRG O F 7, sprejme
V ŽELEZNIŠKO PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 0 absolventov gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prometno-transportne tehnike

— 5 kandidatov za prometnike iz del. razmerja
— V ŽELEZNIŠKO PROMETNO-TRANSPORTNO ŠO

LO VMARIBORU:
— 20 absolventov osnovne šole za prometno-transportne

tehnike,
— 60 absolventov osnovne šole za sprevodnike, skladiščni

ke in vlakovodje,
— 10 absolventov gimnazije ali ekonomske srednje šole za

transportne komercialiste,
— 10 kandidatov za potniške in blagovne blagajnike (iz

del. razmerja)
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:

— 2 kandidata v prometni odsek za prometne inženirje
(redni študij)

2. PROMETNA SEKCIJA LJUBLJANA-MOSTE, LJUB
LJANA, KAJUHOVA 61 sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 1 absolventa gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportnega tehnika

— 1 kandidata za prometnika (iz del. razmerja)
V ŽELEZNIŠKO PROMETNO-TRANSPORTNO ŠO
LO V MARIBORU:

— 10 absolventov gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transportne komercialiste

— 10 kandidatov za potniške in blagovne blagajnike (iz
del. razmerja)

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 2 > .didata v prometni odsek za prometne inženirje

(1 redni in 1 izredni študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

5 štipendij v 3. r. gimnazije za transportne komerciali
ste

5 štipendij v 4. r. gimnazije za transportne komerciali
ste

3. PROMETNA SEKCIJA ZALOG, ZALOG, ZALOŠKA 
214 b, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 2 absolventa gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportna tehnika

— 2 kandidata za prometnika (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

— 2 absolventa osnovne šole za prom.-transportna tehni
ka

— 1 absolventa gimnazije ali ekonomske srednje šole za -
transportnega komercialista

— 1 kandidata za potniškega in blagovnega blagajnika~(iz
del. razmerja)

ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
— 2 štipendiji v 3. ali 4. r. gimnazije za prom.-transp.

tehnike
— 1 štipendija v 4. r. gimnazije za prom.-transportnega

tehnika

4. PROMETNA SEKCIJA ZIDANI MOST, ZIDANI MOST 
9, sprejme
V ZEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 2 absolventa gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom .-transportne tehnike

— 4 kandidate za prometnike (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA- 
BIRORU:

— 20 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

— 1 absolventa gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transportnega komercialista

— 2 kandidata za potniške in blagovne blagajnike iz del.
razmerja

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 1 kandidata v prometni odsek za prom. inženirja

(redni študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 4 štipendije v 3. ali 4. r. gimnazije za prom.-trans
portne tehnike

— 1 štipendija na višji upravni šoli

5. PROMETNA SEKCIJA CELJE, CELJE, TITOV TRG, 
sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 5 absolventov gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportne tehnike

— 5 kandidatov za prometnike (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

— 15 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

— 5 absolventov gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transportne komercialiste

— 2 kandidata za potniške in blagovne blagajnike (iz del.
razmerja)

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 2 kandidata v prometni odsek za prom. izženirja (1

redni in 1 izredni študij)
Štipendije na naslednjih šolah:

— 5 štipendij v 1. r. gimnazije ali ekonomske srednje šole
za transportne komercialiste

— 5 štipendij v 1. r. gimnazije za prom.-transportne teh
nike

— 1 štipendija na upravno-administrativni šoli
— 4 štipendije na VEKŠ — I. st., splošna komerciala
— 2 štipendiji na VEKŠ — II. st., splošna komerciala
— 1 štipendija na pravni fakulteti, I. letnik

PROMETNA SEKCIJA PRAGERSKO, PRAGERSKO
ŠT. 95, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:
2 absolventa gimnazije, tehniške ali ekonomske 

srednje šole za prom.-transportnega tehnika
3 kandidate za prometnika (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROM.—TRANSPORTNO ŠOLO V MARI
BORU:
11 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh

nike
3 kandidate'za potniške in blagovne blagajnike (iz del. 

razmerja)
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
1 kandidata v prometni odsek za prom. inženirje (red

ni študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
3 štipendije na ekonomski srednji šoli (2 v I. I. in 1 v

II. I.) za transportne komercialiste
2 štipendiji v 3. ali 4. r. gimnazije za prom.-trans- 

portna tehnika

7. PROMETNA SEKCIJA, MARIBOR, MARIBOR, KOPI
TARJEVA 5, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 10 absolventov gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportne tehnike

— 4 kandidate za prometnika (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MARI
BORU:

— 30 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

— 3 absolvente gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transp. komercialiste

— 4 kandidate za potniške in blagovne blagajnike (iz del.
razmerja)

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 2 kandidata v prometni odsek za prom. inženirje

(redni študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 3 štipendije na ekonomski srednji šoli III. I. za transp.
komercialiste

— 4 štipendije na gimnaziji (2 v 1. r., 1 v 2. r. in 1 v 3. r.)
za prometno-transportne tehnike

— 2 štipendiji na VE KS I. st. — splošna komerciala
— 2 štipendiji na VEKŠ II. st. — splošna komerciala

8. PROMETNA SEKCIJA NOVO MESTO, NOVO 
MESTO, KOLODVORSKA 1, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

-  3 absolvente gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportne tehnike

-  3 kandidate za prometnike (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

-  5 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

-  2 absolventa gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transp. komercialista

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
-  2 kandidata v prometni odsek za prom. inženirja (1

redni in 1 izr. študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

-  7 štipendij na gimnaziji (2 v 3. r. in 5 v 4. r.) za prom.
-transp. tehnike

-  5 štipendij na ekonomski srednji šoli (2 v 3. r. in 3 v 4. 
r.) za transportne komercialiste

9. PROMETNA SEKCIJA POSTOJNA, POSTOJNA, 
KRAIGHERJEVA 11, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 10 absolventov gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportne tehnike

— 5 kandidatov za prometnike (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

— 17 absolventov osnovne šole za prom.-transportne
tehnike

— 10 absolventov gimnazije ali ekon. srednje šole za
transp. komercialiste

— 5 kandidatov za potniške in blagovne blagajnike (iz
del. razmerja)

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 4 kandidate v prometni odsek za prom. inženirje (2

redni in 2 izr. študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 5 štipendij na ekonomski srednji šoli (I. r.) za transp.
komercialiste

— 5 štipendij na gimnaziji (4. r.) za prom.-transportne
tehnike

— 1 štipendija na VEKŠJ. st. — splošna komerciala
— 8 štipendij na žel. prometni šoli •/ Vogošči (II. letnik)

10. PROMETNA SEKCIJA NOVA GORICA, NOVA GO
RICA, KOLODVORSKA POT 8, sprejme
V ŽEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 3 absolvente gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportne tehnike

— 4 kandidate za prometnike (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

— 9 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

— 3 absolvente gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transp. komercialiste '

— 1 kandidata za potniškega in blagovnega blagajnika (iz
del. razmerja)

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 1 kandidata v prometni odsek za prometnega inženirja

(izr. študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 2 štipendiji na ekonomski srednji šoli (3. ali 4. r.) za
transportna komercialista ali prom.-transportna teh
nika

11. PROMETNA SEKCIJA PULJ, PULJ, VODNJANSKA 
21 c sprejme
V ZEL. PROMETNO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 1 absolventa gimnazije, tehniške ali ekonomske sred
nje šole za prom.-transportnega tehnika

— 1 kandidata za prometnika (iz del. razmerja)
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU:

— 7 absolventov osnovne šole za prom.-transportne teh
nike

V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:
— 1 kandidata v prometni odsek za prom. inženirja (re

dni študij)
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 1 štipendijo na višji upravni šoli

12. SEKCIJA ZA VLEKO LJUBLJANA, LJUBLJANA, 
VILHARJEVA 2, sprejme
V ŽEL. STROJEVODSKO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 35 kandidatov za strojevodje elektrovlečnih vozil
V STROJEVODSKO ŠOLO V KASTVU:

— 10 kandidatov za vozovnega preglednika
V POKLICNO ŽELEZNIŠKO ELEKTRO—KOVINAR
SKO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 10 absolventov osnovne šole za poklic elektromehanika
žel. vozil in naprav

— 15 absolventov osnovne šole za poklic strojni ključavni
čar

STIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
2 štipendiji na TSŠ — strojni odsek (3. letnik)
2 štipendiji na TSŠ — elektro odsek jaki tok 

letnik)
(3.

13. SEKCIJA ZA VLEKO NOVO MESTO, NOVO MESTO, 
KOLODVORSKA 9, sprejme
V STROJEVODSKO SOLO V KASTVU:

— 2 kandidata za strojevodje dizelskih vlečnih vozil
— 1 kandidata za vozovnega preglednika

V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 4 absolvente osnovne šole za poklic mehanik žel. vozil 
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 3 štipendije na ekonomski srednji šoli (1 v I. I. in 2 v
III. ali IV. I.)

— 1 štipendija na TSŠ — str. odsek (I. ali višji letnik)

14. SEKCIJA ZA VLEKO MARIBOR, MARIBOR, VAL
VAZORJEVA 13a, sprejme
V ŽEL. STROJEVODSKO ŠOLO V LJUBLJANI:

— 8 kandidatov za strojevodje elektrovlečnih vozil
V STROJEVODSKO ŠOLO V KASTVU:

— 3 kandidate za vozovne preglednike
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:

— 3 kandidate v strojni odsek za strojnega inženirja (izr.
študij)

15. SEKCIJA ZA VLEKO DIVAČA, DIVAČA ŠT. 89, 
sprejme
V STROJEVODSKO ŠOLO V KASTVU:

— 3 kandidate za strojevodje dizelskih vlečnih vozil
— 8 kandidatov za vozovne preglednike

V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 4 absolvente osnovne šole za poklic mehanik žel. vozil
— 5 absolventov osnovne šole za poklic strojni ključavni

čar
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 1 Štipendija na ekonomski srednji šoli (III. I.)

16. SEKCIJA ZA VLEKO NOVA GORICA, N. GORICA, 
PRVOMAJSKA 33, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 4 absolvente osnovne šole za poklic mehanik žel. vozil
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
1 štipendija na ekonomski srednji šoli (I. I.)

— 1 štipendija na TSŠ — str. odsek (I. I.)

17. SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG LJUBLJANA, 
LJUBLJANA, MASARYKOVA 15, sprejme
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:

— 1 kandidata v gradbeni odsek za gradb. inženirja (izr.
študij)

ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
— 2 štipendiji na ekonomski srednji šoli (II. I.)
— 1 štipendija na GTŠ — nizke gradnje (I. I. — moški)
— 1 štipendija na gradb. fakulteti — nizke gradnje

(moški)
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VPIS V ŽELEZNIŠKE ŠOLE! BRALCI NAS SPRAŠUJEJO:

S 18. SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG CELJE, CELJE, 
ULICA XIV. DIVIZIJE 2 sprejme
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:

— 1 kandidata v gradbeni odsek za gradb. inženirja (iz
redni študij)

ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
■«- 4 štipendije na ekonomski srednji šoli (2 v I. I. in 2 v 

III. I.)
— 2 štipendiji na ekonomski fakulteti (I. I.)

19. SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG MARIBOR, MA
RIBOR, VALVAZORJEVA 19, sprejme
V VIŠJO ŽELEZNIŠKO ŠOLO V BEOGRADU:

— 1 kandidata v gradbeni odsek za gradb. inženirja (izr.
študij)

ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
— 1 štipendija na upravno-administrativni šoli ( 2 .1.)
— 1 štipendija na GTŠ — nizke gradnje

20. SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG NOVO MESTO, 
NOVO MESTO, LJUBLJANSKA 5, razpisuje ŠTIPEN
DIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 2 štipendiji na ekonomski srednji šoli (II. I.)
— 2 štipendiji na GTŠ — nizke gradnje (I. I.)
— 1 štipendijo na višji tehniški gradb. šoli
— 1 štipendijo na fakulteti za strojništvo I. st.

21. SEKCIJA ZA VZDRŽEVANJE PROG POSTOJNA, PO
STOJNA, KOLODVORSKA 25a, razpisuje 
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 1 štipendijo na ekonomski srednji šoli (I. I.)
— 1 štipendijo na višji tehniški varnostni šoli

22. SEKCIJA ZA SV IN TK NAPRAVE LJUBLJANA, LJU
BLJANA, TRG OF 7/11, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 5 absolventov osnovne šole za poklic strojni ključavni
čar

23. SEKCIJA ZA SV IN TK NAPRAVE CELJE, CELJE, 
ULICA XIV. DIV. 2, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 5 absolventov osnovne šole za poklic elektromehanik
žel. vozil in naprav 

ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:
— 2 štipendiji na TSŠ — elektro šibki tok (1 v I. in 1 v

III. I.)
— 1 štipendija na ekonomski srednji šoli (III. ali IV. I.)

24. SEKCIJA ZA SV IN TK NAPRAVE PIVKA, PIVKA, 
KOLODVORSKA C. 33, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 5 absolventov osnovne šole za poklic elektromehanik
žel. vozil in naprav (1 za nadz. Borovnica, 2 za nadz. 

Nova Gorica in 2 za nadz. Podbrdo). .
ŠTIPENDIJE NA NASLEDNJIH ŠOLAH:

— 1 štipendija na TSŠ — elektro šibki tok (I. I.) — za SV
TK Divača

25. CENTRALNE DELAVNICE LJUBLJANA, LJU
BLJANA, ZALOŠKA 217, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 5 absolventov osnovne šole za poklic elektromehanik
žel. vozil in naprav

— 7 absolventov osnovne šole za poklic mehanik žel. vo
zil

— 35 absolventov osnovne šole za poklic strojni klju
čavničar

26. GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, LJUBLJANA, 
MEDVEDOVA 2, sprejme
V POKLICNO ŽEL. ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO
V LJUBLJANI:

— 1 absolventa osnovne šole za poklic elektromehanik
žel. vozil in naprav

— 1 absolventa osnovne šole za poklic mehanik žel. vozil
— 2 absolventa osnovne šole za poklic strojni ključav

ničar

27. FERSPED LJUBLJANA, LJUBLJANA, MOŠE PIJADE 
39, sprejme
V ŽEL. PROMETNO-TRANSPORTNO ŠOLO V MA
RIBORU: ^

~~ 10 absolventov gimnazije ali ekonomske srednje šole za
transportne komercialiste

R o k  z a  p r e d l o ž i t e v  p r i j a v  j e  20. j u n i j  1974.
Absolventi osnovne šole morajo prijavi priložiti spriče- 

Val°  o končani osnovni šoli, drugi pa o zaključnem izpitu 
°*iroma maturi oziroma o opravljenih- izpitih oziroma 
Potrdilo o vpisu.

Kandidati iz del. razmerja morajo prijavi priložiti spriče
valo o strok, izobrazbi, potrdilo o opravljenih strokovnih 
•opitih in ustrezni praksi.

Kot kandidati za strojevodje elektrovlečnih vozil in 
dizelskih vlečnih vozil in vozovne preglednike bodo lahko 
sprejeti interesenti, ki imajo končano ustrezno poklicno 
s°lo, predpisano prakso in izpite.

Kandidati za železniške šole bodo zdravniško in psiho- 
tohnično pregledani. Preglede bosta opravila Železniška 
zdravstvena domova v Ljubljani in Mariboru. Vsem, ki bodo 
*Prejeti v žel. šole v Ljubljani in Mariboru, je zagotovljena 
Popolna oskrba v domovih železniških šol.

Pogoje šolanja in dodeljevanje štipendij za žel. in druge 
Sole določa pravilnik o štipendiranju ŽG Ljubljana. Vsa na
tančnejša navodila glede vpisa in druga potrebna pojasnila 
ahko interesenti dobijo pri kadrovskih službah zgoraj nave- 
enih TOZD in drugih organizacijah, ki razpisujejo sprejem v 

železniške šole in štipendije na drugih šolah.
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»Zakaj ne poročate o vlomilcih 
in Žibertovi smrti?«

Borimo se za hitro, celovito in pravilno informacijo, vendar pa smo odvisni od virov, ki nam posre* 
dujejo podatke - Kaj govorijo o vlomilski skupini in kaj o Žibertovi smrti ljudje, ki radi naredijo iz 

muhe slona, in kaj pravita načelnik UJV in preiskovalni sodnik novomeškega okrožnega sodišča

Naloge časopisa so opredeljene; informativno politični tednik, 
kakršen je Dolenjski list, mora v vsaki številki poročati o vseh 
pomembnejših dogodkih zlasti iz okolja, v katerem živi in za kate
rega poroča.

Potemtakem je razumljivo, da mora v časopisu vsak teden pisati 
o vsem. kar se je pomembnejšega zgodilo v političnem, gospodar
skem, kulturnem, športnem življenju Dolenjske, pa tudi v njeni 
„črno beli“ kroniki. Če novinaiji, dopisniki, sodelavci in vsi tisti, ki 
pomagajo oblikovati Dolenjski list tako, kot se kaže vsak četrtek v 
kioskih in skoraj 30.000 domovih v devetih naših občinah, v drugih 
slovenskih krajih, v Jugoslaviji in v tujini, ne izpolnijo vsega, kar 
jim je naloženo, lahko bralci upravičeno rečejo, da Dolenjski list ne 
poroča dobro.

Zakaj ta uvod? Če trdimo, 
da mora sproti in točno poro
čati o političnih, gospodarskih, 
kulturnih, športnih in še kakš
nih dogodkih, pomeni, da mo
ra prav tako sproti in točno 
poročati tudi o dogodkih, ki so
dijo v pristojnost uprave javne 
varnosti. Ne pritožujemo se: 
dosledno in takoj dobimo obve
stila o kuijih tatovih, o ukrade
nih ročnih torbicah, o promet
nih nesrečah, o sodbah z naših 
sodišč.

Žal doslej nismo vseh infor
macij dobili takoj in smo jih 
lahko objavljali šele z zamudo. 
Primer.

SKUPINA NOVOMEŠČANOV

V PREISKAVI

Šele v 21. številki Dolenjske
ga lista, kije izšla 23. maja, smo 
lahko zapisali dva stavka, ki 
smo jih dobili na novomeški 
upravi javne varnosti o dogod
kih, ki so že teden dni prej 
vznemirajli Novo mesto in No- 
vomeščane in o katerih so bili 
„poučeni44 tudi v drugih krajih. 
Naj navedemo, kar nam je uspe
lo pomembnega izvedeti po 
večkratnih prošnjah na upravi 
javne varnosti: „UJV Novo me
sto raziskuje vrsto kaznivih de
janj, predvsem vlomov, ki so se 
zadnje čase vrstili po naših kra
jih. V preiskovalnem priporu so
19-letni Boris Kos, vajenec;
20-letni Branimir Petrič, dijak 
poklicne elektro šole; 26-letni 
Anton Novak, električar pri 
SGP Pionir, medtem ko $ta 
22-letni Ivan Banovec, avtome
hanik brez zaposlitve, in 18-let- 
ni Rudi Nanger, prav tako brez 
zaposlitve, še na begu.44

Dvomimo, če bi bilo senza
cionalistično in neutemeljeno, 
če bi novomeška uprava javne 
varnosti povedala o primeru, ki 
še vedno buri ne le Novomešča- 
ne, nekaj bolj konkretnih po
datkov. V Novem mestu nam
reč govorijo, da ima skupina 
mladih vlomilcev na vesti tudi 
rop karlovške banke; da je za 
zdaj še ubegli Banovec, kije bil 
s še nepravnomočno sodbo ob
sojen zaradi kraje v novome
škem „Božjem grobu44, pretiho
tapil tam ukradene umetnine 
ogromne vrednosti v Italijo, 
kjer naj bi si skupina kupila alfa 
romeo; da sta zdaj Banovec in 
Nanger pobegnila v tujino, kjer 
naj bi iz Italije poskušala uiti 
naprej v Francijo, da ju roka 
pravice ne bi dosegla; da si je 
skupina privoščila tako razkoš
je, kot na primer, da so v gro
supeljskem motelu zahtevali in 
tudi plačali, da so jim sredi no
či odprli bazen; da sta v to vlo
milsko skupino sodila tudi Da
vorin Pezdiršek, pri katerem naj 
bi v hišni preiskavi našli načrte 
za vlom v banko, mimo njega 
pa še Braco Smrečnik, ki naj bi 
ga pred dnevi zaprli; da imajo 
vsi skupaj mimo vlomov na ve
sti tudi preprodajo mamil; da so 
jih našli, ker sta bila ob števil
nih vlomih blizu krajev dogod
kov opažena Kosov in Novakov

avto; da so v Banovčevi zidanici 
na Trški gori z varilnim apa
ratom razrezali ukradeno želez
no blagajno, pobrali iz nje de
nar, blagajno pa vrgli v Krko* da 
ima skupina v Ragovem logu za
kopane milijone, in še marsikaj 
drugega.

Vse, kar se o skupini vlomil
cev ve s podatki z uradnega me
sta, sta za zdaj dva stavka, ki sta 
bila objavljena v Dolenjskem 
listu. V drugih sredstvih javnega 
obveščanja ni bilo ničesar ob
javljenega.

SMRT MILOŠA ŽIBERTA

Drugi primer, ki je razburil 
Novomeščane, je skrivnostna 
smrt Miloša Žiberta. Kaj se je 
bilo zgodilo,Je prav tako še za
vito v skrivnost. „Delo44 je 11. 
maja poročalo pod naslovom 
„Kam je izginil Miloš? 44 nasled
nje: „Dne 4. maja okoli 23. ure 
je odšel neznanokam Miloš 
Žibert, rojen 2. 9. 1954, doma 
iz Novega mesta, Zagrebška 29. 
Osebni opis pogrešanega: visok 
okoli 17Q cm, močnejše posta
ve, podolgovatega obraza, svet
lih, precej dolgih las, oblečen v 
rjavo bluzo in zelene hlače ter 
obut v nizke ijave čevlje z debe
lim podplatom. Kdor bi kaj ve
del o pogrešanem, naj to 
sporoči najbližji postaji milice 
ali upravi javne varnosti Novo 
mesto.44

Takrat so po Novem mestu 
že govorili, da je utonil, potem 
ko je imel incident z milični
kom. Dolenjski list je 23. maja 
objavil naslednjo vest: „17. ma
ja popoldne so pri Volavčah 
našli v Krki truplo Miloša Ži- 
berta iz Žabje vasi. Fanta, kije 
bil zadnje čase brez službe, so 
pogrešali od 4. maja. Preiskoval
ni sodnik je odredil obdukcijo, 
da bo ugotovljen vzrok smrti.44 
Uprava javne varnosti ni hotela 
dati nobenega novega podatka 
za naslednjo številko, ki je izšla 
30. maja.

Žibertova mati izjavlja na
slednje (in je pripravljena s svo
jo izjavo iti tudi pred sodišče, 
na kar smo jo posebej opozorili, 
potem ko se je oglasila v našem 
uredništvu s prošnjo, da bi obja
vila pismo bralcev): „Znano je, 
da sta se Miloš Žibert in njegov 
kolega Vukomanovič 4. maja 
letos odpeljala z avtom proslav
ljat rojstni dan. Novomeška mi
ličnika sta ustavila njun avto, 
toda ker vozilo ni bilo registri
rano in ker ni imelo ene luči, 
sta pobegnila do gostilne „Pod 
smreko44 na Potoku.

Za njima sta prišla tudi milič
nika. Miličnik Dušan Karič je 
stopil v javni lokal k Milošu, ki* 
je s kolegom stal ob točilni mi
zi, ter ga nekajkrat udaril z ži
lavko po hrbtu, ne da bi kaj re
kel ali ga opozoril. Omotičnega 
Miloša je potem miličnik odvle
kel iz lokala, kjer ga je čakal 
sodelavec, mu zvil roke na 
hrbet, Karič pa ga je s pestmi 
udarjal v trebuh in obraz. Milo
ša, ki mu je tekla kri, so hoteli 
odvleči v avto, on pa je zgrabil 
za topol, ki raste ob cesti nad

Krko. Med prerivanjem z milič
nikom se je topol zlomil, milič
nik in Žibert sta padla tri metre 
globoko h Krki. Kaj je tam po
čel Karič z mojim sinom, ve 
zdaj samo še on. Mnogo prič, ki 
je videlo pretep, bo povedalo 
tako, kot sem jaz. Mislim, da bi 
lahko miličniki proti kršilcem 
predpisov ukrepali na drug na
čin, pri katerem moj sin ne bi 
izgubil življenja v Krki.44

Tako pravi mati pokojnega 
Žiberta, po mestu pa krožijo 
govorice, ki vedo povedati, koli
kokrat je bil Žibert udaijen, po 
katerih delih telesa, kako je pa
del v vodo in utonil, in podob
no.

Neizpodbitno je, daje Žibert 
utonil v Krki, da so njegovo 
truplo našli pri Volavčah, da je 
tam Krka dokaj zahrbtna in da 
so tam, kjer naj bi miličnik in 
Žibert padla po bregu proti 
Krki, obesili dva venca.

Tudi v tem primeru so uradni 
podatki silno skopi. V času, ko 
se je po mestu govorilo, da je 
Žibert utonil oziroma da ga 
imajo zaprtega, so z uradno ob
javo iskali pogrešanega, potem 
ko so ga našli v vodi, pa smo 
izvedeli le to, daje odrejena ob
dukcija.

KJE JE RESNICA?

Kajpak nam niti na kraj pa
meti ne pade, da bi vzeli za sve
to resnico vse tisto, kar govorijo 
ljudje. Toda pregovor pravi, da 
je tam, kjer se kadi, tudi ogenj. 
Uprava javne varnosti je kljub 
gostemu dimu, ki se je v teh 
dneh kadil in se še kadi -  saj so 
o obeh primerih v široki okolici 
dobro poučeni44 — dokaj sko
pa s podatki, čeprav bi takojš
nje pojasnilo lahko ogenj spre 
menilo v majhen ogenjček.

Drug pregovor, ki ga ne gre 
zametavati v takih primerih, 
pravi, da se rado zgodi da se iz 
muhe slona naredi. Človeška 
zloba in pretiravanje tudi ne po
znata meja; ker o obeh zadevah, 
ki so hitro postale splošno zna
ne, ni bilo hitrega uradnega spo
ročila, je dobila domišljija pro
sta krila. Ljudje so dodajali, 
spreminjali, ugibali. . .  Od čas
nika pričakuje javnost informa
cijo, ta pa je nima, vzporednih 
„preiskav44 pa ne more in ne 
sme delati.

Ker je Dolenjski list tako kot 
drugi naši časopisi odvisen od 
uprave javne varnosti in drugih 
pristojnih organov, je naše ured
ništvo v ponedeljek še enkrat 
zaprosilo za izjavi načelnika 
uprave javne varnosti v Novem 
mestu Nika Briclja in preisko
valnega sodnika novomeškega

okrožnega sodišča Antona 
Trunklja. Za ponovno prošnjo 
za odgovore na omenjena vpra
šanja smo se odločili, da bi 
lahko tako na najbolj enostaven 
način preprečili zlonamerne ali 
popačene govorice.

Kaj smo izvedeli?

DVE IZJAVI

Načelnik uprave javne varno
sti Niko Bricelj pravi: „O vlo
milski skupini imamo nekaj no
vic. Petriču, Novaku in Banov
cu sta se v preiskovalnem zapo
ru pridružila še Saje in Smreč
nik, medtem ko beži razen Nan- 
geija in Banovca tudi Pezdiršek. 
Organi za notranje zadeve pri
mer še vedno raziskujejo in se 
še naprej ukvarjajo z odkriva
njem obsega delovanja te skupi
ne. Jasno pa je, da se je obseg 
delovanja te skupine v primerja
vi s prvotnim številom kaznivih 
dejanj precej razširil. Za katera 
dejanja in zoper koga je javni 
tožilec zahteval preiskavo, se 
morate obrniti na preiskovalne
ga sodnika.

Clede Žiberta pa na upravi 
javne varnosti mislimo, da bi bi
la kakršnakoli izjava opraviče
vanje pred javnostjo in razburja
nje javnega mnenja. Ljudi, ki 
širijo govorice, bomo kazensko 
preganjali.44

Čeprav o Žibertovi smrti na
čelnik ni hotel dati uradne izja
ve, pa je bržkone mislil na to, 
da je imel pokojni pri sodniku 
za prekrške zajetno mapo in da 
je istega večera, ko je padel v 
Krko, poskusil povoziti milični
ka pri novomeški tovarni IMV, 
kjer so ga poskušali ustaviti. Ne
uradno je bilo doslej mogoče iz
vedeti, da sta miličnika le 
opravljala svojo dolžnost in da 
je med prerivanjem z Žibertom 
miličnik padel skupaj z njim po 
bregu. Medtem kb je miličnik 
obležal na polici, je Žibert pa
del še naprej in od takrat za 
njim ni bilo sledu.

Preiskovalni sodnik novome
škega okrožnega sodišča Anton 
Trunkelj pa pravi: „Glede vlo
milske skupine lahko povem, da 
je zadeva šele v začetni fazi raz
iskave in bo potrebnih vsaj 14 
dni dela, preden bom lahko po
vedal kaj bolj natančnega.

Za drugo zadevo, po kateri 
me sprašujete, pa ne morem re
či ničesar, ker še nisem dobil 
obdukcijskega izvida. Obdu
centa sicer priganjam, toda zna
no je, da dobimo zapisnike vča
sih tudi šele po nekaj mesecih.44

Ko bomo o eni ali drugi za
devi dobili na voljo nove podat
ke, bomo naše bralce z njimi 
kajpak takoj seznanili.

n Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem od
delku: Franc Murgelj, Anica Zupevc, Pepca Setina, Magda Zupančič, 
Alojz Hrastar, Franc lljaž, Jože Cimeimančič, Peter Mali, Marija Bo- 
zovičar, Tomaž Potočar, Alojz Zoran, Rihard Resnik, Anton Vidmar, 
Jože Luzar, Marija Zarabec, Jože Berkopec, Fani Čečelič, Alojz 
Rostohar, Stane Bobnar, Marija Červan, Tilka Košir in Ivan Pavlič, 
člani Novoteksa Novo mesto; Jože Rozman, Ivan Petan, Fani Gazvo
da, Slavko Fink in Ana Sluga, člani Novolesa Straža; Štefka Mežik in 
Franc Somrak, člana Krke -  tovarne zdravil Novo mesto; Fani Deže- 
lan, upokojenka iz Žabje vasi; Pepca Jerman, članica Pekarije Novo 
mesto; Pepca Taborski, gospodinja iz Novega mesta; Pavel Kirn, 
Martin Luzar, Anton Kraševec in Ivan Barlič, člani IMV Novo mesto; 
Darinka Blatnik, Marinka Kovačič, Slavica Rajk, Irena Stubler in 
Danijel Adamič, člani Ele Novo mesto; Drago Peterlin, član Postaje 
milice Novo mesto; Justina Adamič, članica Mercatoija Novo mesto; 
Ignacij Gorenc, Rudi Kuplenik, Vesna Blatnik, Marko Stojanovič in 
Aleksander Povše, člani Novograda Novo mesto; Viktor Kužnik, član 
Hmeljnika Novo mesto; Alojz Bučar, član Novomontaže Novo me
sto; dr. Andrej Baraga, član Splošne bolnice Novo mesto; Slavka 
Turk, Vesna Medvešek, Milan Mrak, Vesna Kavšek, Drago Papež, 
Franc Krušeč, Boris Bosina, Maijan Novak, Anka Tonkovič, Silvana 

, Grževič in Milan Grgič, dijaki Gostinske šole Novo mesto: m
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Možate Titove besede na X. 
kongresu ZKJ so segle globoko v 
srce. Bile so revolucionarna in 
marksistična analiza našega 
družbenega dogajanja, dosežkov, 
pa tudi hudih napak in deforma
cij. Mnogi so že v prvih razpra
vah izluščili bistvo za nadaljnje 
vedenje. Pisatelj Ivan Potrč je 
svoje razmišljanje strnil že kar v 
program.

Izziv peresom
„Prepričan sem, ‘ je poudaril, 

„da bodo naša pisateljska peresa 
po vseh predkongresnih analizah 
in po analizi X. kongresa izra
ziteje in globlje upodabljala vse, 
kar se je v zadnjih letih dogajalo 
v naši družbi. Upam tudi, da bo 
na straneh naše literature in na 
filmskih platnih čedalje manj 
mračnih ljudi in da bo  v umetni
ških delih Čutiti lik tistega bor
ca, ki se je dvignil v boj proti 
deformacij am.“

Ali ni ta  Potrčev „program" 
izziv praksi in pogumu ustvar
jalcev v besedi in filmski sliki?

* J. JUST
V________________________ /

Okoli 600 mladih pevcev iz sedmih šol novomeške občine je pelo 26. maja na pevski reviji v Novem 
mestu. Z glasbene šole Matjana Kozine sta nastopila zbor cicibanov in otroški zbor, iz Šmaijete 
mladinski, iz Otočca pionirski, iz Škocjana mladinski in pionirski, iz Bršlina mladinski, iz šole „Katja 
Rupena“ otroški in mladinski zbor, iz gimnazije pa dekliški pevski zbor. (Foto: S. Mikulan)

PRED KULTURNIMI DNEVI V TREBANJSKI OBČINI

Tabor in salon letos že junija
Tabor likovnih samorastnikov bo pod pokroviteljstvom jugoslovanske »Re
vije« iz Beograda, pokrovitelj salona pa bo Stane Dolanc - Napovedan je 

tudi nastop folklorne skupine iz pobratene občine Obrenovac

Čez približno štirinajst dni se bodo v trebanjski občini začele 
likovne, glasbene, dramske, folklorne in literarne prireditve, ki so 
jim organizatorji (kulturna skupnost, Tabor likovnih samorastni
kov, ZKPO in TIS) nadeli skupno ime: kulturni dnevi. V tem času 
bosta tudi obe likovni manifestaciji, po katerih je šel sloves 
Trebnjega po vseh jugoslovanskih republikah in v tujino.

Kulturne dneve bedo začeli 
učenci osnovnih šol: 19. junija 
bodo v galeriji odprli razstavo

Pisateljica Branka Jurca in odgovorna urednica Pionirskega lista 
Marta Lešnjak (od leve proti desni) sta se udeležili nedavnega sre
čanja dopisnikov v šolska glasila v Trebnjem. Pioniiji so brali svoja 
dela, nastopili so tudi učenci glasbene šole. (Foto: Zdravko Kra
mar)

TRŽAČANI IGRALI V BEO
GRADU -  Stalno slovensko gleda-

Na 7. taboru 
pisec 

»Ukane«
Na 7. taboru likovnih 

samorastnikov Jugoslavije, 
ki bo od 27. junija do 6. juli
ja v Trebnjem, bo sodelovalo 
19 slikaijev in kipatjev iz 
treh republik in obeh avto
nomnih pokrajin. Prvič bo
do obiskovalci likovne umet
nosti lahko videli na delu tu
di Toneta Svetino, sicer pisa
telja znanega obsežnega voj
nega romana „Ukana

Iz Slovenije bo poleg Sve
tine prvič ustvarjal na tabo
ru tudi Sandi Leskovec iz 
Mirne. Ostali slovenski ude
leženci so znani s prejšnjih 
taborskih delovnih srečanj 
ali z razstav v okviru tradici
onalnega salona oziroma z 
razstav v galeriji. To so: 
Anton Plemelj, Greta 
Pečnik, Jože Peternelj, 
Konrad Peternelj, Franc 
Tavčar, Edvin Puntar in 
Viktor Magyar.

Iz Hrvaške pridejo: Stje
pan Škvorić, Drago Belina, 
Branko Lovak, Josip Pinta
rič in Antun Bahunec, iz 
Srbije Janko Brašić in Petar 
Ristič, iz Vojvodine Dragiša 
Bunjevački, Jan Husarik in 
Georgije Popov ter s Kosova 
Milan Nap.

lišče iz Trsta je prejšnji teden 
beograjskemu občinstvu predstavilo 
De Filipov „Božič pri Cupiellovih'4 
in Astruiasov „Torotum bo“ . Na pol- 
mesečni turneji po Jugoslaviji bodo 
Tržačani gostovali tudi v Skopju in 
Ohridu.

NOVOSTI DZS -  Državna za
ložba Slovenije je izdala te dni delo 
Franceta Klopčiča „Neravnodušni 
občan“ ; V obliki trilogije je ta za
ložba ponatisnila pod skupnim na
slovom „Domovina v srcu“ tri knji
ge Antona Ingoliča: „Kje ste Lamu
tovi? “ , „Nebo nad dom ačijo14 in 
„Lastovka čez ocean4*. Mišku 
Kranjcu pa je DZS izdala novelisti- 
čno zbirko „Anketni listi malega 
človeka.44

NOVA RAZSTAVA V KRANJU 
-  Ob konccrtu sopranistke Hilde 
Hoelzl, klarinetista Igorja Karlina in 
pianistke Gite Mally so odprli v 
Kranju prejšnji petek slikarsko raz
stavo Adija Arzenška, slikarja, ki mu 
je stekla zibelka v Ajdovcu pri No
vem mestu. Milena Moškon, kustos 
iz Celja, je v katalog zapisala, da so
di Arzenšek med zanimive predstav
nike sinoptičnega slikarstva in kali
grafije.

MAJSKI „BOREC44 -  Majska šte
vilka revije „Borec44 prinaša na 
uvodnem mestu daljši, s fotografi
jami opremljen sestavek „Ofenzivni 
maj 1944 na Dolenjskem44 izpod pe
resa Lada Ambrožiča -  Novljana. 
Drugi sestavki obravnavajo delo
vanje NOB v drugih delih naše do
movine. Janez Goijan in Manko Go
lar sta v tej številki objavila tudi ne
kaj pesmi.

MLADI IN JEZIKI -  Društvo za 
tuje jez ike 'in  književnosti SRS je 
priredilo sklepno slovesnost ob 
koncu letošnjih republiških in zvez
nih tekmovanj srednješolcev v zna
nju angleškega, francoskega, italijan
skega, latinskega, nemškega in ru
skega jezika. Slovenski predstavniki 
so sc zelo dobro odrezali: zasedli so 
številna prva, ve^ drugih in tretjih 
mest.

njihovih likovnih del, v domu 
kulture pa bo večer „Pojemo in 
igramo za vas“, na katerem se 
bodo predstavili pevci, instru
mentalisti in recitatorji. Tri dni 
kasneje (22. junija) bo v Mokro
nogu kultumo-turistična prire
ditev „Kresna noč“.

Tabor likovnih samorastni
kov, ki bo letos delal pod po
kroviteljstvom jugoslovanske 
„Revije“ iz Beograda, bodo 
slavnostno odprli 27. junija. Ta 
večer bo v Trebnjem gostovala 
folklorna skupina iz pobrate
nega Obrenovca in obisko
valcem prikazala plese jugoslo
vanskih narodov.

3. salon likovnih 
samorastnikov Jugoslavije, nad 
katerim je prevzel pokrovi
teljstvo Stane Dolanc, sekretar 
izvršnega komiteja pri pred
sedstvu CK ZKJ, bodo odprli 
29. junija v večernih urah v avli 
trebanjske osnovne šole -  po 
polurnem koncertu domačega 
pihalnega orkestra. Na razstavi 
bo 49 samorastnikov razstavilo 
90 del: 74 slik in 16 kipov. Po 
otvoritvi bo recital opernih in 
gledaliških umetnikov iz Ljub
ljane. Večer se bo končal s sre
čanjem razstavljalcev in delav
cev ,JDane“ na Mirni.

V torek, 2. julija, se bo v 
Trebnjem predstavilo domače 
mladinsko gledališče, v sredo, 
3. julija, pa bodo obiskovalci

KAJ BO SKUPNEGA?

Predsednik medobčinske kul- 
turno-prosvetne zveze „Bratstvo in 
enotnost44 Adi Gruden iz Karlovca 
je sklical za soboto, 8. junija, v Sa
moboru sejo skupščine, na kateri bo 
govor o nadaljnjem sodelovanju na 
kulturnem področju med občinami 
na slovenski in hrvaški strani Kolpe. 
Zlasti sc bodo pogovorili o skupnih 
nastopih in sodelovanju na revijah 
ter drugih prireditvah, ki bodo do 
konca leta 1974, sklepali pa bodo 
tudi o tem, kako medobčinsko 
kultumo-prosvetno zvezo financi
rati.

lahko prisluhnili  ̂ večeru parti 
zanske poezije * in komorne 
glasbe, posvečenemu tudi dne
vu borcev. Tabor likovnih sa
morastnikov bo končal delo 6. 
julija. Zvečer tega dne bodo 
udeležencem podelili plakete, 
orkester RTV Ljubljana pa bo 
imel v Trebnjem koncert.

Ob podeljevanju bralnih značk učečem

Stari kitajski pisatelj Lin 
Yutang je nekoč zapisal: 
„Bralec, ki tri dni ni ničesar 
prebral, se počuti, kot da je 
njegovo govorjenje prazno, 
brez začimbe . . .  Pisatelj 
ljubljenec in knjiga ljub
ljenka sta kot cvetni prah 
duše. “

Noben velik duh ni mogel 
brez knjige. A dolf Spemann 
pravi: „ Vsakdo končno
najde tisto knjigo, ki mu 
odpre skrivnostna vrata in 
postane njegova najbolj pri
ljubljena knjiga -  knjiga živ
ljenja. Naj jo  išče, dokler je 
ne najde. “

Reinhard Piper ugotavlja: 
„Knjige so mrtve. Lahko jih 
oživiš ali ne — to je odvisno 
od tebe. Branje ne bi smelo 
biti golo sprejemanje. Naj bo 
ustvarjalno, spodbuja naj 
lastna doživetja, lastna de
janja. “ Emile Faguet pri
stavlja: „Brati je čudovito, 
slastno -  vnovič brati še 
bolj slastno, še bolj čudo
vito. “

Te misli sem napaberko
val iz Bratkove knjige „Čas

k n j i g e d a  bi mladi bralci, 
ki jim širom po Dolenjski

prav ta čas . podeljujejo 
bralne značke, začutili, 
kakšno neprecenljivo bo
gastvo na policah včasih ne
upravičeno krije prah, kako 
zvesti prijatelji se skrivajo 
med platnicami. „Vse, kar 
vem in znam, imam od 
knjig, “ je pisal Sartre.
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Vida Brest: mladi jo radi po
slušajo.

„Berite, berite in še beri
te," spodbujajo starejši otro
ke. „Vam, ki ste'bili tako 
pridni, bom zdajle razdelila 
Župančičeve značke, “ je 
prejšnji teden na slavnosti v 
šmarješki šoli vabila učence 
pesnica Vida Brest. „To je 
vaše prvo priznanje, “ je me
nila, Lin Yutang pa bi prista
vil: „Prvi cvetni prah duše. “ 

I.Z .
I. ZORAN

Kaj za Dolenjsko poletje 74?
Čez poletje: v turističnih krajih Dolenjske imenitno kulturno razvedrilo 

Prireditelj spet novomeški Zavod za kulturno dejavnost

Tradicija kulturnih prireditev med „dolgim, vročim poletjem“ 
na Dolenjskem tudi letos ne bo prekinjena. Zavod za kulturno 
dejavnost iz Novega mesta je predvidel, da bi spored Dolenjskega 
poletja 74 obsegal petero gostovanj domačih in tujih ansamblov, 
hkrati pa je tudi že predložil osnutek, kako naj bi te nastope finan
cirali.

Po običaju bodo tudi prire
ditve Dolenjskega poletja 74 v 
dolini Krke, in sicer v znanih 
turističnih središčih ter v No
vem mestu. Prva prireditev bo 
že čez dober mesec: 13. julija

o s SEVNICA *D O L

Gate Quartet iz Združenih 
držav Amerike. To bo ne
dvomno ena najboljših prire
ditev, kolikor se jih je do zdaj 
zvrstilo v okviru Dolenjskega 
poletja.

Avgusta naj bi se zvrstile na
slednje tri prireditve Dolenjske
ga poletja 74: devetega bo na 
Otočcu srečanje z gledališkim 
umetnikom Janezom Škofom, 
ob čemer poudaijajo, da bo to 
zanimiva in nepozabna prire
ditev; 17. avgusta načrtujejo go
stovanje Šentjakobskega gleda
lišča iz Ljubljane, ki bo pri 
kmetijski šoli na Grmu uprizo
rilo Držičevo komedijo „Tripče 
de Utolče“. Ob koncu tega me
seca bodo prišli na svoj račun 
tudi ljubitelji operne umetno
sti: 24. avgusta pričakujejo v 
Dolenjskih Toplicah ljubljansko

Opero, ki bo uprizorila znano 
Donizettijevo delo „Don Pasqu- 
ale“.______________________

MAJ IN JUNIJ V 
DOLENJSKI GALERIJI

21. maja 1974 je bila zaključena 
razstava črno-belih in barvnih repro
dukcij umetnin nemškega rene
sančnega mojstra Lucasa Cranacha 
st. Odprta je bila 8. maja z uvodno 
besedo generalnega konzula NDR 
Horsta Schadowa, ki je razstavo tudi 
posredoval. Razstavo si je v ne
polnih štirinajstih dneh ogledalo 
okrog 1200 obiskovalcev ? med njimi 
skoraj 800 učencev in 
osnovnih in srednjih šol, 
bilo na voljo tudi vodstvo 
kovnih pedagogov posameznih -r -,. 
bodisi strokovne m oči iz muzeja. 
Tako je razstavo obiskalo nad 20 
šolskih razredov iz Novega mesta in 
bližnje ter daljne okolice.

Po Cranachovi razstavi so v gale
riji na ogled dela slikarjev iz Do
lenjske, skupno nad 50 del, ki jih Je ,, 
ustvarilo 15 umetnikov od 1. 1893 
dalje do  članov Dolenjske slikarske  
kolonije v 1. 1973. Sredi junija bo v 
galeriji odprta razstava slovenskega 
slikarstva od baroka do impresi
onizma, na kar javnost in šole že 
zdaj opozarjamo.

10 LET OKTETA
BOŠTANJSKI FANTJE
8. VI. 74’ OB 20" TVD PARTIZAN BOŠTANJ

naj bi se v Šmarjeških Toplicah 
nasmejali satiričnemu kabaretu 
Metla, ki prihaja iz Ljubljane.

22. julija, ko bomo proslav
ljali dan vstaje, bo na Otočcu v 
restavraciji „pri treh gobah“ na
stopil odlični črnski Golden

m . ^

2

Knjige bogatijo
Ne more se odločiti, katera od premnogih doslej prebra

nih knjig ji je bila doslej najbolj všeč. „Če bi se odločila za 
eno, bi kaki drugi napravila krivico. Tega pa nočem, saj knji
ge preveč ljubim .

Nič se ni zlagala.

Razstava krajinarja Marijana Pliberška v Lamutovem salonu v Ko
stanjevici, s katero seje začel XVII. dolenjski kulturni festival, je 
že ob otvoritvi vzbudila veliko pozornost obiskovalcev. (Foto: S. 
Mikulan)

Višja knjiž
ničarka Lea Grabrijan živi s knji
gami in za knjige. Sest let že vo
d i'črnom aljsko  ljudsko knjižni
co, ki je, mimogrede povedano, 
edina ljudska knjižnica v vsej Be
li krajini. Pa bi bilo potrebno, da 
bi bilo knjižnic več. ,,Po vseh 
večjih krajih bi morali biti vsaj 
oddelki knjižnice, v katerih bi si 
lahko ljudje vsaj nekajkrat na te
den sposojali knjige. Število bral
cev bi sc povečalo. A kaj, ko za 
zdaj ni ne primernih prostorov 
niti ljudi, ki bi knjižnice vodili. 
Vse to stane!“

V Črnomlju so najbrž že mno
gi tako kot Lea spoznali, da jih 
branje bogati, da lahko s knjigo 
doživljajo stvari, ki jih sicer ne bi 
nikoli. Število bralcev oziroma 
sposojevalcev knjig je v Črnom 
lju vsako leto večje. „Najbolj pa 
sem vesela,“ pravi Lea, „ko vi
dim, da si ljudje knjig ne sposo
jajo kar tako, pač pa jih tudi res 
berejo. In še posebno spod
budno se mi zdi, da prav mladi 
največ berejo. Pa ne le tistega, 
kar jim predpišjo v šoli. I udi po 
drugih knjigah, zlasti poljudno
znanstvenih, segajo. Starejši pa

se najraje odločajo za branje na
ših in svetovnih klasikov."

Lea Grabrijan

Lea je bila letos enkrat že 
m očno vesela: knjižnica se je iz 
neprimernih prostorov preselil8 
v lepe prostore na Gričku. „K° 
pa si bomo pridobili še čitalnico 
v sosednji sobi, bo moje veselje 
popolno,“ pravi Lea, edini ljud
ski knjižničar v Beli krajini.

B. PODOBNIK



Maja Dokl druga v državi
Na 12. zletu bratstva in enotnosti bosta nastopila 

tudi Miloš Vratič in Maja Dokl

V Zagrebu se je v nedeljo končalo letošnje državno prvenstvo v 
gimnastiki za članice in člane, na katerem je odlično telovadila 
mlada Novomeščanka Maja Dokl, ki je v poljubnih vajah za naj
boljšo jugoslovansko telovadko Šljepico zaostala samo za dvajset 
stotink.

i t i i  i i t i  r  m

V zveznem razredu je tako zma
gala in osvojila naslov državne prva
kinje Slijepica, ki je zbrala 72,75 
točk, Maja pa je osvojila 71,40 točk 
in s tem dosegla do sedaj svoj naj
večji uspeh. Zelo dobro je telovadila 
tudi Majina sestra Jasna, ki je med 
pionirkami višjega razreda osvojila 
Pdlično drugo mesto s 36,30 točka
mi

Med člani je v odsotnosti Kersni
ka in Šoštariča zanesljivo zmagal 
vratič, ki ga bomo lahko gledah tu-

odbojka

TRIM O -K O PER
1:3

Napovedana tekma za pokalno 
prvenstvo Slovenije je bila namesto 
na  ̂ blatnem igrišču v Trebnjem v 
bršlinski telovadnici. V nezanimivi 
in neborbeni igri ter ob slabem soje
nju sodnika Grudna iz Ljubljane je 
zasluženo zmagal Koper s 3:1 (13, 
6, -11, 12) in izločil Trimo.

LJUBLJANA -  KRKA
2:3

V pokalni tekmi so Novomeščan- 
gostovale pri igralkah Ljubljane 

111 po izenačeni igri srečanje zasluže
no dobile. Izkazali sta se predvsem 
Rajerjeva in Fila. Za Krko so nasto
pile: Rajer, Pilič, Boh, Fila, Gostiša 
L Gostiša II, Adamčič, Fabjančič, 
Zevnik in Plantan.

di v Novem mestu. V soboto, 8. ju 
nija, bo namreč še z nekaterimi 
vrhunskimi telovadci nastopil na 
akademiji ob zletu bratstva in enot
nosti. Ob tej priložnosti se bo Novo- 
meščanom predstavila tudi nova vi- 
cešampionka jugoslovanske ženske 
gimnastike Maja Dokl, ki bi morala 
sicer nastopiti na predsvetovnem 
prvenstvu v Varni, pa je lepo mož
nost nastopa zamenjala za novome
ški nastop. Razen Maje se bodo na 
bradlji in v parteiju obiskovalcem 
akademije predstavile še nekatere 
obetajoče mlade telovadke: Rener- 
jeva, Selingeijeva, Dimnikova, Ba
horjeva, Jasna Dokl in še druge.

AMD RIBNICA 
EMKAJTN

V počatitev dneva mladosti je 
bil. v Ribnici avtorally na kate
rem je sodelovalo 38 posadk. V 
petih urah vožnje so posadke 
prevozile 300 kilometrov: Ribni
ca, Travna gora, Kočevje, Gro
suplje, Turjak, Ribnica. Za zma
govalca se ni vedelo do  spretno
stne vožnje, kjer je največ znanja 
pokazal domačin Milan Kajtn in 
zasluženo osvojil prvo mesto. 
Med ekipami so zmagali člani 
AMD Ribnipa pred AMD Celje.

M. GLAVONJIC 
v _____________    s

RIBNICA -  V zadnjem kolu do
lenjske rokometne lige sta bila dose
žena naslednja rezultata: Kočevje -  
Sodražica 15:15 in Ribnica B -  Se
mič 26:17. (F. L.)

f

m m z
V soboto popoldan je bil v telovadnici osnovne šole v Bršlinu v Novem mestu republiški plesni turnir, 
na katerem so nastopili najboljši plesni pari iz republike, številnim gledalcem pa sta se predstavila tudi 
šestkratna državna prvaka. Na sliki: pari med latinsko-ameriškimi plesi.

Ribničani zdrsnili na tretje mesto
V drugi zvezni rokometni ligi grozi izpad Sevnici in Brežičankam

Vse naše ekipe so se z gostovanj vrnile brez točk. Lepo prilož
nost za zmago so zamudile Brežičanke, Čmomaljke pa bi lahko z 
boljšo igro premagale gostje iz Izole. Kot kaže, se bo ekipa Sevnice 
vrnila v republiško ligo.

TRIK O -B R E Z IC E
5:3

Iz Bosanske Gradiške so se Breži
čanke vrnile praznih rok. V prvem

S peto zmago Beti na drugem mestu
V slovenski košarkarski 1A ligi Novoteksova ekipa preložila tekmo

BETI -  MARLES 
102:57

V sedmi prvenstveni tekmi so se 
Metličani tokrat pomerili z  Marleso-

Vrh lestvice v SKL 1A se je spet spremenil, predvsem zaradi 
preložene tekme med Novoteksom in Triglavom, pa tudi zaradi 
krepke zmage metliške Beti, ki se je ponovno uvrstila v sam vrh 
lestvice

vo ekipo. Po slabem začetku nihče 
ni pričakoval tako visokega rezulta
ta, predvsem zaradi spolzkega terena 
in mokre žoge. Polčas se je  končal z 
38:24, v drugem delu pa so se do 
mači igralci predstavili v popolnoma 
drugi luči: s hitrimi protinapadi, 
točnimi meti, pri tem pa je tokrat 
prednjačil razpoloženi Medek.

Za Beti so nastopili: Ž. Vergot 2, 
Murko 7, Kosovac 4, T. Vergot 4, 
Lalič 9, Dautovič 8, Rožič 4, Me
dek 33, Arbutina 2, Popovič 9, Je- 
zerinac 20.

NOVOTEKS -  DOMŽALE 
89:92

V pokalni tekmi proti ekipi, ki 
igra v drugi zvezni ligi, so Novo- 
teksovi košarkarji v prvem delu 
mnogo preveč spoštovali nasprotni
ka, tako da so si gostje nabrali kar 
16 košev prednosti. Ko so domači v 
nadaljevanju začeli Domžalčane tes
no pokrivati po vsem igrišču, se je 
podoba popolnoma spremenila in le 
konec tekme je Domžale rešil, da so 
obdržali tesno zmago.

Novoteks: Splichal 12, Blažič 15, 
S. Kovačevič 22, 2 .  Kovačevič 14, 
Ivančič 12, Poljšak 4, Munih 6, Pirc 
2 .

SAMO ŠE DVA

V nadaljevanju dolenjske košar
karske lige so bili doseženi naslednji 
rezultati: Loka 74 -  Metlika
114:72. Žužemberk -  Bršlin 66:54,

Semič -  Črnomelj 69:90, Dolenjske 
Toplice -  Straža 50:52. Neporažena 
sta samo še Loka 74 in Črnomelj, ki 
sta edina kandidata za naslov spo
mladanskega prvaka. Vrstni red: Lo
ka 74 in Črnomelj po 10 točk, 
Bršlin in Žužemberk po 6, Šentjer
nej, Metlika in Straža po 4 točke, 
Semič in Dolenjske Toplice po 2.

KOČEVJE -  MEDVODE 
75:72

Po odlični igri v prvem polčasu so 
košarkaiji Kočevja v drugi republi
ški ligi tesno, a zasluženo odpravili 
goste iz Medvod. Največ košev za 
domače sta dosegla Kersnič 23 in 
Smole 22. (Z. F.)

POSTOJNA -  KOČEVJE 
49:42

Igralke Kočevja so v prvem polča
su odlično začele. Domače košarka
rice so igrale zmedeno, to pa so 
gostje s pridom izkoristile in poved
le že s 14 točkami razlike. V nada
ljevanju so popustile in tekmo tesno 
izgubile 49:42. (Z. F.)

polčasu so gostje dobro zaigrale in 
ga tudi dobile, v drugem delu igre pa 
so m očno popustile in si s porazom 
zmanjšale upanje, da bodo tudi dru
go leto igrale v drugi zvezni ligi. Bre
žice: Hribernik, Molan, Balon,
Stauber, Bah, A. Mišič 1, Smerkolj, 
V. Mišič 2, Toplak, Lipejj Cetin, 
Vugrinc.

ZENICA-SEVNICA 
28:21

V Zenici so Sevničani več kot 
500 gledalcev razočarali. Igrali so 
slabo, nepovezano, tako da doma
čim rokometašem ni bilo težko do 
seči lepo'zmago. Nekoliko bolje od 
ostalih sta zaigrala tudi tokrat Tr
bovc in Radič. Sevnica: Sirk, Si
m ončič, Sumej 2, Radič 5, Kopriv
nik, Sile 4, Stojs 3, Trboc 7, Bizjak.

ČRNOMELJ -  IZOLA 
6:8 .

Kljub slabemu vremenu sta se eki* 
pi predstavili z dobro igro, gostje pa 
so si zmago zagotovile že v prvem 
polčasu. Z boljšo igro v napadu bi 
lahko domačim rokometašicam 
uspelo v tem tekmovanju osvojiti še 
nove točke. Črnomelj: Starešinič, 
Geltar, Gizdovec, Fortun  1, Grgič 2, 
Bilker 2, Povše 2, Jesih, Švajger 2.

TRŽIČ -  RIBNICA 
20:17

V Tržiču Ribničani niso zaigrali 
najbolje. Dovolili so, da so domači 
povedli s 5:1, nakar so v začetku 
drugega dela najprej izenačili in po
vedli, nato pa ponovno popustili. S 
tem porazom so Ribničani trenutno

Orodna telovadba pn sevniškem 
^tizanu napreduje tako po 

^ožičn osti kot tudi po kako- 
^°sti. Nastop na prostem minuli 

etrtek je pokazal, da vzbuja 
di!- za*1iinanje občinstva. Na 

Meta Slapšak, druga z re
publiškega prvenstva srednje- 

med uspelo vajo. (Foto:

na tretjem mestu, z istim številom 
točk kot igralci Slovenj Gradca. Za 
Ribnico so nastopili: Kersnič I, 
Abraham sberg, Kersnič II 1, Matelič 
1, Mikulin 6, Andolšek 3, Ambro
žič, Tanko, Kersnič III 6.

RIBNICA -  LISCA 
6:24

. V prvenstveni tekmi ljubljanske 
conske rokometne lige so gostje iz 
Sevnice odlično zaigrale in zasluže
no odnesle iz Ribnice obe točki.

M. G.

MED MLADINCI -  RUDAR

Na drugem tradicionalnem mla
dinskem rokometnem turnirju v 
Radečah so zasluženo zmagali igral
ci Rudarja pred ekipo Sevnice, ROD 
in Leskovca. Rezultati: Rudar -  
Rod 10:4, Leskovec -  Sevnica 
9:11, Leskovec -  Rod 8:9 in Sevni
ca -  Rudar 6:9.
__________________________  L. S.

GR CARICE -  V počastitev dne
va mladosti je bil v Grčaricah tradi
cionalni turnir v mnogoboju, na ka
terem so nastopili športniki TVD 
Partizan iz Grčaric in ekipe JLA iz 
Ribnice. V skupnem seštevku so 
zmagali domači športniki. (M. G.)

BREŽICE -  31. maja je bila ura
dna otvoritev sedemsteznega avto
matskega kegljišča v zdravilišču Ca- 
teške Toplice. V borbenih partijah 
se je pomerilo devet sindikalnih 
ekip, zmagali pa so kegljači Pionirja 
TOZD Krško pred ekipo Posavja iz 
Brežic. (V. P.)

METLIKA -  V prvenstveni tekmi 
mladinske košarkarske lige so se do
mači igralci pomerili z ekipo Prul in 
tekmo zanesljivo dobili. Najboljša 
pri domačih sta bila: razpoloženi in 
točni Orlič ter Nemanič, ki seje iz
kazal predvsem z visokimi skoki.

Med osnovnošolci atleti z Grma
Na finalnem tekmovanju za atletski pokal zmagali Novomeščani

ŠPORTNI KOMENTAR

Tableta zdravja se ponuja
„Državljani naj ne bi var

čevali s tabletami zdravja!“ 
vse pogosteje pišejo časniki 
v Nemški demokratični re
publiki. Vendar to niso ta
blete v pravem smislu bese- 
de, pač pa pomenijo te „ta
blete“ teke, kolesarjenje, ve
slanje, plavanje, h o jo . . .

Govorimo o akciji, ki so 
i° športni novinarji v NDR 
Pripravili svoji domovini za 
njen 25. rojstni dan in ki je v 
Nemčiji na mah osvojila šte
vilne občane.

To akcijo bi lahko pri nas 
Primerjali z vse bolj priljub
ljenim trimom, ki pa na Do
lenjskem nikakor ne more 
najbolje zaživeti. Zato je to
liko bolj razveseljiva vest iz 
^elja, kjer so organizirali v 
okviru trima kolesarjenje na

38 kilometrov dolgi progi. 
Te rekreacije se je namreč 
udeležilo nad 2500 ljudi in 
tudi najbolj optimistični or
ganizatorji niso verjeli, da je 
na startu res toliko občanov. 
Med njimi je bil celo 
70-letnik in še veliko nekaj 
manj starih mož in žena.

Tudi na Dolenjskem je 
kolesarjenje močno priljub
ljen Šport, nekateri naši klu
bi pa se lahko pohvalijo že s 
številnimi laskavimi osvo
jenimi naslovi in pripravlje
nimi akcijami. Ali ne bi na 
primer novomeški kolesarski 
klub poskušal posnemati 
celjskega primera? Akcija bi 
skoraj zagotovo uspela. Po
skusimo!

J. PEZtLJ

Prejšnji teden so se končala finalna tekmovanja za atletski šolski 
pokal za srednješolce in osnovnošolce. Med atleti osnovnih šol so 
bili najuspešnejši tekmovalci iz Novega mesta, ki so se na tem 
srečanju izkazali s številnimi dobrimi rezultati.

Mladi atleti so dokazali, da se na 
grmski osnovni šoli z njimi zelo do
bro in načrtno dela, zasluga za to  pa 
gre mentoijem in nekoč odličnim 
slovenskim atletom Matjanu Spilar- 
ju, Janezu Penci in Jožetu Slajkovcu 
ter vodstvu šole, ki ima za šport veli
ko posluha.

Grmčani so osvojili dve zlati me
dalji -  (Toni Kraševec in štafeta 4 x 
60 m -  Avsec, Rihar, Tovšak in Za
letel), tri srebrne (Lapajne v tro
boju, Kranjčič v daljini in štafeta 4 
x 60 m -  Kovač, Košir, Kranjčič in 
Kraševec) ter dve bronasti (Bartol v 
skoku v višino in' Biserka Avsec v 
skoku v daljino). Skupno so Novo
meščani zbrali 1.043,57 točke.

DOBRI REZULTATI 
V KOČEVJU

Šolsko športno društvo osnovne 
šole Kočevje je imelo v počastitev 
dneva mladosti prvenstvo v atletiki, 
na katerem je nastopilo nad 80 
pionirjev in pionirk višjih razredov, 
nekateri med njimi pa so dosegli ze
lo dobre rezultate.

Pionirji - 60 m: Močnik 8,0, 400 
m: Močnik 57,6, daljava: Pahulje 
5,46 m, višina: Pahulje 150 cm, met 
krogle: Progar 12,76 m. Pionirke 60 
m: Potočnik 8,6. 300 m: Potočnik 
46,6, daljava: Marn 4,03 m. višina: 
Ličen 140 cm in met krogle: 
Boldan: 8.12 metra.

A. A.

Pionirji so z 935,57 točke dosegli 
nov slovenski pionirski rekord. Osta
li rezultati: 60 m -  Toni Krašovec 
7,3; Andrej Košir 8,0; 400 m -  
Rafko Kapš 58,0; Franci Beg 60,7, 
višina -  Robi Bartol 170 cm, Miran 
Kovač 170 cm; daljina -  Edi Kranj
čič 582 cm, Igor Ritonja 525 cm; 
krogla -  Stane Mijajlovič 10,94 m.

Ivan Turk 9,93 m; troboj -  Marjan 
Lapajne 173 točk, Gorazd Stanič 
142 točk; štafeta 4 x 60 m -  28,8. 
Pionirke: 60 m -  Vesna Zaletelj 
8,2; Nevenka Rihar 8,4; 300 m — 
Brigita Papež 45,9; Brigita Galič 
49,7; Suzana Gutman 140 cm; 
Vesna Pečavar 140 cm; daljina -  
Biserka Avsec 476 cm, Maja Tovšak 
468 cm; krogla -  Ingrid Progar 9,60 
m; Lidija Sever 8,55; troboj -  
Lučka Brulc 182 točk in Vlasta 
Smrke 110 točk; štafeta 4 x 60 m 
31,2 -  nov novomeški pionirski re
kord.

RIBNICA -  Z 18. kolom se je 
končala dolenjska rokometna liga za 
letošnjo sezono. Kot je bilo pričako
vati, je prvo mesto osvojila ekipa iz 
Črnomlja, ki se je tako uvrstila na 
kvalifikacije za ljubljansko consko 
rokometno ligo. (F. L.)

LESKOVEC -  V prvenstveni tek
mi zasavske rokometne lige za mla
dince so dom ači rokometaši zabele
žili še eno visoko zmago. Tokrat so 
odpravili ekipo Krškega z 22 :13. Pri 
domačih so dobro zaigrali Olovec, 
Janc, Starc in Sribar. (L. S.)

RIBNICA -  V dolenjski roko
metni ligi je bila ekipa Ribnice tista, 
ki so jo  sodniki izbrali za najbolj 
disciplinirano moštvo in ekipo, k ije  
dobila najmanj opominov in ki je 
imela najmanj izključitev. Najboljši 
strelec v ligi je bil Ivan Žeijav iz Ko
čevja, k ije  dosegel preko 150 zadet
kov. (F. L.)

RIBNICA -  V nedeljo bo roko
metni klub Črnomelj priredil turnir,, 
na katerem bodo sodelovale ekipe 
Semiča, Kočevja in Ribnice. Ob tej 
priložnosti bodo dom ači izročili 
ekipi Ribnice pokal za najbolj disci
plinirano ekipo, priznanje pa bo do 
bil tudi Ivan Žeijav, k o t najuspeš
nejši strelec lige. (F. L.)

ČRNOMELJ -  V okviru prazno
vanja meseca mladosti je bilo v 
Črnomlju mladinsko šahovsko' 
ekipno tekmovanje. Vrstni red: Sta
ri trg ob Kolpi 8,5 točke, gimnazija 
8, Kot pri Semiču 6,5 in Preloka 1 
točka (K. K.)

KRMELJ -  Ribiška družina je na 
ribniku v Krmelju priredila tekm o
vanje, na katerem je nastopilo 50 
tekmovalcev. Vrstni red: Dominik 
Span, Viki Košar (oba Sevnica), Li
no Brec (Mirna) in drugi. Tekmo
vanje je bilo zelo dobro organizi
rano. (B. D.)

KOČEVJE -  V domu kulture je 
bilo prejšnji teden tekmovanje v na
miznem tenisu. Zmagala je  vrsta 
Itasa, ki je nastopila v postavi 
Adlešič, Oražem in Struna. Na dru
go mesto so se uvrstili igralci gimna
zije, na tretje mesto pa osnovna šola 
Kočevje. (Z. F.)

LESKOVEC -  V zadnjem tednu 
so se pioniiji Leskovca in Krškega v 
rokometu pomerili že drugič. V prvi 
tekmi so zmagali gostje 7:12, v dru
gi tekmi pa so Leskovčani zaigrali 
bolje in srečanje se ie končalo ne
odločeno 14:14. (L. S.)

RIBNICA -  Prvenstveno nogo
metno tekmo ljubljanskega prvega 
razreda so Ribničani odigrali v go
steh in po dobri igri z gostovanja 
prinesli dragoceno točko. (M. G.)

LESKOVEC -  Letošnjega 22. 
partizanskega marša v Kumrovcu se 
je udeležil tudi član TVD Partizan iz 
Leskovca Lojze Sribar. Med mno
gimi znanimi maratonci iz vse Jugo
slavije (69) je zasedel solidno 44. 
mesto. (S. L.)

KOČEVJE -  Tekstilana je pripra
vila že tradicionalno šahovsko 
prvenstvo, na katerem je nastopilo 
šest ekip. Zmagala je vrsta Apreture 
s 15 točkami, za zmagovalno vrsto 
pa sta nastopila Struna in Vidmar.

KOČEVJE -  V troboju osnovnih 
šol iz Delnic, Ribnice in Kočevja so 
zmagali dom ači športniki. Izmed 
osmih možnih prvih mest so osvojili 
tri, kar jim je zadostovalo za skupno 
zmago. Vrstni red: Kočevje 385 
točk, Delnice 295 in Ribnica 160 
točk. (Z. F.)

TENIŠKI TURNIR

V soboto in nedeljo bo na teni
ških igriščih na Loki v Novem mestu 
prvenstvo za posameznike in dvoji
ce. Turnir se bo obakrat začel ob 9. 
uri. *

Na sliki so mladi atleti iz osnovne šole Grm s svojim mentoijem Matjanom Špilaijem, ki so v finalnem 
tekmovanju za atletski šolski pokal med osnovnošolci prepričljivo osvojili prvo mesto.
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STIPENDIJE
Tovarna stilnega pohištva in notranje opreme „SLOVENI- 
JALES—STIL LES", SEVNICA

RAZPISUJE
za šolsko leto 1974/75 štipendije za študij na srednjih in 
visokih šolah, in to:
— ENO ZA EKONOMSKO FAKULTETO
— ENO ZA ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ARHITEKTU

RO (NOTRANJA OPREMA)
— DVE ZA ŠTUDIJ NA FAKULTETI LESNE STROKE
— TRI ZA SREDNJO TEHNIŠKO ŠOLO LESNE STRO

KE
— TRI ZA SREDNJO EKONOMSKO ŠOLO

POGOJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE SO:
— najmanj dober učni uspeh v zadnjih dveh letih šolanja v 

osnovni šoli ali srednji šoli,
— študentje visokih šol morajo imeti iz opravljenih izpitov 

najmanj povprečno oceno 7,5,
— ob enakih učnih uspehih imajo prednost socialno šib

kejši prosilci in otroci borcev NOV,
— prednost imajo prosilci, katerih starši imajo stalno biva

lišče V občini Sevnica in njenem ožjem okolišu.
Prosilci naj prošnje pošljejo na naslov podjetja, vlogi pa prilo
žijo overjene prepise ali fotokopije spričeval zadnjih dveh 
let, študentje visokih šol pa potrdilo o opravljenih izpitih. 
Rok prijave traja 10 dni po objavi.

PROSTA UČNA MESTA!
za izučitev poklica POHIŠTVENEGA MIZARJA 
POGOJI:
— uspešno dokončana osemletka
— veselje do opravljanja poklica mizarja

— prednost imajo prosilci, ki imajo stalno bivališče na 
območju Sevnice

— starost do 17 let

Kandidati naj svoje vloge pošljejo na naslov podjetja v roku 
10 dni po objavi, s tem da vlogi priložijo spričevalo prvega 
polletja osmega razreda osnovne šole, zaključno spričevalo 
pa takrat, ko ga bodo prejeli na šoli.

INEX ADRIA AVI0PR0MET

SORODNIKI 
ZDOMCEV V NEMČIJI!

Izkoristite vsak ponedeljek, petek in soboto linijo Ljubljana 
—Duesseldorf—Frankfurt—Stuttgart—Hamburg—Hannover in 
nazaj.
Linija je namenjena samo zdomcem in njihovim sorodnikom. 
CENA: od 750 din naprej glede na relacijo in 50 % ceneje od 
redne linije.
Prodaja kart: Generalturist Karlovac, IAA Ljubljana, Titova 
48, tel. 0618313-366.

SCHIEDEL —  YU —  

Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi

PGP

G R A D N J A  Ž A L E C

i i

t k m r n

S S K

Zgodilo seje.V.

POMOTA — V Novem Sadu so 
zgradili izredno lep nebotičnik z 
modernimi kom fortnimi stanovanji, 
toda vsej lepoti navkljub so stano
vanja -  prazna. Mesečna najemnina 
je namreč fantastično visoka: znaša 
kar 2350 dinarjev na mesec. Vse 
skupaj je še bolj neverjetno, če 
dodamo, da so stanovanjski nebotič 
nik namenili — upokojencem.

STAROSTNE TEŽAVE -  V 
Azerbajdžanu živi 114-letna ženska, 
ki že celih sto let tke na statvah. 
Trdoživa starka pravi, da nima nobe
nih večjih težav, razen kadar mora 
ločiti vnuke, pravnuke in prapravnu- 
ke. Pri tem bi odpovedal še tak mla
denič.

OGNJEVIT TEMPERAMENT -  
Londonski zdravnik Kenneth Tur
ner ima že 92 let, a tako ognjevit 
temperament, da se je kljub letom 
ponovno poročil. Za soprogo si je 
izbral 24-letno trebušno plesalko ju 
goslovanskega rodu. Toda njun za
kon ni zdržal dolgo. Žena se je loči
la, ker se ji je zdel mož preveč pod
jeten. Verjetno je gospa imala tre
bušnega plesa že po lokalih dovolj in 
je upala, da bo vsaj doma mir.

PREROKI -  V središču Zagreba 
se je porušilo stopnišče neke stano
vanjske hiše. V nesreči sta bila težje 
ranjena neka ženska in otrok. Last
niki stanovanja so izjavili novinar
jem, da so že dalj časa vedeli, da je 
stopnišče nevarno in da se bo  neke
ga dne zrušilo. Ta vednost jim je bi
la, kot kaže, dovolj. In če drugega 
ne, so se izkazali ko t dobri preroki.

ZDRAVLJENJE ŽIVCEV -  Hči 
slavnega Charlieja Chaplina si zdravi 
živčno napet9st na svojevrsten na
čin: zrahljane živce spravlja v red s 
plesom. Žal pa ima to zdravljenje to 
slabo stran, da njenemu soplesalcu, 
španskemu režiseiju Carlosu Saura- 
ju, pri plesu trpe živci.

REKORD -  Še en nov svetovni 
rekord imamo: Kevin Farrell in 
Corey Fletcher sta celih sedem ur in 
pol stala na eni nogi. Po veliki zmož
nosti obeh nadebudnih fantov bi 
lahko z gotovostjo sodili, d a ju  je na 
svet res prinesla štorklja.

NAGRADA ČAKA -  Neka 
angleška knjižna založba je skupaj s 
k lubom  za strahove, ki je nastal že 
pred 170 leti, razpisala 25.000 
funtov šterlingov za tistega, ki bo z 
neovrgljivimi dokazi izpričal, da du 
hovi res obstajajo. Nagrada še vedno 
čaka, čeprav je znano, da so duhovi 
vsakdanji znanci angleških domov, 
toda morda so tako zelo sramežljivi, 
da se ne upajo s hišnimi lastniki po 
nagrado.

KAKO PREVERITI? -  Skof 
Avgustinos iz grškega mesta Florine 
je ukazal svojim duhovnikom, da  ne 
smejo poročati parov, ki niso več 
nedolžni in so imeli pred poroko 
spolne odnose. Sedaj so duhovniki v 
veliki zadregi, ker ne vedo, kako naj 
preverjajo nedolžnost mladoporo
čencev. V posteljo z njimi jim ver
jetno ne bo  treba iti!

NE DA IN NE DA --N ek i avto
mobilist v Nemčiji je zagrešil pro
metni prekršek. Ko so ga policaji 
ustavili in od njega zahtevali pro
m etno dovoljenje, da bi ga mu od
vzeli, je pogumni avtomobilist dovo
ljenje stlačil v usta, ga prežvečil in 
požrl. Ce človek noče dati, potem  
pač ne dda . .  .

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice

Toda mi smo včasih rogometni
(In  t a k o )  se naš lepi Šent-Jemej lepša in 

lika, posebno pa, ako bo dobil toliko krasnih 
novih šolskih poslopij, kakor nam jih je višja 
gosposka zavkazala sezidati, in sicer: dvoraz- 
rednico v Orehovici, dvorazrednico v Vrhpolji 
in pri Grobljah ter enorazrednico v Gor. Gra
diščih. Vidite, to ni kar si bodi. Pa mi smo včasi 
rogometni in nezadovoljni. Ako naš ojstri nad
učitelj po postavi želi in zahteva, da naj otroci 
redno šolo obiskujejo, se tudi izgovarjamo, da 
imajo otroci uro hoda v šolo, in torej jih ne 
moremo in nočemo pošiljati. Sedaj pa, ko so 
nam zaukazali šole zidati, da bi lahko otroci 
hodili v šolo, smo se na Dunaj pritožili in pro
sili, da naj bo v Šent-Jemeju tako velika šola, da 
bo osem gospodov učiteljev. Kaj nismo 
kunštni?

( V o j a š k a  g o d b a )  je koncertovalasre
do zvečer pri Bruneiju, v četrtek na kolodvoru 
pri slavnem vlaku. Na obeh koncertih je bilo 
obilo ljudstva. Domači godbi pa je tudi dosta 
posla ostalo. Z zadovoljstvom priznavamo, da 
so bili člani domače godbe prijazni in da niso

Debelost 
je lepa

Naši predniki so očitno 
imeli povsem drugačen 
okus, kar zadeva žensko lini
jo. Občudovali so polne, 
bolj debelušaste ženske. 
Skoraj v vseh preteklih kul
turah je bila obilna ženska 
ideal ženske lepote. Miloška 
Venera, Kleopatra, Ruben
sove, Rembrandtove in 
Renoirove ženske se vse po
našajo z obilnim, za naše 
pojme debelim telesom. Da
našnji čas in ideal ženske sta 
popolnoma nasprotna: 
ženske hočejo biti vitke, su
he, tanke, živimo pa bolje 
kot prej.

Dr. Paul Scholten, speci
alist za porodništvo iz San 
Francisca, meni, da je prišel 
čas, ko je treba napovedati 
vcgno hujšanju, in da je tre
ba priznati, da so tudi debe
lejši ljudje zdravi in lepi. 
Ugotavlja, da so Evropejke 
in Amerikanke postale nev
rotične od same želje po 
čimbolj vitki liniji. Na leto 
potrošijo težke milijone za 
raznovrstne shujševalne pre
parate, pilule in dieto. Poleg 
tega pa začne ženske, ki jih 
narava ni obdarila z vitko li
nijo, napadati občutek kriv
de in manjvrednosti, kar 
povzroča tako duševne kot 
telesne motnje v zdravstve
nem stanju modeme ženske. 
Povsem naravno je, da žen
ska v zrelejših letih pridobi 
nekaj kilogramov teže. To še 
ni nikakršen vzrok za obupa
vanje in obiskovanje shujše
valnih tečajev. Treba se je 
samo sprijazniti s tem.

„Dvomim o koristnosti 
vitkosti za ulravje," piše dr. 
Scholten v neki ameriški me
dicinski reviji. „Dejstvo je, 
da tesnoba in strah pred de
belostjo bolj &odujeta srcu 
kot debelost sama. Naša 
družba je postala nevrotična 
in stalno koleba med strogo 
dieto in pretiranim hranje
njem. Srednje poti sploh ne 
poznamo več.“

Ameriški zdravnik pri
merja sedanjo manijo shujše- 
vanja z nagnjenji do mamil, s 
to razliko, da je sužnjev huj
šanja več kot narkomanov.

Velik del Medvedje jame leži 
pod morsko površino. Na sliki: 
vhod v podvodni del jame.

Naša obala 
se ugreza

Medvedja jama na 
otoku Murter - trden 

dokaz

Da jadranska obala počasi to
ne, ni več nobenega dvoma. 
Stalne meritve jugoslovanskih 
in italijanskih strokovnjakov so 
pokazale, da se naša obala po
greza v morje za 1 do 4 mili
metre na leto. Svojevrsten do
kaz temu naravnemu pojavu so 
tudi številni potopljeni deli sta
rorimskih zgradb v Jadran
skem moiju, mozaiki v vodi pri 
Zadru in pri Pulju, rimsko ob
zidje v vodah otoka Ugljan, 
sarkofagi v Kaštelanskem zalivu 
in ob otoku Murteiju. Letos pa 
so jugoslovanski znanstveniki 
dobili še dodaten, morda naj
trdnejši dokaz.

Posebna raziskovalna ekipa, 
ki jo je pripravil zagrebški ted
nik Vjesnik u srijedu, se je od
pravila na otok Lošinj, kjer so 
raziskali Medvedjo jamo. Jama 
se začne na kopnem, njeni raz
vejeni rovi pa se spuščajo glo
boko pod morsko površino. Po
tapljači, ki so se potopili v pod
vodne rove, so ekipi prinesli ne
navadno odkritje. Pod vodo so 
namreč odkrili veliko število 
kapnikov, stalaktitov in stala- 
gnitov, kapniške zavese in ste
bre. Vse to nesporno dokazuje, 
da je bila jama pred davnimi ča
si na površini, ker kapniki pod 
morjem ne morejo nastati. Do
končno starost kapnikov bodo 
še določili v inštitutu „Ruder 
Boškovič44 iz Zagreba.

Eden od potapljačev je med 
raziskovanjem zašel tudi v neki 
del podvodne jame, kjer je opa
zil več kosti jamskih medvedov 
in drugih živali, ki jih ni mogel 
prepoznati. Delce teh kosti je 
ekipa vzela s seboj, da jih znan
stveniki dokončno preiščejo.

slabo tolmačili, če se je tudi vojaška godba na
ročila. Saj so pa tudi vpričo vojaške godbe do
kazali, da tudi kaj znajo, in daje domača godba 
podpore vredna; gospod kapelnik je v kratkem 
času velik vspeh dosegel. Naše Novo mesto je 
imelo istinito slavnostno obleko, zastave in ze
lenje jo je dičilo, prodajalnice so bile zaprte.

(M a ž a r s k i m a l i k ) .  Košuta časte Ma- 
žaiji kakor svojega malika. Na tisoče otrok od 
blizu in od daleč so že pripeljali na njegov grob, 
da se mlada srca nasrkajo Košutovega revoluci- 
jonaijnega duha. Na dan, ko drugod časte 
kristjani Sv. Telo, romali so učenci neke me
ščanske šole na Košutov grob, kjer so učenci 
trosili cvetje, peli in imeli govore. Kam bo vse 
to prišlo?

( O g l a s )  Prodajalnica, ležeča v sredi velike 
vasi, blizo farne cerkve, pripravna za vsako kup
čijo, daje se pod jako ugodnimi pogoji v najem 
za 10 let.

(I/. DOLENJSKIH NOVIC 
1. junija 1894)

Občinska koza
Slovenec je vedno priprav

ljen razkazovati svoje imetje. 
Na kmetih so že od nekdaj 
ogledovali hleve in tipali re
pe v njih. Dandanes pa raje 
razkazujejo avtomobile, ko
palnice, stranišča in bele ku
hinje. Za tujce in meščane 
smo se domislili kmečke 
ohceti. Naj vidijo, kako so se 
nekdaj na kmetih ženili!

Ko je vse drvelo gledat ba
lo v Ribnico, kjer je bilo to
liko hrupa, kot bi se cela ob
čina ženila, sem na kobilici 
odjezdil v belo Ljubljano, da 
vidim, kako so se tam pri
pravili za slovesnost.

Prijezdil sem pred magi
strat in kobilico privezal za 
prvi kol, ki je bil prost. Ogle
dal sem si to reč in na njej je 
pisalo: Vrzi en novec v špra
njo. Vrgel sem ga, kakor je 
velelo pisanje, pa ni nič za
ropotalo in tudi slika se ni 
pokazala. Še malo sem stikal 
naokoli, potlej pa stopil v 
hrame, kjer se bodo mladi 
pari poročili, vendar ni bilo 
veliko videti, zato sem se

vrnil h kobilici, kjer je že 
stal mož postave.

„Je to tvoja kobilica? “ 
me vpraša.

„Moja. Pokaj bi se sramo
v a l m u  odvrnem.

„Čemu nisi vrgel novca v 
uro? “ me strogo opomni.

„Dal sem kot piše. Prav 
tale novec, ki se vidi," se 
branim.

,JVe verjamem. Vrzi še 
enkrat,, sicer te kaznujem," 
mi zažuga.

Vrgel sem, da mu poka
žem, kako ta reč žre novce, 
vendar je to p o t zaropotalo 
in pokazala se je bela slika.

,JVo, vidiš!" se mi zareži, 
„drugo p o t se ne boš tako 
poceni izmazal."

„Prekleta koza!" sem od 
jeze zaklel, kajti domislil 
sem se čevljarjeve koze, ki je 
kar naprej žrla pa vpila, da je 
lačna. Vendar mi odslej ne 
bo lagala. Vsakokrat bom 
poklical moža postave, pa 
naj on meče novec v špranjo 
ali pa čuva kobilico, kadar 
bo ura zgolj novec požrla.

MARTIN KRPAN

Prisluškovalna f 

obsedenost
Prisluškivanje se je ra? 
mahnilo v konjiček 

vadnih ljudi 
 *

Ena najstarejših metod v? 
hunstva je prisluškovanje. N«|’ 
daj so se vohuni skrivali v b' 
žini tajnih prostorov in vlekli rJ 
ušesa, dandanes pa uporablja 
mehanična ušesa in oči,'ki jih)1 
možno neopaženo postal 
povsod. Izdelani so v tako dr<̂  
nih izvedbah, da jih je ntf 
spraviti v vžigalnik, nalepiti f'1 
nogo, vstaviti v pepelnik aliv 
telefon. Drobna, samo tri ceitf 
metre dolga napravica, v kače5 
so izredno občutljiv mirko^' 
oddajnik in baterija, ni nič f  
sebnega v svetu vohunstva. 
seneča pa dejstvo, da so flt
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Mikrofonček, prilepljen na n0, 
ge, skrbno beleži vsako bese<ty ;

modernejše prisluškovalne na' 
prave v zahodnem svetu karv 
prosti prodaji in si jih za p11' 

.memo vsoto denarja lahko na' 
bavi, kdor hoče.

Vohunska prisluškovali 
strast se je v zadnjem času raz* 
mahnila predvsem v Amerik*- 
Postala je celo neke vrste konji
ček za številne državljane. So
sedje snemajo na magne*0' 
fonski trak zakonske prepire so
seske, poulične pogovore, k a 
varniška modrovanja in se p°‘ 
tem naslajajo nad odkritimi i11' 
timnimi stvarmi. Mlada deklet 
na sestanke s fanti jemljejo sktf 
te magnetofone in snemajo ve* 
potek randevuja, potem pa 5 
posnetim gradivom spravljaj0 
svoje ljubimce v neprijetno^1 
Zlorabe vseh vrst se kar vrstij0 
V Ameriki tako cenjena osebA* 
svoboda pa seveda vse bolj P° 
staja le zanosna beseda na P3

P^ U* nff.Prisluškovanju se ni mog00 
ogniti niti na prostem. Za sfle 
manje pogovora v parku, na u11 
ci ali v naravi uporabljajo P°. 
sebne mikrofone. Ti mikrof011 
imajo obliko puške, posnantfJ, 
pa lahko pogovor tudi, če  ̂
kdo pogovarja sto metrov d 
leč. Usmeijeni mikrofon, kot g. 
imenujejo, je treba samo u p ^  
v skupino in preko ojačeval^ 
impulzov se pogovor popoln1 
ma jasno sliši, četudi je skup^ 
ali par sredi gneče na cesti.

Zlata čudesa narave
Narava se je poigrala in nastala je zlata ribica, ki že celo tisočletje

I  
I 
I

I  
I 
I
I
I
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V marsikaterem domu ali 
javnem prostoru v akvarijih 
plavajo pisane, ribice vseh 
mogočih barv, znane pod 
imenom „zlate r i b i c e Lj u 
biteljev teh razigranih živalic 
je po vsem svetu izredno ve
liko, trgovina z njimi pa po
staja vse bolj donosna pano
ga-

Prva zlata ribica je nastala 
po čudni igri narave inje ži
vela prosto v naravi, česar 
nobena njenih potomk ni 
več zmožna. Kitajci s svojim

tradicionalnim zanimanjem 
za zmaje in mitična bitja so 
ta „izrodek44 narave zanesli v 
svoje domove, kjer sojih kri
žali z drugimi ribicami in ta
ko vzgojili več vrst okrasnih 
domačih ribic. Zgodovinski 
viri poročajo, da so bile zla
te ribice razširjene po kitaj
skih domovih že v času dina
stije Sung, ki je vladala od 
leta 960 do leta 1279. Vzre
ja teh domačih ljubljencev 
se je hitro razširila po vsem 
vzhodu in v ,16. stoletju je 
postala že vsakdanja stvar.

Med ljubitelji zlatih ribic je še posebno cenjena levjeglava 
zlata ribica, za katero je treba odšteti tudi do 100 starih 
tisočakov.

Evropa se je z zlatimi ribica
mi seznanila šele v 18. sto
letju, ko so zaživele stare 
trgovske poti. Med prvimi 
ljubitelji zlatih ribic je bil 
francoski kralj Ludvik XV., 
ki mu je te živalice poklonila 
znana dvoma kurtizana Ma- 
dame de Pompadour. Kupila 
jih je od kitajskih trgovcev. 
Tudi ruski knez Potemkin je 
bil znan ljubitelj zlatih ribic 
in steklene krogle z njimi so 
morale biti na mizi pri vsa
kem banketu. V Ameriki pa 
so se kot novost prvič poja
vile na tržišču v drugi polo
vici 19. stoletja. Toda kmalu 
so Amerikanci postali naj
večji ljubitelji zlatih ribic, 
kar dokazuje statistični po
datek, da vsako leto poku
pijo okoli 60 milijonov zla
tih ribic.

•Vzgajanje zlatih ribic je 
težaven posel in zahteva veli
ko skrbnosti in ljubezni. Za
to so še danes najboljši in 
najuspešnejši gojitelji Ki
tajci, Japonci in Korejci. 
Zlate ribice vzgajajo na po
sebnih farmah, od koder jih 
z letali razvažajo po vsem 
svetu. Običajno jih razpoši
ljajo v plastičnih vrečkah z 
vodo, nasičeno s kisikom.

Pred
dvobojem

Določena pravila veli
kega šahovskega boja

Posebni komite Mednarodne ša
hovske federacije je na sestanku v 
Amsterdamu določil, da se bo ša
hovski boj za svetovnega prvaka 
med Robertom Fisheijem in nje
govim izzivalcem začel 1. junija pri
hodnje leto. Če bi Fisher ob do lo 
čenem času ne prišel k dvoboju, bo  
avtomatično izgubil naslov svetov
nega prvaka v korist svojega nasprot
nika. Komite je tudi potrdil dolo
čilo kongresa Fide iz 1. 1971, po ka
terem bo postal prvak tisti, kdor bo  
prvi dobil šest partij (neodločene 
partije se ne štejejo). Po tem sistemu 
sta odigrala boj za svetovnega prva
ka Capablanca in Aljehin leta 1927.

Pretendent mora do 31. marca 
1975 obvestiti predsednika FIDE, 
da se strinja z dvobojem. Kraj, kjer 
se bo odigral dvoboj, mora biti dolo
čen pred 17. februarjem 1975. Če 
se bosta udeleženca sporazumela, da 
se bo spopad odigral v državi svetov
nega prvaka ali izzivalca ali v kaki 
n e v tr in i državi, bo o tem dal 
ustrezno odločbo predsednik FIDE. 
Če pa pride do sporazuma, bo prvih 
petnajst partij odigranih v domovini 
svetovnega prvaka, to je v ZDA, 
ostale pa po sedemdnevnem premo
ru v Sovjetski zvezi, domovini izzi
valca.

Vsak igralec ima med bojem pra
vico zaradi bolezni pavzirati tri dni, 
razen pri prvi igri. Kdor namreč k 
prvi igri ne pride, avtomatično izgu
bi dvoboj. Prav tako nasprotnika ni
mata pravice odpovedati dvoboj z 
utemeljevanjem, da se ne strinjata z 

'vsoto nagradnega fonda. Glavni sod
nik dvoboja in njegova dva pom o
čnika ne m oreta biti niti iz ZDA niti 
iz Sovjetske zveze.

Iz povedanega je razvidno, da so 
pravila dokaj stroga in da se tokrat 
Fisher ne bo mogel igrati z živci svo
jega nasprotnika tako, kakor je to 
storil z enim najbolj simpatičnih 
svetovnih prvakov, Borisom Spas- 
skim.
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27. Roparji so držali ^  Čoln so se spustili 
cesar in oba Paradižnika. *u *K>let so natovorili. 
Kaj bi z njim na morju!

Srečanje na pomolu je P1̂  kar je pristani-
e kdaj doživelo. P o t o k i  & k c ^ k l i  v I

odi
s i c u n j i c  u r u s c i u a  v  l u c u r  s 0  ( j ’ ' «  še tu zalije to 
silno povodenj. Preden p* ^ i l i ,  je Paradižnik

šče kdaj doživelo. Potoki ^ o ^ k l i  v Medeteran, 
cmokanja ni bilo ne kraja n r*. ^  ^ribala se je 
slednjič druščina v Kleop®* ^  da

stegnil roko. Pokazal je gplejo daleč na morju. „Sto
jte!44 je dejal. „Zdaj, zdaj bo . .  .‘4

Računal je Paradižnik v svoji bistri buči: zmikavti 
so si razdelili plen in zdajle se bodo lotili razpok v 
trupu ladje. Pričeli bodo topiti „smolo v prahu44 -  
in . . .

Zares! Ni se zmotil Paradižnik. Niso gostje strmeli v

obzorje minuto, ko je silna eksplozija razparala afriško 
nebo. Galeja se je razklala v ognju in dimu, pogreznfla 
se je na dno Mediterana.

Kdor je imel pet v kemiji, ta ve, da dobiš iz žvepla, 
oglja in solitra smodnik -  ne pa smolo v prahu. Ni pa 
vedel, tudi tisti ne, ki je imel pet v zgodovini, da je 
smodnik že davno pred Kitajci koristno uporabil na! 
Paradižnik!

SKRIVNOSTI DAVNINE
Tako se podatki zbirajo vse bolj okoli tega leta. Toda 

poglejmo zopet v starodavna znanja.
Koledar Majev je sestavljen iz ciklusov po 2760 let. Če 

krenemo po teh ciklusih nazaj, pridemo do letnice 11653. 
Egiptovski sončni ciklus je trajal 1460 let. Od znanega datu
ma konca enega cikla nazaj pridemo do leta 11 542. Do 
popolnoma istega števila pridemo, če gremo po ciklusih asir
skega koledarja, ki je temeljil na mesečevih ciklih. Takšna 
slučajnost je naravnost nemogoča. Lahko le predpostavimo, 
da je vsem koledarjem za začetno točko veljal en in isti 
dogodek. Ta dogodek pa v naših predpostavkah povezujemo 
s kozmično katastrofo.

Tako ugotovljiv datum kozmične nesreče bi bil nekje med 
letom 11.650 in 11.542 pred našim štetjem.

PREDPOTOPNA ZNANOST

Ne glede na to, da imajo zgodovinarji veliko starih tekstov 
in izročil, je vendar daljna zgodovina človeštva zavita v pre
cejšnjo temo. Velikokrat pa nas moti sama mitološka oblika 
starodavnih izročil, da prezremo nekatera neverjetna dejstva.

Kaže, da so v času pred katastrofo obstajale nekatere viso
ko razvite civilizacije. Na to nas opozarjajo tudi mnogošte
vilni zapisi o poskusih, da se nekdanje vrednosti rešijo pred 
nesrečo.

Arabski znanstvenik iz 9. stoletja je napisal, da so nek
danji modreci predvideli katastrofo. „V spodnjem Egiptu so 
zgradili veliko kamnitih piramid, v katere so vgradili čudežna 
spoznanja, ki so bila znana egiptovskim modrecem.4'

Drugi arabski zgodovinar MasUdi, ki je uporabljal za nas že 
davno izgubljene vire, pa je zapisal: „Surid, cesar, kije živel 
pred potopom, je zgradil dve piramidi in ukazal, naj v njih 
vrači skrijejo zapise o njihovih znanjih in o vseh dosežkih 
umetnosti in znanosti z namenom, da jih ohrani za tiste, ki 
jih bodo po potopu razumeli. Velel je tudi zapisati položaj 
zvezd, njihove cikluse.. .  .“

Starogrški znanstvenik Strabon piše o nekih zapisih, ki so 
se očuvali do njegovih časov, a so nastali pred potopom. 
Indijske svete knjige „Agni purana44 in „Bhagavata purana44 
pišejo, da so pred potopom Arijci zapisali svoja spoznanja v 
„Vedah44. Zanimiv je tudi podatek, ki so ga našli med sumer
skimi klinopisnimi teksti. Eden od njih piše, da njihov vladar 
rad prebira knjige, napisane pred potopom.

Tako nam torej stari teksti sporočajo o nekdanjem znanju 
pradavnih civilizacij, ki so izginile v potopu ali neki drugi 
nesreči vesoljnega značaja.

Kar se piramid tiče in pisanja arabskih zgodovinarjev o 
njih, češ da skrivajo pradavno znanje, so zanimivi podatki, ki 
so jih ugotovili v sedanjem stoletju pri merjenju Keopsove 
piramide.

Sama Keopsova piramida se nahaja točno v težišču ze
meljskih celin. Če eno od stranic piramide delimo s širino 

blokov, iz katerih je sestavljena, dobimo število 365, torej 
število dni v letu. Obseg osnovne ploskve piramide je enak 
obsegu kroga s polmerom 147 metrov; kolikor znaša višina 
piramide. Vrednost števila „pi44, se pravi odnos med obse
gom kroga in premera, je nakazan v dimenzijah piramide. Če 
višino piramide pomnožimo z eno milijardo, dobimo s pri
bližno točnostjo razdaljo med Zemljo in Soncem.

O visoko razvitem znanju pred potopom nam zgovorno 
pričajo nekatera dejstva, ki jih ni mogoče prezreti. V zgodo
vini starih civilizacij večkrat naletimo na vednosti, ki nikakor 
niso v skladu s stopnjo civilizacije, zato lahko smatramo te 
vednosti ‘samo kot ostanke prejšnjih znanosti, kot delčke 
znanja, ki s kozmično katastrofo ni propadlo.

Civilizacija Majev v Srednji Ameriki ni poznala tako eno
stavnega izuma, kot je kolo, ni poznala železa, a ji je vendar 
uspelo izračunati dolžino leta veliko natančneje kot Evropi v 
času Gregorija. Potovanje Zemlje okoli Sonca je po izraču
nih astronomov Majev znašalo 365, 242, 129 dni. Naša med
narodna astronomija je s pomočjo najnatančnejših astro
nomskih naprav izračunala, da traja leto 365, 242, 198 dni.

Ravno tako presenetljivo je astronomsko znanje starih Su- 
merijcev. Dolžino leta so izračunali tako natančno, da se od 
današnjih podatkov razlikuje samo za tri minute.

Nerazumljiva je tudi izredno visoko razvita matematika 
starih kultur. Stari Egipčani so poznali pojem milijon in ime
li celo znak za zabeleženje tega matematičnega pojma,- ki je v 
evropsko matematiko prišel šele v Ji9. stoletju. V moskov
skem muzeju primitivnih umetnosti „Puškin44 hranijo papi- 
rusni zvitek, iz katerega je razvidno, da so Egipčani poznali 
število „pi44, ki ga je Evropa odkrila v 17. stoletju in imeno
vala Ludolfovo število, po matematiku, ki gaje izračunal. To 
število so poznali pred Egipčani tudi Sumerijci, ki jim je bil 
poznan tudi zakon, danes imenovan Pitagorov rek. Sume- 
rijski matematiki so računali izredno komplicirane matema
tične operacije, in to v času barbarstva z lesenimi pisali na 
vlažno glino. Njihovo početje je bilo popolnoma brez prakti
čne vrednosti in neuporabno v takratni kulturi. Od kod jim 
torej tako zelo razvita matematika, ki je sploh niso potrebo
vali? Kdo jih je naučil izračunati račun, katerega končna 
vrednost je 195.955.200.000.000, torej število, s katerim 
Evropa ni znala operirati niti v času Descartesa in Leibniza?

Poleg astronomije in matematike nas močno presenečajo 
stare kulture tudi z dosežki na področju gradbeništva, medi
cine, geografije in metalurgije. V strmih Andih stoji mesto 
Tihuanac, zgrajeno iz ogromnih kamnitih blokov, težkih po 
200 ton. Kamnolomi, iz katerih so privlekli te bloke, so od 
mesta oddaljeni 5 kilometrov, ob tem pa Inki niso poznali 
tako preprostega prevoznega sredstva, kot je kolo. Na ozem
lju današnjega Libanona stoje ruševine mesta Balbek. Neka
teri kosi zgradt so težki tudi po 1200 ton. Streha indijskega 
templja Čma pagoda, visokega 75 metrov, je bila narejena iz 
ene same kamenite plošče, težke 2000 ton. Moderno gradbe
ništvo še do danes ni sestavilo dvigala, ki bi lahko dvignilo ali 
premaknilo tako težo.

Vse to je nerazumljivo, nepojasnljivo, razen seveda, če ne 
sprejmemo predpostavke, da so stare civilizacije prevzele in 
ohranile nekaj nam neznanega znanja neke pradavne civiliza
cije, ki je verjetno izginila v kozmični katastrofi, ki je, po 
starodavnih izročilih sodeč, doletela naš rodni planet v sivi 
davnini.

Če te predpostavke ne sprejmemo, potem se znajdemo 
brez besed pred dejstvi, ki jih z vsakim letom več odkrivata 
moderna arheologija in zgodovina.

I
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Zadeva Baškovič z novomeškega Cestnega podjetja je dobila pred sodiš
čem mnogo manjše razsežnosti, kot je sprva kazalo

Dežurni
poročajo

SE KURJE KRAJE -  V noči na
26. maj je nekdo ukradel iz kum ika 
Franca Dobleharja v Ždinji vasi 5 
kokoši in petelina.

KLJUČ PA V VRATIH! -  26. ali
27. maja je neznan tat prišel v stano
vanje Milana Colnaija na Lešnici in 
mu iz denarnice ukradel dva ban
kovca v šilingih, vredna 800 din. 
Čolnar je imel denarnico v suknjiču, 
obešenem v omari. Sobo je sicer za
klenil, ključ pa pustU v vratih, kar je 
verjetno zamikalo tatu. *

UKRADEN PONY -  Alojziji 
Janc iz Novega mesta je 28. maja 
popoldne nekdo ukradel pony, ki ga 
je pustila na novomeškem Glavnem 
trgu.

ŠE PSA JE PREMAMIL -  Roza
liji Robek s Trške gore je neznan 
zmikavt v noči na 26. maja odpeljal 
psa, iz hiše pa odnesel več kosov 
svinjskega mesa.

SAMO DO TOPLIC -  V noči na 
29. maj je nekdo s parkirnega pro
stora pred bloki v Bršlinu odpeljal 
avto Zastava 750, last Franca 
Kumra. Drugi dan dopoldne so avto 
našli pri Dol. Toplicah, vendar še ni 
znano, kdo se je z njim odpeljal na 
vožnjo.

KDO IMA MODRO KOLO? 
Mariji Prešeren iz Smaijete je nekdo 
iz garaže nedograjene hiše v Harinji 
vasi odpeljal žensko kolo Rog 
modre barve.

SPET TA OVINEK!

1. junija zvečer je v ostrem ovin
ku pri železniškem prelazu v Kloštru 
zletel s ceste avtomobil nemške regi
stracije, ki ga je vozil Ivan Bajuk z 
Radoviče. Na tem kraju je bilo že 
več nesreč, domala vse pa se zgodijo 
zaradi prevelike hitrosti. Tudi v Ba
jukovem primeru je bilo tako. So
potnik Franc Kuzmijak iz Ljubljane 
je bil laže ranjen, medtem ko znaša 
gmotna škoda približno 3.000 din.

ODBILO GA JE V SKALE

2. junija popoldne sta v Vel. 
Gabru trčila avtomobila Franca 
Trlepa iz Biča in Cirila Gerdina iz 
Ljubljane. Do trčenja je prišlo med 
srečanjem pri podvozu, posledice pa 
so dokaj huae. Gerdinov avto je 
namreč odbilo v skale, pri tem pa se 
je voznik poškodoval in so ga odpe
ljali v ljubljansko bolnišnico. Na 
avtomobilih je za 10.000 din škode.

Ivan Baškovič, vodja asfaltnega obrata Cestnega podjetja na 
Drnovem, ki je bil tri mesece v priporu zaradi hudih obtožb gospo
darskega kriminala, je bil po več preloženih razpravah le obsojen. 

■»Kazen: 20 dni zapora.
Po obširnih preiskavah, zbiranja 

dokaznega gradiva in končanem po
stopku se je pred okrožnim sodi
ščem v Novem m es tu . izkazalo, da 
ima afera s Cestnega podjetja Novo 
mesto -  zadeva Baškovič -  bistve
no manjše razsežnosti, ko t so se 
obetale. Javni tožilec je že med po
stopkom umaknil obtožbo za vrsto 
kaznivih dejanj.

Prvotna obtožba je Baškoviča 
bremenila grabeža, sklenitve škodlji
ve pogodbe, zlorabe uradnega polo
žaja iz koristoljubja, nevestnega go
spodarskega poslovanja in ponare
janja listin. Razen zlorabe uradnega 
položaja iz koristoljubnosti in pona
rejanja listin,.zaradi katerih je obto
ženec sedel na zatožno klop, so 
ostale točke obtožnice izpadle.

Zlorabo uradnega položaja iz ko
ristoljubja obtožba očita  Baškoviču 
s tem, d a je  leta 1970 neupravičeno 
na stroške podjetja opravil brez-

6lačno asfaltiranje mizaiju Martinu 
ovaku iz Leskovca (vrednost 

11.839 din). V letih 1971 in 1972

naj bi omogočil zidarju Francu 
Petriču iz Krškega, da je na škodo 
podjetja dobil iz asfaltne baze 
24 m3 gramoza (vrednost 800 din), 
in da  je naročil evidentičaiju 
Dimcu, naj tega nikamor ne piše. Ko 
je Dimc kljub temu zabeležil odpe
ljani gramoz, mu je Baškovič list 
vzel. Po obtožbi je Baškovič marca 
1972 še samovoljno premestil stroj
nika Bjedoniča iz obrata na Drno
vem v kamnolom Kočevje, kjer pa je 
delal na nakladalniku zasebnega 
obrtnika Grabnarja, medtem ko je 
evidenca za plačilo tekla pri asfalt
nem obratu. Grabnar naj bi se okori
stil za 2.187 din.

Del obtožbe, za katerega je Ba
škovič tudi odgovarjal, pa se nanaša 
na ponarejanje listin. Podpisal je na 
naročilnici in naročilu za dela 
Francu Poloviču s Sel pri Dobovi iz
mišljenega naročnika Jožeta Glogo- 
viča.

Pri zbiranju dokaznega gradiva se 
je izkazalo v zadevi Novak, da 
Baškoviču krivde ni mogoče doka-

Križ ne pomaga, pomagal pa bi cestni znak, če bi seveda bil. Pred 
Kompoljem je z boštanjske strani zahrbten ovinek, predvsem zaradi 
slabo izpeljane ceste. Ponavadi jo izkupijo tujci. Tako seje končala 
nesreča minulo soboto: renault, cisterna in ford z zdomci so po
škodovani. Kmalu bo tu pokopališče avtomobilov. (Foto: Želez
nik)

Kadar ne delajo zavore
Za las je manjkalo, da ni Martin Žibert povozil 

miličnika, ko ga je na cesti ustavljal

Martin Žibert, fant s Senovega, se je pred novomeškim okrožnim 
sodiščem zagovarjal za hudo obtožbo. Ker je bil v času storitve 
kaznivega dejanja vojak, gaje vojno tožilstvo obtožilo poskusa ubo
ja miličnika, vendar je okrožni javni tožilec obtožbo spremenil, 
tako da se je Žibert zagovaijal le zaradi preprečitve uradnega de
janja uradni osebi.

Fant je 2. februarja letos kot 
vojak prišel na dopust, si izpo
sodil bratov avto in seveda naj
prej zavil k prijateljem. Z avto
mobilom, na katerem zavore 
sploh niso delovale, se je od-

t.Kolikor bolj se nagibamo 
k poletju, toliko bolj na
rašča na dolenjskih cestah 
število prometnih nesreč. Na 
območju občin Črnomelj, 
Metlika, Trebnje in Novo 
mesto je bilo v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta že 13 
cestnih žrtev, medtem ko je 
bilo ranjenih 107 ljudi, od 
tega precej teže poškodo
vanih.

Med umrlimi v cestnem 
prometu so bili letos: 1 voz
nik tovornjaka, 2 voznika

vožnja in izsiljevanje pred
nosti, še vedno pa je vinje
nost med glavnimi krivci. 
Ostali vzroki so: nepravilno 
prehitevanje, prekratka var
nostna razdalja, nepravilno 
vključevanje v promet, ne
previdnost pešcev pri pre
čkanju ceste.

Hude nesreče s smrtnim 
izidom ali težjimi poškodba
mi še vedno terja predvsem 
magistralna cesta med Ljub
ljano in Zagrebom, naslednja 
najbolj nevarna cesta je čez

Že trinajst mrtvih
osebnih avtomobilov, 8 so
potnikov v vozilih, 1 trakto
rist in 1 pešec.

Vzroki nesreč so po po
datkih novomeškega inšpek
torata uprave javne varnosti 
še vedno isti, kot so bili lani 
v istem obdobju, ko je bilo 
sicer 19 mrtvih in 381 vseh 
prometnih nesreč.

Krivci nesreč so največ
krat vozniki osebnih avto
mobilov, šoferji tovornjakov 
in avtobusov, motoristi, ko
lesarji in pešci. Ko sestav
ljajo zapisnike o nesrečah, je 
kot vzrok karambola ome
njena pretežno prehitra

Gorjance, ostale nesreče pa 
so se zgodile v naseljenih 
krajih, vendar pri teh nastaja 
predvsem materialna škoda, 
medtem ko za udeležence r  
prometu običajno ni hujših 
posledic.

Številk ne navajamo zato, 
ker bi hoteli prikazati zgolj 
statistične podatke, gre za 
svarilo in nauk, ki ga vsak 
voznik lahko najde. Turi
stična sezona je na vratih, 
prometa bo vedno več, zato 
nam grozi na cestah tudi 
vsak dan hujša nevarnost. 
Tega se zavedajmo.

RIA BAČ ERH B B B H

peljal v Kostanjevico, ko se je 
popoldne vračal proti domu, pa 
ga je v cestnem križišču pri 
Drnovem ustavljal miličnik 
Anton Benigar. Žibert ni usta
vil, ampak je vozil proti milični
ku z nezmanjšano hitrostjo. Če 
ne bi Benigar zadnji hip od
skočil, bi ga avto povozil, tako 
pa ga je le zadel v desno nogo. 
Po tem dejanju je Žibert od
peljal dalje, a so ga seveda hitro 
izsledili.

Žibert trdi, da je sicer videl 
miličnika, da je vozil strogo 
desno, vendar ni mogel ustaviti, 
ker so mu odpovedale zavore. 
Pobegnil pa, pravi, je zato, ker 
je vozil brez izpita, s tehnično 
pomanjkljivim vozilom in še vo
jak je bil povrhu!

Sodišče je ugotovilo, da je 
vse o zavorah sicer resnično, 
vseeno pa ga je spoznalo za kri
vega po spremenjeni obtožbi in 
mu prisodilo 8 mesecev zapora, 
pri čemer pa mu je vštet tudi 
pripor. Zdaj je fant do pravno
močnosti sodbe na prostosti.

, Verjetno ne bo tako kmalu se
del v avto, zlasti ne, če ne bo 
vozilo popolnoma v redu.

DRNOVO: 
ZAPELJAL V SMRT

29. maja ob 3.55 zjutraj je peljal 
od Zagreba proti Ljubljani po avto
cesti osebni avto s češko registracijo 
Jože Čaleta iz Ljubljane. Petsto 
metrov pred bencinsko črpalko na 
Drnovem mu je nenadoma pripeljal 
nasproti 23-Ietni sirski državljan, ki 
je verjetno med vožnjo zaspal. Vozi
li sta bočno trčili ter sc odbili izven 
vozišča. Takoj je bil mrtev sopotnik 
v sirskem vozilu, težje je bil poško
dovan še drug sopotnik v tem avto
mobilu, v češkem pa lastnik '70-letni 
Alfred, in Marta Štern iz Prage. Ško
de na vozilih je za 180.000 dinarjev.

zati. Evidence za opravljeno asfalti
ranje res ni nikjer, vendar je priča 
Pirc trdila, da Baškovič nikdar ni na
ročil, naj evidenco opustijo, temveč 
je Pirc to opustil iz malomarnosti.

Tudi zadeva Petrič in odpeljani 
gramoz se je na razpravi pokazala v 
drugačni luči. Petrič je res odpeljal 
24 m3 gramoza, vendar je bil ta ma
terial za podjetje neuporaben. Bilje 
odpadni material, ki so ga morali po 
nalogu inšpekcije hitro odstraniti, 
zato so ga dajali zastonj predvsem 
svojim delavcem, pa tudi komurkoli. 
Pozneje je podjetje celo najelo in 
plačalo prevoz, da so ta material od
važali. Prodajati pa gramoza niso 
smeli, ker podjetje za tako dejavnost 
ni bilo registrirano.

Kar zadeva premestitev 'strojnika 
Bjedoniča v Kočevje, je ugotovljeno 
naslednje: Baškovič je res poslal v 
kočevski kamnolom na delovišče 
Cestnega podjetja strojnika Bjedo
niča, ker v mrtvi sezoni na delovišču 
Drnovo zanj ni bilo dela, medtem pa 
so v kočevskem kamnolomu m očno 
pogrešali delovno silo. Tako je Bje- 
donič res delal na zasebnikovem 
stroju, ko pa se je čez čas Baškovič 
spomnil, da strojnik nima kvalifika
cije za tako delo, ga je poklical nazaj 
in tudi podatke o njegovem delu in 
bivanju v Kočevju je posredoval ra
čunovodstvu. Grabnar je dobil ra
čun 2.187 din za Bjedoničevo delo 
in ga tudi plačal, pri tem pa se za
sebnik ni okoristil, ker bi lahko 
drugje dobil cenejšo delovno silo. Za 
vse te primere je senat pod predsed
stvom Janez Kramariča Baškoviča 
oprostil krivde, pač pa ga je spoznal 
za krivega ponarejanja listin. Polo
viču so asfaltirali dela po naročilni
ci, vendar je bil gospodar v Nemčiji 
na delu.

Ko je bilo potrebno izdati račun 
in obračunati, je šel Baškovič k 
Polovičevi ženi po podpis, ta pa ga 
je odklonila, češ da za dela ne ve in 
da  naj to podpiše Glogovič, možev 
prijatelj, ki je tudi Baškoviča sezna
nil s Polovičem. Polovičeva je sve
tovala, naj Baškovič kar sam pod
piše Glogoviča. Tako je tudi naredil, 
podjetje je potem izdalo račun, k ije  
bil v redu plačan. Za to kaznivo de
janje je bil Baškovič obsojen na 20 
dni zapora.

31. maja so v Dol. Topli
cah prijeli 43-letnega Franca 
Zaletela, Gorenjca brez stal
nega bivališča, ko je bežal 
po vlomu in se skril v grmov
je-

Nazadnje je 31. maja 
ukradel Viktoiju Bradaču iz 
Loške vasi uro, medtem ko 
je lastnik spal, ponoči pa je 
vlomil v zidanico Franca Ku
lovca v Straži. Po lestvi je 
skoz okno prišel v poslopje, 
tam prenočil, s seboj pa od
nesel, kar se mu je zdelo pri
memo.

V grmovju 
prijeli tatu

Kot so ugotovili, je Zale
tel storilec cele vrste kazni
vih dejanj v okolici Novega 
mesta. Kradel je na Otočcu, 
v Herinji vasi, tu in tam vlo
mil, zdaj pa je za zapahi. Za
letel je nepoboljšljiv, saj je 
zagrešil vrsto kaznivih dejanj 
takoj za tem, ko je prišel iz 
zapora.
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Odkar smo v zadnjih dveh letih 
bolj začeli gledati pod prste raznim 
nepravilnostim in poudarjati, naj 
ima samoupravljanje tudi glavno be
sedo pri odpravi napak, bi morali po

O  O  med rfc

paragrafi

Pri konkretnem se ustavi?
vseh kolektivih zaživeti organi samo
upravne delavske kontrole. Od teh 
smo veliko pričakovali, kaže pa, da 
se stvari ne razvijajo tako hitro, kot 
je spočetka kazalo. To lahko skle
pamo iz pogovora z naslednjimi:

JOŽE FABJAN, vodja računske
ga sektorja v podjetju NOVOGRAD, 
Novo mesto: — Kontrolo imamo. 
Člani so bili izvoljeni neposredno na 
enak način ko t člani delavskega sve
ta. Vem, da so imeli člani delavske 
kontrole in njihovi namestniki 
skupno sejo, kjer so pretresali svoje 
naloge, kot način in sistem dela. Vse 
to je zapisano v statutu organizacije 
združenega dela. Kolikor jaz vem, 
pa doslej naša delavska kontrola še 
ni obravnavala kakšnega konkretne
ga primera.

LADO SAJE, vodja splošnega od
delka v zdravstvenem domu Novo 
mesto: -  Pri nas smo samoupravno 
delavsko kontrolo izvolili že pred
lani na zborih delovnih ljudi, letos, 
ko smo ustanovili 5 TOZD, pa so 
bile po teh samoupravnih enotah iz
voljene nove delavske kontrole. 
Slednje so komaj izvoljene in usta
novljene, zato jih v praksi še nismo 
občutili, pač pa lahko rečem, d a je  
naš prejšnji kontrolni organ dobro 
delal. Posebno novomeški odbor de
lavske kontrole je imel veliko poka
zati,- saj je  obravnaval več primerov 
nepravilnosti.

MILENA IVANETIČ, predmetna 
učiteljica na osnovni šoli „Katja Ru- 
pena“ v Novem mestu in predsedni
ca organa delavske kontrole: -  
Februarja smo bili izvoljeni, potem 
smo imeli enodnevni seminar, kasne
je pa nismo dobili nikakršnih napot
kov ali črno na belem zapisano, ka
ko naj tak organ v šolstvu dela. To 
bo urejeno s statutom. Po njem bo 
mo delali. Mislim pa, da so naloge 
delavske kontrole preveč odgo
vorne, da bi lahko visele v zraku, ne 
da bi točno  vedeli, kaj hočem o in 
smemo. Ko bo to urejeno, smo pri
pravljeni delati.

R .B .

ŠENTJERNEJ: TRK PRI SRE
ČANJU -  29. maja dopoldne sta si 
naproti pripeljala osebna avtomobila 
zdomec Jože Rudman iz Gabeija in 
Franc Cimerman iz Dobravice. Med 
srečanjem je Rudmanov avtomobil v 
ovinku zaneslo na levo v Cimerma
nov avto, da je škode za 2.000 din.

VINJA VAS: PONY V AVTO -  
Metličan Janez Stopar je 29. maja 
popoldne vozil osebni avto čez 
Goijance, ko mu je pri Vinji vasi po 
levi pripeljal naproti na kolesu s po 
možnim motoijem Milan Fornetzi iz 
Mihovega Stopar je ustavil, voznik 
ponyja pa je zapeljal vanj. Fornetzi 
se je pri nesreči laže poškodoval, 
gmotna škoda pa znaša 4.000 din.

SUSICE: OTROKA POŠKODO
VANA -  Rok Dobravc iz Irče vasi 
je 28. maja dopoldne vozil tovor
njak od Dol. Toplic proti Sušicam, 
ko je s strani zapeljal na cesto 
osebni avto Franc Štravs iz Meniške 
vasi. Vozili sta trčili, pri tem pa sta 
se laže poškodovala 7-letna Franc in 
Marija Štravs, ki sta se peljala z oče
tom. Skoda znaša 5.000 din.

NOVO MESTO: MESTNO
TRČENJE -  V Adamičevi ulici sta 
28. maja pripeljala naproti osebni 
avto Anton Savrič iz Novega mesta 
in avtomobilist Alojz Plantan iz 
čem še vasi. Med srečanjem sta se 
zaletela in imata za 3.500 din Škode.

Šm a r j e  : c i k c a k  p o  c e s t i  -
31. maja popoldne je 14-lctni Marko 
Kirn iz Šentjerneja vozil s kolesom 
cikcak po cesti, naenkrat pa zavil v

HIINOA

Od 1. maja dalje že velja na slovenskih cestah nova odredba o 
omejitvi hitrosti na vseh magistralnih in regionalnih cestah. Na ma
gistralah ne smemo voziti več kot 100 km na uro, na regionalnih in 
lokalnih cestah pa je največja dovoljena hitrost 80 km na uro. Na 
skici lahko vidite, na katerih cestah lahko poženete vozilo do 
100 km, povsod drugod pa velja omejitev 80 km.

levo, ko se je pripeljal naproti z 
avtom Franc Simonič iz Orehovice. 
Kljub zaviranju je avtomobilist fanta 
zadel, d a je  moral v bolnišnico.

PLANINA: ZLETEL S CESTE -  
31. maja popoldne je s kombijem

Precej hitro vozil Adolf Erjavec iz 
lanine pri Semiču, med potjo  pa ga 

je zaneslo s ceste in je trčil v skalna
ti vsek ter se prevrnil. Pri nesreči se 
je poškodovala sopotnica Slavica Ni
količ iz Sredgore, da je morala po 
pomoč v bolnišnico. Gmotna škoda 
znaša okrog 2.000 din.

LOČNA: PREHITRO IN BREZ 
IZPITA -  2. junija je Anton Bajec « 
Sel pri Ratežu vozil proti Novemu 
mestu in ustavil pri pokopališču. Te
daj se je vanj zaletel z osebnim 
avtom 19-letni Zvonko Žibert iz 
Vinice pri Šmaijeti. Ta je pripeljal 
precej hitro, razen tega tudi ni imel 
vozniškega dovoljenja. Povzročil je 
za 9 .000 din škode.

JURKA VAS: TRČENJE IN 
SKODA -  l .  junija je z osebnim 
avtom pripeljal skozi vas Anton Ce- 
govnik iz Pod gore, in ker ni mogel 
ustaviti za stoječim avtobusom, je 
zapeljal v levo in se zaletel v naproti 
vozeči avto Bojana Bencika iz Nove
ga mesta. Skoda znaša 10.000 din.

SOTESKA: TUDI IZRABLJENE 
GUME -  1. junija popoldne je 
A dolf Kraševec iz Gotne vasi vozil iz 
Straže proti Dvoru, in v nepregled
nem ovinku pri Soteski srečal dve 
ženski. Ko je zaviral, ga je zaneslo v 
levo, kjer sc je prevrnil na streho. 
Škode je za 2.000 din.

KOT: PREHITRO MED SREČA
NJEM -  1. junija ob 19. uri sta se 
zaletela z avtomobiloma Janez Vi- 
derberger iz Ljubljane in Alfonz 
Gnidovec iz Ajdovca. Pri trčenju se 
je laže poškodoval Franc  Turk, Gni- 
dovčev sopotnik, škoda pa znaša 
20.000 din.

TIK ZA PETA M I

30. maja zjutraj je Anton 
Jerele iz Brezovice pri Šmar- 
jeti ugotovil, daje bilo v nje
govo hišo vlomljeno. Vlomi
lec je 'razbil šipo na kuhinj
skem oknu, prišel v notra
njost ter prebrskal vse pro
store. Odnesel je nekaj moš
kih oblačil in kos suhega 
mesa. Storilcu so že na sledi.

J



ČETRTKOV INTERVdU
Mokra pošiljka že kmalu

Na jesen -  tako pravi Mi
loš Matko -  bomo v Novem 
mestu naposled dočakali 
otvoritev novega mestnega 
vodovoda, napovedano že za 
minuli občinski praznik. De
la so zdaj že tako daleč, da 
lahko le nepremagljiva višja 
sila prepreči ta dogodek.

Miloš Matko iz Vodovoda: 
„Vojaki pomagajo pri izko
pih."

Na zgradbi, postavljeni 
nad zajetjem oziroma črpa
liščem v Šmarjeških Topli
cah, dokončujejo zadnja 
gradbena in obrtniška dela. 
Črpalki, ki ju bodo poganjali 
motorji z močjo po 130 kw 
(ali po približno 160 KM), 
sta že več mesecev namešče
ni. Izkopi so končani, razen 
na kamnitih terenih. Tudi 
azbestno-cementne cevi, de
bele pol nietra, so položene 
do Lešnice. Ta teden jih bo
do namestili še med Mač
kovcem in Mestnimi njivami 
v Novem mestu. Cevovod bo 
dolg 10 km, sestavljalo pa ga 
bo nad 2.500 cevi, dolgih po  
4 in 5 m.

Zmogljivost novega vodo
voda, ki ga bodo preizkusili 
že poleti, bo 220 litrov vode 
na sekundo. Prvih p e t do de
set let bo vodovod delal le s

polovično zmogljivostjo, kar 
pomeni, da bo po ceveh pri
teklo v Novo mesto na uro 
400 m3 oziroma na dan 
9.000 m3 vode. Poleg Nove
ga mesta bo ta vodovod na
pajal še: Prečno s Huzarje- 
vim kalom in Mirnopeško 
dolino, Otočec, Jelše, Lešni- 
co, možne bodo navezave za 
Stari grad, Trško goro in 
Ždinjo vas, nadalje se bodo s 
to vodo lahko odžejali prebi
valci Družinske vasi, Bele 
cerkve, Drage -  do Zama- 
škega. Prek Prečne je predvi
dena cevovodna povezava z 
Dolnjo in Gornjo Stražo. 
„To p o m e n i p r a v i  Matko, 
„da bo imel novi vodovod 
dovolj vode za levi breg 
Krke od Soic*..~ 7ame- 
škega. “

Stopiškega vodovoda se
veda ne bodo ukinili,- ampak 
še celo okrepili. Vodo bo da
jal tudi številnim podgor- 
janskim vasem in krajem 
proti Birčni vasi. Vodovodi 
na tem območju bodo prišli 
na vrsto po sedanjih progra
mih.

Leta 1953 zgrajeni sto- 
piški vodovod je bil predvi
den za 25 let in 20 .000pre
bivalcev. Potrebe so se toli
kanj povečale, da je največjo 
zmogljivost dosegel že pred 
leti. Ko so ga načrtovali, kaj
pak niso predvideli neka
terih velikih tovarn, ki so 
zrasle v Novem mestu, in tu
di tega ne, da se bo mesto 
tako hitro širilo. Poraba vo
de se je v zadnjem času tako 
povečala, da ji sedanje vodo
vodno omrežje ne bi bilo 
več kos. Zato bo otvoritev 
novega vodovoda, ki bo da
jal po pet do desetletnem za
gonu do 20 .000m3 pitne 
vode na dan, prišla prav
zaprav v zadnjih minutah 
pred dvanajsto.

I. ZORAN

SIMFONIJA MLADOSTI — novomeške gimnazijke se pripravljajo za nastop na zletu bratstva in 
enotnosti, ki bo v soboto in nedeljo v Novem mestu. (Foto: Zvone Šeruga)

Napredek gre tudi v soseske
Novomeška krajevna skupnost je pripravila srednjeročni razvojni načrt, 

po katerem bodo v štirih letih napredovale vse dejavnosti

V štiriletnem delovnem načrtu novomeške krajevne skupnosti so 
predvideli znaten napredek vseh dejavnosti in še posebej razvoj po 
soseskah. Enako skrb bodo odmeijali zdravstvu, socialnemu 
skrbstvu, otroškemu varstvu, kultumo-prosvetnemu delu, telesni 
vzgoji, šolstvu in izobraževanju, družbeni samozaščiti, požarni var
nosti, javni higieni, komunali.

Do leta 1978 naj bi parto- 
nažno službo povečali, organi
zirali pa tudi oskrbo in nego 
bolnikov na domovih. Pomoč 
socialno ogroženim tudi poslej 
ne bo zanemarjena. Otroška 
igrišča naj bi v tem obdobju do
bile vse stanovanjske soseske, 
kulturnemu domu naj bi prizi
dali dvorano in uredili letni ki
no, kulturne in zgodovinske 
spomenike pa bi morali bolje 
vzdrževati. Posebej je v načrtu 
poudarjeno, da se bo krajevna 
skupnost zavzemala, da bo v ce
loti in v roku uresničen 7-letni 
načrt graditve in preureditve 
osnovnih šol. Red in javna higi
ena sodita zraven, zato naj bi v 
naslednjih štirih letih mesto do
bilo na desnem bregu Krke no
vo javno smetišče.

Komunalnemu urejanju so
sesk posveča načrt krajevne 
skupnosti največjo pozornost. 
Asfaltirali naj bi vrsto ulic in 
cest v mestu in v okolici, ostale 
razširili in jih redno vzdrževali, 
k čemur sodi tudi skrb za 
vzdrževanje objektov in naprav 
skupnega pomena. Javno raz
svetljavo je nujno urediti na več 
krajih, prav tako avtobusna po
stajališča za lokalni promet. Ka
nalizacijska dela naj bi opravili

Zborovanja na čast kongresu
V času X. kongresa ZKJ so imeli v večjih novomeških kolektivih zborova
nja, več osnovnih organizacij ZK pa sestanke, s katerih so poslali delega

tom na kongres v Beograd pozdravne brzojavke in čestitke

X. kongres jugoslovanskih komunistov so v novomeški občini 
"pozorno spremljali. Osnovne organizacije ZK so imele izredne se
stanke, v delovnih organizacijah pa zborovanja, s katerih so poslali 
kongresu pozdravne brzojavke.

Med prvimi so zborovali de
lavci v Novoteksu, kjer je bila 
prejšnjo sredo na obisku tudi 
delegacija Arabske socialistične 
unije, ki jo je vodil dr. Moha
med Hafez Ghamen. Zboro
vanja so imeli tudi v Industriji 
motornih vozil, v Novolesu. to

varni zdravil Krka in Podjetju 
za ptt promet.

Občinski komite ZK je 31. 
maja, 1. in 2. junija priredil v 
Novem mestu seminar za letos 
sprejete člane in kandidate za 
ZK. O liku komunista v samo
upravni druži, subjektivnih silah

Na nedavni mladinski konferenci na novomeški gimnaziji so v ZK 
sprejeli 9 novih članov. Slavja seje udeležil tudi sekretar občinske
ga komiteja ZK Janez Slapnik in mladim članom izročil partijske 
izkaznice. (Foto: Z. Šeruga)

v socializmu, religiji, družbeno
političnem in ekonomskem si
stemu Jugoslavije, marksisti
čnem svetovnem nazoru in skle
pih pravkar končanega X. kon
gresa ZKJ so predavali: člana 
izvršnega komiteja CK ZKS 
Franc Šali in Ludvik Golob, 
Ljiljana Gogić, Dušan Zupanc, 
Anton Šporar in Boštjan Kova
čič.

PREKRIVANJE 
SPOMINSKE AVLE

Prejšnji teden so v Novem mestu 
pri Študijski knjižnici Mirana. Jarca 
začeli prekrivati in popravljati spo
minsko avlo, kjer so zapisana imena 
padlih borcev in herojev narodno
osvobodilnega boja.

SREČANJE
POČITNIČARJEV

Počitniška zveza Hrvatske -  iz
vršni odbor občine Varaždin bo le
tos pripravila tradicionalno srečanje 
počitničarjev Jugoslavije, ki se bo 
začelo jutri, končalo pa v nedeljo, 
9. junija. Na srečanje bodo prišli 
mladi iz petdesetih mest, udeležila 
pa se ga bo tudi novomeška mladi- 

*
ČAKAJO 

LOKACIJSKI OGLED

Kje bo stal novi most čez Krko v 
Novem mestu, še ni znano, čeprav 
smo nedavno tega, ko je  šel v podpis 
tudi samoupravni sporazum o sofi
nanciranju gradnje, slišali, da je 
izbrana tako imenovana vzhodna 
inačica, kar pomeni, naj bi šel most 
čez Krko med tovarno perila in to 
varno zdravil ob Cesti herojev. Lo
kacijski ogled namreč še ni bil 
opravljen, ta pa bo podlaga za loka
cijsko dovoljenje za novi most. Ra
čunajo, da bo dovoljenje izdano do 
konca tega polletja, da bi sc jeseni 
že lahko začela pripravljalna dela za 
gradnjo.

„ S m o  člani Iskre, naj
večje oiganizacije združe
nega dela na Slovenskem, ki 
obsega 20 tovarn in speciali
ziranih delovnih organizacij 
v 13 občinah, predstavništva 
in firme pa ima tudi v tujini. 
Se hočete tudi vi pridružiti 
tej 25.000-članski družini? “ 

Tako nekako je naslovila 
novomeška tovarna Iskra va
bilo novim sodelavcem, ki 
j *  išče. To so: delavci za 
priučite v, vajenci, strojni in 
elektroinženiiji ter drugi. 
Kdor se bo odločil, poudar
jajo, bo imel v Iskri mož
nost, da se bo dodatno 
izobraževal.

Iskra odpira 
še eno šolo

Podobno kot pred leti 
prvostopenjski študij na fa
kulteti za elektrotehniko bo 
novomeška tovarna usmemi- 
ških naprav jeseni organizi
rala v Novem mestu tudi tri
letno poklicno šolo elektro 
stroke. Šola je namenjena 
zlasti učencem, ki bodo le
tos končali osnovno šolo, in 
tistim, ki so še brez učnih 
pogodb.

Pred dnevi so Iskrino de
javnost ponazarjali s filmi in 
predavanji po osnovnih šo
lah. Te dni bodo pro
pagando za vpis v novo po
klicno šolo elektro stroke še 
stopnjevali. Potem bo vpis.

VODA IN RED -  SKUPAJ

Novomeški podjetji Vodovod in 
Komunalno podjetje bosta poslej 
ena organizacija združenega dela. 
Tako so se prejšnji četrtek  odločili 
zaposleni na referendumih, ki so ju 
hkrati izvedli v obeh delovnih orga
nizacijah.

DRUŠTVO ZA POMOČ 
DUŠEVNO PRIZADETIM

Društvo za pomoč duševno priza
detih oseb so prejšnji teden ustano
vili v Novem mestu. Vodila ga bo 
psihologinja Vika Avsec. V načrt so 
zapisali, da si bo društvo prizadevalo 
predvsem, da bi posebna šola dobila 
novo poslopje. ^

v nekaterih starih mestnih na
seljih.

Štiriletni načrt kajpak šfe ni 
ovrednoten, zato bomo o samih 
predračunih poročali kdaj pri
hodnjič. Že na prvi pogled pa je 
očitno, da brez težkih mili
jonov (seveda novih) ne bo -šlo 
in tega se načrtovalci dobro za
vedajo. Denar naj bi pripravila 
sama krajevna skupnost s sveti 
sosesk (samoprispevki!), pri
maknila naj bi občinska skup
ščina, dodale pa naj bi tudi or
ganizacije združenega dela. Z 
roko v roki — bo nedvomno 
šlo!

Suhokrajinski
drobiž

AJDOVSKI GASILCI oživljajo 
kulturno dejavnost v tem kraju. V 
svojem sestavu imajo namreč tudi 
dramsko sekcijo, ki je kot prvo na
študirala Finžagaijevo trodejanko 
VERIGA.

KAR 150 DINARJEV (seveda 
novih) zahteva za kvadratni meter 
slabega zemljišča FRANC 
BLATNIK iz Šmihela pri 
Žužemberku -  tako so povedali ga
silci iz Šmihela pri Žužemberku, ki 
pri svojem društvenem domu nujno 
potrebujejo zemljišče. Menda ni tre
ba posebej poudariti, da je cena več 
kot desetkrat previsoka v primerjavi 
s ceno zemljišča v splošnem pro
metu. Zato bi kazalo sprožiti posto
pek za razlastitev tega zemljišča, saj 
gre vendar za potrebo zemljišča v 
splošno ljudsko korist.

MINI ANKETA:

Sprejetje nove ustave in kon
gresi ZK po republikah in avto
nomnih pokrajinah so bili tvoren 
uvod v X. kongres ZK Jugosla
vije, ki po obsegu in pomenu 
predstavlja naravnost zgodo
vinsko dejanje naših delovnih 
ljudi. Posebno pozornost zasluži 
najbrž uvodni govor predsednika 
TITA, ki je bil pred kratkim iz
voljen za prvega Jugoslovana 
brez časovne omejitve. Titove 
besede so se vsem vtisnile v spo
min, zato smo povprašali nekaj 
občanov, kako oni gledajo na Ti
tov prikaz naše stvarnosti:

Kongres
DUŠAN SIMEC, ejektro- 

inštalater: „Govor predsednika 
Tita kot uvod v kongresne raz
prave predstavlja vrh ustvarjalno 
kritične misli o naši stvarnosti, 
zato vsi pričakujemo, da bojo 
ostali delegati še podrobneje pre
mislili posamezna področja ii.’ 
nakazali tvorne poti za naprej."

RUDOLF MORAVEC, upo
kojenec: „Titove besede so
vredne vsega občudovanja, vpra
šanje pa je, ali bojo odgovorni, 
kar smo do neke mere mi vsi, 
izvajali njegove napotke in skle
pe celotnega kongresa tudi v 
praksi.1*

PEPCA TABORSKI, gostin
ska delavka: „Po zadnjih politi
čnih spremembah je jiob ila  svoj 
pomen vloga žensk in mladine, 
pa tudi iz Titovih besed je bilo 
čutiti, da si moramo v to smer še 
naprej prizadevati. Menim, da bo 
kongres dobro premislil našo pot 
samoupravnega socializma, dela
ti pa bomo morali vsi.“

JOŽE ZRIMŠEK, mizarski 
pomočnik: „Iz Titovih besed je 
razvidna najbolj prava podoba 
družbenega stanja pri nas, zato 
bojo njegovi napotki in sklepi 
kongresa gotovo pozitivno vpli
vali na nadaljnji razvoj našega 
samoupravnega družbenega siste
ma. “

DANIJEL RAVBAR, tesarski 
vajenec: „Najbolj prav je, da 
kongres, katerega je z izčrpnim 
poročilom o položaju v Jugosla
viji danes odprl tovariš Tito, 
končno dokaže nam in svetu, da 
je naša pot v prihodnost zgrajena 
na trdni osnovi bratstva in samo
upravnih odnosov.44

NIKOLA PADEVSKI, usluž
benec: „Po 21. seji predsedstva 
in republiških kongresih so T ito 
ve besede izčrpen prikaz tistega, 
kar smo vsi že dolgo čutili.44

D .R .

DVOR K NOVOLESU

Kaže, da se bo mizarsko podjetje 
na Dvoru kmalu pripojilo Novolesu. 
Na seji poslovnega odbora Straškega 
kombinata so menili, da bi se dvor
ski mizarji vključili v tovarno stilne 
ga pohištva. O tem bo razpravljal še 
Novolesov delavski svet. Trenutno 
je na Dvoru 20 zaposlenih, v'okviru 
Novolesa pa bi jih bilo okoli 60. 
Verjetno bodo na Dvoru poslej izde
lovali sanitarno pohištvo.

„BACANJE KAMENA44 -  Stano
valci v samskem domu v Bršlinu so 
prejšnji teden verjetno priredili 
domsko tekmovanje v stari liški 
disciplini „bacanje kamena s rame
na44. Za uradne rezultate in prvake 
sicer ne vemo, prav pa bi bilo, ko bi 
fanlje kamne, s katerimi so tekmo
vali, za sabo tudi pospravili.

NADLEŽNE PRODAJALKE -  
Prejšnji petek dopoldne so po mestu 
občane nadlegovale prodajalke ro- 
štiljev. Najprej so za svoj proizvod 
zahtevale 75 dinarjev, kasneje pa so 
jih po mestu ponujale tudi po 25 
dinarjev. Ce se stranka tudi ob tej 
ceni ponudbi ni odzvala, jo je pro
dajalka brez sramu glasno nekam 
poslala.

NOČNI „AUFBIKS44 -  Nekateri 
občani Dijaškega doma Majde Šilc v 
Šmihelu sc pritožujejo, da v teh so
parnih večerih ne morejo spati, ker 
jih motijo glasni in , junašk i44 mlade
niči, ki se kot mački zbirajo okoli 
internata. Da bi dokazali svojo 
moškost, se včasih tudi zravsajo.

S TRANSFUZIJSKE POSTAJE
-  Prejšnji teden se je na transfu
zijski postaji oglasilo 67 krvodajal
cev, tokrat pa je bilo precej dijakov 
z gostinskega šolskega centra in 
srednje šole za zdravstvene delavce.

ROJSTVA -  Rodili sta: Ana Ja
nežič -  Mikec iz Koštialove 10 -  
dečka in Marija Zmajšek iz Šolske 6
-  Srečka.

POGREBI -  Prejšnji teden je 
jak v 86. letu sta- 

Kettejevega
umrla Marija Pečjak 
rosti, upokojenka iz 
drevoreda 46.

TRŽNICA -  V petek je bila 
tržnica dobro založena, prevladovale 
pa so češnje, ki so bile pri branjev
kah nekoliko dražje kot pri proda
jalcih v kioskih. Cene: cvetača 15 
din kilogram, pomaranče 7 din, ana
nas 14 din, krompir 6 din, paprika 
30 din, čebula 8 din, peteršilj dinar 
za šopek, smetana 15 din za koza
rec, češnje 13 din za kilogram, para
dižnik 25 din in jabolka 4 do 6 din 
za kilogram.

-  Ena gospa je rekla, da je iz 
združevanja vodovodaijev in 
komunalcev nastala pravšna 
štrena za simpozij pravnikov, 
saj so eni na referendumu ob- 
kroževali „združitev44, drugi pa 
„pripojitev.44

NOVOMEŠKA TRIBUNA
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Zrno do zrna - 
kamen na 

kamen
V osnovni šoli „Jurij Dalma- 

tin“ v Krškem je začela poslo
vati pionirska hranilnica. Pred
stavnik Dolenjske banke Ivan 
Glogovšek je ob njeni ustano
vitvi poudaril njen vzgojni po
men. Vodstvu šole se je .zahvalil 
za veliko razumevanje, ki je 
banki pomagalo brez težav ure
sničiti pobudo za ustanovitev

fjrve pionirska hranilnice na Do- 
enjskem.

Vrednost hranilnice je torej v 
njeni vzgojni vlogi. Pionirje bo 
navajala samoupravno poslovati 
s svojim denarjem. Delali bodo 
pod vodstvom mentorice, čla
nice delovnega kolektiva šole. 
Mentorica bo izbirala metode in 
oblike dela z učenci in tako ure
sničevala skupni družbeni cilj, 
da bi se že v otroštvu izobli
kovali dobri samoupravljalci in 
gospodarji. Pionirska hranilnica 
jim bo pomagala pravilno vred
notiti denar in bo  neke vrste šola 
samoupravljanja.

Varčevalci v Krškem bodo za
čeli z malim. Varčevali bodo za 
izlete in druge skupne potrebe. 
Geslo so si na zboru pionirjev že 
napisali na tablo. Takole se glasi: 
Zrno do zrna pogača, kamen na 
kamen palača! Pri upravljanju 
hranilnice se bodo člani sveta 
učili natančnosti, delavnosti in 
odgovornosti.

Na območji* Dolenjske banke 
sc Krčani prvi lahko pohvalijo s 
pionirsko hranilnico. Sledili jim 
bodo pioniiji v Novem mestu, 
Trebnjem in Metliki. Preko teh 
enot bo Dolenjska banka še na
prej razvijala hranilništvo po šo
lali in s pomočjo mentorjev 
opravila družbeno koristno delo 
pri vzgoji mladega rodu.

k_______________

Kaže, da bo brežiški zdravstveni dom treba graditi postopoma. 
Celotno investicijo cenijo na IS milijonov dinarjev, toliko denarja 
pa ne bo mogoče zbrati naenkrat. Iz samoprispevka občanov se bo 
od jeseni zbralo 1,9 milijona, celjski komunalni zavod za zdravstve
no zavarovanje pa bo zagotovil 2,5 milijona dinarjev. Etapno grad
njo bi s temi sredstvi jeseni že lahko začeli.

Idejni projekt za zdravstveni dom 
v Brežicah je na zadnji seji odbora 
za gradnjo obrazložil arhitekt Bojan
Tratnik. Te dni bo izdelal nov pred-

ŽIVAHNO -  DELAVNO

V brežiški občini opažamo ta 
čas živahno komunalno in 
gradbeno dejavnost. V mestu so 
znova asfaltirali nekaj cestnih 
odsekov. Tudi graditev stano
vanjskih stolpičev napreduje. V 
Artičah in na Veliki Dolini pri
pravljajo modernizacijo cestišč, 
v Pišecah pa gradijo kanali
zacijo, cesto in vodovode.

UČENCI VTABANOVCIH

Minuli teden se je vrnila iz Taba- 
novcev v Makedoniji skupina tri
desetih učencev osnovne šole bratov 
Ribarjev v Brežicah. V Tabanovcih 
je bilo srečanje osnovnih šol, ki no
sijo ime bratov Ribarjev. Brežičani 
so sodelovali s kulturnim progra
mom.

log, v katerem bo upošteval dane 
pripombe.

Člani gradbenega odbora, izvršne
ga sveta občinske skupščine, p re d - . 
stavniki družbenopolitičnih organi
zacij, Zavoda za socialno zavaro
vanje in zdravstvenega doma so se 
zavzeli za racionalno gradnjo. Za
snovana naj bi bila tako, da bi zado
stila trenutnim potrebam. Udele
ženci razprave so se razen tega zav
zeli za tako gradnjo, ki bo ohranila 
čimveč površin. Nekaj zemljišča bi 
morali vsekakor pustiti za more
b itno  razširitev objekta v prihodnjih 
desetletjih.

Zavczto so razpravljali tudi o 
sredstvih, saj gre za investicijo 15 
milijonov dinarjev. V prvi fazi naj bi 
zgradili predvsem najnujnejše pro
store, to je devet ordinacij za splo
šno in zobozdravstveno ambulanto, 
lekarno, protituberkulozni dispan
zer, rentgen, laboratorij, žensko 
ordinacijo in reševalno postajo.

Novi zdravstveni dom bo stal na
sproti bolnišnice. Zgradili ga bodo v 
štirih nadstropjih. Pod njegovo stre
ho bo 2850 kvadratnih metrov povr
šine. Za bolnike bo velika prednost 
to, da bodo imeli poslej vse v eni

hiši, tudi po zdravila jim ne bo  treba 
hoditi drugam. V. P.

Nekoč bo to 
pravljica

Marija deseti otrok

Dvaindvajset let je tega, 
odkar se je Šetinčeveim na 
Mostecu rodil desti otrok, 
hčerka Marija. Krst je bil 
tedaj za vso družino velik 
dogodek. Za botra so v ma
tični knjigi zapisali tovariša 
Tita.

Marija je zdaj že sedem let 
zaposlena v brežiški tovarni 
pohištva. Doma so sa
mo še štirje bratje. Vsi otro
ci si sami služijo kruh. Mari
ja je poročena in mati Šest
najst mesecev stare hčerke. 
Živi v Brežicah in je pred 
kratkim dobila družinsko 
stanovanje v bloku.

PREVOZNA DELO 
NI ŠE UREJEN

Delavke v obratu metliške „Beti“ 
v Dobovi ugotavljajo pomanjkljive 
avtobusne zveze za prihod na delo. 
Predlagajo uvedbo delavske proge 
od Župelevcev preko Kapel, Dobove 
in naprej do Brežic. Razmišljali so o 
možnostih za preusmeritev avto
busa, ki prevaža, šolarje. Ta naj bi se 
vračal skozi Kapele ui pobiral de
lavce, ki so zaposleni v popodllanski 
izmeni. Veliko delavk se sedaj ob 
vsakem vremenu vozi na delo s kole
si. Zaradi lega se ne smemo čuditi 
pogostim bolezenskim izostankom, 
ki škodujejo njim samim, kolektivu, 
posredno pa celotni družbeni skup
no sti

PREDLOGE DO 
15. JUNIJA

Družbenopolitične organizacije v 
brežiški občini organizirajo široko 
razpravo o razvojnem konceptu Po
savja. Do sredine junija bodo pote
kale razprave po krajevnih skupno
stih, po krajevnih odborih Socialisti
čne zveze in na sestankih delegacij v 
temeljnih organizacijah združenega 
dela. Stališča, mnenja in predloge 
občanov bodo organizatorji posre
dovah občinski skupščini, ki bo na
to z odlokom sprejela koncept ter 
pri tem upoštevala bistvene pri
pombe iz razprave. p  g

REZERVNI STAREŠINE
Delo rezervnih vojaških starešin 

se je letos v brežiški občini zelo raz
mahnilo. Postalo je bolj množično. 
In prav z m nožičnostjo so se uvelja
vili starešine iz Artič, ki vključujejo 
v svoje delo tudi člane ZB in mla
dince. Zelo disciplinirano obiskujejo 
predavanja o praktičnem  usposablja
nju. V aprilu so se srečali kar dva
krat: Fran Kene iz Globokega in 
Branko Turk iz Artič sta jim na lah
ko razumljiv način dajala praktične 
napotke pri vajah, zato so jim a hva
ležni za trud. m . ZUPANČIČ

Šolsko leto je spet okoli. Učenci brežiške glasbene šole se bodo 
drevi predstavili občinstvu na javnem nastopu v prosvetnem domu. 
Na tej prireditvi bodo tudi letos podeljevali zlate lire tistim, ki so 
bili vsa leta med najboljšimi in so zdaj uspešno končali šesti razred. 
Prejeli jih bodo: Goran Šalamun z oddelka za kitaro, Branka Le
vačič, Alenka Aleksič in Albina Šiško z oddelka za hramoniko ter 
Brigita Bukovinsky, Maja Regovič in Janja Zorko s klavirskega od
delka. Gornji posnetek je z nastopa na interni produkciji. (Foto: J. 
Teppey)

Kdaj novi zdravstveni dom?
V Brežicah ga bodo gradili v etapah - Najprej najnujnejše prostore, pozneje 

vse drugo - Del sredstev zanj bodo prispevali občani iz svojih žepov

Priznanja 0F jih spodbujaj*
Med delavnimi je žirija »zbrala najbolj prizadevne - Letos šestp^

Danes predstavljamo tri organizacije in tri posameznike, ki so na 
seji občinske konference SZDL 29. maja v Krškem prejeli priznanja 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. To so: krajevna organi
zacija ZB NOV Senovo, občinski odbor Rdečega križa Krško, 
osnovna šola Krško, Branko Šoba, Dnšan Stupar in Jože Urbanč. Iz 
utemeljitve žirije povzemamo poglavitne podatke o njihovem delu2 
s katerim so si zaslužili to ugledno priznanje.

. ----
Število k rv o d J g » |2 jy
letu

Krajevna organizacija ZB Senovo 
je največja borčevska organizacija v 
občini. Samoiniciativno skrbi za 
članstvo in ga obenem spodbuja k 
izpolnjevanju dolžnosti do družbe. 
Skrbi za dosledno uresničevanje 
programa združenja, za povezovanje

KOMU PROSVETNI DOM?

Upokojenci in borci v Kostanjevi
ci z iiteva jo , naj dobi prosvetni dom 
drugega upravljavca Z Agrokombi
natom niso zadovoljni, ker upoko
jenci v njem ne dobijo sobe za sesta
janje. Menijo, da ni prav, če ŝ  kul
turnim domom upravlja gospodar
ska organizacija, zlasti še ker so ga 
prebivalci gradili s prostovoljnim de
lom (sedanji upokojenci), zdaj pa do 
njega nimajo nobenih pravic.

z ostalimi družbenopolitičnimi orga
nizacijami in društvi v kraju, z zdru
ženji ZB v občini in zunaj nje. Za 
članstvo organizira izlete v parti
zanske kraje, skrbno vzdržuje obe
ležja NOV in prireja jubilejne prosla
ve, neguje pridobitve revolucije in 
NOB ter jih prenaša na mladi rod.

Občinski odbor Rdečega križa 
Krško se kot humana organizacija 
uspešno uveljavlja na mnogih podro
čjih -  od usposabljanja skupin za 
nego bolnika na domu, usposablja
nja občanov za sosedsko pomoč 
ostarelim, usposabljanja ekip prve 
pom oči v okviru civilne zaščite do 
razdeljevanja obleke in obutve so
cialno ogroženim ter do organizacije 
krvodajalstva. Prav kn'odajalstvo je 
med občani najbolj znano, saj z za
dostno rezervo krvi ustvarja pri njih 
občutek varnosti v primeru nesreče.
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Krško: jubilejni zbor
Zbora šolskih zadrug se udeležuje več kot 200 pi
onirjev iz vseh republik - Številni gostje iz sed

mih tujih držav - Program zbora

Druga P0^

dvorišču bre ^t. 
lepo uspela- .^o 
skovalcev J® 25»
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Zbor šolskih zadrug je tradi
cionalno srečanje mladih zadružni
kov, pedagogov, mentorjev in drugih 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z raz
vojem in pospeševanjem šolskega 
zadružništva. Prvi zbor je bil natan
ko pred desetimi leti, jubilejni, že 
šesti po vrsti, pa se b o  pričel danes v 
Krškem, kamor bodo  v popoldan
skem času pričeli prihajati prvi ude
leženci Več ko t 200 pionirjem iz 
vseh republik in obeh avtonomnih 
pokrajin se bodo priključili tudi šte
vilni gostje, med njimi predstavniki 
iz sedmih tujih držav.

Zavod za šolstvo SR Slovenije, ki 
je organizator tokratnega zbora, je 
neposredno skrb za uspeh velike pri
reditve zaupal posebnemu koordina
cijskemu odboru, ta pa je za gosti
telja določil osnovno šolo Jurija 
Dalmatina, ki ji pomagajo Zveza pri
jateljev mladine in drugi. Vsi se pri
zadevno trudijo, da bi vse potekalo 
v najlepšem redu in da bo  res obse
žen program v celoti uresničen.

Predsednik domačega prireditve
nega odbora, ki ima šest komisij, to 
variš Slavko Smerdel nam je pove 
dal, da bodo vse jugoslovanske o tro  
ke prenočevali njihovi krški vrstnik 
in da je osnutek za medaljo, značke 
in emblem zbora izdelal domačin 
akademski kipar in medaljer Vladi
mir Stoviček. Sicer pa bodo udele
ženci zbora že jutri, to je v petek, 
imeli povsem „deloven" dan. Zjutraj 
bo uradna otvoritev zbora in razsta
ve sodelujočih zadrug. Teinu bo sle
dil posvet z referatom o šolskem

zadružništvu. Popoldne je na progra
mu pogovor o samoupravnih obli
kah dela mladih zadružnikov, raz
prava o šolskem hranilništvu, 
demonstracija modelov v vodi in 
zraku ter ob 19.30 še svečana kul
turna prireditev.

V soboto bodo udeleženci zbora 
najprej prikazali praktično dejav
nost in zasadili pred osnovno šolo 
spominski park. Ta dan si bodo 
ogledali tudi muzej pregnancev v 
Brestanici, tehniški muzej v Kosta
njevici in še marsikaj zanimivega. S 
tem bo delovni program zbora 
končan. V nedeljo se bodo vsi ude
leženci z avtobusi popeljali po poteh 
hrvaško-slovenskega kmečkega upo
ra, čez Bizeljsko v Podčetrtek, 
Kumrovec in skozi Stubico v

Za8Ieb- Z. Sebek
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v občini p o d n je
to se v 
dogajati.

Spominja se, da je bila 
kot šolarka na račun bo- 
trinje vsako leto deležna pa
keta ali drugačnega darila. S 
svojim botrom se še ni sre
čala. Želi mu, da bi čil in 
zdrav dočakal še vrsto let v 
naši sredi.
* Nekoč bo o njein prav go
tovo pripovedovala hčerki. 
Pripovedovala ji bo o svojem 
otroštvu, o petih bratih In 
petih sestrah, o botru in 
očetu kovaču, ki se ga sko
raj ne spominja. Umrl je, ko 
je bila stara komaj dve leti.

Nikomur od njenih ni bilo 
z rožicami postlano, pred
vsem pa ne materi, kije mo
rala po moževi smrti preživ
ljati tako številno družino.

J. TEPPEY

NOVO V BREŽICAH
IZŠLE SO „INFORMACIJE41 -  

Občinski sindikalni svet je ponovno 
oživil izdajanje „Informacij", glasila 
za svoje članstvo. V tej številki ob
vešča o pomenu proslave ob 
50-letnici zloma Orjune. Proslavo je 
1. junija obiskalo v Trbovljah okoli 
350 brežiških občanov. V „Inform a
cijah" beremo razen tega o srečanju, 
ki bo na dan samoupravljavcev 27. 
junija v Ljubljani.

dolži za trud. Za mentorsko delo v 
Zvezi mladine je  letos dobil pri
znanje Anton Cančer, za m entor
stvo v pionirski organizaciji Anica 
Rožič, za mentorstvo pri tehnični 
kulturi Jure Pestotnik in za delo z 
mladimi v dramski skupini Vlado 
Podgoršek. Razen teh so dobili pri
znanja še Ivan Glas, Ivan Škvarč, Jo 
že Blažinč, Jože Pšeničnik in Boža 
Cešnovar.

ŠPORTNE IGRE SE ZAČENJA
JO -  Ta mesec so se začele delavske 
športne igre, ki jih vsako leto razpi
suje komisija za šport in rekreacijo 

ri občinskem sindikalnem svetu, 
portniki iz delovnih kolektivov že 

tekmujejo v odbojki, streljanju, ma
lem nogometu, tenisu in prvič tudi v 
rokometu. Ostale športne panoge 
bodo na vrsti v jeseni. Tekmovanja 
bodo zaključena do  občinskega 
praznika.

V ZAHVALO PRIZNANJA -  
Delo z mladino je zahtevno, zato je 
težko dobiti ljudi, ki bi bili priprav
ljeni žrtvovati del svojega časa mla
demu rodu. Najprizadevnejši dobijo 
vsako leto priznanja, da se jim mla- 
dinskTr- organizacija vsaj delno od-

V GRADAC JIH BO SLO STO -  
16. junija bo v Gradcu v Beli krajini 
počastitev 30. obletnice obnovitve 
organizacije Rdečega križa. Ob
činski odbor RK je sklenil poslati na 
proslavo sto aktivistov Rdečega kri
ža.

SREČANJE Z GORENJCI -  Ko
lektiv cerkljanske osnovne šole je 
podpisal listino o vsestranskem so
delovanju z osnovno šolo v Cerkljah 
na Gorenjskem. Medsebojno prija
teljstvo sta obe šoli potrdili na ne
davnem obisku Gorenjcev v Cerkljah 
ob Krki. Zgledu šole bo sledila še 
krajevna skupnost. Tudi t̂ a name
rava navezati stike s krajevno skup
nostjo v Cerkljah na Gorenjskem.

Udeleženci petkovega občnega zbora 
v Krškem so živahno razpravljali tudi 
opozorili na bodoče naloge sindikatov P jjjjjd 
lavskih stanovanj, naloge v kadrovski 
pospeševanju integracijskih procesov v 0 
sabljanju delavcev za učinkovitejše sam° 
Jožica Teppey)

KRŠKE NO
SEST PRIZNANJ -  Na seji ob- i p J J J

činske konference SZDL je njen nl boSta
predsednik Lojze Stih minulo sredo r c gvjCe in
podelil šest občinskih priznanj 12
Osvobodilne fronte. Prejeli so jih 
Branko Soba z Zdol, Dušan Stupar 
in Jože Urbanč iz Krškega ter ob
činski odbor Rdečega križa, krška . 
osnovna šola Jurija Dalmatina in 
krajevna organizacija ZZB NOV Se
novo. Vsem odlikovancem iskrene 
čestitke!

13 ZBOROV -  Na regionalni re
viji odraslih zborov, ki je bila v ne- jroStanjv"  
deljo popoldne, je nastopilo trinajst |^r§kega- 
skupin iz sevniške, brežiške in do 
mače občine. „Posavska pevska zve- ^
za", organizator prireditve, je bila z _
udeležbo več kot 300 pevcev lahko 
povsem zadovoljna, saj je bilo njiho
vo število na prvi reviji kar za sto 
manjše.

PRIPRAVE NA JUBILEJ -  V
Krškem so odigrali prvo rokometno 
tekmo natanko pred dvajsetimi leti, 
zato se že dalj časa pripravljajo, da 
bi ta jubilej počastili. Na domačem
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več avtobusov delavcev. Kaj bo po 
slej odtehtalo? V Sevnico bi bilo le 
bliže, tovarna konstrukcij bi tudi 
uredila avtobusni prevoz. Poteza je

Kam pokopavati?
Sevnica: še vedno 

manjka za pokopališče

Sevniški kolektivi so od leta 1971 
po družbenem dogovoru prispevali 
denar namensko tudi za sevniške 
Žale in razširitev pokopališča. Ta
krat so predvidevali, da bo vse sku
paj veljalo 1.2 milijona dinarjev, za
radi naraščanja cen in zakasnele do
graditve se je stvar podražila za 672 
tisočakov.

Ce bi pokopališče uredili po spre
jetih  načrtih, bi težave s sevniškim 
pokopališčem rešili vsaj za 15 let. 
Zaradi denarja, ki manjka, ne more
jo urediti vsega, kar bi bilo treba, da 
bi lahko žale tudi uporabili, niti ne 
morejo širiti pokopališča. Tega de- 
naija tudi ne morejo iztisniti iz p o 
kopališke službe. Že novembra lani 
je Komunalno stanovanjsko podjetje 
o tem seznanilo občinsko skupščino 
s prošnjo, da mu manjkajoči denar 
zagotovi, vendar rešitve še ni.

li^bn* Pri “  s*už^a za kooperacijo pri
V ^dvto^nie 7 o r ? . 6”1 sejmišču pripravila ogled in 
Th » 111 kfezDrvtn- 0sn-J°- Med kmeti je vzbudil veliko

*  I Ki greben kosilnice. (Foto: Železnik)
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HUDO BREZJE RAČUNA NA 
HIDRANT -  Graditelji vodovoda v 
Hudem Brezju so že ob gradnji raču
nali tudi na potrebnoj požarno var
nost v kraju, zato so glavni cevovod 
sestavili iz dvocolskih cevi. Krajevna 
gasilska desetina je preko matičnega 

rustva na Studencu že zaprosila 
sevniški občinski gasilski sklad za 
hidrant. Takšne daljnovidnosti pa 
zal ni bilo ob gradnji preostalih vo
dovodov v krajevni skupnosti. Z 
. novo nekaterih kapničnih vodnja- 
J 2 , "? d ry g ^  zajetij bi tako lahko v 

n krajih zagotovili dovolj vode, 
Ce bi prišlo do požara.

ARTO: CESTO NAMESTO POTI 
Vaščani tega kraja morejo do Stu- 

enca z vozili le po daljši cesti mimo 
orna počitka  na Impoljci. Mogoče 

Pa bilo razširiti stezo za peš hojo 
a Ponikve in dalje na Studenec, 
seeno to ni enostavno, saj raču- 
ajo da bi morali samo za buldo- 
erska dela odšteti 20 tisočakov, če- 

marsikaj storili sami. 
DCinskega središča imajo sicer . 
j r n* asfaltirano obsavsko cesto, za 

»*<*nevno pot na' studenško po- 
^a jevn i urad ali trgovino pa 

•majo le borno stezo.
K. ZORKO
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v
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sedaj na krajevnih dejavnikih, po
sebno krajevni skupnosti, da vidi, 
koliko ljudi bi bilo voljnih stopiti 
med sevniške kovinarje. Po novi 
ustavni ureditvi bo namreč moč kra
jevi^  skupnosti v mnogočem od
visna od števila zaposlenih.

Osebni dohodki naj bi letos po
rasli za 22 odst. Po prvem popravku 
aprila se giblje poprečje okoli 2030 
dinarjev, postopom a pa ga bodo še 
dvignili: 1. julija za 6 odst., 1. okto
bra pa še za 6. Po novih naložbah 
naj bi se povečal delež strojne obde
lave. Tudi za to so potrebni ljudje. 
Vzeli bi jih od 80 do 100!

A. ŽELEZNIK

Da bi kmet vnaprej vedel 
za odkupne cene pridelkov, 
si želi marsikateri km et tudi 
v sevniški občini.

Na oddelku za koopera
cijo pri sevniškem Kmetij
skem kombinatu lahko po
vedo nekaj tudi o tem. Naj
nižja odkupna cena za krom
pir, ki ga bo odkupila miren
ska tovarna, bo 1,20 din za 
kilogram. Tovarna odkupuje 
tudi drobnejši krompir, ki ga 
ponavadi nihče ne odkupu
je. Trgovci kombinata že 
sklepajo s kmeti pogodbe, ki 
so se izredno dobro obnesle 
med kmeti v trebanjski obči-

Kaj pridelovati?
Znane so cene za 
krompir in ajdo

ni. Prihodnje leto bodo 
boljše možnosti za dobro se
me, gnojila in škropiva, na 
nekaterih območjih, npr. 
okrog Skrovnika, tudi že do
zorevajo razmere za prve 
strojne linije. Pri kombinatu 
so seveda pripravljeni tudi 
strokovno pomagati.

Pri kombinatu že vedo za 
naj nižjo ceno ajde. Kupci so 
pripravljeni za 10-letno so
delovanje. Letos ne bodo 
plačali za kilogram ajde 
manj ko t 6,50 din! To polj
ščino so kmetje že močno 
opuščali, pred letošnjo setvi
jo imajo lepo možnost za za
služek. V Sevnici bodo letos 
izvedli tudi nekaj poskusov 
novih sort, tako da bi pri
hodnja leta prišli do boljše 
rodnosti. Že pri dosedanjem 
neorganiziranem odkupu so 
vsako leto pokupili 4  do 5 
vagonov ajde, možnosti pa 
so nedvomno še mnogo 
večje.

V .
A. Ž. 

 /

BUCKA: ZBRALI ZA 
GASILSKI KOMBI

Bučenski gasilci so zbrali
20.000 diriaijev za gasilski 
kombi. Po določilih občinskega 
gasilskega sklada morajo kot vsa 
društva v občini primakniti za 
avto tretjino kupnine, ki znaša
70.000 dinaijev, zato bodo mo
rali poseči še v blagajno. Lasten 
gasilski avto je že dolgoletna 
želja ljudi, saj bo prišel prav za 
marsikaj, med drugim tudi za 
povezavo Bučke s Sevnico.

K. Z.

„Smo edinole šofeiji odgo
vorni za varnost otrok? “ — 
se’sprašuje Silvo Pompe, šo
fer šolskega avtobusa pri 
sevniški temeljni izobraže
valni skupnosti, ki prevaža 
razborške šolarje do Lise. Na 
cestišču je nek plazi že več 
kot leto dni, v drugem 
ovinku je zožil cestišče nov 
plaz februaija. Vseeno pa 
novomeško Cestno podjetje 
ničesar ne stori, da bi od- 

\stranilo oviro.____________ ^

Minuli četrtek je bil v akciji 8 b: eni pri zemlji, drugi ob urejanju dreves. Iz vsega je vel kolektivni duh 
kar je najboljša šola, da se takšen način sodelovanja prenaša tudi na mlade. (Foto: Železnik)

KS Mirna: solidarnost kolektivov
Za krajevni praznik bodo 9. junija odprli nov stadion ob šoli

Sleherni učenec mirenske osnovne šole je delal vsaj dve uri za 
novi stadion. Vsaka ročica je bila dobrodošla..Če je bila prešibka za 
lopato, je prišla prav za pobiranje papirja. Preden so prišli do tega 
lepega športnega objekta za rokomet, košarko, tenis, skoke, mete 
krogle in tekaške steze, je bilo potrebnih precej družnih naporov 
šole, najbolj razveseljivo pa je to, da so pomagale tudi vse delovne 
organizacije v krajevni skupnosti.

Inž. AVGUST GREGORČIČ, di
rektor Dane: „Naši delavci so se radi 
vključili v to akcijo, ker vedo, da bo 
to igrišče njihovih otrok, razen tega 
pa bo prišlo prav tudi za rekreacijo 
odraslih. V primerjavi s tem se zave- 
d'M/o, da je bil naš prispevek skro
men, vendar zaradi naših programov 
nismo mogli dati več. Poglavitno 
breme je nosila osnovna šola. Na lju- 
di iz gospodarstva je naredilo naj
večji vtis to, da je šola ko t negospo
darska organizacija znala poiskati 
precej denaija in pri tem pokazala 
veliko iznajdljivosti, da smo tako 
prišli do objekta, pomembnega za 
vso krajevno skupnost. To nas veseli 
še toliko bolj, ker smo pokrovitelji 
šole.“

Inž. TONE KOTAR, direktor 
TOZD Kolinska: „Kolektiv je imel 
ob soglasni odločitvi, da nameni za 

,igrišče po 150 dinarjev na zaposle
nega, pred očmi predvsem to, da tu
di ta objekt mnogo prispeva k do 
bremu počutju  v kraju. Vse to nam
reč pripomore, da bom o v kraj sča
soma lažje dobili strokovnjake!"

ANDREJ KOZMUS, vodja grad
benega obrata Kmetijskega gospo
darstva Dob: „Delali smo radi, ker 
smo videli, .d a  je solidarnost po 
polna! “

Tov. JANEŽIČ, predsednik KS 
Mirna: „Razumevanje in pom oč oh-

Iskra: letos 170 zaposlenih
27. maja so se začela preureditvena dela - Le

tos za 12,6 milijonov dinarjev elektrolitov

„Ne verjamem, dokler ne vi
d im /4 to so besede, kijih je mo
goče slišati med Mokronožani, 
kadar nanese pogovor na Iskri
no tovarno. Da se je slednjič le 
premaknilo, gre zahvala trebanj
skim občinskim dejavnikom, 
predvsem sekretarju komiteja 
občinske konference ZK Tone
tu Žibertu.

Iskrina branžna organizacija 
Avtomatika je končno spoznala, kaj 
ji pomenijo mokronoški elektroliti. 
Lani so jih naredili le še za 7 mili
jonov dinaijev, letos, ko naj bi se že 
poznali nekateri učinki naložb, pa 
bodo to  količigo skoraj podvojili. 
Rekonstrukcija TOZD v Mokronogu 
bo  veljala 14 milijonov dinarjev, raz
delili pa jo  bodo na dva dela. Naj
prej naj bi 5 milijonov vložili v 
stalna obratna sredstva, 3 milijone v 
prepotrebno dom ačo opremo in 4

<  I  N

Praznik vse 
Mirne

Praznovanje mirenskega kra 
jevnega praznika se bo pričelo 
danes s športnimi tekmovanji v 
šahu, odbojki in streljanju za 
prehodni pokal krajevne skupno 
sti. V soboto ob 18. uri bo otvo 
ritev preurejenih prostorov Ljud 
ske tehnike. Vrhunec nedeljske 
prireditve bo zborovanje, kjer 
bosta govorila inž. Marko Bulc 
in kom andant 3. bataljona VDV 
Marko Sodja. Predtem bo direk
tor Dane inž. Avgust Gregorčič 
odprl novo igrišče pri osnovni 
šoli. Na igrišče pa bo ob 15. uri 
odskočil z letala padalec.

Razne prireditve bodo že v 
nedeljo dopoldne: ob 8. uri se 
bodo pomerili lovci v streljanju 
na glinaste golobe na strelišču v 
Žapužah. Ob 9. uri bosta odšli 
na pot dve patroli mladih v 
spremstvu borcev 3. bataljona 
VDV. Eni bodo odšli po poti 
M irna-Volčje njive-D oo in na
zaj na Mirno, drugi pa preko 
Zabrdja, Praprotnice in Stare go
re. Borci bodo nad 100 mladih 
seznanili z dogodki iz NOB, 
predvsem pa z napadom na nek
danjo fašistično postojanko na 
Dobu. Ob isti uri bodo odprli 
svoj klub tudi upokojenci. Na 
tovariškem srečanju pri TVD 
Partizan bodo popoldne poskr
beli za dobro razpoloženje 

Planšarji41 Janeza Jeršinovca.

milijone v najsodobnejšo uvoženo 
opremo. Oprema bo v celoti v 
Mokronogu do oktobra. Sedaj m ora
jo  v glavnem preurediti obstoječe 
prostore, da bodo ustrezali predvi
denemu povečanju proizvodnje.

Po programu naložb naj bi leta 
1976 pričeli uresničevati drugi del 
širitve mokronoške tovarne. Takrat 
naj bi zgradili novo proizvodno dvo
rano v bližini sedanjih prostorov. 
Vanje bodo takrat preselili vse stro
je, stari prostori pa bodo služili le še 
za skladišča in pisarne. Tovarna naj 
bi takrat postala pravi velikan: vred
nost proizvodnje bo znašala 45 do 
50 milijonov dinarjev! Denar za na
ložbe je zagotovljen: 3 milijoni iz 
nekdanjega sklada republiških 
skupnih rezerv, Iskrine branžne or
ganizacije bodo dale 2 milijona, pre
ostalo pa so komercialni krediti. Ra
zen zidarjev, ki preurejajo prostore, 
je trenutno najbolj viden znak na
predka novo zaposlovanje. Že po 
dopustih bo število delavcev name
sto sedanjih 94 štelo 130.

A. Ž.

čanov ter kolektivov je  stalno m 
vredno vse pohvale. Takšno sodelo
vanje poteka ob vseh akcijah, od 
gradnje bazena dalje. Novo igrišče je 
velika pridobitev za kraj.“

To je le nekaj mnenj. Ravnatelj 
mirenske osnovne šole še ni utegnil 
zbrati vseh številk o gradnji, vred
nost objekta pa gre v težke deset
tisočake. Dana je prispevala za 
okrog 80.000 din vrednosti raznih 
del, KPD Dob 25.000, Kolinska 
13.050 dinarjev, vse po internih ce
nah. Dejansko je vse skupaj vredno 
še dosti več.

A. ŽELEZNIK

SLABŠE GOSPODARJENJE

Novi občinski izvršni svet je na prvi 
seji 24. maja obravnaval poslovanje 
organizacij združenega dela v občini 
pa analizi službe družbenega knjigo
vodstva za minulo leto. Ob tem so 
ugotovili, da so bili uspehi lanskega 
poslovanja slabši kot leto dni po
prej. Takšno stanje ne zagotavlja iz
polnjevanja srednjeročnega progra
ma razvoja občine, zato bodo dele
gatom zbora združenega dela občin
ske skupščine na današnji seji pred
lagali, naj storijo v svojih sredinah 
vse, da uugotovijo razloge za slabše 
poslovanje in pripomorejo k temu, 
da bodo letošnji dosežki boljši.

Si* -V I,

Pred dnevom mladosti so v 
Trebnjem sprejeli v Zvezo ko
munistov 30 novih članov, veči-1 
noma mladih. Največ novih čla
nov je iz Dane. Tudi osnovne 
šole so se izkazale. Med novimi 
člani je kar 12 tovarišic. Na sli
ki: čestitka ob sprejemu.

IZ KRAJA V KRAJ
TRIMO: PRED DRUGO ŠTE

VILKO TOVARNIŠKEGA GLA
SILA -  Ob koncu junija naj bi pred
vidoma izšla druga številka tovarni
škega časopisa. Skrb za drugo šte
vilko traja pravzaprav že od rojstva 
prve. Razen vprašanj iz življenja in 
dela v tovarni želijo tudi v novi šte
vilki priobčiti marsikaj pomembne
ga iz življenja občine.

KAM SE JE „IZG UBILA “ PROŠ
NJA? Pri mirenski krajevni skupno
sti so nemalo presenečeni, ker od
bor temeljne telesnokulturne skup
nosti ni obravnaval tudi njihove 
prošnje za pom oč ob gradnji prečr- 
povalnih naprav za kopališče na 
Mirni. Potok Vejar ima ob suši pre
malo vode, da bi lahko zadovoljivo 
napajal bazen, črpanje iz Mirne pa 
terja večje naložbe. Ob bazenu je si
cer že živahno, urejajo nekatere zi
dove in most na Vejarju, vsega pa 
krajevna skupnosti navkjlub pom oči 
mirenskih kolektiv ne zmore. Miren
skih predstavnikov tudi ni bilo na

seji odbora telesnokulturne skup
nosti. Jeza na Mimi je precejšnja.

UPOKOJENCI DOBE KOTIČEK 
-  Mirensko Društvo upokojencev 
bo ob krajevnem prazniku odprlo 
klubski prostor v nekdanji Klobu
čarjevi hiši. Društvo šteje že 136 
članov. Doslej, ̂ niso imeli svojega 
kotička. Polpvico hiše so odkupili s 
pom očjo republiškega odbora Dru
štva upokojencev in prispevkov svo
jih članov. V hiši bodo imeli točilni
co, šahovski kotiček, menda bodo 
ustanovili celo svoj pevski zbor.

MRLIŠKI VOZIČEK -  Minuli 
četrtek  je mirenska krajevna skup
nost nabavila mrliški voziček, ki so 
si ga morali doslej izposojati. Veljal 
je nad sedem tisočakov, pokopi pa 
bodo poslej lahko kultumejši.

OZNAKE KOT V MESTU -  Se 
pred šentruperškim krajevnim pazni
kom so v kr^ju poskrbeli za dobre 
oznake na cestišču. Zavidajo jim jih 
lahko v marsikaterem večjem kraju, 
predvsem na Mimi in v Trebnjem.

TREBANJSKE NOVICE
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Kaj imamo? Kaj znamo?

Zgoraj: blatna pot z globokimi 
kolesnicami med vasema Sela in 
Podvrh. Spodaj: buldožer na 
novi trasi. (Foto: J. Černač)

Nova cesta
Korist za ljudi in 

gozdarstvo

Vasi nad Kolpo v Kolpski dolini 
so večinoma brez cest, povezujejo 
jih le strme in ob dežju blatne poti. 
Razumljivo je, da si vaščani želijo 
tako cesto, po kateri bi lahko prišli 
z avtomobilom do njih zdravnik, 
živinozdravnik, gasilci, da bi po njej 
odpeljali les in da bi se ob praznikih 
lahko pripeljali otroci na obisk.

Taka želja, stara ko t vasi, velja tu
di za vaščane nad Osilnico.

Gozdno gospodarstvo Kočevje 
gradi cesto iz Sel pri Osilnici proti 
Podvrhu in Čačičem. Po prošnjah in 
obljubah je buldožer v maju le za
oral od Podvrha proti Osilnici. Kra
jevna skupnost Osilnica je sklenila, 
da bo zbrala 140.000 din, nekaj 
10.000 din bo prispevalo Posestvo 
SNEŽNIK, večji del pa gozdno go
spodarstvo Kočevje. Vsa gradnja bo 
veljala okrog 500.000 din.

Samo zaradi gozdov in gozdne 
proizvodnje ne bi začeli te gradnje, 
ker tako velika investicija ne bi bila 
opravičljiva za tako majhne sečnje. 
Zato bo to javna cesta predvsem za
radi ljud i

J. ČERNAČ

Bivše župnišče v Mozlju, s kate
rim upravlja stanovanjska enota 
7«i ZKGP Kočevje, propada. V 
iijem stanujejo stranke. Prebi
valci, med njimi so tudi otroci, 
so vedno v življenjski nevarno
sti. Odpada omet, s strehe in 
dimnikov pa opeka, ruši se 
strop. Nikogar ni bilo, ki bi se 
po vojni lotil popravila te stav
be. (Foto: Brus)

To je naslov glasbeno-pevsko-folklorne priredit
ve, ki bo 14. junija v Kočevju

„Nastop narodnozabavnih in na
rodnih ansamblov ter pevskih zbo
rov bo pravzaprav prikaz, kaj na tem 
področju v kočevski občini imamo,« 
in preizkušnja, kaj znamo,“ je pove
dal eden izmed organizatorjev prire
ditve Ive Stanič, k i je  pred približno 
letom dni zelo uspešno organiziral 
„Šahovske muzikale".

Kristina Trkovnikova iz Željn 
izdeluje narodne noše, organi
zira pevske in druge kulturne 
prireditve, pa tudi vaje imajo 
nastopajoči iz bližnje in daljne 
okolice kar pri njej doma. (Fo
to: J. Primc)

KRVODAJALCI,
NA PLAN!

11., 12. in 13. junija bo spet 
krvodajalska akcija v kočevski obči
ni. Aktivisti RK že zbirajo krvoda
jalce. Lani je znašal načrt odvzemov
krvi za območje občine 795, dosegli 
pa so kar 1143 odvzemov. 173 jih je 
lani dalo kri prvič; 373 krvodajalcev
je bilo starih do 25 l e t  244 jih je 
darovalo kri dvakrat.

ZBIRAJO PODPORNE 
ČLANE

Občinski odbor RK Kočevje zbi
ra podporne člane. Najnižja članari
na za TOZD znaša 200 din na leto, 
za posameznika pa 20 din. V pod
porno članstvo žele vključiti čimveč 
posameznikov. To so predvsem 
obrtniki in vodilni delavci, ki nimajo 
časa, da bi sami aktivno delali v or
ganizaciji RK, in zato s prispevkom 
pomagajo dejavnosti RK.

TRI ODLIČJA,
6 NAGRAD

Svečanost ob letošnjem prazniku 
organov javne varnosti (LIJV) in 
30-letnici te službe je bila za ob
močje občine Kočevje 13. maja v 
novi lovski koči nad Zeljnami. T u je  
tudi predsednik občinske skupščine 
Savo Vovk podelil odlikovanja in 
nagrade zaslužnim delavcem UJV.

Odlikovanja predsednika Tita, red 
dela s srebrnim vencem, so prejeli 
miličniki Jože Dekleva, Stane Pod- 
koritnik in Rajko Dolinar.

Nagrade za nad 25-letno delo v 
organih za ljudsko zaščito pa so do
bili Jože Dekleva, Stane Podkorit- 
nik, Maijan Kobal, Franc Jarc, 
Rajko Dolinar in Miha Murnik.

Po uradnem delu svečanosti je bi
la seveda tudi zabava.

DROBNE IZ KOČEVJA
ZBIRALI OBLAČILA -  Akcija 

Rdečega križa za zbiranje oblačil, 
■jbutve, posteljnine in drugih še upo
rabnih predmetov je bila v četrtek, 
30. maja. Organiziral jo  je občinski 
odbor Rdečega križa. O njenem 
uspehu bom o še poročali.

NIMAMO -  Potrošniki se zadnje 
čase pritožujejo, da često ne dobijo 
v trgovinah predmetov oziroma bla
ga, ki ga potrebujejo vsak dan. Izgo
vor „Smo naročili!" je veliko pre
malo. Blago je treba naročiti dovolj 
zgodaj, preden ga zmanjka, če žele 
poslovalnice res ustreči potrošni
kom, kar je njihova osnovna naloga.

DANES ZA VRTIČKARJE -  
Sadjarsko in vrtnarsko društvo Ko
čevje bo priredilo danes, 6. junija, 
ob 19. uri v mali dvorani doma te
lesne kulture predavanje „O delu v 
sadovnjakih in vrtovih". Predaval bo 
strokovnjak Jože Kregar iz Ljublja
ne. Prikazal bo tudi barvne diapozi
tive. Po predavanju bo posvetovanje 
udeležencev, ki ga bo vodil tovariš 
Kregar.

BO PROSLAVA V KOČEVJU? 
-  Letos bodo praznovali Filatelisti
čna zveza Slovenije in nekatere dru
štva 25-letnico ustanovitve. Med nji
mi je tudi Filatelistično društvo Ko
čevje. Na zadnji seji FZS v Ljubljani

so sklenili, da bo skupno prazno
vanje v kakem kraju izven večjih 
mestnih središč, trajalo pa bi dva 
dni. Prvi dan bi bil strokovni del s 
svečano sejo FZS, drugi dan pa bi 
bil tovariški dan in izlet. Prazno
vanje bi bilo 28. in 29. septembra. 
Po enem izmed predlogov naj bi bila 
proslava filatelistov delno v Kočev
ju, delno pa na Jasnici.

GODBA ZA PRAZNIK -  V ne
deljo, 26. maja, je delavska godba 
nastopila na Trgu svobode. Takrat je 
igrala tudi godba iz Radovljice, k ije  
prišla na obisk k našim godbenikom.

— Kdaj bo kočevsko gospo
darstvo hitreje krenilo naprej?

-  Ko si bo predsednik občin
skega izvršnega sveta priboril pi
sarno.

Prireditev bo 14. junija ob 19.30 
v Seškovem domu. O rganizirajo  te
meljna kulturna skupnost Kočevje. 
Na njej bodo nastopili ženski pevski 
zbor iz Zeljn, mladinski pevski zbor 
iz Klinje vasi, moški pevski zbor iz 
Stare cerkve, DOR EMI in še pevski 
zbor iz doline Kolpe.

Izmed instrumentalistov bodo na
stopili Jože in Stane Veble iz Ko
čevja, France Bordon iz Kočevja, 
trio Cveta Križa iz Kočevja, trio 
A lč-B ab ič  s kvartetom pevcev, pri
čakujejo pa še tamburaški zbor iz 
Poljanske doline in Obranoviča 
(citre).

Zenski pevski zbor iz Željn bo 
nastopil v narodnih nošah s starin
skimi plesi in pesmimi. „Vprašanje 
je, če so bile te pesmi sploh že kje 
zapete in če jih naši muzikologi po
znajo," je dejal Ive Stanič in dodal, 
da seveda na prireditvi ta zbor ne bo 
zapel vseh starih pesmi, ki jih zna.

Zbori se pridno pripravljajo in ve
čina jih je že prestala preskušnjo. Ni 
pa rečeno, da ne bodo nastopili še 
kateri, ki se bodo še prijavili.

Ive Stanič nam je zaupal, da bo 
na prireditvi še posebno prese
nečenje: zelo znan in zabaven gost. 
Predstavil pa se bo predvidoma tudi 
nov domači napovedovalski par.

J. PRIMC

BOŽA JAKLIČ

V nedeljo smo se za vedno poslo
vili od Bože Jaklič, rojene Ivanc, 
upokojenke iz Kočevja.

Boža se je rodila leta 1927 v Sto
pah pri Velikih Laščah ko t hči ma
lega kmeta. Zaradi vojne in sodelo
vanja z OF je morala prekiniti šo
lanje, saj vsa Ivančeva družina ni do
bila dovolilnice za v postojanke oku
patorjev in njihovih pomočnikov. 
Dva brata sta bila tudi v partizanih.

Zaradi sodelovanja s partizani in 
OF so leta 1943 odpeljali očeta in 
sestro v taborišče, 16. maja 1944 pa 
sta dva belogardista črnorokca ubila 
mater in sestro, medtem ko sta jim 
Boža in brat ušla. Med vojno ji je 
padel še en brat.

Po vojni je napravila več tečajev. 
Zaposlena je bila na okraju Velike 
Lašče, INTEKS Kranj, Glavni direk
ciji tekstilne industrije v Beogradu, 
občinskem sindikalnem svetu Kranj 
in drugod, nazadnje pa pri občinski 
konferenci SZDL Kočevje, kjer je 
bila leta 1972 tudi upokojena.

Boža je bila članica ZK, SZDL, 
ZZB in sindikata, delala pa je tudi v 
drugih organizacijah. Med ljudmi je 
bila zelo priljubljena, saj je vedno 
razumela sočloveka in vsakemu po 
svojih močeh pomagala. Od nje se je 
najprej v Kočevju nato pa še na po
kopališču v Velikih Laščah poslovi
lo veliko soborcev, prijateljev in 
znancev. Naj počiva v miru, njenim 
najbližjim pa iskreno sožalje.

J. P.

Ribniški pevci uspešno nastopajo na mnogih prireditvah. Slišali smo jih že večkrat na radiu in videli 
tudi na televiziji. Na sliki: ribniški pevci pojejo letošnjim „ k m e č k im  nevestam*4 ob slovesu od samske
ga stanu. (Foto: J. Primc)

Vsak naj si naklada sam
14. maja sem prišel s traktorjem 

po umetno gnojilo v trgovino KZ 
Ribnica. Zamudil sem se dobri dve 
uri, kar je za kmeta precej. Prosil 
sem, naj mi dajo 1000 kg gnojila, ki 
sem ga že prej plačal. Mlad, močan 
fant, trgovec, mi je odpri skladišče 
in pokazal:

„Tukaj je vaše gnojilo, pa si ga 
naložite!"

Dejal sem mu, da ga sam ne mo
rem in ne smem, ker sem bolan na 
želodcu. On pa je ponovno dejal, da 
mi ne bo pomagal. M enim ,daje  nji
hova dolžnost izdati prodano robo 
iz skladišča, saj so za to plačani. Ta
ko delajo tudi drugod. Ko sem videl, 
da ne bom uspel, sem bolj za šalo 
kot zares dejal:

„Ja, fant, potem bo  treba pa 
najbrž vrniti denar."

Prepričan sem bil, da se bo zdaj 
spomnil, kaj je njegova dolžnost, on 
pa je odšel v trgovino, se vrnil s 
1.300 din in mi jih dal. Presenečen 
sem denar vzel in mu dejal, da jih 
bom  dal v časopis. On pa je odvrnil:

OHCETNE

Ko je zaradi dežja propadel 
„Prevoz bale po ribniško", je hu-~' 
morist Janez Pirker dejal:

-  Za tale letni čas pa danes 
res ni prave vročine!

Naslednje ju tro  smo se v 
Ribnici poslavljali, preden smo 
se odpeljali na KMEČKO 
OHCET v Ljubljano. Janez 
Pirker se je poslavljal od tistih, 
ki so ostali doma, tako:

-  Pa pridni bodite in za dež 
molite, saj je dež kmetom vedno 
dobrodošel!

„Nič zato."
Nato sem moral po gnojilo v Veli

ke Lašče in sem izgubil nekaj ur za
radi ne uslužnih ribniških trgovcev 
pri KZ!

A. F.

RIBNICA

Poslovodja trgovine KZ Ribnica 
Jože Klun je potem, ko smo mu pre
brali to  pismo, dejal: „Trgovski po
močnik ne naklada nobenemu, ra
zen starejšim in bolnim, a še tem le 
manjše količine, ne pa kar 1.000 kg 
ali več. Mi namreč nimamo po
sebnega delavca za ta dela. Pri kilo
gramu gnojila zaslužimo le 
0,035 din ali pri vagonu (15 ton 
gnojila) 520 din. Delavec bi moral 
torej razložiti in prodati najmanj 5 
vagonov gnojil na mesec. Mi pa toli
ko gnojil ne dobimo, za druga dela 
pa posebnega delavca ne potrebu
jemo. Vse naše stranke so obvešče
ne, da si morajo same nalagati. Vsak 
kupec naj b i si zato pripeljal s seboj 
nekoga, ki mu bo pomagal nakla
dati. Kakor je meni znano, tudi d ru 
god, na primer v Velikih Laščah, ni
majo posebnega delavca za taka de
la."

ŠOLA ZA ŠTABE CZ

Na obm očju krajevnih skupnosti 
Sodražica, Sveti Gregor, Loški po
tok in Gora je bil maja seminar za
člane štabov civilne zaščite v teh 
krajevnih skupnostih. Enak tečaj je 
bil kasneje -  končal se je v začetku 
junija -  za območje krajevnih skup
nosti Ribnica, Dolenja vas in Jurje
viča ter za člane občinskega štaba 
CZ. Trajal je 5 dni oziroma 20 ur. 
Na teh tečajih se člani štabov civilne 
zaščite usposabljajo za organizacijp 
enot CZ in njihovo vodenje oziroma 
poveljevanje.

ZK mora odražati težnje delavcev
Potrebno bo pismeno tolmačenje, če za sedanja občinska vodstva ZK velja 

določilo o mandatu starega ali novega statuta

Na zadnjem posvetu sekretarjev medobčinskega sveta ZK Ljub
ljana so razpravljali o pomembnih spremembah statuta ZKS, ki so 
bile sprejete na VII. kongresu, o organiziranosti ZK v občinah in o 
programu dela sveta za letos.

ganizacija ZK kaže težnje delavskega 
razreda. Do težav pa lahko prihaja v 
tistih TOZD, kjer je v ZK premalo 
delavcev, in tam, kjer v ZK sploh ni 
strokovnjakov.

Posebno pozornost so posvetili 
tudi svetom ZK v OZD, ki naj bi le 
usklajevali delo OO ZK več TOZD. 
Z ustanavljanjem TOZD se je nam
reč odločanje o vseh pomembnih 
stvareh preneslo na proizvajalce, 
centrale oziroma uprave pa so seve
da izgubile oblast. Zdaj pa bi „cen
trale" oz. vodilni na razne načine 
spet radi dobili to oblast nazaj. 
Eden izmed teh je, naj bi imeli tudi 
sveti ZK v OZD čimveč pristojnosti. 
To so težnje po močni roki, ki niso 
združljive z našo novo politiko.

V razpravi so posvetili posebno 
pozornost vlogi mestne organizacije 
ZK Ljubljana, delu ZK v izrednih 
razmerah, odnosu komunistov do 
religije, demokratičnemu centra
lizmu, kaznovalni politiki in d ru 
gemu.

Med razpravo o organiziranosti 
ZK v občinah so sklenili, da bodo 
občinske organizacije pripravile

Tudi na posvetu, ki so mu pri
sostvovali predstavniki CK ZKS in 
mestne organizacije ZK Ljubljana, 
niso razčistili, če traja mandat se
danjim članom konferenc ZK in ko
mitejev dve leti (stari statut) ali 4 
leta (novi statut). Zato bo potrebno 
izdati o tem posebno pismeno razla
go.

O delu statuta, ki govori o opro- 
ščanju udeležbe na sestankih osnov
nih organizacij (OO) ZK, so menili, 
naj te oprostitve veljajo za stare, 
bolne in težje invalide, pa tudi neka
tere, ki zaradi posebnega značaja 
službe ne morejo redno na sestanke. 
Vendar naj bi se tudi vsi ti po mož
nosti le udeležili letne konference 
OO. Vendar bi morali biti vsi -  tudi 
tisti, ki niso na sestankih -  sezna
njeni z razpravo in sklepi sestanka. 
Vsak sekretar naj bi sestanke skli
ceval tudi takrat, ko se ga bo lahko 
udeležilo kar največ komunistov.

osnutke statutarnih sklepov o orga
niziranosti ZK v juniju, sprejeli pa 
jih bodo jeseni. V teh sklepih ne bo
do prepisovali določil republiškega 
statuta, ampak opredelili dejanske 
naloge na obm očju posamezne obči
ne. ZK v občinah mora biti organi
zirana tudi tako, da bo zagotovljeno 
izvajanje sklepov kongresov.

J. PRIMC

Pevci na plan
V ribniški občini imamo 

pet moških pevskih zborov: 
v Ribnici, Dolenji vasi, v Lo
škem potoku in dva v Sodra
žici. Zelo močno pevsko tra
dicijo so imeli tudi pri Gre
gorju, kjer so še pred leti pri
pravili domači pevci veliko 
pevskih nastopov. Pevske 
zbore torej imamo, njihova 
slaba stran pa je, da premalo 
sodelujejo med seboj. Za to 
so razni vzroki.

Imam predlog, ki bi bil, 
če bi ga uresničili, velik ko
rak k medsebojnemu sode
lovanju in spoznavanju. V 
Ribnici prirejamo vsako leto 
„Ribniški f e s t i v a l k i  je na
menjen predvsem prikazu 
kulturne ustvarjalnosti Kul
turne prireditve, ki se takrat 
vrste, bi lahko obogatili z  re
vijo domačih moških pev
skih zborov. Ne mislim, da 
bi bilo to tekmovanje med 
pevskimi zbori, temveč zgolj 
skupni nastop, sodelovanje 
in prikaz svojega dela ter 
kulturni užitek za poslu
šalce, ki si želimo takih na
stopov.

Menim, da bi bila zamisel 
o nastopu domačih pevskih 
zborov na „Ribniškem festi
valu“ ali ob kaki drugi pri
ložnosti, v enem ali drugem 
večjem kraju v občini, lahko 
uresničljiva, saj tudi ni veza
na na večje stroške. Zato 
predlagam vodstvu temeljne 
kulturne skupnosti, naj o 
predlogu razmisli. Petje ple
meniti človeka. Zato želimo, 
da bi naše pevce iz Loškega 
potoka, Ribnice, Sodražice, 
Dolenje vasi ali s Slemen 
večkrat slišali na skupnem 
ali posameznem pevskem 
koncertu. Ribniški grad z 
letnim gledališčem in s svojo 
edinstveno ureditvijo se kar 
sam ponuja za take nastope!

K. ORAŽEM

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

Določbe o delavski večini je treba 
tolmačiti tako, d a je  to večino treba 
krepiti, a je ne mehanično prešte
vati. Pomembno je predvsem, da or-

Urednikova pošta
NEJEVOLJA -  Predvsem iz ko

čevske občine je protestiralo precej 
nejevoljnih bralcev, ker so dobili na
mesto kočevsko-ribniško-belokranj- 
ske izdaje 21. številke Dolenjskega 
lista zasavsko izdajo. Tako so bili 
obveščeni, kaj se dogaja v Posavju, 
Posavci pa o kočevsko-ribniških do 
godkih.

KAM JE IZGINILA OVADBA -  
Jože Levstik iz Ljubljane nam je na

pisal, da je skupaj z znanci z zani
manjem prebral reportažo „Kam je 
izginila ovadba? ", pismo odvetnice 
Ljube Prenner in odgovor uredni
štva. Vse preseneča dejstvo, da kljub 
tolikim pričam in dokum entom  sku
hajo tožiti oziroma tožijo neprave, 
nihče pa ne ukrene ničesar, da bi 
Serceijevi dobili odgovor na ovadbo 
iz leta 1945 in da bi tiste, na katere 
se je ovadba nanašala, zaslišali oziro
ma sodili.

POMOČ ZADRUGE -  KZ Ribni
ca je na nedavnem občnem zboru 
zadruge reševala tudi prošnje za do 
tacije. Zadružniki so sklenili, naj KZ 
prispeva 5.000 din za gradnjo vodo
voda v Velikih Poljanah in 400 din 
za zaključni izlet učencev četrtega 
letnika kmetijske šole Grm.

PRAZNIK -  Za krajevni praznik 
Sodražice so kurili šolarji kres na 
Strmcu, v dvorani pa je bila prosla
va. Skozi Sodražico je peljal tudi 
„Rally RIKO".

POLNE GOSTILNE -  Čeprav je 
dež preprečil „Prevoz bale po ribni
ško", mu le ni uspelo zamoriti 
ohcetne dobre volje: Gostišča šo b i 
la polna ves dan in še pozno v noč.

V ŠOŠTANJ -  Ribniški pionirji 
se bodo udeležili zbora slovenskih 
pionirjev, ki bo 15. junija v Šošta
nju.

NA KOROŠKO -  Osnovnošolski 
zaključni izlet za učence četrtih raz

redov ribniške šole bo letos na slo
vensko Koroško. Tako se bodo naši 
mladi seznanili z rojaki na Koro
škem.

NO V VRTEC -  Lokacija za novi 
vrtec je že določena. Stal bo za no
vo šolo. Kdaj se bo začela gradnja, 
še ni znano.

občan . 
vprašuje

►)4?
 ̂ \ /  /medved 

odgovarja

— Zakaj imajo na ribniški 
davkariji šivalni stroj?

-  Da lahko občane „zaši- 
jejo“?

KOČEVSKE NOVICE REŠETO
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j Delegati so rekli:
Ko so na zadnji seji črnomaljske občinske konference 

ZKS razpravljali o vzrokih, ki zavirajo še hitrejši gospodarski 
napredek občine, ter o predlogih, ki naj bi vodili k izboljša
nju, so člani med drugim rekli:

STJEPAN PULJAK: „Ne
vem, če je prav, da smo zaradi 
morebitnega slabega dela neka
terih krivi vsi. Res je, da mora
mo varčevati, vendar najbrž ne 
le pri tistem, kar delavcu odvza
memo. Pri tem mislim na po
čitniški regres, ki so ga ponekod 
hudo omejili. Vsem. Toda če de
lavec izpolni svojo normo, je 
najbrž opravil svoje delo. Krivi 
so torej tisti, ki dela niso opravi- 
li.“

ANTON TROHA: „Sem za 
varčevanje. Vsi zategnimo pas, 
če je to potrebno! Nasprotujem 
pa temu, da bi morali tisti, ki 
dobro delajo, zategovati pas za
radi tistih, ki delajo slabo. S tem 
jih ne bomo spodbudili k boljše
mu delu. Pri nas velja izmenjava 
dela, zato mislim, da  lahko tudi 
tisti, iz prosvete na primer, po
kažejo s prstom na tiste iz go
spodarstva, če le-ti slabo dela- 

jo“
MIRKO JELENIČ: „V razvi

tem svetu ni problem kvantitete 
dela. Težko pa je delati kvali
tetno, obvladovati vse tržne za
konitosti ter slediti modemi 
tehnologiji. In prav s tem se bo 
moralo spopasti gospodarstvo 
naše občine.“

, LOJZE STERK: „Enkrat za 
vselej se moramo zavedati tega, 
da bom o kadre imeli le, če jih 
bomo sami vzgojili. Upanje, da 
jih bom o dobili od drugod, je či
sto ja lo v o . . .

Tam, kjer so delavce seznanili 
s pomenom njihovega vestnega 
dela in jim dopovedali, da lahko 
le tako prispevajo k uspehu vse
ga kolektiva, tam imajo uspehe. 
Komunisti moramo razloge za 
neuspeh iskati najprej* pri sebi,

ne pa iskati opravičila povsod 
drugod."

JURE PERKO: „Strokovne 
službe v TOZD in OZD morajo 
ponuditi zaposlenim vedno vsaj 
dva predloga načrtov. Delavci 
naj sami odločajo. Obenem pa 
jim je treba točno povedati, kaj 
bo potrebno za določen načrt 
žrtvovati, kaj pa bo njegova iz
polnitev kasneje prinesla vsemu 
kolektivu. Le tako bodo vsi za
posleni vsak načrt osvojili in po
tem po t do uspeha ni več 
težka."

FRANC KOŠIR: „Vloga kra
jevnih skupnosti pri nas še zda
leč ni taka, kakršna bi morala bi
ti. Njihovo neurejeno financi
ranje pa je poglavitni vzrok miš
ljenju nekaterih, da je dovolj, če 
krajevna skupnost spodbudi ob
čane, da popravljajo vaške poti. 
V resnici ima krajevna skupnost 
ogromno pomembnejših nalog 
na vseh področjih življenja -  od 
obrambnih do gospodarskih in 
socialnih. Prav zato iščemo v ob
čini nekak model stalnega finan
ciranja delovanja krajevnih skup
nosti. Gotovo pa je najpomemb
nejše sožitje med krajevnimi 
skupnostmi ter TOZD in OZD 
na njihovem območju. Iskra v 
Semiču lahko služi vsem za 
zgled.”

JOŽE VAJS: „Ponekod so 
ustanovili TOZD, zaposleni v 
njih pa še sedaj ne vedo za rezul
tate svojega dela. Bistvo ustavnih 
določil je ostalo ^ako le na pa
pirju. Naša komisija za druž
benoekonomske odnose je ugo
tovila, da je tako v črnomaljskih 
TOZD v IMV, Dolenjki, Beti in v 
GG v Črmošnjicah.“

B. PODOBNIK

krvodajalske akcije, ki so bile pretekli teden v Semiču, Črnomlju 
na Vinici (na sliki), so lepo uspele. Še posebno je pohvalno, daje 

darovalo kri mnogo mladih. (Foto: B. Podobnik)

ČRNOMALJSKI DROBIR
KONEC STRIPTIZA r  Razbili so 

servirni voziček, nekaj ogledal v 
stranišču, nekatere stvari pa po
kradli. Sedaj je konec nočnega pro
gam a v črnomaljskem baru. In še 
*tepli so se nekajkrat. To je žalostna 
bilanca Viatorjevega poskusa, da bi 
S| lahko tudi Črnomaljci ponoči 
°gledovali gola stegna. Plesalk nam- 
reč. Nekateri pa tudi pravijo, d a je  
Programa konec zato, ker je bil 
obisk zaradi visokih cen premajhen, 
^li pa so bile Belokranjke prehude 
žene? !

ZAKAJ JIH NI BILO? -  Precej 
“°1 iz Bele krajine svojih učencev 
^•jub vabilu ni pripeljalo na ogled 
U stave „Bela krajina v lepi in znan
stveni knjigi1*, ki je bila odprta v 
Prostorih črnomaljske knjižnice, 
‘p.oda. Tisti, ki so razstavo videli, so 
~ejali, da je bila zanimiva in za mla- 
*** zelo poučna.

d o l g a  p r e i z k u š n j a  -  Cmo-
^aljci pravijo, da so nekateri med

njimi zares prebrisani: tudi po nekaj 
mesecev se vozijo z avti, ki jih krasi 
tablica „Preizkušnja14. Mnogi bi radi 
zvedeli, kako prebrisancem to uspe. 
Najbrž tudi miličniki? !

JE SOSED ŠUŠMAR? -  Tretjina 
rednih in dve tretjini popoldanskih 
obrtnikov v občini do roka ni vlo
žilo davčnih napovedi. Zato so jim 
inšpektorji poslali vabila, naj sc ogla
sijo pri njih, da bodo davkarji vedeli, 
če so naslovljenci sploh še obrtniki 
ali pa so to (ne)donosno dejavnost 
obesili na klin. Ko pa so zadnjič 
davčni inšpektorji obiskali nekatere 
kraje, so jim ljudje kar sami kazali 
hiše, v katerih sosedje šušmarijo . .  .

STOP ZA AVTE -  Zaradi jurje- 
vanja bo v soboto od 18. -  24. ure 
in v nedeljo od 7. -  13. ure zaprt 
promet za motorna vozila od 
„Begrada“ do zdravstvenega doma. 
Možen pa bo promet po Zadružni 
cesti.

PRAZNIK POBRATENE 
OBČINE

Svečane seje občinske skupščine 
Duga Resa, ki je bila posvečena pra
zniku te, s črnomaljsko občino po
bratene občine, se je udeležila tudi 
delegacija črnomaljske občine. Ob 
tej priložnosti so v Dugi Resi odprli 
novo osnovno šolo in cesto, ki vodi 
do glavne ceste Karlovac-Reka. 
Kulturniki iz črnomaljske občine pa 
so pripravili občanom Duge Rese 
bogat program, v katerem so sodelo
vali pevci, recitatorji in plesalci belo
kranjskih narodnih plesov. Tako so 
se oddolžili kulturnikom iz občine 
Duga Resa, ki so nastopili februarja 
v Črnomlju v počastitev praznika te 
občine.

NOVI AKTIVI ZK

Vse osnovne organizacije in aktivi 
ZK si morajo sedaj izdelati delovne 
programe, ki bodo temeljili na za
ključkih VII. kongresa slovenskih 
komunistov, tako so zahtevali člani 
črnomaljske občinske konference 
ZKS, ki so sprejeli dopolnjene de
lovne programe konference in nje
nih komisij. Člani statutarne komi
sije bodo morali med drugim v bliž
nji prihodnosti ustanoviti aktive 
komunistov v Avto-moto društvu. 
Zvezi rezervnih vojaških starešin, te
meljni telesnokulturni skupnosti ter 
v občinskem zboru krajevnih skup
nosti in zboru združenega dela.

J

Določila nove ustave obe
tajo krajevnim skupnostim 
razen večjega vpliva tudi ma
terialno podlago, da bodo 
lahko svoje delo nemoteno 
in v zadovoljstvo vseh prebi
valcev tudi opravljale. Kra
jevnim skupnostim naj bi za
gotovili stalen vir financi
ranja mimo občinskega pro
računa, ki je doslej ponekod 
bolj, drugod pa manj bogato 
financiral delovanje teh 
družbenopolitičnih skup
nosti.

Sožitje
Vendar je bilo doslej na 

tem področju še malo storje
nega. In zato so krajevne 
skupnosti v še težjem polo
žaju, kot so bile' pred spre
jetjem nove ustave. Ne vedo 
natančno, odkod bodo dobi
le denar za svojo dejavnost, 
če ga bodo sploh dobile. In 
čakajo. Čaka tudi njihovo 
delo, saj sama dobra volja 
prebivalcev mnogokrat ne 
zadošča. V večini občin bo 
letos financiranje krajevnih 
skupnosti potekalo kar po 
starem, iz občinskega prora
čuna. Na tem področju torej 
skoraj povsod zamujamo z 
uveljavljanjem novih ustav
nih načel. Najbrž bi ne bilo 
narobe, če bi prebivalcem 
krajevnih skupnosti, ki čaka
jo na nov način financiranja 
svojih krajevnih skupnosti, 
vsaj povedali, da je po t do 
izdelave novega „modela" f i
nanciranja dolga in zaplete
na ter naj zato potrpijo. Saj 
bi najbrž radi potrpeli, le ko 
bi vedeli, da se na tem po
dročju nekaj dela in da bodo 
pri tem sodelovali.

O tem temeljito razmi
šljajo tudi v črnomaljski ob
čini. Tu bi letos krajevne 
skupnosti potrebovale za de
lo okrog tri milijone dinar
jev. In osnova bodočega fi
nanciranje financiranja kra
jevnih skupnosti v občini 
najbrž ne bi bila zgrešena, če 
bi bila podobna tisti, ki že 
dolgo velja v semiški kra
jevni skupnosti. Skupno na
črtovanje krajevne skupnosti 
z „Iskro", tesno sodelo
vanje, medsebojno sožitje. 
Kajti tudi druge TOZD in 
OZD se bodo morale zave
dati, da so dolžne poskrbeti 
za svoje zaposlene tudi v 
prostem času.

B. PODOBNIK

ZNANJE O OBRAMBI

Več kot sto udeležencev se je 
pred kratkim udeležilo seminarja za 
člane odborov za ljudsko obrambo v 
krajevnih skupnostih. Ti odbori de
lujejo v vseh enajstih krajevnih skup
nostih v črnomaljski občini. Na se
minarju so govorili o nalogah krajev
nih skupnosti pri pripravah na sploš
ni ljudski odpor, o družbeni zaščiti 
ter o vojnih načrtih krajevnih skup
nosti. Predavala sta član republiške
ga sveta Zveze sindikatov Jule Pla
ninc in načelnik oddelka za narodno 
obrambo pri črnomaljski občinski 
skupščini Jože Svetlič.

■ M r ' - ± y

Hvalnica v 
Podobnik)

 ________________f?< «  1 *■ __
,Kometu “ je velika, svetla in urejena. Zato se delavke v njej dobro počutijo. (Foto: B.

Alkoholike še kar skrivajo
Alkoholizem ne prizanaša metliški občini - Take, ki preveč pijejo, težko od

krijejo, dokler ne »poči« - Odslej klub zdravljenih alkoholnikov

Alkoholizem, to veliko zlo 
današnjega časa, tudi metliški 
občini ne prizanaša. Razen go
spodarske škode, ki se še lahko 
nadomesti, povzroča globoke in 
neozdravljive rane v družinah, 
ki so njegove žrtve. Največje 
žrtve pa so navadno otroci, ki 
ne poznajo vame in tople mla
dosti, ljubezni očeta ali matere. 
O tem ter o ustanovitvi kluba 
zdravljenih alkoholikov v Metli
ki nam je spregovorila Milica 
Janžekovič s socialnega oddelka 
pri občinski skupščini.

-  Je v vaši občini veliko takih, ki 
morajo piti vsak dan? Saj take pri
števamo med alkoholike?

„Točnega števila alkoholikov v 
občini ne morem povedati, ker je še 
neznano. Alkoholike je namreč zelo 
težko najti, ker v prizadetih druži
nah to velikokrat skrivajo, prav tako 
tudi v posameznih delovnih organi
zacijah. Običajno naša socialna 
služba odkrije alkoholika šele ta
krat, ko pride v spor z okoljem. Do
slej smo v občini odkrili nekaj več 
kot 70 alkoholikov. Gotovo pa jih je 
v občini še mnogo več.“

— Najbrž se posledice alkoho
lizma v vaši občini kažejo enako ko t 
drugod. Razdrte družine, prizadeti 
otroci?

Milica Janžekovič

,,Res je. Okrog 60 odstotkov mla
doletnih prestopnikov v naši občini 
izhaja iz družin, kjer čezmerno pi
jeta oče ali mati ali pa kar oba. Več 
kot polovica otrok, ki so duševno 
prizadeti. in obiskujejo posebno 
osnovnošolo, je iz družin alkoho
likov, tudi večina vedenjsko motenih 
otrok izhaja iz takih družin. Se bi 
lahko naštevala, pa naj povem le, da 
je zaradi tistih, ki jih vodimo v evi
denci kot alkoholike, prizadetih v 
občini več ko t 100 otrok .“

-  Vam gospodarske organizacije 
pomagajo pri preganjanju tega zla?

„Žal, ne! Namesto da bi nam spo
ročili, kdo je pri njih alkoholik, da 
bi mu še pravočasno pomagali, mno
gokrat počakajo tako dolgo, da tak 
človek skorajda ne zmore več dela. 
Potem se ga znebijo, družina ostane 
brez denaija . .

-  Sedaj ste ustanovili klub zdrav
ljenih alkoholikov. Kje in kako bo 
deloval?

„Nekateri zdravljeni alkoholiki iz 
naše občine so doslej obiskovali 
črnomaljski klub zdravljenih alko
holikov. Zaradi oddaljenosti in še 
drugih vzrokov mnogi kluba niso 
obiskovali, sedaj, ko jim  bo bližji, pa 
ga bodo. Klubi so se doslej izkazali 
kot podaljšano zdravljenje, zato je 
bil klub v Metliki potreben. Zdrav
ljeni alkoholiki se bodo sestajali v 
prostorih mladinskega kluba, zanje
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SLOVESNOST

Osrednja republiška proslava ob 
30. obletnici ustanovitve slo
venske organizacije RK bo 16. 
junija v Gradcu. Pokrovitelj pro
slave je Mitja Ribičič, ki bo  ob 
tej priložnosti tudi spregovoril. 
Prebivalci belokranjskih krajev, 
ki nimajo rednih avtobusnih 
zvez, se bodo v Gradac lahko 
pripeljali s posebnim avtobusom. 
Podrobna navodila lahko dobe 
pri krajevnih organizacijah RK.

pa bo skrbela terapevtska ekipa, ki 
jo bo vodil dr. Blaž Maček.

'  Prekmurka
Ko je prišla Cvetka Križanič 

pred leti v Metliko na počitnice, 
se je hitro odločila: sprejela je 
ponudbo gostincev, pustila šo
lanje na trgovski šoli in se vpisala 
v gostinsko šolo. Pri vsem tem 
pa je tudi zapustila rodno Prek
murje in seje preselila v Metliko. 
Sedaj jo  gostje Viatoijevega ho 
tela Bela krajina že tri leta hva
lijo, da je brhka in dobra nataka
rica.

Komunisti o gospodarjenju
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Člani metliške občinske kon
ference ZKS so na petkovi seji 
politično ocenili gospodarjenje 
v občini lani in v prvih treh me
secih letos, dokončno ocenili 
zadnje volitve kot uspele ter so- 

šali s tem, naj bi Lojzeta 
terka izvolili za medobčin

skega sekretarja ZKS za Do
lenjsko. S seje so poslali česti
tko ob ponovni izvolitvi za 
predsednika ZKJ predsedniku 
SFRJ in ZKJ Josipu Brozu- 
Titu.

Ko so ocenjevali gospodarjenje v 
občini lani, so ugotovili, da je bilo 
gospodarstvo občine v manjši krizi, 
predvsem zato, ker temelji le na tek
stilni industriji, ta pa je doživljala 
pretrese po vsej Evropi. Predvsem v 
največji OZD -  „Beti“ so prišle na 
dan tudi pomanjkljivosti iz prejšnjih 
let, zato je bil uspeh lani manjši. 
Razen tega je bilo lani čutiti pre
majhno investicijsko dejavnost, zato 
je zastalo tudi zaposlovanje. Tudi 
plače, ki so v občini v povprečju 
najnižje v republiki, so slabo vplivale 
na produktivnost. Delovne organi
zacije pa so mnogo skrbi posvetile 
konstituiranju, manj pa gospodarski 
problematiki.

Komunisti so pohvalili gospodar
stvenike, ker so letos odpravili veči
no lanskih težav; uspeh v letošnjih 
prvih treh mesecih je zares spodbu
den, vendar ne bi smel nikogar uspa
vati, saj temelji ta uspeh tudi na viš
jih cenah izdelkov, ne le na večji 
produktivnosti in boljši organizaciji 
dela.

Komunisti so sprejeli nekatere 
sklepe, ki naj bi gospodarstvo obči
ne še izboljšalo. TOZD in OZD naj 
bi izdelale dobre razvojne programe, 
ki jih bo podprla tudi banka; gospo
darstvo naj se bolj povezuje v občini 
in izven nje; razen tekstilne industri
je bo treba razviti še kakšno drugo; 
več skrbi je treba posvetiti štipendi

ranju in kadrovanju; komunisti si 
bodo prizadevali, da bi odpravili ne
sorazmerja pri delitvi osebnih do
hodkov, saj so zaposleni v občini za 
enakodelo zelo različno nagrajeni, 
nagrajevanje pa naj bi temeljilo iz
ključno na osnovi vloženega dela. Še 
posebno trdno so na seji sklenili, da 
morajo vse TOZD in OZD v občini 
pripraviti lastne kratkoročne in 
srednjeročne razvojne programe, ki 
jih bo treba uskladiti v občinskem 
in medobčinskem merilu. Menili so, 
da bo treba odslej enotnemu načrto
vanju v dolenjski regiji posvetiti več 
pozornosti in da bo morala ta regija 
navzven nastopati bolj enotno.

B. PODOBNIK

-  Ste širne prekmurske polja
ne že pozabili?

„Pozabila jih nisem, domo- 
točja pa tudi ne čutim. Včasih 
še obiščem Veliko Polano pri 
Murski Soboti, kjer sem bila vča
sih doma, vendar sem tu v Metli
ki čisto zadovoljna. Saj ko člo
vek spozna ljudi, naveže prija
teljstva, vzljubi kraj, potem do
motožje izgine."

-  Pa sta si Bela krajina in 
Prekmurje kaj podobna?

„Sta. Povsod so fazani, tudi 
nekaj ravnine je . . .  Predvsem pa 
so si podobni ljudje. Povsod so 
preprosti, prijazni, radi poma
gajo.”

-  Sedaj ste že nekaj let nata
karica. Spoznali ste dobre in 
najbrž tudi temne strani tega 
hvaljenega, pa tudi grajanega po
klica.

„Nekateri si čudno pred
stavljajo ta poklic. Povem pa 
vam, da je to pač poklic kot 
vsak drug. Lepo je, da v njem 
stalno spoznavaš nove ljudi in 
njihove -usode. . .  Ni dolgo
časno. Nič se ne ponavlja, nata
karji ne poznamo enoličnosti."

-  Samo lepe strani svojega de
la naštevate.

„No, re sje : praznikov, toplih 
večerov v družinskem krogu in 
podobnega gostinci skorajda ne 
poznamo. Pa to še ni tako hudo 
kot to, da smo vedno izpostav
ljeni Tudi žaljivkam.“

-  V zadnjem času je vašo po
zornost vzbudilo . . . ?

„Deseti kongres ZKJ je bil tak 
dogodek. Zgodovinski, bi rekla.'*

SPREHOD PO METLIKI
VROČE JE -  Lepi popoldnevi 
zvabijo ljudi iz stanovanj. Tako 
so mestne ulice in parki polni 
ljudi, najbolj živo pa je na kopa
lišču, kjer se ljudje sončijo pa 
tudi igrajo odbojko in nogomet.

ZA TV -  2. junija je pripravila 
ljubljanska televizija oddajo Iz 
naših krajev. Dopoldne so se 
zbrali v dvorani prosvetnega do
ma prebivalci Suhorja, po
poldne pa je domača pesem za
zvenela v domu Partizana v 
Metliki.

ŠTIPENDIJE -  Komisija za šti

pendije pri občinski skupščini 
je na zadnji seji razpravljala o 
predlogu družbenega dogovora 
o oblikovanju in izvajanju šti
pendijske politike, dogovorila 
se je o skupnem razpisu šti
pendij ter poslušala finančno 
poročilo sklada.

DELAVNI -  Klubska razstava 
umetniške fotografije, ki so jo 
pripravili člani foto-kino kluba 
Fokus v mladinskem klubu, je 
zelo uspela. Razstavljene foto
grafije so pričale o resnem in 
študijskem delu te delavne sku
pine.

metliški tednik
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Več živine, manj mleka
REŠETO REŠETO

Manj privezanih telet - Zaradi dragih močnih 
krmil manj mleka - Zanimanje za plemensko živi

no

V prvih treh mesecih letos so 
v primerjavi z istim obdobjem 
lani odkupili na območju KZ 
Ribnica več razne živine in 
manj mleka.

Pitanega goveda so odkupili 
lani 123 glav oziroma 56 ton' 
letos pa 136 glav oziroma 60 
ton; telet lani 137 glav ali 15 
ton, letos 173 glav ali 19 ton; 
plemenske živine lani le dve gla
vi, letos pa 23. Mleka so v istem 
obdobju lani odkupili 
1.023.000 1, letos pa 992.000 1 
ali 3 odstotke manj.

Nepopolni podatki za 4 me
sece letos povedo, da je odkup
ljenih že preko 100 glav ple
menske živine. Pri mleku pa so 
v aprilu zabeležili še hujše naza
dovanje, saj so odkupili kar
30.0001 manj, medtem ko so v 
januarju, februarju in marcu od
kupih na mesec le po približno
10.0001 mleka manj.

Direktor KZ Ribnica Jože
Benčina je dejal, da je tako gi
banje kmetijske proizvodnje in 
odkupa posledica položaja kme
tijstva oziroma cen in stanja na 
trgu. Pogoji za prodajo plemen
ske živine so se izboljšali, pogoji

ZA ČISTO OKOLJE

„Storimo že kaj za čisto okolje!“  
pozivata v posebni okrožnici občin
ska konferenca SZDL Ribnica in 
Medobčinska skupnost za varstvo 
okolja Kočevje in Ribnica delovne 
in druge organizacije, krajevne orga
nizacije SZDL, krajevne skupnosti 
in druge. Po predlogu SZDL naj bi v 
vsaki krajevni skupnosti imenovali 
štabe, ki bi vodili delo za čisto oko
lje. Vanje bi vključili predstavnike 
zdravstva, komunalnih služb, goz
darstva, mladine, šol, lovcev, ribi
čev, gasilcev, teritorialcev in druge. 
Predvsem je potrebno očistiti okoli
co večjih krajev raznih odpadkov in 
varovati okolje pred onesnaže
vanjem.

za prodajo ostale živine pa po
slabšali, zato kmetje manj prive
zujejo in je odkup telet pora- 
stel. Na manjšo proizvodnjo in 
odkup mleka pa je vplival po
rast cen močnim krmilom.

VODA UHAJA

Celo k o je  v rečici Bistrici, ki teče 
skozi Ribnico, najnižja voda, odteka 
dragocena voda v Tentero. Ribniški 
ribiči so uredili vse tako, da bi voda 
odtekala v.podzemsko jamo Tentero 
le, če bi bilo v Bistrici zadovoljivo 
vodno stanje. Vendar je nekdo nji
hovo delo porušil in dragocena voda 
spet uhaja v podzemlje, medtem ko 
je Bistrici in Ribnici primanjkuje.

KMEČKA OHCET oziroma „Prevoz bale po ribniško*4 ima tudi to dobro stran, da število narodnih 
noš hitro narašča. V Sodražici jih imajo že 96 evidentiranih, preko 60 jih je kljub dežju sodelovalo 
letos pri sprejemu parov v Sodražici, v Ribnici pa jih je okoli 40. (Foto: J. Primc)

Letos boljši Sodražani, lani Poljanci
Spet so tekmovali rezervni oficirji iz Sodražice, Loškega potoka in Poljan - Najboljši Ruparčič

Na sam praznik Sodražice, 25. maja, je bilo srečanje članov 
krajevnih organizacij Zveze rezervnih vojnih starešin iz pobratenih 
krajevnih skupnosti Sodražica in Poljane-Ljubljana. Udeležili so se 
ga tudi člani ZRVS iz Loškega potoka. Namen srečanja je bil, da se 
seznanijo med seboj, izvedejo orientacijski pohod in da se dogo
vorijo o sodelovanju pri vzgoji rezervnih vojaških starešin.

Orientacijsko-taktični pohod ljanjem in poznavanjem neka-
je bil združen z reševanjem to- terih vojaških zadev in veščin,
pografske taktične naloge, stre- Tekmovalo je 19 ekip. Vsaka

je štela po 5 članov: po dva So- 
dražana, dva Poljanca in enega 
Potočana. Ocenjevali so posa
meznike. Najboljši posamezniki 
pa so prinesli točke še ekipi Po
ljan ali združeni ekipi Sodra- 
žica-Loški potok.

Pri streljanju je zmagala eki
pa ZRVS Poljane, pri orienta-

Romanje k vzornim kmetijam
Letos predvidenih kar 16 kmetij za preusmeritev - Prvi junci v Novem po

tu - Dolina se prebuja - Štipendije KZ Ribnica

Na nedavnem občnem zboru Kmetijske zadruge Ribnica so med 
drugim ugotovili, da so doslej preusmerili 35 kmetij, ki imajo 
skupno 163 ha čredinskih pašnikov. Letos je na vrsti za preusmer
janje kar 16 kmetij. Med kooperanti je vedno večje zanimanje za 
posodabljanje kmetij.

Kmetijska služba^ zadruge tesno Ljubljani. Skupno sta organizirali
sodeluje z biotehnično fakulteto v prvo kmetijo, na kateri rede junce

K' šolaiji si krajšajo čas pred poukom tako, da se igrajo „gumitvist“ , ki je nekakšna dodatna,
priljubljena in poceni telovadba. (Foto: J. Primc)

za proizvodnjo mesa na osnovi 
pašnokosnega sistema. Kmet Marolt 
iz Novega pota redi 12 juncev.

Razveseljivo je, da se tudi kmetje 
po nižinah vedno bolj zanimajo za 
pašnokosni sistem. V Makoši je 
A nton Levstik preuredil 30 let za
puščeno kmetijo in na njej redi ple
menske telice. Okoliški kmetje se 
zelo zanimajo, kako bo ta reja uspe
la. Veliko jih redno prihaja „na ogle- 
de“ .

Letos je bila težava z gnojili za 
dognojevanje pašnikov. Ni jih bilo 
dovolj, prednost pri dobavi so imele 
preusmerjene kmetije. Podražitev 
umetnih gnojil in močnih krmil je 
povzročila manjši njihov odkup, ta 
pa manjše privezovanje, manjšo 
mlečnost in manjšo rejo krav.

Na zboru so ugotovili, da bo ime
la zadruga letos okoli 53 milijonov 
dinaijev prometa. Od tega bo znašal 
odkup kmetijskih pridelkov okoli 
18 milijonov dinarjev.

Sklenili so tudi, da bodo razpisali 
dve štipendiji na srednji kmetijski 
šoli, eno na srednji ekonomski šoli, 
eno pa na ekonomski fakulteti ali 
VEKS. Štipendije bodo izplačevali 
po samoupravnem sporazumu, ki 
pravi, da so najnižje za srednje šole 
(600 din), za višjo šolo znašajo 800 
din, za visoko šolo pa 1.000 din.

J. PRIMC

cijsko-taktičnem pohodu in re
ševanju topografskih znakov pa 
ekipa ZRVS Sodražica-Loški 
potok.

Kot posamezniki pa so bili 
najboljši: 1. Alojz Ruparčič 
(Loški potok) 156 točk, 2. La
do Polanec (Sodražica) 146 
točk in 3. Franc Andoljšek (So- 
• dražicat) 140 točk.

Najboljši posamezniki in eki
pe so dobili praktične nagrade 
(kompase) in spominska darila 
(krožnike).

Po tekmovanju je bilo kosilo 
m tovariško srečanje. Omenimo 
naj, da so na podobnem tekmo
vanju lani zmagali gostje iz Po
ljan. j. PRIMC

LETOS NOV BLOK

Novi stanovanjski blok v Ribnici kar 
hitro raste iz tal. Njegova dograditev 
bo precej omilila stanovanjsko sti
sko v Ribnici. Stanovanja v tem blo
ku bodo predvidoma vseljiva še le
tos. - r

Narodno blago
Letos imajo v Sodražici, 

kjer so narodne noše že tra
dicija, zabeleženih 96 naro
dnih noš. V Ribnici, kjer so 
jih imeli lani le nekaj, jih 
imajo tudi že okoli 40. Celo 
v Zeljnah pri Kočevju in 
okolici nastaja vedno večja 
skupina narodnih noš.

Zanimivo pa je, da je šte
vilo narodnih noš začelo hi
tro naraščati v zadnjem letu 
ali dveh, in to predvsem za
radi prireditve ,J*revoz bale 
po ribniško", ki je del 
KMEČKE OHCETI.

Prireditve okoli KMEČKE 
OHCETI in „Prevoza bale 
po ribniško“ imajo mnogo 
zagovornikov, pa tudi nekaj 
kritikov. Kljub temu ostaja 
dejstvo, da je dobra stran te 
prireditve ta, da je spodbu
dila vsaj na našem območju 
zanimanje za stare predme
te, običaje in oblačila, hkra
ti s tem pa okrepila našo na
rodno zavest. Se pred nekaj 
leti so se mnogi sramovali 
narodne noše, danes pa jo  s 
ponosom nosijo.

Ljudje se spet spominjajo 
starih predmetov in njihove 
uporabe. K  temu je največ 
pripomogla prav „ribniška 
bala“.

Tudi posebna ribniška 
značilnost, krošnjarji s kro
šnjami se spet močno uve
ljavlja na KMEČKI OHCE
TI. Seveda ob takih in po
dobnih priložnostih pevci 
zapojejo tudi narodne pesmi 
in tako prenašajo na mladi 
rod tudi ljudsko poezijo.

Tako prireditve, kot so 
„Prevoz bale po ribniško 
KMEČKA OHCET in po
dobne, kljub morebitnim 
spodrsljajem le pomagajo 
ohranjati naše narodno bla
go, kar je sredi tehnizirane 
družbe, ki lovi le dobiček, še 
posebno težko.

P-c

Sodražani so dan pred svojim krajevnim praznikom kljub izredno 
slabemu vremenu zelo lepo sprejeli in po domače pogostili letošnje 
pare KMEČKE OHCETI. (Foto: J. Primc)

Občani prijavljajo brezobzirneže
Družbena samozaščita na področju prometa se vedno bolj uveljavlja

V prvih petih mesecih letos je bilo na območju ribniške občine 
približno toliko nesreč kot v prvih treh mesecih lani. To pomeni, 
da ie letos manj nesreč. Letos je bilo 28 nesreč; v njih je bilo 9 
hudo in 14 lažje poškodovanih; mrtev ni bil nobeden. Lani pa je 
bilo 24 nesreč, 9 hudo poškodovanih, 3 lažjein eden mrtev.

Na podlagi teh statističmh po
datkov sva se pogovarjala o prometu 
in prometni varnosti v ribniški obči
ni s komandirjem postaje milice 
Ribnica Ivanom Gradičem.

DL: -  Kje so vzroki, d a j e  letos 
manj nesreč na cestah v ribniški ob 
čini in da tudi ni mrtvih? Še pred 
letom ali dvema je bilo namreč na 
tem območju precej nesreč s 
smrtnim izidom.

Radar in alkotest
ODG: -  Z ukrepi preprečujemo 

nesreče. Večkrat smo na cesti. Opo
zarjamo voznike na razne manjše 
pomanjkljivosti vozil in prekrške, ki 
jih počenjajo. Pri voznikih, ki ne 
prilagajo vožnje stanju vozil, ceste, 
svojim sposobnostim, predpisom in 
drugim okoliščinam, ukrepamo tudi 
ostreje. Od 1. aprila imamo radar. 
Tudi ta sili voznike, da bolj spoštu-

predpise, saj so denarne kazni 
kar občutne. Razen tega smo v 
prvih treh mesecih uporabili že 54 
alkotestov in odkrili 48 vinjenih 
voznikov.

Naša občinska komisija za vzgojo 
in varnost prometa predvaja razne 
filme o prometu. Gledalce najbolj 
pretrese, ko vidijo, kakšno zlo je ne
sreča za ponesrečenega in njegovo 
družino, pa tudi za tistega, ki je ne
srečo zakrivil.

Pohvaliti moramo še prom etno 
vzgojo na osnovnih šolah, kjer imajo 
predavanja, seminarje in krožke o 
prometu, organizirajo preizkuse zna
nja o prometu in praktične vožnje, 
pa tudi prometna tekmovanja.

Vse našteto vpliva, da je nesreč 
manj.

DL: -  Kako sodelujete miličniki 
z občani pri lovu in kaznovanju 
objestnežev, ki nevarno vozijo ter 
ogrožajo sebe in druge? Taka oblika 
sodelovanja naj bi namreč na vseh

področjih -  ne le na prometnem -  
postala pravilo. To pomeni, da bi sc 
družba sama ščttila, zato se to tudi 
imenuje družbena samozaščita.

Ivan Gradič: „Prometne znake 
naj bi postavljali šele po posve
tu s komisijo za varnost pro
meta in postajo milice. Potem 
bodo znaki tam, kjer so res po- 
trebni.“ (Foto: J. Primc)

ODG: -  Sodelovanje med mili
čniki in občani je vedno boljše. Na 
postaji milice se oglaša vedno več 
voznikov in prijavlja tiste, ki vozijo 
nevarno, prehitevajo v „škarje4* in 
sploh ogrožajo druge. Razveseljivo 
je, da nam dobri, pošteni in obzirni 
vozniki pomagajo uvajati red na 
cesti. Žalostno pa je, da na nekatere 
brezobzirneže kazen vpliva le za 
krajši čas.

Tudi nepotrebne omeji
tve hitrosti so

DL: -  Kje so najnevarnejša mesta 
oziroma „črne točke“? So slabe ce
ste tudi vzrok za nesreče?

ODG: -  Včasih sta bili „črni 
točki“ Goriča vas in Žlebič, danes 
pa jih praktično ni več. Ceste 2. re
da so dobre. Nevami so le nekateri 
njihovi odseki. Ceste 3. in 4. reda, 
kot smo jih nekaj imenovali, pa so 
ponekod slabe zato, ker je za njiho
vo urejanje premalo denarja.
DL: -  Občani kritizirajo, da je v 
ribniški občini skozi naselja preveč 
omejitev na 50 in 40 km na uro. Saj 
na primer na vsej cesti od Kočevja 
preko Dvora do  Novega mesta ni no
bene take omejitve, čeprav je cesta 
proti Novemu mestu slabša kot ce
sta Škofljica-R ibnica-K očevje, ra
zen tega je ožja, deloma celo maka
damska, bolj prometna in zaradi vse
ga tega bolj nevarna!

. . .  ' Č ’
selja, kjer so tudi šole, avtobusne 
postaje in drugo, vožnja počasnejša. 
Res pa je, da so nekatere omejitve 
pretirane, sc pravi nepotrebne in bi 
jih morali odpraviti. Podjetje, ki je 
pristojno za postavljanje prometnih 
znakov, naj bi se pred postavitvijo

znakov posvetovalo s komisijo za 
vzgojo in varnost prom eta in postajo 
milice v vsaki občini. Tega sode- j 
lovanja, kakor jaz vem, doslej ni bi
lo. Posledica sodelovanja bi bila, da 
bi bile omejitve le tam, kjer so res 
potrebne.

J. PRIMC

Med prometnimi znaki, ki vzbujajo med vozniki slabo voljo, so 
tisti, ki pretirano omejujejo hitrost vožnje na odsekih, kjer je cesta 
pregledna in nenevarna. Mednje sodita tudi oba znaka pri vhodu v 
Ribnico s kočevske in ljubljanske smeri, pa tudi nekateri drugi. 
(Foto: J. Primc)
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IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LITOSTROJ

TOZD IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LITOSTROJ LJUBLJANA 
Djakovičeva 53

objavlja vpis v poklicno kovinarsko in elektro šolo za šolsko 

leto 1974/75 za naslednje poklice:

STRUGAR -  30 učencev,
STROJNI MEHANIK (STROJNI KLJUČAVNIČAR) -  70 
učencev,
REZKALEC -  6 učencev,
ORODJAR -  6 učencev,
ELEKTROMEHANIK -  6 učencev,
LIVAR — 20 učencev.
Poučujejo izkušeni strokovnjaki s sodobnimi učnimi sred
stvi. Po uspešno končanem šolanju je vsakomur zagotovljena 
zaposlitev na raznovrstnih in zanimivih delovnih mestih v 
Litostroju.

Podjetje sprejme v uk z učno pogodbo tudi:
2 učenca za poklic KUHAR,
6 učencev za poklic MODELNI MIZAR.

Med šolanjem uživajo učenci vrsto ugodnosti:
— prejemajo štipendijo za nabavo šolskih potrebščin in za 

plačilo stroškov;
— če prebivajo v domu Izobraževalnega centra, zagotavlja 

štipendija tudi plačilo oskrbnine;
— prejemajo žepnino, odvisno od učnega uspeha, vedenja in 

letnika;
— vključijo se lahko v številne izvenšolske dejavnosti, kot so 

šolsko športno društvo, taborniška organizacija, foto sek
cija, klub OZN, dramska sekcija itd. V času šolanja bo 
obiskoval vsak učenec smučarsko šolo na Soriški planini.
V poklicno šolo se lahko vpiše učenec z uspešno dokonča

nim osmim razredom osnovne šole do 18. leta starosti. Za 
sprejem je treba predložiti prijavo (obrazec DZD 1,20, kol- 
kovan z 2,00 din), originalno spričevalo o končani osnovni 
šoli, izpisek iz rojstne matične knjige in prijavo za bivanje v 
domu, če želite bivati v domu učencev Izobraževalnega 
centra. Vse obrazce natančno izpolnite, v prijavi za sprejem 
pa obvezno navedite poklic, ki se ga želite učiti.

Isti pogoji veljajo tudi'za učence, ki jih bo sprejelo pod
jetje v uk z učno pogodbo.

Prijave sprejema uprav? Izobraževalnega centra Litostroj. 
Do konca junija 1974 vas bomo pismeno povabili na zdravni
ški pregled in na kratek psihotehnični preizkus.

PROSTA UČNA MESTA!
„ASTRA",
VELETRGOVINA, LJUBLJANA,
TITOVA 77
TOZD MALOPRODAJA

objavlja prosta mesta

UČENCEV V TRGOVINI 
za naslednje stroke:
-  KEMIČNA 
-TEHNIČNA 
-OBLAČILNA
-  ŽIVILSKA
Pogoje za sprejem ima vsak, kdor:
-  je uspešno končal osemletno šolanje
-  je zdrav
-  je star manj kot 18 let
Pismene ponudbe sprejema kadrovski oddelek podjetja.

\
Objava velja 10 dni po objavi.

ZA INDUSTRIJSKO ŠIVILJO

Mo d n a  k o n f e k c ij a  „ k r im ",
Ljubljana, Masarykova c. 4
t o z d  p r o iz v o d n j e  -  
OBRAT SODRAŽICA

SPREJME VEČJE ŠTEVILO DELAVK NA 2-MESEČNO
Us p o s o b it e v  z a  in d u s t r ij s k o  š iv il j o

V Času tečaja so kandidatke zavarovane za nesrečo pri delu, 
višina nagrade pa je enaka kot za učence v gospodarstvu, ki 
ne sme biti nižja od 5 0 0 .-  dinarjev na mesec.
Po uspešno zaključenem tečaju bodo tečajnice sprejete v 
delovno razmerje.

Kandidatke, ki imajo veselje do tega poklica, naj se prijavijo 
•n pošljejo ponudbe ali naj se osebno zglasijo pri obratovodju 
obrata v Sodražici.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Komisija za volitve in imenovanja 
ter kadrovske zadeve
OBČINSKE SKUPŠČINE NOVO MESTO

RAZPISUJE 
naslednja vodilna delovna mesta

1. DIREKTORJA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE 
KADROV IN PRODUKTIVNOST DELA V NOVEM 
MESTU,

2. RAVNATELJA EKONOMSKO—ADMINISTRATIV
NEGA ŠOLSKEGA CENTRA V NOVEM MESTUt

3. RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA MAJDE SILC V 
NOVEM MESTU,

4. RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE V ŠKOCJANU,
5. RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE V VAVTI VASI.

Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate še: 
pod 1.
visoka ali višja izobrazba ekonomske, pravne, filozofske ali 
tehnične smeri in pet oziroma sedem let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj dve leti na vodilnih delovnih mestih; 
pod 2.
visoka izobrazba in pet let strokovno pedagoškega dela; 
pod 3.
visoka ali višja izobrazba pedagoške smeri in pet let delovnih 
izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja; 
pod 4. in 5.
pogoj po prvem odstavku 89. člena zakona o osnovni šoli. 
Pismene ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi in delov
nih izkušnjah ter kratkim življenjepisom je treba poslati v 15 
dneh po objavi razpisa Komisiji za volitve in imenovanja ter 
kadrovske zadeve občinske skupščine Novo mesto.

TEKSTILNI CENTER KRANJ

Svet Šolskega centra za tekstilno in obutveno stroko razpisu
je za šolsko leto 1974/75 sprejem učencev v

a) TEHNIŠKO TEKSTILNO ŠOLO 
in sicer v:

— predilski odsek 30 učencev,
— tkalski odsek - 30 učencev,
— pletilski odsek 30 učencev,
— tekstilno-kemijski odsek 30 učencev,
— konfekcijski odsek 30 učencev;

b) TEHNIŠKO ČEVLJARSKO ŠOLO 
30 učencev; v-

c) POKLICNO TEKSTILNO ŠOLO
Sprejemamo učence le z učnimi pogodbami, in to  za 
poklice šivilja ženskih oblek, krojač za moške obleke in 

pletilja;

č) ŠOLO ZA ČEVLJARSKE DELAVCE
in sicer:

— za šivalca zg. delov 60 učencev,
— za prikrojevalca zg. delov 15 učencev,
— za navlačevalca zg. delov « 15 učencev.

V to  šoloLbomo sprejeli le učence, ki bodo prej sklenili 
učno pogodbo s podjetjem.

Prijavi za vpis (kolek 2 din) je treba priložiti:
— spričevalo o končani osemletki (original),
— izpisek iz rojstne matične knjige,
— lastnoročno napisan življenjepis,
— zdravniško potrdilo o sposobnosti za poklic (dostaviti 

najkasneje do 1. sept.).

Kandidati naj se prijavijo osebno (med 7. in 14. uro) ali 
pismeno do 20. junija 1974 na naslov:
TEKSTILNI CENTER KRANJ, TOZD Šolski center za 
tekstilno in obutveno stroko, 64000 Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 33.
Seznam sprejetih in odklonjenih kandidatov bo objavljen 27. 
junija. Če bo prijav več, kot je razpisanih mest, bodo sprejeti 
kandidati z boljšim učnim uspehom. Večina dijakov Teh
nične tekstilne šole in Tehnične čevljarske šole lahko dobi 
štipendije v tekstilnih in čevljarskih tovarnah.
Učenci lahko dobijo stanovanje in oskrbo v Dijaškem domu 
v Kranju, Kidričeva ul. 2.

NAPRODAJ MERCEDES!
Prodajamo osebno vozilo

„MERCEDES", tip 200, letnik 1966.
Vozilo je v voznem stanju. Ogled vsak dan od 6h — 14h do
15. 6. 1974 na upravi podjetja „NOVOLES" -  transportni 
oddelek v Straži.

r a m r v i i r ^

NOVO MESTO

DIJAKI IN ŠTUDENTJE!

Splošno gradbeno podjetje „PIONIR", Novo mesto, razpisu
je prosta študijska posojila za šolsko leto 1974/75, in sicer

1. VEČ ŠTUDIJSKIH POSOJIL NA GRADBENI FAKUL
TETI,

2. ŠTUDIJSKO POSOJILO NA ŠOLI ZA SOCIALNE DE
LAVCE,

3. VEČ ŠTUDIJSKIH POSOJIL NA GRADBENI SRED
NJI ŠOLI,

4. VEČ ŠTUDIJSKIH POSOJIL NA EKONOMSKI SRED
NJI ŠOLI.

)

Izpolnjene prošnje na predpisanih obrazcih Državne založbe, 
potrdila o opravljenih izpitih oziroma zadnje šolsko spričeva
lo pošljite do 20. junija na naslov: SGP „PIONIR", Novo 

^inestojcac^

PROSTA UČNA MESTA!

»KOVINARSKA«  
tovorna industrijske opreme 
In konstrukcii -  KRŠKO

sprejme v učno razmerje

30VAJENCEV ZA POKLIC KLJUČAVNIČARJA 
3VAJENCE ZA POKLIC KOVINOSTRUGARJA

Pogoji: uspešno končana osemletka, zdravstvene sposobnosti 
za poklic.
Prošnje za sprejem je treba poslati kadrovski službi podjetja.

PROSTO DELOVNO MESTO
„SLOVENIJALES -  STILLES" 
tovarna stilnega pohištva 
in notranje opreme 
SEVNICA

OBJAVLJA 
jirosto delovno mesto 

POMOČNIKA RAČUNOVODJE ZA PLAN IN ANALIZE

Pogoji: diplomirani ekonomist z najmanj enim letom delov
nih izkušenj.
Kandidati naj svoje vloge naslovijo na naslov podjetja v roku 
15 dni po objavi.

r >
VSAK ČETRTEK BOLJŠI

DOLENJSKI LIST

PROSTA DELOVNA MESTA!
„ISKRA"
Tovarna napajalnih naprav in elektrospojnih vezij 
Novo mesto

sprejme

VEČ KV ELEKTROMEHANIKOV IN KV KLJUČAVNI
ČARJEV
VEČ DELAVK IN DELAVCEV ZA PRIUČITEV.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
pod 1. poklicna šola elektro in kovinarske smeri
pod 2. starost nad 18 let, zdravstvena sposobnost in veselje
do elektro stroke.

Rok prijave je 15 dni po objavi oglasa.
Pismene prijave sprejema Splošni sektor ISKRA — Tovarna 
napajalnih naprav in elektrospojnih vezij Novo mesto.

TRGOVSKO PODJETJE

EHNO-MERCATOR
CELJE
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TEDEN% L tD A
Petek, 7. junija -  Robert 
Sobota, 8. junija -  Medani 
Nedelja, 9. junija -  Primož 
Ponedeljek, 10. junija -  Marjeta 
Torek, 11. junija -  Barnaba 
Sreda, 12. junija -  Flora 
Četrtek, 13. junija -  Anton

BRESTANICA: 8. in 9. 6. ame
rički barvni film „Džango ne pozna 
milosti4*.

ČRNOMELJ: 7. 6. švedski barvni 
film „Vrni se ljubezen". 9. 6. ameri
ški barvni film „Legija prekletih**. 
12. 6. italijanski barvni film „Homo
erotikus**.

KOSTANJEVICA: 8. 6. ameriški 
barvni film „Vitezi roleta". 9. 6.

lM )
SLUŽBO DOBI

GOSTINSKO PODJETJE
„PLANINKA**, Kamnik, zaposli 
takoj dve kvalificirani ali polkvali- 
ficirani kuharici in več natakaric. 
Praksa zaželena. Sprejmemo tudi 
nekaj deklet v priučitev. Nastop 
je možen takoj ah po dogovoru. 
Samsko stanovanje zagotovljeno.

V UK SPREJMEM vajenca za previ
janje elektromotorjev in KV 
elektromehanika. Plača dobra, te
lefon 310-119 Ljubljana.

NATAKARICO, pridno in pošteno, 
lahko tudi dekle za priučitev, za
poslim takoj. Bife Golobič, 
Jarška 23, Ljubljana, telefon 
315-422.

TAKOJ SPREJMEM dva mizarja za 
pohištvo. Nudim lepo plačo in 
delo na učinek. Stanovanje zago
tovljeno. Lado Lipar, Šenčur 39, 
Kranj, delavnica Lahovče, telefon 
41-098.

TAKOJ SPREJMEM frizersko va
jenko. Salon Jurij Pestner, Novo 
mesto, Kandijska S.

TAKOJ ZAPOSLIM dve natakarici 
za priučitev. Hrana in stanovanje 
zagotovljeno. Osebni dohodek po 
dogovoru. Gostilna Mlakar, Lož 
52 p. Stari trg pri Ložu.

FRIZERSKO vajenko sprejmem. 
Slavka Južnič, Irča  vas 66 a, No
vo mesto

FANTA za priučitev pekovske stro
ke in pom očnika sprejme takoj 
pekama Omerzel, Krško. Vsa 
oskrba je v hiši.

STANOVANJA

ODDAM opremljeno sobo dvema 
fantoma. Naslov v upravi lista 
(1397/74).

ODDAM opremljeno sobo dvema 
fantoma. Mali, Paderšičeva 18, 
Novo mesto.

ODDAM večjo prazno sobo. Ragov- 
ska 30, Novo mesto.

PRODAM enosobno pritlično vselji
vo stanovanje in dvosobno pod
strešno stanovanje. Cena ugodna. 
Ivanetič, Regerča vas 86, Novo 
mesto.

ZAMENJAM enosobno stanovanje s 
centralno kuijavo v Ljubljani-Zg. 
Šiška za enako v Novem mestu. 
Zglasite se na naslov: Jandrič, Za
grebška 8, Novo mesto.

Motorna vozila

PRODAM ZASTAVO 750 De Luxe 
letnik 1972 prevoženih
27.000 km. Vprašati na telefon 
2 1 -4 0 9 .(NI KO).

UGODNO PRODAM dobro  ohranje
no škodo  delux, 70.000 km. 
Lahko posojilo. Šterk, internat, 
Črnomelj, popoldne telefon 
76-107.

PRODAM TOVORNJAK mercedes 
14-13, letnik 1965. Oglasite se: 
Metlika, CBE 31.

PRODAM FIAT 750, letnik 1969. 
Vinko Martinčič, Dobrava 10, 
Škocjan.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1965, registrirano do  aprila 1974. 
Vse informacije: Mestni tig 13,

11 ik
PRODAM AMI 8. Informacije po te

lefonu (068) 22-513.
PRODAM FIAT 615 v voznem 

stanju, registriran, ali zamenjam 
za manjši osebni avto. Informa
cije po telefonu (068) 84-525.

PRODAM TRAKTOR Ferari 18 KM 
in prikolico (nosilnost 2,5 t) s
plugom, obračalnik, brane in pre- 

kopalnik. Naslov v upravi lista 
(1431 /74).

ameriški barvni film „Svetilnik na 
koncu sveta**.

KRŠKO: 8. in 9. 6. ameriški 
barvni film „El Condor**. 12. 6. ita 
lijanski barvni film „Velike avanture 
skaramuša**.

METLIKA: Od 7. do  9. 6. ruski 
barvili film „Čudak iz V. b razre- 
da“ . Od 8. do  10. 6. ameriški barvni 
film „Zgodba z zahodne strani**. Od
12. do 16. 6. jugoslovanski barvni 
film „Volk samotar**.

MIRNA: 8. in 9. 6. slovenski film 
„Rdeče klasje**.

NOVO MESTO: Od 7. do 10. 6. 
ameriški barvni film „Mačke iz viso
ke družbe**. Od 11. do 15. 6. fran
coski barvni film „Zadnji tango v 
Parizu**.

RIBNICA: 8. in 9. 6. italijansko- 
španski barvni film „Sedem žensk za 
sedem kavbojev**.

ŠENTJERNEJ: 8. in 9. 6. „Člo
vek imenovan hrabrost**.

TREBNJE: 8. in 9. 6. ameriški
barvni kavbojski film „D o poslednje 
kaplje krvi**.

NSU 1200 C, odlično ohrar\jen, pro
dam. Lado Povše, Železničarska
2, Črnomelj.

ZASTAVO 750, staro 30 mesecev 
prodam. Stokanovič, Jerebova 
20, Novo mesto ali telefon 
21-398.

PO UGODNI CENI prodam odlično 
ohranjeno zastavo 750, letnik 
1968. Ogled v soboto popoldne. 
Marjanovič, v Brezov log 3, Novo 
mesto.

P R O D A M

PO UGODNI CENI prodam čebel
njak krit z opeko, malo rabljen 
hidrofor 80 litrov in železno peč 
Gorenje na dve plošči. Ogled mo
žen vsak dan na Cankaijevi 10 a, 
Brežice.

UGODNO PRODAM dobro ohranje
ne grablje Sonce 4 in traktorske 
brane, skoraj nove, primerne za 
velike in male traktoije. A nton 
Jerič, Mah vrh 7, 68216 Mirna 
peč,

POCENI PRODAM štedilnik na drva 
in elektriko. Naslov v upravi lista 
(1418 /74).

PRODAM grablje Sonce 3, možne 
na konjsko vprego. Franc Bobnar, 
Podgora 11, Straža.

UGODNO PRODAMO približno 20 
m vrtne ograje. Nahtigalovi, 
škrabčeva 1, Novo mesto.

PRODAM mladega vprežnega vola. 
Rudi Zaman, Štefan 5, Trebnje.

PRODAM kozolec na psa«in košnjo 
trave. Špilek, Prilipe, Čatež pri 
Brežicah.

PRODAM novo tračno žago (pant 
žago) s strojem za izdelovanje 
žlic. Janez Tomšič, Titova 215, 
Ljubljana.

ZARADI BOLEZNI prodam žitni 
kombanj Zmaj 630 S. Ogled vsa
ko nedeljo. Martin Komljanc, Ma
lo Mraševo 16, Podbočje.

PRODAM košnjo na Grmu. Oglasite 
se na naslov: Lojze Golob, Trdi
nova 41, Novo mesto.

PRODAM kosilnico Agria, obračal
nik, kombinirke in ročno dvoci- 
lindrsko črpalko. Ivan Kunstelj, 
Klenovik 9, Škocjan.

DOM DUŠANA REMIHA, Kočevje, 
proda zidan svinjak, ki ima svoj 
vodnjak in prostor za steljo. 
Možna je reja 6 prašičev s pomi
jami, ki jih daje dom. Cena 
ugodna, plačilo tudi na obroke. 
Naprodaj je tudi pes čuvaj. Pisme
ne ponudbe za nakup z navedbo 
cene sprejemamo do 20. 6. 1974.

PRODAM globok italijanski otroški 
voziček. Gostilna Hrastar, Šmi
hel, Novo mesto.

ZARADI SELITVE prodam spalni
co, otroško sobo, pomivalni stroj 
in kuhinjsko opremo. Vidic, 
Majde Šilc 4.

PRODAM nov puhalnik tajfun. Na
slov v upravi lista (1412 /74).

PRODAM kosilnico Alpina, dobro 
ohranjeno. Franc Gazvoda, Miho
vec 11, Stopiče.

POCENI PRODAM malo rabljeno 
kuhinjsko mizo, kot in dva stola. 
Milana Majcna 11, Novo mesto.

UGODNO PRODAM kosilnico za 
traktor Ursus. Franc Krhin, 
Ostrog 34, 68310 Šentjernej.

PRODAM zaradi selitve skoraj novo 
dvodelno omaro, vitrino in 3 fo
telje z mizico za dnevno sobo. 
Murgelj, Cesta Gubčeve brigade
14, Trebnje.

PRODAM nov hladilnik za polo
vično ceno in montažno garažo 5 
x 4 m za 900,00 din. Naslov v 
upravi lista (1449/74).

PO UGODNI CENI prodam 4 kom. 
grede za ostrešje dolžine 12 m, 
debeline 19 x 22 cm in bankine 
za šolanje. Ogled vsak dan. Ivan 
Gabrijel, Trebnje, Obrtniška 3.

PRODAM električni štedilnik, hla
dilnik Himo, delovni pult 80 cm, 
kavč in dve raztegljivi karnisi. 
Julka Spasevski, Jerebova 16 a, 
Novo mesto.

K U P I M

KUPIM zazidljivo parcelo, po mož
nosti v Bučni vasi ali Mačkovcu. 
Naslov v upravi lista (1333/74).

KUPIM žetveno napravo za kosil
nico Alpina. Jože Borko, Reštanj 
3 8 ,Senovo.

KUPIM vikend v naseljenem kraju. 
Pogoj: voda, elektrika, bližina 
trgovine — lokacija Smarjeta, 
Straža, Dol. Toplice. Naslov v 
upravi lista (1398/74).

P O S E S T

ZELO UGODNO PRODAM enodru
žinsko novozgrajeno hišo v Ko- 
čev ju -T ra ta  1. Lepa in privlačna 
lega. V pritličju je m ožnost otvo
ritve gostilne ali trgovine. Intere
senti naj se javijo na naslov: Janez
Andlovič, Kočevje, Roška 3.

ZELO UGODNO prodam parcelo, 
vinograd in nedograjeno poslopje 
v okolici Metlike. Moj naslov 
lahko dvignete pod šifro „DOGO- 
VOR“

PRODAM vikend in manjši vinograd 
na Trški gori. Naslov v upravi lista 
(1432/74).

ZELO UGODNO PRODAM enodru
žinsko nedograjeno hišo (dogra
jena do prve plošče) 10 x 12 m 
na parceli 580 m2, na zelo lepi in 
ugodni legi Mahovnik pri Ko
čevju. Interesenti naj pišejo na 
naslov: Marica Bohte, Echtzer 
strasse 26, Marioweiler 5161 
Dueren, Deutschland. Prodajna 
cena 20.000,00 DM oziroma
130.000,00 din.

PRODAM po ugodni ceni več stavb- 
 nih parcel, ki ležijo ob asfaltni ce

sti Črnomelj-Adlešiči, oddaljene 
od Črnomlja 4 km. Prodam tudi
12 arov vinograda s kletjo, ki je 
primerna za vikend. Dostop je 
možen z avtom. Interesenti naj se 
zglasijo pri Jožetu Vlašiču, T ribu
če 17, 68340 Črnomelj.

R A Z N O

FANT, STAR 37 let, z dobro in 
stalno zaposlitvijo, in svojim sta
novanjem želi spoznati preprosto 
žensko, staro od 30 do 40 let. Po
nudbe pod „LJUBEZEN**.

KNJIGO UKANA III. del sem izgu
bil v nedeljo na cesti proti Cikavi. 
Prosim najditelja, da  io izroči pri 
Prešernu, Lobetova 42.

POROČNI PRSTANI! -  Ste v za
dregi, kaj bi kupili za trajno dari
lo? Stopite k Otmarju Zidariču, 
zlatarju v Ljubljani, Gosposka 5 
(poleg univerze). Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

[SŠEHJCI'ss.
PODPISANI K A ., V.J., K.A., Č.V. 

preklicujemo vse govorice, ki so 
jih tudi drugi prebivalci ribniške 
doline razširjali v času od sredine 
novembra 1973 do konca 
decembra 1973 o Francu Miheli
ču iz Dolenje vasi št. 89, ker so 
bile te govorice neosnovane in jim 
nismo imeli razlogov verjeti. 
K.A., V.J., K.A., Č.V.

ANTON KAPŠ, Svibnik 19, Črno
melj, prepovedujem vožnjo preko 
moje parcele-sadovnjaka na
Svibniku k.o. Loka. Kdor' tega 
opozorila ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

MATIJA ŠMALCELJ, KARLINA 
ŠMALCELJ in JULIJ ŽARKO- 
VIČ iz Zagreba, Martićeva 24, 
prepovedujemo pašo kokoši po 
naših travnikih Grab m o in pri ko
vačnici. Kdor preklica ne bo  upo
števal, ga bom o sodno preganjali.

1̂ 7OBVESTI LA I
OBVEŠČAMO cenjene stranke, da 

bo  frizerski salon v Straži v b o 
doče odprt nepretrgano od 7. do
17. ure, ob sobotah od 7. do 15. 
ure, ob nedeljah od 6. do  11. ure.
O ponedeljkih pa je zaprto. Pripo
roča !
ža.

se Jožica Darovic, Gor. Stra-

CVETLIČARSKO in vrtnarsko de
javnost sem odprl v Črnomlju. 
Gojim lončnice, vzgajam sadike, 
delam vence in nudim tudi vse 
druge vrtnarske usluge. Cenjenim 
strankam se priporočam. Cvetli
čarstvo Alojz Rauh, Cesta padlih 
borcev 12, 'Črnomelj, telefon 
76-221.

NUDIM VSE VRSTE ROLET, ŽA
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DO
BAVNI ROKI, CENE SOLIDNE. 
NAROČILA PREVZEMAJO: 
BOGO RADI, ŽABJA VAS 15, 
NOVO MESTO, IGNAC PRI
JATELJ, KVEDROVA 8, 
KRŠKO, IVAN JERINA, METLI
KA, IN STANKO ČRTALIČ, 
DOBRAVA PRI KOSTANJE
VICI.

VU LKANI ZACI JA TONE
MESTNIK, Novo mesto zaradi se
litve obvešča cenjene stranke, naj 
dvignejo gume najkasneje do 20. 
junija 1974, ker pozneje zanje 
več ne odgovaijam.

aaaianra
DRAGEMU nečaku SREČKU 

OSTROVRŠNIKU in njegovi ženi 
MARIJI iz Novega mesta, Nad 
mlini št. 34,pošiljamo iz Cosenze 
v Italiji Novega mesta, Nad mlini 
št. 34, pošiljamo iz Cosenze v k a 
liji junija 1974. Želimo jima, da 
bi še dolgo let ostala v skupnem 
življenju zdrava, srečna in zado
voljna. Teta Boga, sestrična Bre
da, Lilijana s Pinom, Majda s To
mažem. Mah Tobio, Mirko in 
Debara pa jima pošiljajo koš po
ljubčkov.

V neizmerni žalosti ob nenadni 
izgubi najinega moža oziroma očeta, 
devetintridesetletnega

FRANCA KOTARJA
iz Velikega Bana

ki je bil že drugo desetletje gozdni 
delavec pri posestvu Snežnik, Ko
čevska Reka, se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki so sočustvovali z nama in 
nama pomagali. Enako se zahvalju
jem v imenu moževega in mojega so
rodstva. Posebej se zahvaljujem po
sestvu Snežnik, moževim sodelav
cem in sosedom iz Kočevja, šte
vilnim darovalcem vencev in cvetja, 
tovarišu Pavlu Ovnu in Tonetu 
Ožboltu za poslovilne besede, delav
ski godbi, zdravstvenemu in pogreb
nemu osebju.
Žena Ivanka in hčerka Milena 

Kočevje, 27. maja 1974

IVAN ZAVRŠKI, Valantičeva 3, 
Novo mesto, se iskreno zahvaljujem 
tovarni zdravil Krka iz Novega me
sta za podarjeno denarno pom oč v 
znesku 900,00 din. Ivan Završki.

SESTRAMA KULOVEC iz Vavte 
vasi se iskreno zahvaljujemo za de
narni prispevek, poslan namesto 
vencev na grob Julijane Medic, 
Angele Jah-Logar in Frančiške Pirc. 
Kolektiv Posebne šole, Šmihel.

Ob prezgodnji izgubi našega lju
bega sina, brata in strica

MATIJE BRIŠKIJA

se iskreno zahvay ujemo vsem sorod
nikom, sosedom in znancem za tako 
številne darovane vence in cvetje. 
Hvala predstavnikom SZDL, ZZB 
ter Društvu upokojencev za govor 
pred hišo ter pri odprtem  grobu in 
godbi na pihala iz Kočevja. Hvala 
vsem, ki so nam v tem težkem tre
nutku stali ob strani in nas tolažili. 
Posebna hvala članom ZK Banja Lo
ka za organizacijo in nesebično po
moč.

Žalujoči: mama Uršula,
brata Jože in Tone, sestre Neža, 
Ančka in Urška ter drugo so
rodstvo 

Banja Loka, 2. 5. 1974

Namesto venca na grob pokojni 
Mariji Saje iz Novega mesta poklanja 
Zdravstveni dom Novo mesto
300.00 din in sodelavci v upravi
540.00 din Zvezi slepili Novo me
sto.

Namesto šopka na grob pokojne
mu Alojzu Ivanetiču iz Novega me
sta, Cesta talcev, poklanja Krajevna 
organizacija SZDL I. teren Novo 
mesto 150,00 din Zvezi slepih Novo 
mesto.

Za socialno ogrožene člane Zveze 
slepih Novo mesto poklanja 300,00 
din neimenovani iz Črnomlja. Za

S sklonjene zneske iskrena hvala. 
VEZA SLEPIH NOVO MESTO.

SEVNICA: ZARADI 
HITROSTI V DREVO

3. junija zvečer je peljal v Sevnici 
po Savski cesti z neprimerno hitrost
jo 43-letni Vinko Žnidarič iz Sevni
ce. Zaneslo ga je v levo izven cesti
šča in je trčil v drevo. Poškodoval se 
je po obrazu, škode na avtomobilu 
pa je za 12.000 dinarjev.

BREŽICE: 
PO SREDINI CESTE

28. maja dopoldne je peljal iz Do
bove proti Brežicam z osebnim avto
mobilom Andrej Kovačič z Malega 
vrha. V Brežicah mu je po Ulici I. 
borcev nasproti pripeljal po sredini 
ceste voznik kombija Stanko Kež- 
man z Malega Obreža. Vozili sta 
Učili, materialne škode je za 5.000 
dinarjev.

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, oče
ta, starega očeta, b ra ta  in sUica

JURIJA ŠPEHARJA
. iz Učakovcev pri Vinici

e toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki so ga spremili na zadnji poti, mu darovali vence in cvetje ter 
nam izrekli sožalje. Posebna zahvala organizacijam ZB Vinica, ZB 
Črnomelj, Z W I  Črnomelj ter kolektivom: Viatoiju, Beltu in 
PO S Črnomelj. Zahvaljujemo se tov. Hudaku in tov. Culibergu za 
poslovilne besede. Vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Fanika, hčerka Nada, sinova France in 
Jure z družinami, oče, bratje, sestre in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestlijvi izgubi našega dragega moža, oče
ta, starega očeta, brata in strica

JANEZA GRLICA
iz Daljnjega vrha

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, ki so pokojnika spremili na zadnji poti, nam izrekli soželje 
in darovali vence in cvetje. Najlepše se zahvaljujemo tudi gasilske
mu društvu Novoteks, tovarni zdravil Krka za podarjene vence ter 
župniku Jožetu Lapu za opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena 
hvala.

Žalujoči: žena Barbka, hčerka Ani, hčerka Marija z 
družino, sinova Jože in Ivan z ženama ter drugo sorod
stvo

PROSTO DELOVNO MESTO!
DOLENJKA 
trgovsko podjetje na debelo in drobno 
Novo mesto 

objavlja prosto delovno mesto 

VZDRŽEVALCA HLADILNIH NAPRAV IN 
ELEKTRIČNIH INSTALACIJ 

Pogoji: elektromehanik ali električar. Kandidat mora biti vo
jaščine prost in pripravljen, da se dodatno strokovno izobra
žuje. 
Poskusno delo traja 3 mesece.
Rok za/vlaganje prijav je 8 dni po objavi.

PROSTA DELOVNA MESTA
NOVOTEKS, 
tekstilna tovarna Novo mesto 
TOZD Strešnik Dobruška vas 

razglaša 

prosta delovna mesta za svojo temeljno organizacijo strešni
kov v Dob ruški vasi:

15 DELAVCEV ZA PROIZVODNJO STREŠNIKOV

Pogoji:
— moški
— odslužen vojaški rok
— zaželena končana osnovna šola 

Kandidati naj pošljejo ponudbe na naslov:
NOVOTEKS Novo mesto, TOZD Strešnik Dobruška vas, 
68275 Škocjan.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
meesto — USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL 
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, N ovom esto , Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (pnulsednicaffl^a), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Vlado Silvester, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Zivič

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Janez Pezelj, Branko Podobnik, 
Jože Primc, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan 
Zoran in Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec
priloge Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek  -  Posamezna številka 3 din -  Letna na
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vna
prej -  Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM 

/(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
52100-620-107-32002-009-8-9 

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določeni 
strani 62 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadaljnja beseda 1,50 din. Za 
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 6 od 1.1. 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/72 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov 

TEKOČI 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 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  časopisni stavek, 
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list, 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana

Novo mesto -  Barvni filmi in



RADIO LJUBLJANA TELEVIZIJSKI
SPOREDVSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00. 19.30 in ob 20.00.

Č e t r t e k ,  6. j u n i j a :  8.10
Glasbena matineja. 9.35 Iz glasbenih 
šol. 10.15 Po Talijinih poteh. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Slavko Gliha: Produk
tivnost dela na naših kmetijah in 
družbenih gospodarstvih. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.40 Med šolo, 
družino in delom. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak14. 17.10 
Popoldanski simfonični koncert.
18.30 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 20.30 Slovenska 
popevka 74. 22.15 Popevke in ples
ni ritmi.

PETEK, 7. junija: Glasbena mati
neja. 9.35 Jugoslovanska narodna

fasba. 10.15 Teden dni na radiu.
1.00 Poročila -  Turistični napotki 

za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti -  dr. Janez Grilc: 
Gozdovi — naše življenje. 12.40 Po
domače. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.30 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.30 Napotki za tu 
riste. 16.00 „Vrtiljak". 17.10 Oper
ni koncert. 18.15 „Signali11. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minutez 
ansamblom Mihe Dovžana. 20.00 Z 
lahko glasbo po svetu. 20.30 „Slo
venska popevka 74“ . 22.15 Besede 
in zvoki iz logov domačih.

SOBOTA, 8. junija: Glasbena ma
tineja. 9.35 Studio za najdene sklad
be. 10.15 Glasbeni drobiž od tu in 
tam. 11.00 Poročila -  Turistični na- 

tki za naše goste iz tujine. 11.20 
nami doma in na poti. 12.30 

Kmetijski nasveti -  dr. Miha Ledi
nek: Lastnosti lisaste pasme za na
črt zrejajmo vse telice, da bodo  z 
leti stare otelile. 12.40 Cez travnike 
in polja. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.10 S pesmijo in besedo po Jugo
slaviji. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 17.10 Kitara v rit
mu. 18.15 Dobimo se ob isti uri.
19.00 Lahko noč, otroci! 19,15 Mi
nute z ansamblom Milana Ferleža.
20.00 Z velikimi zabavnimi orkestri.
20.30 „Slovenska popevka 7444.
22.20 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 9. junija : 6 .0 0 -8 .0 0  
Dobro jutro! 8 .0 / Radijska igra za 
otroke -  Jurij Sotnik: „Ti si ves naš 
up4‘. 9.05 Še pomnite, tovariši. . .
10.05 Iščemo popevko poletja.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 1 1 .20 -14 .00  
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. -  vmes ob 11.50 Pogovor s 
poslušalci. 14.05 Humoreska tega 
tedna -  G. Mikes: Voda me nosi.
15.10 Nedeljska reportaža. 16.00 
“ adjjska igra -  Pavle Zidar: „R o
meo in Julija14. 1 7 .0 5 -1 9 .0 0  Nedelj

sko športno popoldne. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene razgled
nice. 20.00 V 'nedeljo zvečer. 22.20 
Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 10. junija: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Za vsakogai 
nekaj. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  prof. Edi 
Senegačnik: Kakšne čebelne druži
ne odbiramo za plemenjake. 12.40 S 
tujimi pihalnimi godbami. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.10 Amaterski 
zbori pojo. 14.30 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44.
18.15 Minute z ansamblom Franca 
Flereta. 20.00 Stereofonski operni 
koncert. 22.15 Za ljubitelje jazza. 4

TOREK, M. junija: 8.10 Glasbe
na matineja. 9.35 Zbor RTV Za
greb. 10.15 Couperin v stari in novi 
preobleki. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Z dom ačim i ansambli.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.10
Kaj vam glasba pripoveduje. 15.30
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Vrti
ljak44. 17.10 Koncertni oder za d o 
mačina in gosta. 17.45 Družba in 
čas. 18.15 Z orkestrom Raymond 
Chevreux. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Bojana 
Adamiča. 20.00 Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 22.15 Od popevke 
do  popevke.

SREDA, 12. junija: 8.10 Glasbe
na matineja. 9.25 Otroške igre.
10.15 Urednikov dnevnik. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetijski nas
veti -  inž. Tone Zafošnik: 
Značilnosti vinske letine 1973.
12.40 Od vasi do vasi. 13.30 Pripo-

BREŽIŠKA KRONOKA 

NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pom oči v brežiški bolnišnici: 
Peter Cehte je padel na cesti in si 
poškodoval desno roko; A nton Fruk 
je padel z m otorjem  in si poškodo
val prsni koš; Mariji Kopina je krava 
poškodovala glavo; Zvonko Poslek 
je padel s senika in si poškodoval 
desno roko; R udolf Slovic je padel 
na dvorišču in si poškodoval desno 
roko; David Preskar je padel pod 
traktor in si poškodoval glavo; Kole
sarko Martino Harapin je podrl avto 
in ji poškodoval levo nogo; Marija 
Sumrak je padla pred hišo in si zlo
mila levo roko; Marija Špoljar se je 
porezala s plugom po desni nogi; 
Marija Gorenc je skočila z voza in si 
poškodovala levo nogo; Branko Zor
ko je padel s skednja in si poško
doval desno nogo.

ročajo vam . . .  14.30 Naši poslušal
ci čestitajo in pozdravljajo. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Loto  
vrtiljak44. 17.45 Jezikovni pogovori
-  prof. France Novak. 18.15 S pop 
ansambli. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice. 2 0 .00  
Simfonični orkester RTV Ljubljana.
22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 13. junija: 8.10 Glas
bena matineja. 9.35 Iz glasbenih šol.
10.15 Po Talijinih poteh. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetijski na
sveti -  inž. Trtovšek: Problemi var
stva gozdov. 12.40 Igrajo pihalne 
godbe. 14.10 Popoldne za mladi 
svet. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 17.10 Popoldan-* 
ski simfonični koncert. 18.15 S 
Plesnim orkestrom RTV Ljubljana.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Pet
najst minut za EP. 20.00 Četrtkov 
večer dom ačih pesmi in napevov.
22.15 Popevke in plesni ritmi.

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k  -  6. junija:

16 .00 -16 .15  -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki; 
1 6 .1 5 -17 .00  -  Nove plošče RTB, 
Aktualnost tedna, Mala šola avto
mobilizma, obvestila in reklame;
17 .0 0 -1 8 .0 0  -  Glasbena oddaja Iz
brali ste sami;

SOBOTA -  8. junija:
16 .0 0 -1 6 .3 0  -  Pol ure za pop glas
bo -  16 .30 -16 .45  -  Sobotno 
kramljanje; 1 6 .45 -17 .00  -  Jugoton 
vam predstavlja; 17 .00 -17 .30  -  
Kronika, Med zabavnimi zvoki nekaj 
obvestil in reklam, Melodija za vas, 
Za naše najmlajše, Iz naše glasbene 
šole; 17 .3 0 -1 8 .0 0  -  Domače za
bavne na valu 192 m;

NEDELJA -  9. junija: 10.30 -  
Domače zanimivosti -  Poročilo z 
občnega zbora občinske organiza
cije Zveze sindikatov Brežice -  Za 
naše kmetovalce: dipl. veterinar Jan
ko Vizjak -  Še o prebavnih motnjah 
pri govedu -  Nedeljska reportaža: 
Srečanje šol Bratov Ribaijev v Teba- 
novcih v Makedoniji -  Obvestila, 
reklame in spored kinematografov -
12 .00 -14 .00  -  Občani čestitajo in 
pozdravljajo

TOREK -  11. junija:
16 .0 0 -1 6 .1 0  -  Napoved programa 
in srečanje z Majdo Sepe; 
16.10— 16.50 -  Poročila, Kaj prina
ša nova številka Dolenjskega lista, 
Novo v knjižnici, Tedenski športni 
kom entar; 16 .50 -17 .00  -  Obvesti
la, reklame in filmski pregled;
1 7 .0 0 -1 7 .3 0  -  MLADINSKA OD
DAJA; 1 7 .3 0 -18 .00  -  MALO ZA 
VAS -  NEKAJ ZA VSE.

UMRLI SO

Pretekli teden s(Tv brežiški bol
nišnici umrli: Franc Kocjan, km et iz 
Stare vasi, star 71 let; Nikola 
Vugrin, inv. upokojenec iz Zdencev, 
star 71 let; Marija Meke, obč. podpi- 
ranka iz Dom a počitka Impoljce, 
stara 79 let; A nton Pirnat, upokoje
nec iz Križ, star 73 let; Franc Pre
skar, upokojenec iz Dolenje vasi, 
star 70 let.

Pretekli teden so v brežiški po 
rodnišnici rodile: Jožefa Tomše iz 
Globočic -  dečka, Berta Pečar iz 
Trnja -  dečka, Vera Jagodič iz Gor
njega kraja — deklico, Marija Ogo- 
relc iz VeL Obreža -  dcklico, Ljerka 
Cigula iz Samobora -  Jasmino, Ivka 
Fulir iz Braslovja -  Višnjo, Jadran
ka Kovačič iz Prigoija -*■ Igoija, 
Đurđica Noršič iz Noršić sela -  d eč 
ka, Štefica Bogovčič iz Breganskega
sela -  deklico, Mensada Sekić iz Sa
m obora -  Rom ano, Terezija Petan 
iz Ljubljane -  Matejo, Pavlina Baz
nik iz Mrtvic -  dekUco, Marija Kun- 
šek iz Trnovca -  deklico, Marija 
Sotler iz Glogovhroda -  deklico, 
Štefica Faukovič iz Bedra — deklico, 
Ivana Podgoršek iz Dednje vasi -  
Boštjana, Anica Horvat iz Samobora
-  Gordano. -  Čestitamo!

RADIO SEVNICA

NEDELJA, 9. junija: 10,30 -  
reklame, oglasi in obvestila -  10,50
- po dom ače s Fanti treh dolin -
11,05 - T ončka Čečeva -  junakinja 
iz zasavskih reviijev (ob 50-letnici 
spopada s fašistično ORJUNO) -
11,20 - pesmi borbe in dela -  11,40
- nedeljski intervju -  11,55 - za vsa
kogar nekaj -  12,30 - poročila -
12.45 - čestitke, pozdravi naših po
slušalcev -  14,30 - zaključek pro
grama

SREDA, 12. junija: 16,00 - poro 
čila -  16,10 - reklame, oglasi in ob
vestila -  16,30 - po dom ače -
16.45 - kotiček za šofeije: Avto je 
nov, kaj pa zdaj? -  16,55 - disko 
klub brez imena -  17,30 - vesele in 
žalostne zgodbe iz naše vzgoje -
17,40 - ali poznamo mojstre resne 
glasbe -  18,00 - zaključek programa

SOBOTA, 15. junija: 16,00 - so
botni vrtiljak -  16,15 - pet m inut 
za . . .  -  16,20 - EPP I. del -  16,30
- poročila -  16,35 - EPP II. del -
16.45 - mini anketa -  17,00 - za
ključek sobotnega vrtiljaka in napo
ved programa za nedeljo!

Č e t r t e k ,  6. j u n i j a :  17.05
Junak mojega otroštva (Lj) -  17.50 
Obzornik (Lj) -  18.05 Otroci in mi
-  III. del (Lj) -  19.10 Mozaik (Lj)
-  19.15 Po sledeh napredka (Lj) -
19.45 Barvna risanka (Lj) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 Kam in kako na oddih 
(Lj) -  20.40 H. Krvavac: Valter bra
ni Sarajevo -  barvna TV nadaljevan
ka (Lj) -  21.25 Četrtkovi razgledi: 
Arabati (Lj) — 21.55 TV dnevnik 
(Lj) -  22.10 Slovenska popevka 74
-  posnetek (Lj).

PETEK, 7. JUNIJA: 17.35 Veseli 
tobogan: Kobarid -  I. del (Lj) -
18.10 Obzornik (Lj) -  18.25 E tno
muzikologija: glasba latinske Ameri
ke, barvna oddaja (Lj) -  18.45 Mo
zaik (Lj) -  18.50 Atletika: Skok v 
daljavo (Lj) -  19.15 Pet m inut (Lj)
-  18.45 Mozaik (Lj) — 18.50 A tleti
ka: skok v daljavo (Lj) -  19.15 Pet 
minut Cik-cak (Lj) — 20 .0  TV
dnevnik (Lj) -  20.25 Tedenski go
spodarski komentar (Lj) — 20 .30
Propagandna reportaža (Lj) -  20.35 
3-2-1 (Lj) -  20.45 Zakonsko življe
nje -  II. del (Lj) -  22.40 TV dnev
nik (Lj) -  22.55 Slovenska popevka 
74 -  posnetek (Lj).

SOBOTA, 8. JUNIJA: 16.45
Državno rokom etno prvenstvo -  v 
odmoru Propagandna oddaja -
18.00 Obzornik (Lj) -  18.15 Kje iz
vira Nil? , serijski barvni Film (Lj) -
19.15 Humoristična oddaja (Zg) -
19.45 Barvna risanka (Lj) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.20 Tedenski notranjepo
litični kom entar (Lj) -  20.25 3-2-1 
(Lj) -  20.30 Slovenska popevka 74
-  prenos (JRT) (Lj) -  21.40 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) -  21.45 
Cannon -  serijski barvni film (Lj) -  
22.35 TV dnevnik (Lj).

NEDELJA, 9. junija: 9.20 W. S. 
R eym ont: Kmetje -  barvna TV na
daljevanka (Lj). 10.15 Kmetijska 
oddaja (Bg). 11.00 Mozaik (Lj).
11.05 Otroška matineja: Beli ka
men, Na daljnem severu (Lj) - barv
na filma. 12.00 Poročila (do 12.05) 
(Lj), Nedeljsko popoldne: Pevski 
zbor iz Murske Sobote, Motokros v 
Tržiču, Pred svetovnim nogometnim 
prvenstvom (Bg), Za konec tedna 
(Lj). 17.45 Propagandna oddaja
(Lj). 17.55 Poročila (Lj). 18.00 Do
godivščine Dakla Makana -  japon
ski barvni film (Lj). 19.45 Barvna 
risanka (Lj). 19.50 Cikcak (Lj).
20.00 TV Dnevnik (Lj). 20.25 Te
denski zunanjepolitični komentar 
(Lj). 20.30 3 - 2 - 1  (Lj). 20.40 V 
gosteh pri Nušiču: Avtobiografija 
(Lj). 21.30 Dokum entarna oddaja 
(Pred obiskom Tita v ZRN) (Lj). 
21.58 Propagandna oddaja (Lj).

22.00 Športni pregled (JRT, Sara
jevo). 22.20 TV Dnevnik (Lj).

PONEDELJEK, 10. junija: 17.30 
Koko, Moko in vrabček Skoko -  
lutke (Lj). 17.45 Obzornik (Lj).
18.00 Na daljnem severu (Lj). 18.25 
Gruzinski večer: Daijalske skice -  
dokum entarni film (Lj). 18.45 Mo
zaik (Lj). 18.50 Mihail Hergjanin:'1' 
Vitez Gora -  dok. film (Lj). 19.30 
Kaj hočem o -  Vpis v vojaške šole 
(Lj). 19.45 Barvna risanka (Lj).
19.50 Cikcak (Lj). 20.00 TV Dnev
nik (Lj). 20.25 3 - 2 - 1  (Lj). 20.30 
Sodobna oprema -  barvna oddaja 
(Lj). 20.40 Nadaljevanje Gruzinske
ga večera: 20.55 Lazarjeve prigode
-  TV drama (Lj), 22.05 Gruzinski 
ritmi -  folklora (Lj). 22.40 TV 
Dnevnik II (Lj).

TOREK, 11. junija: 17 .50 Peli so 
jih mati moja: Kralj Matjaž in Alen
čica, barvna oddaja (Lj). 18 .00 Ri
sanke (Lj).- 18.10 Obzornik (Lj).
18.25 D. Ulrich: Multiplcvision (Lj). 
18,55 Mozaik (Lj). 19.00 Marksiz-^r 
em 'v  teoriji in praksi (Lj). 19.20 
Mozaik kratkega filma (Lj). 19.45 
Barvrla risanka (Lj). 19.50 Cikcak 
(Lj). 2^.00 TV Dnevnik (Lj). 20.25 
3 —2 —1 '(Lj). 20.35 Na krivih poteh
-  dokum entarna oddaja (Lj). 21.15 
W. S. Reym ont: Kmetje -  barvna 
TV nadaljevanka (Lj). 22,10 TV 
Dnevnik (Lj).

SREDA, 12. junija: 17,20 Beli 
kamen -  serijski barvni film (Lj).
17.50 Obzornik (Lj). 18.05 Propa
gandna oddaja (Lj). 18.15 Košarka 
Italija : Jugoslavija -  prenos (Lj).
19.45 Barvna risanka (Lj). 19.50 
Cikcak (Lj). 20.00 TV Dnevnik (Lj).
20.25 Propagandna oddaja (L j) .^
20.40 Film tedna: Skrivnost -  barv
ni film (Lj). 22.05 TV Dnevnik (Lj).

ČETRTEK, 13. junija: 14,55 Pro
pagandna oddaja (Lj). 15.00 Frank
furt: Svetovno prvenstvo v nogome
tu  -  barvni prenos slavnostnega za
četka (E V R -L j). 16.50 Frankfurt: 
Svetovno prvenstvo v nogometu -  
barvni prenos srečanja Jugoslavija : 
Brazilija (E V R -L j) -  v odmoru 
Propagandna oddaja (Lj). 18.50 Pro
pagandna oddaja (Lj). 18.55 Poroči
la (Lj). 19.00 Junak mojega otroštva 
(Lj). 19.45 Barvna risanka (Lj).
19.50 Cikcak (Lj). 20.00 TV Dnev
nik (Lj). 20.25 Kam in kako na od
dih (Lj). 20.40 Lebovič-Krvavaoifc 
Valter brani Sarajevo, barvna TV na
daljevanka (Lj). 21.25 Četrtkovi 
razgledi: Borec danes (Lj). 21.55 
TV Dnevnik (Lj). 22.10 Nogomet 
Jugoslavija : Brazilija, barvni posne
tek iz Frankfurta  -  vmes Propa
gandna oddaja (Lj).

Jaro Stoviček:nun
Jaz pa sem nada

ljeval: „Gospod grof, ali se spominja
te? Zgodilo se je nekega dne, ko ste 
Sli nad divjačino, tam pod vašimi vino
gradi. Ob vznožju brega — bilo je ob 
času trgatve -  ste zagledali čedno 
dekle, svojo delavko, ki je obirala 
grozdje za vaše kleti. Najbrž se vam je 
dekle žametnih lic zdelo lepše od sme, 
Ker ste se odločili, da bo njeno telo 
lovska trofeja vaši pohoti. Poklicali ste 
P  brez imena, saj je niste niti poznali. 
* ograbili ste jo, jo odvlekli v kostanje* 
y° grmovje, jo podrli na tla h gnilim 
Dolcem in kot da bi ribi stiskali škrge, 
^  ji z roko stiskali grlo, da ni zmogla 
najmanjšega krika. Ko ste jo posilili, 
^  dekle pustili ležati v nezavesti, 
s ^ i  pa ste se s puško umaknili. Toda 
nečesa niste vedeli, gospod grof. Niste 
vedeli, da ste v dekliškem telesu pusti
li plodno seme, iz katerega je nastal 
Človek — pankrt, grofovski bastard, ki 
k  danes živi. Ta pankrt sem jaz!“

Z vso sapo, ki jo je še imel v sebi, je 
stokajoč vzdihnil -  kot jelen, ki 

^  mu krona rogovja odlomi nad sa- 
temenom. Tiho je zahropel: 

»•Sem te dobro slišal, ali se mi že ble- 
£e; Blazno se mi vrti v glavi.. .  Poča- 

aj» sine, da se spomnim tega strašne- 
& Prestopka"

. . / aprl je oči in slišal sem njegovo 
Planje, kot da bi iz prsi ušel glas sla

stnega meha. To so bile dolge, tihe 
VUnute, ki sem jih preživljal v mrzli
č n i  strahu. Ali se bo spomnil? Ali 

0 vse skupaj namenoma zatajil? Ali

se sploh ne bo spomnil? Če bi se zgo
dilo kaj takega, bi me strlo razočara
nje in preklel bi svet in podvomil bi, 
če je na njem sploh še človek.

Grofova usta so se nenadoma razte
gnila v grozoten nasmeh, raztegnila so 
se, kot se raztegnejo usta obupanca, 
ko prižge grmado in si jo ogleduje, 
preden se vrže nanjo in kaznuje sam 
sebe. Spomnil se je! Iz njegovih oči'so 
začele polzeti solze in se ustavljale ob 
nosnicah, preden so se skotalile k 
škrbinam v njegovih ustih. Ko je po
novno zajel sapo, je komaj slišno dah
nil: „Moj sin! Mili moj sin! Odpusti 
svojemu očetu!“

Stisnil me je k licu, moje ustnice so 
se prilepile na njegovo uho in prvič v 
življenju sem zašepetal: „Oče!“ Tako 
objeta sva molčala in ihtela.

Trajalo je nekaj dni, preden sem mu 
povedal vse o svojem življenju. Opisal 
sem mu, kako sem bil kot pankrt ves 
čas preziran in tlačen in kako sem jo 
kot človek brez vrednosti pozneje 
mahnil v svet. Zatajil sem le zgodbo o 
uboju in zaporih, da ga ne bi ranil z 
njegovo krvjo, ki je vrela v mojem te
lesu. Tudi ga nisem hotel prikrajšati za 
njegovo sveto, a lažno prepričanje, da 
njegov sin Dudo v tujini še živi.

Dneve sv.a bila srečna, vsa prero
jena. Nosil sem mu hrano, mu kuhal 
in stregel. Nekega dne pa so ranjen
cem v bolnišnici ukazali, da do prekli
ca nihče ne sme ven. Napovedan je bil 
namreč višji zdravniški pregled, da bi
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ugotovili, kdo je spet sposoben za 
fronto. Nisem mu mogel pisati, kaj je 
z menoj, saj njegova koliba ni imela 
naslova. Vsak dan sem bil bolj nestr
pen, vsak dan sem si bolj želel, da bi 
ga smel obiskati. Bal sem se, da bo 
začel zapuščeni starec dvomiti o moji 
vdanosti.

Ko smo spet smeli v mesto, sem hi
tel s konzervami in cigarami v Gospo
sko ulico na njegovo beraško posto
janko. Ker ga tam ni bilo, sem ves 
znojen tekel k Donavi.

Pred kajuto sem obstal kot vkopan. 
Mravljinci so mi šli po telesu in zaradi 
čudnih občutkov mi je bilo zdaj mraz, 
zdaj vroče. Z odprtimi vrati je neusmi
ljeno loputal veter. Za hip sem obstal 
kot okamenel.. . .  Takrat je iz trhle 
grofovske beračije skočil velik siv ma
ček z ulovljeno podgano — iz mačjega 
gobca sta visela samo še rep in zadnje 
noge. Nenadoma sem se, kot da bi se 
pognal v napad, zagnal v temni pro
stor in kot razdražena zver po plenu 
sem se oziral po očetu. Toda nisem ga 
našel: ni bilo ne njegovih cep na po
stelji ne fotografij nad njo. Prijel sem 
se za glavo in začel rjoveti. Preklel 
sem boga in hudiča, sebe in svet, na 
katerem sem se rodil. Pod nogami sem 
spet začutil govno, s katerim so bile 
posute vse poti mojega življenja. Nato 
so solze zadušile prostaške kletve in 
začel sem ihteti: „Ate! Moj ate, kje 
si? Kaj si napravil? Nisem te zapustil 
! Nisem kriv, nisem!“ Kakor pokošen 
sem se zvrnil na slamo njegovih zabo
jev in bridko jokal. Čeprav je bila sla
ma ušiva in poscana, sem v obupu 
zaril vanjo svoje pesti; z desno roko 
sem ob vzglavju zadel ob trd predmet. 
Ne da bi ga videl, so prsti tipali za 
njim, dotaknili so se gumba na njem 
in pod glavo mi je zapela melodija, ki 
je vabila na ples. Našel sem lajno, ki jo 
je pozabil. Kakšna ironija za moje srce 
ob milih zvokih.. .

Spet sem postal, kar sem bil — 
osamljen pankrt. Sam bog ve, ali je 
stari še živ, sem pomislil. Morebiti ga 
je črni furgon s srebrnim križem odpe-
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ljal v še manjšo luknjo, kot jo je imel 
ob Dravi? So ga odpeljali v zemljo, iz 
katere je izšel? Ali leži morda moj 
oče grof mrtev in pokopan in z razpa
ranim trebuhom na akademiji za so
dno medicino kot predmet preučeva
nja?

Hrbet se mi je usločil kot paragraf 
in v rokah sem obračal očetovo lajno 
s poslikanim pavlihom, ki je bil uma
zan kot moja obleka, ko sem čistil 
hleve. Kljub temu sem ga stisnil na 
prsi kot prijatelja in brata.

„Vzel ga bom na fronto,“ sem si 
dejal, „vzel bom s seboj to edino dedi
ščino po svojem očetu. Tiščal jo bom 
v nahrbtniku zraven menažke, med 
čevlji in naboji in naj mi zaigra, če mi 
bosta gledala hudič in smrt v oči. Člo
vek me tako ni nikoli razumel. Z lajno 
bom skakal v strelske jarke, z njo se 
bom grel na soncu kot kuščar.

Vstal sem. Še enkrat sem se ozrl po 
vegasti kajuti, po podrtiji, ki je bila 
bojno polje moje duše, na katerem 
sem se, mali kaprol, bojeval z orožjem 
svoje nesreče. Vojne v tej luknji nisem 
ne dobil ne izgubil. Vrata sem pustil 
odprta, saj dokler bo veter treskal z 
njimi, do dihal tudi trhlenec, posled
nje bivališče mojega očeta.

Šel sem proti Donavi in obstal na 
njenem bregu. Gledal sem v valove in 
vrtince, ki so kot strupene kače sikali 
proti meni. Čutil sem, kako me stiska 
groza. Reka mi je s svoje razpenjene 
površine kot s hrbta srebrne, v nes
končnost se premikajoče pošasti kaza- 
laa, kaj nosi s seboj. Nabreklo konjsko 
mrho ali dlakastega psa, ki me je gle
dal z mrtvim očesom. Zdelo se mi je,

Objavljanje odlomka iz rdmana je 
omogočila Krka Novo mesto

kot da še posebno zadovoljno obrača 
in nosi na svojih rokah marsikaterega 
od mraza pordelega prašiča. Zgrozil« 
sem se, ko sem opazoval to pohoto. 
Bržkone bi vsakdo imel občutek, da 
mu pošastna voda iz drobovja vleče 
živo tkivo, da bi potem onemoglo 
padlo vanjo.

Tako mi je bilo, ko sem ob mogo
čni Donavi stal ves nebogljen s svojo 
usodo. V torbi za komis sem nosil laj
no, to beraško skrinjo, da bi si z njo 
po svetu igral — na fronti, v polsnu ali 
v mori.

„Mar moram zares nositi to prosja- • 
ško škrebetalko? “ sem si nenadoma 
dejal. „Naj njeni zvončki res evro mo
jo dušo, kot bi jo hudič obračal na1 
ražnju' Naj mi venomer obnavlja tan
go pankrtske preteklosti? Naj si z njo 
iščem bodočnost, mi bo lajna lajšala 
življenje? Naj se mi njen poscani pav
liha smeje v brk? So moji možgani res 
že bolni, mar imam v prsih tako srce, 
kakršen je mehko kuhan jajček? “

V glavi so se mi kopičile misli: kar 
pomnim, nisem imel v človeški družbi 
nobenega pomena. Vedno sem moral  ̂
biti kakor krastača brez razuma, brez 
misli, brez vprašanj. Vse, kar so mi 
bogatini dovolili, je bilo, da sem z ro
kami, tiho kot pošastna reka, znojen 
in krvav vlekel iz zemlje vse, kar je' 
zemlja dala, da sem spravljal na kup za 
gospodo, ki diši po šampanjcu, po 
ljudskem semenu in drugih maščobah, 
medtem ko sem jaz zaudarjal le po 
znoju.

„Ha! Ne! Za primojduš, ne!“ sem 
zarjovel iz polnih pluč. „Dovolj ste se 
norčevali iz mene! Ne boste si več z 
mojo mehkobo mazali kruha in ga 
slastno grizli, kot da bi uživali na ritih 
plačanih kurb!“

Stisnil sem zobe in z vso silo segel v 
torbo, da je odletel gumb. Pograbil* 
sem lajno in jo zagnal daleč v reko.

Kaj pa jaz? S težkim vojaškim 
korakom sem se vrnil v bolnišnico.

KONEC



V jeseni vso srečo!
Okoli sedem let ji je bilo, 

ko je začela opazovati 
gibčna dekleta na Loki pri 
gimnastičnih vajah. V času, 
ko je mati trenirala odbojko, 
je mala Maja Dokl kar sama 
poskušala posnemati telo
vadke. Nato je začela zaha
jati k orodni telovadbi. Nje
na prva voditeljica, telesno- 
vzgojna delavka Ruža Kova
čič, je takoj, ko je nado
budno deklico videla pri va
jah, zaslutila, da ima opraviti 
z nadarjeno deklico. Maja je 
najprej delala s strahom, to
da iz dneva v dan je bila bolj 
pogumna in že naslednje le
to je nastopila na republi
škem pionirskem prvenstvu. 
43. mesto ji ni vzelo volje, in 
če se danes spomni na ta 
svoj prvi uspeh, se veselo za
smeji. Še naprej je telovadila 
in gimnastika jo je hitro oča
rala. V letu 1970 je dosegla 
prvi večji uspeh: v pionirski 
konkurenci na prvenstvu 
Slovenije je osvojila četrto  
mesto. Od takrat dalje smo 
o mali novomeški telovadki 
slišali vse več. Napovedi Ru
že Kovačičeve, ki je v 
drobni deklici videla telo
vadko vrhunskega razreda, 
so se uresničevale. Najprej je 
postala republiška pionirska 
prvakinja, nato najboljša 
mladinka v republiki. Na 
državnem mladinskem 
prvenstvu je dokazala, da je 
naša najboljša mladinka. 
Pred tedni je komaj štiri
najstletna učenka osmega 
razreda prepričljivo osvojila 
še republiško prvenstvo med 
članicami, za sabo pa ima že 
dva uspešna nastopa v 
državni ženski vrsti.

Še pred nekaj leti je Maja 
občudujoče gledala naše 
vrhunske 'telovadke, ob tem 
pa si ni mislila da hn tn Uuti

sama postala. Tako je kmalu 
prinesla domov bronasto od
ličje z balkanskih iger, ki so 
bile lani v Romuniji, kjer je 
naša ženska vrsta zasedla 
tretje mesto.

Težko je naštevati vse na
slove nadarjene Novome- 
ščanke. Preveč jih je. Prav 
gotovo pa je bila naslova naj
boljše pionirke športnice, ki 
ga je osvojila lani, močno ve
sela.

Kljub vsem uspehom je 
Maja ostala skromno in pri
jazno dekle. Na dom in na 
svoje nekdanje tovarišice iz 
telovadnice je močno nave
zana. Še vedno je Novo- 
meščanka, čeprav že nekaj 
časa živi v Ljubljani. Domo
tožje premaga z učenjem in 
vajami. Vsak dan preživi v 
telovadnici dve do tri ure in 
,pilV, ,pilV, ,pili‘.

Rezultati pa so tu. Pred 
kratkim je v dvoboju s Švico 
v državni reprezentanci zelo 
dobro telovadila: v skupni 
uvrstitvi je bila tretja!

In kaj si Maja želi v pri
hodnji tekmovalni sezoni? 
Ob koncu leta bo v Vami v 
Bolgariji svetovno gimna
stično prvenstvo. Po mišlje
nju mnogih poznavalcev lah
ko uspeh mlade telovadke 
prepreči samo poškodba. Še . 
bolj pa Majo zanimajo olim
pijske igre, ki bodo v 
Montrealu v Kanadi.

Čez nekaj mesecev bo Ma
ja Dokl nastopala na sve
tovnem gimnastičnem 
prvenstvu. Po 40 letih, bo to 
prva novomeška in dolenjska 
telovadka, ki bo nastopila na 
takem prvenstvu. Prav goto
vo bo tudi Leon Štukelj, naš 
stari znanec, enakih misli 
kot mi: „Maja, v jeseni vso 
srečo!"

* ./ PEZELJ

Bratsko srečanje za skupno mizo: občani Kočevja in Doline pri Trstu. (Foto: J. Primc)

Pri bratih na prazniku vina
»Bratstvo je treba prenesti na vse obdane«, so menili predstavniki pobra

tenih občin Kočevje-Dolina na srečanju v nedeljo

Delegacija kočevske občine se je 2. junija udeležila četrtega 
praznika vina v pobrateni občini Dolina pri Trstu. Na svečanosti, ki 
je bila v Borštu, so nastopili moški pevski zbor „Tabor“ iz Opčin, 
tržaška folklorna skupina in delavska godba iz Kočevja, katere kon
cert so pobrateni zamejski Slovenci še posebno toplo pozdravili.

Ponovno snidenje pobratenih je 
bilo zelo prisrčno. Zupan Doline 
Dušan Lovriha je pričakoval goste iz 
Kočevja že na mejnem prehodu v 
Kozini. Kot je običaj, smo se nato 
vsi skupaj zapeljali k spomeniku v 
Bazovici, kjer smo se poklonili 
ustreljenim junakom. Tu je sprego
voril mladi predsednik kulturnega 
društva iz Boršta Marjan Kosmač, 
delavska godba iz Kočevja pa je za
igrala dve žalostinki.

Po kosilu „Pri Danilu" v Borštu je 
skupina kočevskih godcev zaigrala 
za ples, da so se pomešali gostje in 
domačini, staro in mlado. Nato je 
sprevod krenil proti kraju, kjer je bi
la najprej kulturna prireditev, nato 
pa tam v bližini še zabava. V spre
vodu so šli spredaj mladi fantje in

dekleta, za njimi kočevska godba, ki 
je igrala koračnice, za njo pa gostje 
in domačini.

Srečanje in praznovanje je pote
kalo v tovariškem oziroma bratskem 
vzdušju. Predstavniki obeh pobrate
nih občin so menili, naj bi bila sre
čanja ne le politikov obeh občin, 

•ampak tudi ostalih prebivalcev čim 
pogostejša. S takimi srečanji bi se 
bratstvo še okrepilo, preneslo na vse 
občane in tako bi vsi prispevali h

krepitvi vezi med zamejci in prebi
valci matične domovine. J. PRIMC

OMAHNILA V TEMENICO

31. maja zvečer so v potoku Te
menica pri Vel. Loki našli mrtvo 
52-letno vaščanko Viktorijo Planin
šek. Ta dan je ženska prala perilo v 
Temenici, in ker je bila bolna na 
srcu, domnevajo, da jo je obšla sla
bost. Padla je namreč v komaj 30 
cm globoko vodo ter v njej našla 
smrt. Ker na truplu ni bilo znakov 
nasilja, je bila njena smrt vsekakor 
posledica nesrečnega naključja ali 
bolezni.

Golobi iz Titovega Kumrovca
Jeseni slovenski golobi iz Kočevja

DEČEK UTONIL 
'  V SAVI

31. maja popoldne sta se 
11-letni Dušan Ban in njegov 
prijatelj kopala v Savi. Ko je 
Dušan zaplaval v reko, ga je 
visoka voda začela odnašati. 
Začel je klicati na pomoč. 
Njegovemu prijatelju ga ni 
uspelo rešiti, zato je utonil. 
Voda ga je odnesla naprej in 
trupla še niso našli.

Za dan mladosti in Titov 
rojstni dan je Golobarska zveza 
Slovenije organizirala spuščanje 
golobov slovenskih golobaijev 
iz Kumrovca. Te prireditve so 
se udeležili tudi golobaiji Dru
štva za varstvo in vzgojo ptic iz 
Kočevja.

Tokrat je zmagal golob Janka Ko
vačiča iz Stare cerkve, ki je priletel 
domov v eni uri in 21 minut. Kmalu 
za njim pa sta priletela še goloba 
Franca Tuška iz Stare cerkve in tako 
zasedla 2. in 3. mesto.

Golobarska zveza Slovenije je da
la v svoj letni načrt tudi spuščanje 
golobov članov vseli slovenskih go-

lobarskih klubov iz Kočevja, in sicer 
za letošnji občinski praznik. Tako je 
dala priznanje prizadevnim kočev
skim golobarjem, ki so organizirali 
doslej sami ali s pom očjo Društva za 
vzgojo in varstvo ptic Kočevje oziro
ma golobarske zveze več prireditev 
In tekmovanj.

J. PRIMC

Samo pri nas: 
siphlonurus
Luksemburški 

strokovnjak odkril 
redko vrsto (rod) 

enodnevnic

Dr. Božidar Voljč, znani stro
kovnjak s področja ribištva in 
prizadeven delavec na področju 
varstva narave, nam je pred krat
kim povedal, d a je  prišel v Slove
nijo na obisk neki luksemburški 
strokovnjak za žuželke, ki se še 
posebno zanima za enodnevnice. 
Zvedel je namreč, da v tem času 
roje na Obrhu pri Cerknici eno- 

- dnevnice. Teh je na Obrhu toli
ko, da nastane na rečici debela 
plast teh poginulih žuželk. 
Kmetje pridejo kar z vozovi, na
lože poginule enodnevnice in z-. 
njimi gnojijo polja.

Vendar je strokovnjak p re -: 
senečen ugotovil, da  to sploh ni--' 
so navadne enodnevnice, čeprav 
so jim zelo podobne, ampak po
seben rod teh žuželk, ki se ime
nujejo po latinsko „siphlonu- 
rus“ . Od drugih enodnevnic se 
razlikujejo po tem, da so tem 
nejše in imajo le dva repka, med
tem ko imajo druge enodnevnice 
tri.

Luksemburški strokovnjak je 
na „siphlonuruse“ naletel tudi v 
ribniški občini ob rečicah BisUi- 
ca in Ribnica.

Zanimiva in premisleka 
vredna je tudi njegova izjava, da 
je zelo vesel, ker vidi pri nas v 
naravi tisto, kar piše pri njih le 
še v nekaterih starih knjigah, 
namreč: če dvigneš kamen iz vo
de, najdeš na njem kar 10 raz
ličnih vrst žuželk. V njegovi do
movini je na takem kamnu zara
di onesnaženja precej manj žu
želk: kake 3 do 4.

J. P.

NAŠLI TRUPLO

i pri
našli 19. maja ob 16.30 razpadajoče 
truplo. Komisija je ugotovila, da je 
pokojnik Tone Begič, rojen 1951. 
leta, iz Gornjih Lepovč 2 pri R ibnt 
ci, ki je odšel neznano kam že 1. 
novembra 1973.

Takrat so ga povsod iskali, širile 
pa so se tudi govorice, da je v neki 
jami in da noče več domov. Galebo
va jam a je zelo težko dostopna, ven
dar ni nevarna. Tudi jamarji so prišli 
zelo težko do trupla. Ni posebne 
verjetnosti, da bi se torej Tone Be
gič v jami smrtno ponesreči!, 
domrlevajo pa, da je storil samomor.

Volja do življenja
Nesreča ni prekinila športne dejavnosti Martini 

Gorenca - Pet medalj s tekmovanj

»Stara, daj denar!«
Dva zamaskirana roparja sta napadla in oropala 

73-letno samotno žensko

31. maja je 73-letna Ivana Golc z 
Lisca pri Dobrniču delala na vrtu, 
kar sta se za njenim hrbtom  pojavila 
dva moška, ki sta imela na glavah 
mreže, da sc jima ni videlo obraza.

„Stara, daj denar!“ sta kričala, 
obenem pa žensko s pestmi udarjala 
po glavi. Ko sta ženičko, ki živi na 
samoti, že dodobra premlatila in je 
videla, da gre zares, je šla v sobo in 
izročila roparjema 6.100 din v ban
kovcih ter 1.000 lir, žensko za
pestno uro in zlat prstan.

Tako je bila Goletova naenkrat 
ob vse premoženje, ki ga je spravlja
la skupaj vsa leta. Od ust si je pritr- 
govala za najtežje čase, čeravno tudi 
zdaj živi kar najbolj skromno, če že 
ne v revščini.

Ropaija sta govorila po naše, do
mnevajo pa, da sta bila Roma ali pa 
vsaj v zvezi z njima. Pri ropu ju ni 
nihče zalotil ali zmotil, kajti Gole
tova živi na samoti, saj ni daleč no
bene žive duše, samo vinogradi, ho- 
sta in zidanice. Storilca iščejo.

Martin Gorenc iz Rovišča pri Sev
nici sc že dolgo ukvarja s športom; 
zvest mu je ostal tudi po nesreči v 
rudniku Trbovlje, ki ga je prikovala 
na invalidski voziček. Z voljo in lju
beznijo do življenja mu je uspelo , 
da se je uspešno vključil v vrste 
športnikov invalidov. Ukvarja'se z 
metom kopja, metom krogle in 
diska, s plavanjem, košarko in stre
ljanjem.

Z rednim treningom in m očno 
voljo je dosegel tako dobre rezul
tate, da so ga povabili na več šport
nih tekmovanj invalidov športnikov, 
tako doma kot na tujem. Največji 
uspeh je dosegel na mednarodnih 
tekmovanjih ter na olimpijadi invali
dov. V njegovi zbirki je pet medalj z

Martin ’Gorenc je primer, ki ga 
velja posnemati. Nesreča ga ni po
trla, ni obupal, ampak se je zagrizel 
v šport in nekaj dosegel. Z uveljav 
ljanjem samega sebe pa daje pogufli 
in voljo tudi drugim invalidom, sa) 
dovolj nazorno kaže, da telesn* 
okvara ne more in ne sme človek* 
osamiti in izključiti iz aktivnega živ 
ljenja.

Tudi v načrtih Martina Gorenc« 
je polno optimizma. Pripravlja se z» 
naslednje olimpijske igre športnikov 
invalidov, ki bodo v Kanadi. Upa, d> 
bo lahko sodeloval in da bo Jugoslfl* 
vija poslala svoje predstavnike če* 
Atlantik. Zeli pa si tudi, da  bi dobU 
stanovanje kje v bližini športneg*
centra. «

T*'R A N f PAVKOVIČ

PREPOTREBNE POTREBE REPIČAN0V

Kozeri j a  t

Repičani so, če je le na
nesla priložnost, v en glas tu
lili, da je njihova Repičeva 
draga bolj kulturno mrtva 
kot pokopališče tam gori za 
hišami. Da si žele, so govo
rili, gledaliških predstav, kjer 
se pred človekovimi očmi 
razvija vesela ali tragična 
usoda junakov, kjer se na 
odru vse sveti in je vse tako 
nepopisno lepo.

Pa je nekdo od nekod 
privlekel gledališčnike, da bi 
pogasili kulturno žejo Repi- 
čanov. Na vseh plotovih, na 
vseh vhodnih vratih in po 
umazanih šipah izložb so vi
seli plakati, vabeč Repičane 
k igri. Govorilo se je samo o 
prihajajočem večeru umetni
ške besede.

Prišel je tako težko priča
kovani dan. Našminkanih

obrazov so izvajalci kukali 
izza zavese v dvorano, v ka
tero so počasi prihajali Repi
čani. Kazalec na uri je na
znanjal pričetek, a glave v 
dvorani so bile posipane ta
ko redko kot gramoz po ce
stah, ki vodijo v Repičevo 
drago. Nekdo je v matema
tični vnemi preštel sedeče in 
ugotovil, da jih je natanko 
štirinajst, se pravi dva manj, 
kot jih je nastopalo ta večer 
na odrskih deskali . . .

Pričela se je prava gonja, 
da je krvavo nujno zgraditi v 
Repičevi dragi športna igri
šča in dvorano, saj ljudje 
hrepene po športu, rekre
aciji. Od samega medenja so 
okoreli, otroci so zviti kot 
vrbe ob potoku in mladi ne
sposobni nositi vojaško oble

ko in puško. In vse to za
voljo pomanjkanja športa. 
Po vseh sredstvih javnega ob
veščanja so pismeni Repi
čani razlivali črnilo, grozili s 
svojo avtoriteto in jasno in 
glasno zahtevali, naj se zgra
di vse potrebno za zdravo iz
rabljanje prostega časa me
ščanov Repičeve drage.

Njih pritožbe so padle na 
plodna tla in v nekaj mese
cih so dobili Repičani asfalt
na igrišča, nekolikanj pozne
je pa sodobno telovadnico. 
Da so Repičanom žareli 
obrazi od sreče in ginjenosti, 
ne bom zapisal. Dokler je iz 
asfalta še toplo puhtelo, so 
se naganjali po njem otroci, 
podeč se za žogo. Starejši so 
razšiijenih ust pritrdilno ki
mali. Po novi, sodobni telo
vadnici je bilo slišati glasove

malo starejših otrok, ki so se 
šli košarko. Repičani so bili 
srečnejši od reveža, ki mu da 
kdo nepričakovano v dar ti
sočaka.

To je bilo pred nekaj me
seci. Zdaj iz razpok asfalta 
raste zelena trava in otroci 
se pojavijo na igrišču le te
daj, kadar prinesejo v košku 
odpadke, ki jih na skriven 
način sesipljejo po tleh . . .
V telovadnici je še vedno ži
vo, kajti tovarna Hitrotkal je 
odkupila prostore za skla
dišče.

V Repičevi dragi pa kriče,
< da bi bilo potrebno zgraditi 

novo kino dvorano, saj 
ljudje hrepene po gledanju 
dobrih filmov . . .

TONI GAŠPERIČ

Martin Gorenc pri metu kopja.



ZLET BRATSTVA IN ENOTNOSTI — 9. junija 1974 ob 15. uri v Novem-mestu

n  1. OTVORITEV
! | 2. MLADI GRADITELJI — nastop cicibanov iz Novega mesta Skupina avtorjev iz ČSSR —
J | glasba: Bartolomej Urbanec
i i 3. VAJE Z OBROČI — nastop pionirk Dolenjske
! ' Avtor: Lidija šifrer — glasba: Mojmir Sepe
| | 4. DEČKI IN ŽOGE — nastop pionirjev Dolenjske
< i Avtor: Rudolf Zatovič — glasba: ing. Julius Četman

! 5. KOLIKO NAS, TOLIKO LJUBAVI — nastop mladink iz Bihaća
i  Avtor: Dika Grebenc -  glasba: Bojan Adamič

6. ZAJEDNO SMO SLOŽNI -  nastop mladincev iz Siska 
Z Avtor: Božidar Pintarič -  glasba: Jože Jankovič -  podp. JLA

' 7. MLADOST U IGRI — nastop mladink in mladincev iz Prijedora Avtorja: Jelena Dopuda
^ ^ • H f R u d o l f  Ažman -  glasba: Janez Tavčar

,8. ATLETIKA -  tek 1500 m moški -  po 2 tekmovalca iz vsakega zletnega območja
— balkanska Štafeta (800 x 400 x 200 x 100) -  vsa zletna območja

- 9. VAJE Z BLAZINAMI -  nastop pionirjev iz Karlovca (Karlovac, Ozalj, Mahnič, Draganič,
Krnjak, Vojnič, Vrgin most, Topusko, Slunj, Duga Resa, Generalski stol) %
Avtor: Slavko Polšak -  glasba: Etuška Poljakovič

10. HILJADU CVIJETOVA NAŠEGA JEDINSTVA -  nastop mladincev in mladink iz 
I  Banjaluke

Avtor: Mii« Matjašič -  glasba: Franjo Petrašič
11. RAZPLESANA MLADOST -  nastop mladink iz Siska 

Avtor: Mira Matjašič -  glasba: Mira Matjašič
12. VAJE Z RUTAMI IN ZASTAVAMI -  nastop mladink in mladincev iz Novega mesta 

. Avtorja: Jelica Vazza in Boris Gregorka -  glasba: Bojan Adamič
13. RITEM MLADOSTI -  nastop mladink iz Novega mesta 

Avtor: Eva Hoffstaedterova -  glasba: Olga Kucova
14. ZAKLJUČNA TOČKA — nastop mladink in mladincev celotnega zletnega območja, JLA 

in pevskega zbora KRKA, Novo mesto
Avtor: Julij Kos.
Sodeluje godba JLA iz Zagreba

A K A D E M I J A  
8 . junija 1974 ob 20. uri na Stadionu bratstva in enotnosti v Novem mestu

OGNJEMET
Sodeluje godba na pihala iz Novega mesta

11.
12.

13.
14.

15
16,

OTVORITEV
PESMI BORBE IN DELA — pevski zbor KRKA, Novo mesto, pod vodstvom Radovana 
Gobca
SPLET PREKMURSKIH IN POSAVSKIH PLESOV
Cicibani in pionirji osnovne šole „HERTA TURZA" iz Karlovca pod vodstvom Mire 
Popovič in Ljerke Malobačič, glasbena spremljava — tamburaški zbor osnovne šole 
„DANIJEL GRČIĆ" iz Draganiča pri Karlovcu pod vodstvom Mirka Bakšiča 
SOLA GIMNASTIKE — nastop pionirjev in pionirk iz Bihaća 
Avtorja sestave -  OMER RAMIČ IN AZIZ RAMIĆ 
SPLET PLESOV IN PESMI — folklorna skupina iz Banjaluke 
TALNA TELOVADBA — nastop izbrane vrste orodnih telovadcev SRS 
PLES NA POMLADNEM VETRU — akademijska sestava z obroči, nastopajo pionirke 
osnovne šole DRAGO LANG iz Banjaluke 
Avtor: Vesna Katič — glasba: Franjo Petrušič 
SPLET LIČKIH KOLA — nastopa KUD Rato Panić iz Gospića
NASTOP IZBRANIH VRST ZA ORODNO TELOVADBO SRS -  bradlja -  moški; 
parter -  ženske
MLADOST PLEŠE — nastop pionirk osnovne šole „Dragojla Jarnjeviča" iz Karlovca pod 
vodstvom France Bleškovič
Avtorja sestave: Jasna Adamec in Zdenko Blašković; glasba: Jasna Adamec 
POSAVSKI SPLET -  nastopa KUD Ivan Goran Kovačič iz Siska 
NASTOP GOSTOV IZ BRATISLAVE 
LIČKA PJESMA -  nastopa KUD Rato Panič iz Gospića 
NASTOP IZBRANIH VRST ZA ORODNO TELOVADBO SRS -  konj z ročaji -  moški; S 
dvovišinska bradlja — ženske •
NARODNE PESMI IN PLESI -  nastop RKUD Mladen Stojanovič iz Prijedora 
NASTOP GOSTOV IZ MARIBORA

Večno žive Titove misli

. .  Jaz sem tudi doslej že večkrat poudarjal velik pomen telesne kulture za zdravje in 
dviganje delovne sposobnosti naših ljudi, za pravilni telesni razvoj in vsestransko izobraže
vanje in vzgojo mladine, kot tudi za odmor in razvedrilo naših državljanov. Ob tej priložnosti 
bi rad poudari, da je danes pomen telesne kulture še večji glede na to, da se naša mesta vse 
boli razvijajo, da nastajajo nova industrijska središča in da sta se način življenja in delo naših 
ljudi v marsičem spremenila. Danes je telesna kultura ena od bistvenih vsakodnevnih potreb 
naših državljanov in lahko bi rekli, da predstavlja del njihovega standarda.

Naša družbena dcupnost je tudi doslej odvajala znatna materialna sredstva za razvoj te
lesne kulture. V povojni dobi smo dosegli nekatere znatne uspehe tudi v tej družbeni dejav
nosti. Vendar pa menim, da bi bili ti uspehi lahko še večji, če bi bilo več razumevanja in če 

|b i bili hitreje odpravljati slabosti in preživela konservativna pojmovanja, ki jih še danes imamo 
na tem področju

Naša telesna kultura je usmerjena pretežno v atraktivni- šport. Temu se podreja tudi 
politika graditve objektov in razdeljevalce finančnih sredstev, zraven se pa pozablja, da v 
naših razmerah le množična telesna kultura in množični šport kot njen neločljivi del lahko 
zadovoljita različne interese državljanov in izpolnita naloge, kijih  ima telesna kultura v naši 
družbeni skupnosti. Zato je nujno, da se v naslednjem razdobju od sredstev, ki bodo v ta 
namen na razpolago, da večji del za tiste dejavnosti, ki bodo lahko zajele čim večje število 
naših državljanov v raznih oblikah telesne vadbe. Ta razlog morajo upoštevati tudi ljudski 
odbori, zlasti pa podjetja, ko odvajajo sredstva za telesno kulturo.

Za naprej je treba, da se orientiramo na gradnjo manjših in cenejših, toda za državljane 
dostopnejših objektov v bližini šol in tovarn, v delavskih naseljih, stanovanjskih blokih, pri 
počitniških domovih in na drugih krajih, kjer delovni ljudje preživljajo svoj prosti čas.

Posebno bi rad poudaril pomen telesne vzgoje v šolah, kajti tukaj je največje število otrok 
in mladine, ki so ji telesne vaje najpotrebnejše in kjer moramo hkrati doseči tudi največje 
vzgojne uspehe. Šola mora postati osnovni činitelj v celotnem delu za telesno vzgojo mladi
ne, mora biti mesto, kjer se oblikujejo pravilni nazori o vlogi telesne kulture in p*jjdobijo 
trajne navade. Zaradi tega je nujno potrebno, da telesni kulturi v šolah posvetno večjo skrb 
ljudski in šolski odbori, prosvetni delavci in družbene organizacije za telesno kulturo, da bi 
se tako ustvarili čim ugodnejši materialni pogoji in da bi si zagotovili potrebne kadre za 
izvajanje uspešnejšega in sodobnejšega pouka telesne kulture v naših šolah — “

(Iz pozdravnega pisma tovariša Tita kongresu 
za telesno kulturo — 4. novembra 1958)

POZDRAVLJENI NA 
JUBILEJNEM ZLETU!

DOLENJSKI LIST

Novo mesto že drugič prireja 
veliko manifestacijo bratstva in 
enotnosti mladine in odraslih iz 
republik Bosne in Hercegovine, 
Hrvatske in Slovenije.
, Letošnji dvamysti zlet je jubi
lejni, saj je bil prvi zlet pred 30 
leti sredi najsrditejših bojev za 
osvoboditev domovine, v 
hrvaški vasi Tmovac. V teda
njem položaju je ob udeležbi

mladine iz Banije in Bosenske 
Krajine ter borcev sedme Banij- 
ske in osme Kordunaške divizje 
ter vsega prebivalstva območja 
izžareval življenjsko nujo brat
stva in enotnosti vseh narodov 
in narodnosti kot eno naj
pomembnejših pridobitev revo
lucije.

Pokroviteljstvo nad jubi
lejnim 12. zletom bratstva in 
enotnosti je prevzel tov. Stane 
Dolanc, sekretar sekretariata iz
vršnega biroja CK ZKJ, ter s 
tem dal veliko priznanje tej naj
osnovnejši obliki bratskega so
delovanja zletnih območy treh 
republik.,

Dvanajsti zlet bratstva in 
enotnosti pomeni sklepno ma
nifestacijo mladine in odraslih, 
ki so sodelovali v številnih med- 
zletnih akcijah v obdobju med 
dvema zletoma. Novo mesto še 
pomni nepozabno sliko sedme
ga zleta, ki je bil 1960. leta v 
Novem mestu. To je bil zlet

mladosti, zdravja, poleta, brat
stva in enotnosti.

Tudi letos pričakujemo, da 
bo množična udeležba z vseh 
območij ob želenem lepem vre
menu prispevala k nepozabni 
manifestaciji bratstva in enot
nosti vseh narodov in narod
nosti.

Novo mesto se skrbno pri
pravlja na sprejem vseh udele
žencev 12. zleta in bo storilo 
vse, da se bo praznično in sve
čano obleklo in da se bodo ude
leženci in gostje v njem v dneh 
bivanja prijetno počutili.

Zletni odbor letošnjega zleta 
v Novem mestu, ki pripravlja to 
veliko politično in telesno- 
kultumo manifestacijo, priča
kuje množičen odziv gledalcev 
iz Dolenjske in drugih predelov 
Slovenije. Dobrodošli in pri
srčno pozdravljeni!

AVGUST AVBAR, 
predsednik zletnega odbora



Nace Bukovec, osnovna 
šola Trebnje: ,JVa Zletih 
bratstva in enotnosti sode
lujem že od začetka. Po
sebno mi je ostal v spominu 
tovariški odnos Bosancev na 
zletu v Bihaću. Ko je ponoči 
voda vdrla v naš tabor in 
smo ob polnoči svoje težave 
povedali gostiteljem,\ je
glasba v „Sokolani “ na plesu 
udarila tuš. Vedro razpo
loženi dvorani so sporočili 
težave zletnikov. Zgodilo se 
je nekaj, kar se pri nas prav 
gotovo ne bi: plesalke so jele 
pometati dvorano, skuhali 
so čaj za telovadce. Ob 4. 
uri zjutraj smo razdelili 
zadnji lonec čaja! 1

jo vajo sedaj, ko smo dobili 
tudi glasbo. Zaradi nepri
mernih prostorov pozimi

nismo mogli v redu vaditi, 
sedaj, ko lahko vadimo zu
naj na asfaltnem igrišču, je  
bolje. Želimo se dobro pri
praviti!”

Tončka Grandovec, 
osnovna šola Trebnje. Te
lesno vzgojo uči zaradi po
manjkanja učiteljev. Sicer 
pomaga tudi pri tabornikih, 
Rdečem križu in podobnih 
dejavnostih, drugače pa je  
zgodovinarka. „Letos bom 
prvič peljab dekleta na zlet, 
na njem pa sem sodelovala

Na naši šoli pripravljamo 
za zlet 40 fantov. Ker vklju
čuje vaja tudi elemente z žo
go, vzbuja zanimanje, čeprav 
je težavna. Ker je med 
učenci dosti vozačev, mora
mo včasih za vaje izkoristiti 
še čas pred odhodom avto
busov. “

Rozi Vidmar, osnovna šo
la Šentrupert: „Na zletu 
bom prvič. Ko dekleta vidi
jo, da prinašam obroče, se 
že veselijo. Vaje se uči 40 
deklet, za zlet pa jih bomo 
zbrali 21. Posebno rade ima

še kot srednješolka. Vaje 
predeluje 135 učenk, na zlet 
pa jih bomo poslali 90. 
Dekleta rade delajo. Obču
tek skupnega nastopa vle
če

Banjaluka: 
Mesto mladih 
in delavcev

Sisak: Nestrpno 
pričakujemo

Bihać: Kujemo 
prijateljstvo in 
tovarištvo Pred 30 leti je bil v banij- 

ski vafcici Trnovo prvi zlet 
bratstva in enotnosti, na ka
terem so bili postavljeni te
melji dejavnosti, kijih zletna 
področja treh bratskih soci
alističnih republik s tako le
pimi uspehi in tolikerimi 
konkretnimi rezultati nada-

tajnik medzletnega 
odbora v Sisku

ljujejo. Osnovno zamisel zle
ta smo v teh letih pleme
nitili, čuvali in vsestransko 
razvijali — poslanstvo prvega 
zletnega srečanja nosimo da
lje. Negovali in razvijali smo 
zletno idejo in naročila, ki 
so nam jih zapustili udele
ženci prvega zleta 1944. Prvi 
zlet je potekel na okupira

nem ozemlju naše domo
vine, vendar na enem izmed 
številnih že osvobojenih 
področij. Negovanje in razvi
janje zletne ideje je tudi da
nes eden izmed temeljev, na 
katerem sloni naša svoboda, 
neodvisnost in naša samo
upravna socialistična pot.

Srečni smo, da lahko kot 
organizator prvega zleta in 
dveh povojnih sodelujemo v 
tem jubilejnem letu tudi na 
12. zletu, ki ga organizira 
novomeško področje. Srečni 
smo, da se bomo znova sre
čali in vtkali še en člen v ve
rigo bratstva in enotnosti, ki 
povezuje naše narode in na
rodnosti — v verigo, ki je sle
herni dan, z vsako tako novo 
manifestacijo še močnejša in 
neraztrgljiva.

S tako odločitvijo in pre
pričanjem vam pošiljamo 
najtoplejše pozdrave našega 
zletnega območja. Nestrpno 
pričakujemo 12. zlet brat
stva in enotnosti, kot tudi 
vsako drugo zletno in med- 
zletno srečanje. Vse to so 
naši določeni uspehi pri ko
vanju bratstva in enotnosti, 
čuvanju in razvijanju svetlih 
pridobitev NOB in povojne
ga socialističnega razvoja.

Trebnje
sodeluje

odkar je bil prvi tak zlet v 
Trnovcu, seje sreča nasmeh
nila mladini, delavcem in 
prebivalcem Novega mesta, 
da bodo gostitelji 12. zleta. 
Srečanje imamo v letu, v ka
terem slavimo jubileje števil
nih zmag, dobljenih v naši 
revoluciji. Zlet je v letu, ko 
smo sprejeli novo ustavo in 
je naša samoupravna družba 
krenila z velikimi koraki v 
nadaljnji razvoj medsebojnih 
odnosov, temelječih na no
vih osnovah uveljavitve de
lavskega razreda?

Nam, prebivalcem mesta 
ob Uni, je zlasti ljubo, da bo 
letošnji zlet bratstva in enot
nosti v Novem mestu — v 
mestu, s katerim se je Bihać 
lani slovesno pobratil.

V Novem mestu bo imela 
mladina Bele krajine, Do
lenjske, Like, Korduna, Ba
nije in Bosenske krajine 
skupen jezik. Mesto ob Krki 
bo 8. in 9. junija „najmlajše 
mesto“ v Jugoslaviji. Po nje
govih ulicah se bodo vile za
stave vseh barv, mesto pa bo 
odmevalo v glasbi in pesmi 
mladih.

Želim, da bi bil letošnji 
zlet bratstva in enotnosti 
med vsemi dosedanjimi zleti 
najveličastnejši! Še bolj naj 
zbliža prebivalce vseh zlet- 
nih območij, ki sodelujejo 
na zletu!

prebivalci naše občine 
enotno želijo, da še naprej 
razvijamo sodelovanje in 
organiziramo take zlete, ki 
niso le športna, temveč tudi 
kulturna in politična mani
festacija mladine in prebi
valstva tega območja. Izkori
ščam to priložnost’ da izra
zim naše želje: sodelovanje 
občin zletnega območja naj 
se dalje krepi in razvija tudi 
na gospodarskem, kultur
nem, znanstvenem in na dru
gih področjih aktivnosti za 
skupno korist nas vseh! To 
ne bo le pomoč razvoju na
ših občin, temveč tudi brat
skih republik in^se naše so
cialistične skupnosti.

Vsak dosedanji zlet je bil 
nova priložnost za poglablja
nje že vzpostavljenih vezi in 
sodelovanja, hkrati pa nova 
možnost za nadaljnja spo
znavanja in zbliževanja. Zato 
bi rad prav na kratko pred
stavil naše mesto: Banjaluka 
je drugo največje mesto v 
SR Bosni in Hercegovini ter 
gospodarsko, kulturno, 
zdravstveno in šolsko sredi
šče Bosenske krajine. V ob
čini živi pribl. 170.000, v sa
mem mestu pa nekaj nad
100.000 prebivalcev. Banja
luka je mesto s približno
40.000 dijaki in študenti, 
prav toliko njenih prebival
cev pa je tudi zaposlenih. 
Narodni dohodek na prebi
valca je znašal lani 12.000 
dinaijev. Imamo obsežne na
črte za naš razvoj, vendar jih 
je katastrofalni potres leta 
1969 resno ogrozil. Toda 
spričo solidarnosti in pomo
či narodov in narodnosti 
vseh naših republik smo 
osnovne težave premagali in 
ponovno odprli perspektive 
nadaljnjega razvoja.

Zletu, manifestaciji brat
stva in enotnosti mladine in 
narodov naših bratskih re
publik, želim velik uspeh!

Tudi letos smo v našem 
mestu, zlasti med mladino, 
priče posebnemu veselju: 
sredi priprav na zlet bratstva 
in enotnosti občutimo njeno 
veselje, da bo skupaj s svo
jimi vrstniki nadaljevala tra
dicijo prejšnjih generacij in 
kovala bratstvo ter enotnost, 
to največjo pridobitev na
rodnoosvobodilnega boja.

ŽIVKO FRANJIC
predsednik zletnega 
območja Bihać

Bihać je ponosen, da pri
pada nosilcem te akcije, ki 
plemeniti nas vse, predvsem 
pa naš mladi rod, z duhom 
revolucije, bratstva in enot
nosti ter socialističnih samo
upravnih odnosov.

Zaradi tega vlagamo po
membne napore, da bo ma
nifestacija letos kronana z 
uspehom. Zdaj, po 30 letih,
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Gospić: 
Pozdrav zletu

• r i

Ob jubilejni 30-letnici 
zleta bratstva in enotnosti 
mladine bratskih republik 
Slovenije, Hrvatske ter 
Bosne in Hercegovine oz. 
Bele krajine, Banije, Like, 
Korduna in Bosenske krajine 
ter ob 12. zletu me veseli, da 
lahko v imenu delovnih ljudi 
in občanov, družbenopoli
tičnih organizacij in občin
ske skupščine pošljem udele
žencem zleta najiskrenejše 
čestitke in najboljše želje za 
uspeh zleta.

bratstva, športnih ter kul- 
tumo-umetniških dosežkov.

Že takrat, pred 30 leti, ko 
je bil večji del Evrope, pa tu
di naše domovine pod oku- 
pat orje vini škornjem, je 
vzklila ideja o zletu kot svo
jevrstni manifestaciji veliči
ne in moči narodnoosvobo
dilnega pokreta in njegovih 
najmlajših udeležencev. Zlet 
v Trnovcu je bil še en dokaz 
moči in volje našega ljud
stva, ki je vkljub vsem naka
nam fašističnih okupatorjev 
ustvarilo možnosti tudi za 
kkultumo-umetniško in 
športno delo.

Ko zdaj slavimo ta po
membni jubilej, dajemo 
hkrati priznanje vsem dose
danjim udeležencem zletov. 
Obljubljamo, da bomo nji
hove ideje negovali in jih ši
rili v svobodni samoupravni 
socialistični domovini — 
bratski skupnosti vseh naših 
narodov in narodnosti!

S

SEID MAGLAJU JA 
predsednik občinske 
skupščine Banjaluka

Tradicionalno prirejanje 
teh zletov zdaj v tej, zdaj 
spet v drugi bratski republiki 
je bilo in bo ostalo mani
festacija bratstva -in enot
nosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije, ki sta največji 
pridobitvi naše revolucije.

Vsi smo lahko ponosni, 
da so prebivalci zletnih ob
močij dali svoj pomembni 
delež v velikem osvobodil
nem boju in socialistični re
voluciji, danes pa so gradi
telji novih odnosov in sode
lovanja.

Banjaluka se je udeležila 
vseh zletov, ki so bili doslej 
organizirani, bila pa je tudi 
gostitelj 9. zleta. Vsi naši de
lovni ljudje in meščani, vsi

Tudi letos se mladina Li
ke, tako kot vedno doslej, 
pridružuje mladini Bele kra
jine, Bosenske krajine, Kor
duna in Banije, da bi skupno 
proslavili 30-letnico prvega

MILAN UZELAC 
Gospić

zleta bratstva in enotnosti — 
velike manifestacije našega



Bratstvo in enotnost - simbol prijateljstva
o *
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V Banjaluki je bilo v starem delu mesta pred 
sedmimi leti m ogoče na vsakem koraku prebrati 
znamenito Titovo misel: „Bratstvo in enotnost 
jugoslovanskih narodov sta med najpomembnejši
mi pridobitvami naše revolucije — čuvajte ju kot 
zenico svojega o česa !“

Dve leti prej se je posebni vlak z novomeško  
mladino, ki se je več tednov temeljito pripravljala 
na zaključni zletni nastop, med petjem ustavil na 
karlovški železniški postaji, ki je bila posuta s 
cvetjem in ovita v zastave.

Spominjam se Bihaća pred petimi leti: okorni 
košarkarji iz Gospića, srednješolci in vajenci, so 
se pomerili z bratskimi ekipami iz Novega mesta, 
Banjaluke, Bihaća in Siska, Karlovca ter Prije
dora. Visoko so izgubili tekmo s Siščani, za kate
re je igral tudi državni reprezentant, eden izmed 
prvih jugoslovanskih košarkarjev, ki je svoje zna
nje vnovčil v tujini — Dragan Kovačič. Reprezen
tantu z desetinami tekem v dresu z državnim 
grbom, ki je v zenitu svoje slave v Franciji zaslužil 
v vsaki tekmi nič koliko frankov, se je zdelo  
častno in pošteno, da na vročem junijskem soncu 
utrjuje bratstvo športnikov, prebivalcev Titove 
Jugoslavije. To je bil Bihać 1969. -  Prav tak je 
bil Bihać 1957, k o je  neusmiljen dež zalival tabo
rišče nastopajočih na petem zletu, daje v šotorih 
segala voda do kolen. Bratsko so pomagali Novo- 
meščani tovarišem iz Gospića, domačini Karlov- 
čanom, ti Prijedorčanom . .  .

Prav tak je bil sedmi zlet v Novem mestu 1960. 
leta, z veličastnim ognjemetom na Krki, z m no
žico športnih tekmovanj in telovadnih nastopov  
in z otvoritvijo novega stadiona, ki še danes po
nosno nosi ime bratstva in enotnosti.

Tu, na tem stadionu bo v nedeljo jubilejni dva
najsti zlet. Trideset let mineva od prvega nastopa. 
Sredi najsrditejših bojev za osvoboditev dom ovi
ne se je v vasi Trnovac v občini Glina na Hrvat- 
skem sešla mladina Banije, Korduna in Bosenske 
krajine, na zletu pa so bili tudi pripadniki Sedme 
banijske in Osme kordunaške divizije in drugih 
vojnih enot, ki so bile takrat na tem območju. 
Zlet, ki ga je začel komandant banijskega podro
čja Simo Todorovič, je bil m ogočen odgovor 
vsem tistim, ki so mislili, da lahko z vojaškim 
Škornjem in tanki podjarmijo jugoslovanske naro
de. V  ognju je bil torej rojen Zlet bratstva in 
fnotnosti -  ni čudno, da svetlo tradicijo spoštu
jejo in zvesto nadaljujejo tudi mladi v svobodni 
domovini.

Bratstvo in enotnost narodov in narodnosti v 
Jugoslaviji sta med temeljnimi načeli socialistične 
in samoupravne Jugoslavije. S svojim revoluci
onarnim pom enom  nenehno poglabljata bratske 
vezi med narodi Jugoslavije. Zleti nekdanjih okra
jev Bihać, Sisak, Karlovac, Banjaluka, Gospić, Pri
jedor in N ovo mesto so prerasli v m ogočno mani
festacijo ljudstva in mladine teh znanih partizan
skih pokrajin iz treh socialističnih republik.

Prav zleti so dokazali, da so postali živa vez 
zbliževanja mladega rodu in naših narodov iz 
skupne revolucionarne preteklosti ljudstva Bani
je, Bosenske krajine, Bele krajine, Dolenjske, 
Korduna, Like in Moslavine. Mladina in starejši 
cenijo skupno pot teh krajev v NOB in težka leta 
povojne izgradnje. Iz revolucionarne preteklosti 
črpajo nezlomljivo voljo za svobodno in sociali
stično ureditev pod vodstvom legendarnega parti
zanskega heroja Tita, kar so na najbolj jasen in 
neposreden način dokazali tudi pred tedni, ko so 
z odločnim  ,,N e!“ dali vedeti italijanskemu oživ
ljajočemu fašizmu, da smo prav tako enotni, prav 
tako svobodoljubni in prav tako odločeni braniti 
vsako ped naše domovine kot pred več kot tremi 
desetletji.

Nekdanji novomeški okraj je začel sodelovati 
na povojnih Zletih bratstva in enotnosti leta
1957, ko je odšlo v Bihać nekaj več kot 6oo  
pripadnikov Partizana in drugih športnih organi
zacij. Piav v tistih časih se je  število zletnih prire
ditev, pa tudi število nastopajočih na njih izdatno  
povečalo, kar je teijalo drugačne, bolj vsestran
ske priprave. 26. aprila 1959 je bil zato ustanov
ljen stalni sekretariat zleta. Tako se je m nožično  
razraslo srečanje mladih, ki je vzklilo iz skupnih

vajalci. Na tem področju so nedvomno še velike 
m ožnosti, da bi zletno delo poživili ki vsebinsko 
obogatili. Razen tega so se lani srečali tudi radio
amaterji, vozniki &vtorallyja, kolesarji in gasilci. 
22. julija lani. so na vrhu Triglava razvili zletni 
prapor, ki zdaj potuje 'po zletnih središčih in se 
bo do zleta vrnil v N ovo mesto. Na zletni dan ga 
bo prevzel pokrovitelj letošnjega srečanja.

Dolenjska je pripravljena na jubilejni Zlet brat
stva in enotnosti. Kot edino področje iz Slovenije 
se je aktivno vključila v uresničevanje zletnih 
ciljev in plemenitih pobud srečanj mladine in de
lovnih ljudi iz treh bratskih republik. Bogat pro
gram, poln dragocenega dela za uresničitev načel 
telesne vzgoje, športa in rekreacije delovnih ljudi
— vse to obljublja nekaj edinstvenega. Zlet bo  
torej resničen praznik sodelovanja in spomenik 
bratstva in enotnosti, dostojen jubileja -  30. ob 
letnice prvega nastopa.

J .S .

Nadaljevanje revolucionarnega zgleda Zleta 
bratstva in enotnosti je bilo 1953 v Veliki Kla- 
duši. Takrat so nastopili zastopniki Partizana iz 
okrajev Cazin, Kladuša, Slunj, Konjic in Vrgin 
most.

V socialistični domovini, osvobojeni nasilnih 
okupatorjev, so si zleti z borbenim naslovom  
bratstva in enotnosti sledili takole:

1953. leta je bil zlet v Veliki Kladuši; na njem 
je bilo 5 0 0  udeležencev;

1954. leta je bil zlet v Slunju z 80 0  nastopa
jočim i;

1955. leta je na zletu v Cazinu nastopilo 1.200 
ljudi;

1956. leta je bilo na zletu v Vrgin mostu 2 .700  
nastopajočih;

1957. leta je prišlo na zlet v Bihać 5 .660  nasto
pajočih;

1958. leta je bilo na zletu v Sisku že 12.000  
nastopajočih;

1960. leta je bil zlet prvič v Novem mestu, na 
njem je bilo 19.000 nastopajočih;

1965. leta je bilo na osmem zletu v Karlovcu 
že 20 .0 0 0  nastopajočih;

1967. leta je bil zlet v Banjaluki, tam je nasto
pilo 12.000 ljudi;

1969. leta je bil zlet v Bihaću — prišlo je
2 0 .0 0 0  nastopajočih;

1971. leta so na zletu v Sisku našteli 15.600  
nastopajočih;

1974. leta pa bo v naslednjih dneh sklepna pri
reditev jubilejnega dvanajstega zleta v Novem me
stu.

akcij mladine Bosenske krajine in Korduna in nji
hovih delovnih akcij v letu 1952: za zgled so vzeli 
srečanje v vasi Trnovac, ki je bilo med pokanjem  
pušk in zmagovitimi boji partizanske armade.

Vstop Dolenjske med prireditelje tradicional
nih zletov je gotovo vnesel še več pestrosti v pro
grame teh srečanj. Za zbliževanje delovnih ljudi 
teh krajev je mimo zaključnih akademij in šport
nih tekmovanj pom em bno še kaj drugega: pohodi 
na Triglav, izleti na Bazo 20 , srečanja članov  
Ljudske tehnike, gasilcev in pripadnikov drugih 
m nožičnih organizacij.

Ob preobrazbi v naši družbi, ob uvajanju dele
gatskih odnosov se je spremenila tudi vsebina 
zletnih prireditev. Namesto prejšnje športne 
usmeritve je letošnji zlet v Novem mestu usmer
jen v družbenopolitično plat. Tako je bil lansko 
jesen v Novem mestu zbor samoupravljalcev, N o 
vo mesto so obiskale delegacije iz obeh bratskih 
republik in se pogovarjale z neposrednimi proiz

Novo mesto - jubilejni gostitelj
Novo mesto je bilo ustanovljeno

7. aprila 1365, ko je na cesarskem 
Dunaju vojvoda Rudolf Habsburški 
podpisal ustanovno pismo. Vojvoda 
je hotel na ta način gospodarsko in 
politično tesneje povezati nove dele 
slovenske zemlje, preko katerih je 
prodiral proti morju. Tam, kjer je 
cvetela pred dvema tisočletjema na
selbina Ilirov, je nastalo Rudolfovo 
~ ime pa se ni moglo ohraniti. Dvaj
set let po ustanovitvi Novega mesta 
so Habsburžani že bili tudi v Trstu.

Mesto na polotoku Krke je doži
velo v šestih stoletjih burno zg(xIo- 
vino. Po živahnem napredku v  prvih 
sto letih -  trgovanje s Trstom ali z 
alpskimi deželami in po trgovskih 
Poteh ob Krki -  so razvoj zadržali 

pogostejši turški vpadi, čeprav 
Turki mesta niso nikoli zavzeli. Toda 
Meščane so peklile še druge nadloge, '  
Med katerimi so bile najstrašnejše 
kuga in požari, ki so mesto nekajkrat 
upepelili do tal. Žilavih prebivalcev, 
ki so se ukvarjali tudi s polje
delstvom in vinogradništvom na 
Trški gori, pa to ni zlomilo.

Meščani so v 16. stoletju pomagali 
{udi puntarjem. V znanem puntu 
niaja 1515 so pomagali kmetom, ki 
So šli nad grad Mehovo »’ novomeški 
Nižini, ga zavzeli in zažgali. Nove 
spore med meščani je zasejalo lute- 
ranstvo, ki je takrai pognalo kore-  
nJ ne tudi v dolenjski prestolnici. 
Kljub vsemu pa se je mesto, ko 
Turki niso več vdirali i ’ deželo, spet 
Načelo čvrsto postavljati na noge.

radili so nove hiše, Glavni trg so 
obdajale hiše z arkadnimi hodniki, ki

so jih pozneje zazidali, danes pa so 
deloma spet obnovljeni. V 17. sto
letju je Novo mesto dobilo prvo le
karno. V mestu so od nekdaj živeli 
slavni ljudje. V 18. stoletju je mesto 
postalo tudi upravno, političnerm  
kulturno središče Dolenjske. V za
četku 19. stoletja je bilo Novo me
sto nekaj časa celo pod francosko 
upravo. V revolucionarnem 1848. le
tu so v mestu ustanovili Slovensko 
društvo, leta 1865 Narodno čitalni
co in 1875 prvi Narodni dom na Slo
venskem. Novo mesto se ponaša tudi 
s prvo izvedbo prve slovenske igre -  
Linhartovega,,Matička1'.

Ob koncu prve svetovne vojne je 
prišlo v mestu do večjih nemirov 
kmetov, 1920. leta pa je bila usta
novljena organizacija Komunistične 
stranke. Ob italijanski okupaciji 
1941 je mesto postalo središče osvo
bodilnega gibanja -  vse dokler ni bi
lo 8. maja 1945 osvobojeno.

V socialistični Jugoslaviji doživlja 
mesto neverjeten vzpon: industrija 
postaja naravnost najbolj prodorna v 
naši republiki. Tovarne Industrija 
motornih vozil, Krka, Novoteks, No- 
voles, Lab(xl in druge so znane po 
vsej domovini. Novo mesto je resni
čno postalo gospodarski, politični, 
kulturni center Dolenjske!

To je mesto -  jubilejni gostitelj 
dvanajstega zleta, predstavljeno v ne
kaj vrsticah, na najkrajši mogoč na
čin. In kaj naj Novomeščan napiše 
gostom, ki bodo te dni v No v p m me
stu? Kaj si velja ogledati, kaj za
pomniti, kam oditi?

Na Marofu in na Znančevih njivah 
so arheologi izkopali ilirska in kelska

grobišča. Najdbe je mogoče  -  sku
paj z drugimi oddelki, zlasti iz naše 
revolucije -  videti v Dolenjskem mu
zeju. Iz najstarejše novomeške zgo
dovine ne kaže prezreti starega ob
zidja, ki je prav dobro vidno na 
„šancah“, pa Fajdigove hiše -  še 
ohranjenega mestnega stolpa, prede
lanega v stanovanje. Staro Novo me
sto se vam pokaže ttNa vratih pa še 
kje drugje.

Ko ste v Novem mestu, si morate 
na vsak način ogledati Kapitelj in 
njegovo cerkev, ki s svojo lego na 
vrhu polotoka obvladuje mesto in 
pokrajino okrog njega. Cerkev je bila 
po požaru obnovljena v  začetku 17. 
stoletja, v njej pa je največja novo
meška umetnina, velika oltarna slika 
sv. Miklavža, ki jo je naredil zname
niti beneški slikar Tintoretto. Ko 
smo že pri cerkvah: tudi frančiškan
ska cerkev v mestu se ponaša s pre- 
nekatero lepoto, posebej pa velja 
opozoriti na njeno pročelje. Iz sta
rejše zgodovine ne gre prezreti niti 
gimnazije. V stari gimnaziji -  usta
novila jo je pred skoraj 230 leti cesa
rica Marija Terezija -  je zdaj zdrav
stveni dom, nekoč pa je bila stavba 
povezana s frančiškansko cerkvijo, 
ker so bili prvi učitelji frančiškani.

K stari zgodovini sodi tudi most 
čez Krko, saj je še iz leta 1898  -  in 
še danes, čeprav ves betežen in pre
majhen -  služi svojemu namenu. Tu
di Breg, staro naselje na skalah nad 
idilično Krko, se še vedno ogleduje v 
zeleni vodi. In tudi Glavni trg posta
ja s svojimi arkadami, ki so bile pred 
desetletji zazidane, zdaj pa jih spet 
obnavljajo, kot nekoč: s svojimi

arkadami in razsežnostjo je tipičen 
in največji trg daleč naokrog. Sredi 
trga stoji rotovž: naj o njem zapišem 
le to, da so ga Novomeščani, ki so v 
tistih časih še tekmovali z Ljubljano, 
zidali z vinom, da je bil bolj imeni
ten!

Iz novejše zgodovine si velja ogle
dati avlo Na vratih, kjer so v mar
morju vklesana imena padlih in ubi
tih v zadnji vojni injmena naših na
rodnih herojev. Razen tega opozarja
ta na hude dni boja za osvoboditev 
še dva spomenika: na Glavnem trgu 
in Cesti herojev, pa še dvoje spomin
skih umetniških kipov: kip talca in 
„Pojmo, bratje, pesem o svobodi!“ 
Ko smo že pri spomenikih, ne gre 
pozabiti na doprsne kipe Ketteja in 
Trdine pred rotovžem in Mirana 
Jarca v študijski knjižnici, ki jo tudi 
velja videti, prav tako kot Dolenjsko 
galerijo. Mesto ima tudi množico 
spominskih plošč. Premalo je prosto
ra, da bi vse našteli. Na ločenskem 
pokopališču so grobovi pisatelja 
Janeza Trdine, slikarja Vlada Lamu
ta in skladatelja Marjana Kozine, na 
šmihelskem pa počiva neuresničena 
ljubezen našega največjega pesnika 
Prešerna, Primčeva Julija.

Toliko o najpomembnejših zani
mivostih Novega mesta (opozarjam: 
izbrane so po mojem okusu!) Ko ste, 
dragi udeleženci zleta in njegovi 
gostje ter obiskovalci, že prišli v  No
vo mesto, ne' pozabite, da je mesto 
ob reki Krki, eni izmed najbolj boga
tih voda pri nas. Ščuke, postrvi, so
mi in vrsta drugih rib navdušuje in 
omamlja ribiče. Drugi hodijo raje v

bližnje turistične kraje. Izbirate lah
ko med Otočcem ali pa Dolenjskimi 
ali Šmarješkimi Toplicami. Spet dru
gi, ki hodijo radi na izlete, bodo po 
Trdinovem vzoru prehodili pot, ki jo  
je Planinsko društvo iz Novega mesta 
imenovalo po tem pisatelju. Bližnji 
Gorjanci so s svojim mirom, tihimi 
gozdovi in prostranimi košenicami 
čudovito pribežališče pred hrupom 
današnjega dne. Prav tako ni daleč 
do Baze 20 v partizanskem Rogu, do 
spomenikov naše revolucije. ,

Dolino ob Krki prav radi imenu
jejo tudi dolina gradov. Zvečine so 
porušeni, nekatere obnavljajo ali so 
že obnovljeni. Žužemberk, Soteska, 
Hmeljnik, Stari grad, Otočec, Gra
carjev tum, Mehovo, Prežek, da na
štejem le nekatere -  ali pa najbližji, 
ki je bil v neposredni bližini Novega 
mesta in kjer je danes pljučni od
delek novomeške bolnišnice, nekoč 
pa je bil grad Kamen . . .

Za obiskovalce Novega mesta do
volj in preveč, da bi lahko v nekaj 
dneh spoznali zanimivosti in utrip 
življenja pri nas. Dovolj in preveč, 
čeprav sem od množice najrazličnej
ših zanimivosti in znamenHosti me
sta naštel le nekatere in čeprav se 
bojim, da sem celo katero izmed naj
bolj pomembnih pozabil.

Naj končam z vprašanjem: mar je 
ob vsem tem sploh čudno, da skoraj 
vsi, ki pridejo v Novo mesto -  na
vadno postanejo Novomeščani? Mar 
je čudno, da se NovQmeščanom zdi 
Novo mesto najlepše na svetu?

J. SPLICHAL



Trije 
učitelji

TINE ZALETEL, učitelj 
telesne vzgoje v osnovni šoli 
Bršlin: „Zletnih vaj se uči 
80 učencev naše šole: 60 
deklet in 20 fantov. Vadimo 
trije učitelji: dva z dekleti, 
eden s fanti. Skupaj še ni
smo poskusili, vendar pa 
smo vaje že predelali do 
konca, pri dekletih tudi z 
glasbo. Učenci se z zani
manjem učijo. Res pa je, da 
smo vsi zelo obremenjeni, da 
porabimo za vaje veliko ga
sa. Vaje so za naše razmere 
tudi težke.

Zlet in zletne vaje zame 
niso nekaj novega. Ko je bil 
zlet v Sisku, sem pripravljal 
za nastop dekleta iz eko
nomske srednje šole. Sam 
sem sodeloval na zletih v Bi
haću, Sisku in leta 1960 v 
Novem mestu, poleg tega pa 
še na nekem zletu vsejugo
slovanske mladina v Beogra
du.“

Prepričani smo, da se bo posrečilo
Danilo Kovačič in Robert 

Romih, dolgoletna in znana no
vomeška športna delavca, sta 
tudi pri letošnjem dvanajstem 
Zletu bratstva in enotnosti med 
tistimi ljudmi, ki jim je organi
zacija te velike medrepubliške 
manifestacije bratstva in enot
nosti predstavljala te dni eno iz
med važnejših opravil. O pripra
vah na zlet, s katerim letos ob
enem praznujemo 30 let zelo 
pomembne družbenopolitične 
in telesnovzgojne dejavnosti 
mtadine in delovnih ljudi, pa sta 
že stara znanca teh medrepubli
ških srečanj povedala:

„Letošnji zlet je prinesel pre
cej bistvenih sprememb v orga
nizaciji in programu tega veli
kega srečanja. Že v začetku zle
tov je obveljalo splošno načelo, 
da bo zlet vsako drugo leto v 
enem izmed že znanih zletnih 
centrov, v času do samega zleta 
pa naj bi prevladovale med- 
zletne akcije. Te so bile lani in 
letos številne in uspešne, kot 
stalne oblike srečanj pa so se 
uveljavila srečanja mladih likov
nikov in literatov, odbornikov 
mest, ki se vedno na 29. no
vember zberejo v Jajcu z odbor
niki iz revolucije, pohod mladih 
na Kozaro, srečanje v Jese
novcu in Kumrovcu in podobne 
akcije. Vsako zletno področje 
je moralo nekaj organizirati, mi 
pa smo se odločili za tradici
onalne pohode na Triglav.

Tako smo pozdravno zastavo 
dvanajstega jubilejnega zleta 
razvili na vrhu naše največje go
re 22. julija lani, zastava pa je 
od tam krenila po zletnih pod
ročjih, kjer so jo sprejeli v vsa
kem mestu zelo svečano številni 
delavci in mladina. Bila je v 
Karlovcu, Slunju, Vrgin mostu, 
Gospiću, Bihaću, Cazinu, Veliki 
Kladuši, Zagrebu, Prijedoru, 
Sisku, Banjaluki, Glini, 9. junija 
pa bo prišla na Stadion bratstva 
in enotnosti v Novem mestu.

Zastavo so v vseh naštetih 
mestih ob svečanostih predajali 
mladini, obenem pa so prisotne 
seznanili s pomenom teh med
republiških srečanj in z dvanaj
stim zletom v Novem mestu.

Bratskega pohoda na Triglav, 
ki ga bomo letos že osmič pri
pravili, se praviloma udeležijo 
vsi člani stalnega sekretariata 
Zleta bratstva in enotnosti, 
športni ter družbenopolitični 
delavci, ki so prispevali k popu
larizaciji zletov in so s svojim 
požrtvovalnim delom zagotovili 
uspeh zletnih športnih in drugih 
manifestacij, na katerih se zbere 
na tisoče mladih ljudi.

Novomeški Zlet bratstva in 
enotnosti pa se bo bistveno raz
likoval od dosedanjih srečanj. 
Že prvi bratski zbor, ki je bil 
1944 v Trnovcu, je bil v glav

nem posvečen športu. Na vseh 
kasnejših srečanjih je bilo po
dobno: šport in zaključne te
lesne aktivnosti. Ker je bil vča
sih zlet tudi zbor narodov, smo 
sklenili letošnji jubilejni zlet 
obogatiti, mu dati nekaj več.

S pripravami smo se najprej 
zakasnili, kljub temu pa se bo 
zlet posrečil, saj je okupiral ve
liko število prosvetnih delavcev 
in drugih občanov, ki marljivo 
delajo. Da bi kar najbolje delali, 
smo sestavili zletni odbor, v ka
terem so predstavniki družbe
nopolitičnih organizacij, druš
tev, organizacij združenega dela 
in občinskih skupščin iz zletne- 
ga področja Novo mesto. Ta 
odbor skrbi za celotno pripravo 
in izvedbo srečanja. Da pa bi 
kar najbolj uspeli, ima zletni 
odbor še devet komisij. Vsaka 
od teh ima vrsto zahtevnih na
log in vse so do sedaj dobro iz
peljale. Prav gotovo vas zanima,

v čem se bo novomeški zlet raz
likoval od drugih. Letos nismo 
organizirali tradicionalnih in pri 
mladini verjetno bolj priljublje
nih športnih tekmovanj, pač pa 
bo to nekakšen kongres samo
upravljavcev v malem. S tem 
bomo napravili v teh srečanjih 
veliko prelomnico, saj končno 
to tudi sodi k našemu samo
upravljanju. Podoben zbor 
samoupravljavcev, ki smo ga 
pripravili lani v jeseni, je od
lično uspel. Tako so si na pri
mer tekstilci iz bratskih repub
lik ogledali našo tekstilno to
varno, proizvodnjo, življenje 
Novoteksovih delavcev . . .  Dru
gi so si zopet ogledali IMV, 
Krko, tovarno zdravil, in se z 
novimi spoznanji vrnili v svoja 
mesta.

Lani smo skozi vse leto na
mesto športnih srečanj priprav
ljali tekomvanja v tehničnih 
disciplinah. Radioamaterji so 
dvanajsti Zlet bratstva in enot
nosti propagirali in z njim se
znanili veliko tujih radioama
terjev, saj so zabeležili nad tisoč 
pogovorov z domačimi in tu
jimi radioamaterji. V avto-moto 
društvih smo organizirali 
rallyje,-v biciklističnih klubih 
priljubljene turistične vožnje. 
Nastopili so tudi letalski mode
larji, med seboj so se pomerile 
številne gasilske vrste.

gala pri nabavi raznih rekvi
zitov. Zato se za pomoč zahva
ljujeva Industriji obutve, Novo- 
teksu, Novolesu, Kovinarju, 
Izolirki iz Ljubljane, Krojaču iz 
Novega mesta in metliški Beti, 
prav tako vsem tistim pro
svetnim delavcem in drugim, ki 
so izgubili veliko ur ob pripra
vah na naš izlet.

Ob koncu lahko ugotovimo, 
da ni šlo vse tako, kot bi mora
lo. Drugič moramo v organi
zatorsko mrežo zajeti prćcej 
več ljudi, predvsem mlajših. Po
skrbeti bomo morali, da ne bo 
težav z drobnimi in številnimi 
rekviziti, z delom pa bomo mo
rali začeti že dosti prej in po
skrbeti, da bodo urejeni vsi po
možni prostori.

In na koncu: za vse goste bo
mo poskušali organizirati ogle
de našega mesta in njegovih 
znamenitosti z okolico. Ce bo 
le čas dopuščal in pa lepo vre
me, se bomo potrudili, da bodo 
iz dolenjske metrop^ie odsu r 
lepimi vtisi.

Ker je na zletu iz leta v leto 
nastopalo vse več mladih, smo 
se bali, da bi posamezna zletna 
področja hotela med seboj tek
movati v številčnosti. Resda je 
tudi ta pomembna, toda za nas 
je vsebina in idejnost takega sre
čanja dosti bolj važna. Vsebina'

Naziv pove vse
„Zletne prireditve v No

vem mestu se bolj medlo 
spominjam, vem le, da je  bi
lo vse zelo praznično, da 
mesto še nikoli ni gostilo to
liko mladih kot tisto le to /' 
je povedala Branka Mišjak, 
21-letna strojepiska v grad
benem podjetju Pionir, ko 
sem jo vprašal, kaj ve v  Zle
tu bratstva in enotnosti, ka
terega osrednja prireditev bo 
letos po dolgem času spet v 
Novem mestu.

„Čeprav bi težko rekla, 
da se o zletu dosti piše in da 
so ljudje z našega območja 
dovolj obveščeni o zletnih 
prireditvah, mi je pomen zle
ta znan. Sicer pa že sam na
ziv pove vse: bratstvo in 
enotnost! Za to gre. “

„Se ti zdi, da so jugoslo
vanski narodi v povojnem  
času utrdili bratstvo in enot
nost? “

„Seveda so, čeprav mo
ram spet pripomniti, da se 
mi zdi, da je bil prav vojni 
čas, kolikor ga poznam iz 
knjig in pripovedovanj, tisti 
čas, ko je bratstvo jugoslo
vanskih narodov in enotnost 
v borbi za svobodo doseglo 
svojo najvišjo potrditev. “

„In danes? “
„Živimo v miru in svo

bodni, vse možnosti imamo, 
da zrastemo in postanemo 
enotno ljudstvo, vsi narodi

skupaj. Samo v zadnjem ča
su se je pokazalo, da neka
terim to ne gre v račun, in 
podpihujejo preživele šovini
stične odnose med našimi 
narodi. Zato menim, da ima 
sedanji zlet še toliko večji 
pomen. Pokaže naj, da so 
naši narodi enotni, da brat
stvo ni samo beseda. Prav

„POmen zleta je znan,“ pravi 
Branka Mišjak.

simbolično se mi zdi, da so 
glavni udeleženci zleta mla
di, kajti na mladih leži bo
dočnost in od mladih je od
visno, kakšna bo naša 
skupna pot. Povrhu vsega pa 
smo mladi še najmanj obre
menjeni z ostanki pretek
losti, zato lažje gradimo 
enakopravno več narodno ju
goslovansko skupnost. "

M i M .

je tista, od katere lahko vsi na
stopajoči in gledalci, za katere 
mislimo, da jih bo letos re
kordno število, odnesejo kaj ko
ristnega. In prav gotovo bodo 
vsi ob letošnjem zletu zado
voljni. Veliko delamo po šolah 
in društvih Partizana. Poskušali 
smo aktivirati tudi delavce po 
tovarnah, toda ker marsikje de
lajo v izmenah, je bilo sodelo
vanje z njimi nemogoče.

Sedaj, pred samim uradnim 
začetkom, smo se vsi organi- 
zatoiji oddahnili, vemo pa, da 
nas čaka še precej nalog. Veliko 
dela smo opravili, še največ te
žav pa so nam povzročile ma
lenkosti, brez katerih zlet ne bi 
.bil tisto, kar mora biti. Tako 
smo morali za številne nasto
pajoče pripraviti bivališča in 
prehrano. Udeleženci bodo spa
li in se hranili v vojašnici v Bršli- 
nu. Vsaka ekipa bo imela svoj 
avtobus, vodiča, morda tudi 
dva, ki bosta skrbela za nje.

Pri delu so nam bila v oporo 
nekatera podjetja, ki so poma-

Vsa našteta srečanja so od
lično uspela, najbolj razve
seljivo pa je bilo to, da so se jih 
udeleževali predvsem mladi
ljudje, za katere danes mnogi 
Starejši neupravičeno mislijo, da 
so generacija, ki skrbi samo za

Robert Romih

lastno ugodje. Tako smo temu 
zletu pridali nov akcent, ki ga 
do sedaj ni bilo.



13.30 in 14. uro. Sicer pa bodo 
poostrene kontrole v obeh zlet- 
nih dneh. Rečem lahko le eno: 
vsi udeleženci v prometu naj se 
držijo navodil miličnikov in re
darjev. Le upoštevanje navodil 
bo namreč zanesljivo pripo
moglo, da bo promet hitrejši. 
Opozarjamo tudi voznike, naj 
ne pogledajo v kozarec, če so se 
odločili, da bodo vozili. Velja 
pa zares za oba zletna dneva na
ša prošnja, ki sem jo že omenil: 
Novomeščani, pridite na prire
ditve peš! Tako bo manj gneče 
in manj nepotrebnega razbur
janja. Most je ozek, ceste so te
sne -  promet bo počasen, in če 
bo na cestah preveč avtomo
bilov, se lahko zgodi, da bo ta
ko, kot je v mestu ob dveh po
poldne !“

Po približno desetih telefonskih pogovorih sem Ružo Ko
vačičevo, ki letos na Zletu bratstva in enotnosti že sedmič 
sodeluje, le dobil -  vso razgreto in glasno med gimnazijskimi 
dekleti, ki so po taktih modeme glasbe vadile eno izmed 
šestih zletnih zaključnih točk.

„Res, te dni smo vsi'organizatorji močno zaposleni. Dela 
je čez glavo, toda do nastopa bomo dobro pripravljeni. Po
mislite, z našega področja bo nastopilo kar 3070 nastopa
jočih, Novo mesto pa bo predstavljalo 2370 učencev. Ali si 
predstavljate, koliko dela imamo z vajami? Uskladiti mora
mo zahtevne gibe, otroke pa, ki še niso ujeli ritma, ritmično 
izobraziti. S pomočjo mladine premagujemo vse težave. V 
začetku ni in ni šlo, sedaj pa so krepko zagrabili. Zlasti so se 
izkazali fantje, ki so pri vajah neutrudni in nikoli ne silijo na 
odmor. Opazila sem, da mladi veliko raje delajo ob glasbeni 
spremljavi, ker pa prevladujejo letos modemi melodični 
ritmi, je z njimi veselje delati. Zdi se, da obenem plešejo, 
tako delajo s srcem.

Prav tako moram pohvaliti tudi vse novomeške učiteljice 
prvih in drugih razredov, ki so imele z malčki prav gotovo še 
več težav kot pa mi, ki delamo že z odraslimi fanti in dekle
ti. Za zletno točko so zelo dobro pripravile kar 550 malih 
cicibanov in cicibank in prepričana sem, da bo njihov nastop 
prav tako lep, kot nastop srednješolk in ostalih udeležencev. 
Veliko težkih nalog so dobro opravili tudi telesnokultumi 
delavci na srednjih šolah, pri tem so jim pomagali nekateri 
drugi profesorji. Od dolenjskih srednjih šol nastopajo tokrat 
samo novomeški dijaki, ker pa jih je za nastop premalo, nam 
je priskočilo na pomoč 60 gimnazijk iz Karlovca. Tudi tu sta 
še enkrat prišla do izraza bratstvo in enotnost, ki ju mi s tem 
zletom tako poudarjamo.

Mnogi so nas, ki zlet pripravljamo, vprašali, kako da zdrži
mo tako hiter tempo dela. Zase vem, da sem bila včasih še v 
hujših stiskah, pa sem uspela. Mlademu človeku zaupam in 
vsak, kdor me pozna, ve, koliko časa že delam z novomeško 
mladino. Res, napori so zelo hudi, toda to delo je za nas 
obveznost, ki pa nam je nihče ni naložil, sami smo si jo 
oprtali in izvozili bomo! Če pa bi bila ta srečanja v našem 
mestu bolj pogosta, bi potrebovali precej več ljudi, kot pa 
nas dela sedaj. Prav tako nekateri ne verjamejo, da vsi, ki 
delamo ob zletu, počnemo to čisto brez plačila. Taki smo 
pač.“

Verjetno bi mi tovarišica Ruža lahko o pripravah na zlet 
še veliko zanimivega povedala, pa jo je priganjalo delo. Med 
pogovorom je sem in tja popravljala dekleta, če pa je bilo 
potrebno, je po hitrih taktih tudi sama zaplesala. Mimogrede 
je na deklice tudi zavpila, tako, kot zna ona. In vsi, ki jo 
dobro poznamo, vemo, kaj to njeno vpitje pomeni. Z njim 
ne izraža jeze, pač pa je to ena izmed njenih „metod“ dela. 
Če bi bila Kovačičeva ves čas tiho, takrat bi pomenilo, dajo 
je nekaj pošteno ujezilo. No, pa se mi še ni zgodilo, da bi bila 
Ruža Kovačičeva, duša in druga mama prenekaterih mal
čkov, dalj časa -  tiho.

Novomeščani, pridite pes! Mladim 1  

zaupam

Jože Tavčar

>>Naša komisija si je najprej 
Zapisala naloge, ki nas čakajo, 

jih bomo lahko temeljito 
Prerešetali z vseh strani in tudi 
Uresničili,“  pravi o delu pro
metne komisije njen predsednik 
J°že Tavčar.

>»V pripravah na zlet smo me- 
da moramo poskrbeti zlasti 

Za dovolj parkirnih prostorov za 
avtobuse in druga težja vozila, s 
J^terimi se bodo pripeljali ude- 
eženci zleta, da moramo pre
sta ti, kje naj parkirajo gostje 

drugi gledalci, ki bodo prišli 
jja sklepno prireditev, poskr
bi« da bo pripravljena 

J*tfezna prometna 'signalizacija 
T3 označitev parkirnih prosto- 

in kažipotov, da bodo do 
na novo prepleskani vsi 

ehodi za pešce in druge

označbe na voziščih in parkir
nih prostorih, se pogovoriti s 
komando novomeške garnizije 
za'postavitev pontonskega mo
stu čez Krko pod Novoteksovo 
tovarno v Bršlinu in potem na 
podlagi vseh teh podatkov in 
nalog poskrbeti za uresničitev 
naših načrtov.“

— Zlet je pred vratmi' kaj je 
vaša komisija naredila?

„Sklenili smo, da bodo par
kirni prostori za avtobuse, ki 
bodo pripeljali udeležence, v 
neposredni bližini njihovih pre
bivališč. Na stadion bomo na 
dan prireditve pustili samo vozi
la, ki bodo imela posebne 
označbe. Dobila jih bodo vozila 
gostov in tehnične službe (pred
stavniki zletnih območij, reše

valna vozila, novinarji in prehra
na). Podvoz pod železniško pro
go je namreč tako ozek in neva
ren, da si ne moremo privoščiti 
večjega prometa.“

-  Kje bodo parkirali vsi dru
gi, ki bodo z avtomobili?

„Parkirišča bodo izven stadi
ona. Največje bo z leve strani 
pod Težko vodo, prometniki pa 
bodo udeležence zleta, ki bodo 
motorizirani, usmerjali še na 
Šmihelsko cesto in v Irčo vas. 
Svetujem pa zlasti Novo- 
meščanom, naj pridejo peš čez 
konzolni most!“

-  Kako bo s prometom v 
mestu?

„V nedeljo bo zletni sprevod 
šel tudi po mestu. Zato bo me
sto zaprto za ves promet med



DOLENJSKI LIST

Živopisan zbor mladosti

Zvoki na zletni promenadi

Boris Savnik

„Domač kulturni delež na za
ključni prireditvi XII. Zleta bratstva 
in enotnosti ne bo pretirano velik,“ 
pravi Boris Savnik, predsednik komi
sije za kulturni del novomeškega zleta, 
„poleg tega se tudi izven zletnega pro
grama na kulturnem področju ne bo 
dogajalo nič takega, kar bi kazalo po
sebej podčrtati. Gledališka sezona bo 
takrat že mimo, tudi glasbeni dogodki 
bodo v glavnem že potekli, če izvza
memo šentjemejsko srečanje sloven
skih amaterskih pevskih oktetov ob 
koncu junija.“

Sodelovanje kulturnih skupin je 
predvideno predvsem 8. junija na veli
ki akademiji na Stadionu bratstva in 
enotnosti ter naslednji dan prav tam 
na glavni prireditvi. Medtem koje ko
misija določila, da bi na akademiji, ki 
je predvidena pod reflektorji, nasto
pila novomeška godba na pihala in 
pevski zbor tovarne zdravil Krka pod 
vodstvom Radovana Gobca, bodo na 
glavnem nastopu naslednji dan sode
lovale pihalne godbe iz Novega mesta, 
Novolesova iz Straže, iz Trebnjega, 
Metlike in godba JLA iz Ljubljane. 
Godbe bodo poleg tega sodelovale v 
sprevodu in na promenadnih koncer

tih v posameznih novomeških naseljih.

To pa ne bo vsa kultura v zletnih 
dneh. Boris Savnik pravi, da se je ko
misija z vodstvom Dolenjskega muzeja 
dogovorila, da bo muzej odprt v ne
deljo, 9. junija dopoldne, obiskovalci 
pa si bodo v tem času lahko poleg za
nimivih muzejskih zbirk arheološke, 
etnološke, NOB in drugih) ogledali tu
di razstave v Dolenjski galeriji. Uprava 
kina Krka je za predvajanje 8. in 9. 
junija predvidela odlično Disneyevo 
risanko „Mačke iz visoke družbe“. V 
času, ko to pišemo, program filmskih 
predstav kina Krka za zletne dni še ni 
povsem utijen in se lahko zgodi, da bo 
namesto Disneyeve risanke na sporedu 
kak drug film.

Obiskovalci bodo v prostem času 
lahko spoznali tudi vrsto najrazličnej
ših kulturnih in zgodovinskih zname- 

,nitosti Novega mesta in okolice. Po 
mnenju predsednika komisije Savnika 
bi kazalo le-te napotiti na ogled Tinto- 
rettovega dela „Sveti Miklavž“ v kapi
teljski cerkvi, značilno umetnino iz 
obdobja beneškega slikarstva. V mestu 
je vrsta starih hiš z vzidanimi spomin
skimi ploščami, ki opozarjajo na delo
vanje pomembnih kulturnih mož -  od

pesnikov, pisateljev, likovnikov do 
glasbenikov. Ob tem naj navedemo še, 
da leži pokopan v Ločni pisatelj Janez 
Trdina, eden od slovenskih literarnih 
klasikov, na šmihelskem pokopališču 
pa počiva velika ljubezen pesnika 
Frančeta Prešerna — Primčeva Julija, 
por. Scheuchenstuel, ki je dala „po- /  
vod“ za vrsto najlepših pesmi ,,kranj- r% 
skiga Parnasa44.

Številni spomeniki, obeležja in 
znamenja govore o boju tukajšnjih lju
di proti zavojevalcem pred tremi de
setletji. Spomeniki so na gosto pose
jani v samem Novem mestu in v oko
lici. Gradovi v tem predelu doline 
Krke -  ohranjeni in v razvalinah — so 
še žive priče življenja in boja ljudi za 
svobodo pred stoletji. Dokumenti o 
življenju, delu in kulturi v sivi davnini
-  v času Rimljanov, Ilirov in drugih 
staroselcev, izkopani na novomeških 
tleh ali v neposredni mestni okolici, so 
zbrani deloma v oddelkih Dolenjskega 
muzeja. Poleg tega pomeni svojevrstno >  
zanimivost vsaka stara stavba v Novem !"* 
mestu, še posebej slikoviti starinski 
Breg, ki je zamikal že toliko slikarjev, 
da so ga upodobili. Trebanjska godba na pihala bo v Novem mestu nastopila prvič.

Boris Gabrič: neutrudljivi motor stro
kovne komisije, pred zletom več na 
sestankih kot v svoji šoli.

„Če bo v soboto in nedeljo na no
vomeškem stadionu kaj zaškripalo, bo 
hočeš — nočeš kriv Gabrič,44 kroži te 
dni po Novem mestu. Namreč Boris 
Gabrič, ravnatelj bršlinske osnovne šo
le, ki je pri zletnem odboru pred
sednik strokovne komisije. Nobenega 
dvoma ni, da je od te komisije največ 
odvisno, kako bo šlo na akademiji v 
soboto zvečer in na osrednji prireditvi 
XII. Zleta bratstva in enotnosti, ko bo 
na stadionu na desnem bregu Krke ži
vopisan zbor mladosti iz sedmih zlet
nih območij in iz treh republik. Zato 
je Boris Gabrič že tedne in tedne med 
najbolj zaposlenimi Novomeščani, ki 
ima le še toliko prostega časa, da pri
de kdaj pa kdaj v svojo šolo povprašat, 
kaj je novega.

Pripraviti tako prireditev, pripraviti 
jo brez zatikljajev in v zadovoljstvo 
vseh, ki si jo bodo ogledali, gotovo ni
so mačje solze. Tega se Gabrič dobro 
zaveda, zato presedi prenekatero uro s 
tem in onim, da rešita vprašanje, ki se 
je nenadoma zastavilo. Članom komi
sije, ki jo vodi, tudi ne da spati: „Še 
tole in tole, iztisnite iz sebe, kar more
te, počivali boste kasneje. No, saj bo 
kmalu mimo!44

Spored bo imel, kot smo že navedli, 
dva dela: 8. junija zvečer bo akade
mija, naslednji dan pa osrednja zletna 
prireditev. Oboje bo na Stadionu brat
stva in enotnosti, natanko tam, kjer je 
bila podobna manifestacija že leta

1960 in so jo obiskali nekateri najvišji 
državni voditelji.

Na akademiji z veličastnim nekaj
minutnim ognjemetom bodo zletna 
območja sodelovala s po eno ali dve
ma točkama. Banjalučani bodo poslali 
pioniije in folklorno skupino, iz Biha
ća pridejo pioniiji, iz Karlovca mla
dinci, Prijedor bo nastopil z odraslimi, 
prav tako Sisak, Novo mesto s svojimi 
skupinami, gosti iz Bratislave in Mari
bora, Gospič pa pošilja skupino odras
lih.

Zletni nastop naslednjega dne bo 
imel od začetka do konca en sam 
osnovni motiv: bratstvo in enotnost 
jugoslovanskih narodov. Temu bodo 
podrejene tudi vse vaje, ki jih bomo 
videli na stadionu. Vseh vaj bo 
kakšnih petnajst, število nastopajočih 
pa bo presegjo 6.000. Z vseh območij 
bo sodelovalo po 600 nastopajočih, le 
Novo mesto jih bo dalo več.

Za Banjaluko bodo nastopili mla
dinci in mladinke (gimnazijci), za Bi
hać mladinke, iz Prijedora pridejo 
pioniiji, iz Siska mladinci in mladinke, 
Karlovac bodo zastopali pioniiji, med
tem ko bodo za novomeško območje 
nastopili učenci osnovnih šol in ostala 
mladina iz občin ožje Dolenjske, iz 
Krškega, skratka šolaiji in delavska 
mladina.

Novomeščani bodo sodelovali z va
jami cicibanov. S temi vajami bodo

simbolično pokazali našo povojno gra
ditev, pioniiji in pionirke bodo nasto
pili z žogami in obroči, mladinci z za
stavami in mladinke z ritmičnimi vaja
mi. V zaključni točki,‘ki bo še pose
bej poudarila bratstvo in enotnost ju
goslovanskih narodov, bodo nastopile

vrste iz vseh zletnih območij. To bo 
hkrati vrti prireditve ob 30-letnici tra
dicionalnega zleta.

Boris Gabrič meni, da je program 
dovolj pester in zanimiv, tako za same 
nastopajoče kot za gledalce, kijih No
vo mesto oričakuje v teh dneh več ti

soč. Pravi, da se je zletni odbor potru
dil, hkrati pa tudi vse njegove komisi
je, da bi bilo do roka vse nared: Novo 
mesto za sprejem gostov, ceste za iz
redno povečan promet, stadion pa za 
dvoje prireditev leta, za akademijo in 
zletni nastop.



Mesto telesne kulture v nasi družbi
Z novimi ustavnimi spremembami 

se je tudi bistveno spremenilo mesto 
telesne kulture v naši družbi. Telesna 
kultura je postala sestavni del našega 
življenja, še bolj je poudarjena njena 
vloga pri vzgoji mladih generacij. Bolj 
kot kdaj je v novih dokumentih po
udarjeno, da mora telesna kultura za
jeti vse ljudi. S tem je posebno po
udarjena množičnost v telesni kulturi, 
ki je do nedavnega bila zanemarjena.
V vseh osnovnih celicah, ki se pečajo s 
telesno kulturo in športom, se še ved
no ne čutijo spremembe, bo pa prav 
gotovo prišlo do njih, ker jasno dolo
čajo mesto telesne kulture v našem 
družbenem sistemu.

Med najvažnejšimi spremembami je 
vredno omeniti financiranje telesne 
kulture. Naši delovni ljudje so se s 
samoupravnimi sporazumi obvezah, 
da bodo od svojih zaslužkov dajali za 
telesno kulturo večji delež. Vendar je 
bilo pri sporazumevanju jasno poudar
jeno, naj gre denar za zdravi šport, ki 
bo splošno koristil mladini in ji krepil 
telo in duha. V vseh občinah so bile 
lani ustanovljene temeljne telesno- 
kultume skupnosti, ki jih ne sestav
ljajo samo športniki, temveč tudi dru
gi, ki se ne udejstvujejo aktivno v te
lesni kulturi, jo pa podpirajo s pri
spevki. Občinske telesnokultume 
skupnosti še vedno niso zaživele tako, 
kot je bilo pričakovati, vendar ob tem 
ne bi smeli biti preveč nestrpni, saj se 
v telesno kulturnih organizacijah po
javlja nova oblika dela, ki se bo šele s 
časom uveljavila.

V KAKŠNI SMERI 
NAJ GRE RAZVOJ?

Menda se v .naši družbi, zlasti po 
sprejetju novih ustav, nihče več ne 
sprašuje, v kakšni smeri naj se razvija 
telesna kultura. Več kot jasno je, daje 
glavni poudarek na množičnosti. Na 
dlani je, da je treba bolj kot do zdaj 
podpreti športno in drugo dejavnost v 
šolah, kjer so se odlično uveljavila šol
ska športna društva (ŠŠD), ki vključu

lesne kulture in na splošno vsega 
športa. S pičlimi sredstvi pa je bilo 
vseeno veliko narejenega, vendar ne 
toliko, da bi bili lahko povsem zado
voljni.

Na vprašanje, kako daleč smo s te
lesno kulturo v novomeški občini, je 
težko odgovoriti. Če merimo dosežke 
naših športnikov po uspehih, ki jih do
seg lo  na pomembnejših tekmovanjih, 
sodimo med zadnjimi v naši republiki. 
Z množičnostjo smo lahko delno za
dovoljni, enako tudi z usposoblje
nostjo športnih objektov, saj jih imajo 
že skoraj v vseh večjih zaselkih obči
ne.

Osnovna telesna kultura, ki naj bi 
dajala osnove bodočim športnikom, je 
s počasnim zamiranjem dejavnosti v 
TVD Partizan na rakovi poti. Številna 
partizanska društva, ki so v povojnih 
letih rasla kot gobe po dežju, so v 
glavnem zamrla, edina svetla igema je 
Partizan v Novem mestu in v manjši 
meri društvi v Žužemberku in v Stra
ži. Tisti, ki trdijo, da so šolska športna 
društva nadomestila partizanska dru
štva, so v veliki zmoti, saj Partizan ni 
vključeval samo mladine, ampak tudi 
starejše.

Bolj kot temeljne telesnokultume 
dejavnosti so razviti drugi športi, zlasti 
tisti, ki imajo za osnovni rekvizit žo
go. Razveseljivo je tudi, da se vedno 
bolj uveljavljata dve športni panogi, ki 
so jih že pokopavali, to sta atletika in 
športna gimnastika. Obe imata v me
tropoli Dolenjske izredno bogato tra
dicijo.

Novo mesto je v vseh povojnih letih 
igralo v atletiki pomembno vlogo. Me
sto ob Krki je dalo precej velikih imen 
jugoslovanski atletiki, ki so ponesla 
ime malega mesteca v svet. Nekaj časa 
je bilo čutili zastoj, v zadnjih treh le
tih, odkar se na grmski osnovni šoli, 
pa tudi drugod, posveča veliko pozor
nosti atletiki, imamo že lepe rezultate, 
ki so tudi plod množičnosti. Prednja
čijo pionirji z Grma, ki so se povzpeli 
kar v sam republiški vrh in so v šol
skem letu 1972/73 bili najboljši v Slo
veniji. Atletika se je uveljavila na šo

lah, zato je njena bodočnost zagotov
ljena.

Od športov, ki vedno bolj navdu
šujejo mlade, je vredno omeniti gim
nastiko in kolesarstvo. V gimnastiki je 
pred II. svetovno vojno imelo Novo 
mesto svetovni sloves: odlični telo
vadci z olimpijcem Leonom Štukljem 
na čelu so naredili, kar so mogli. Njim 
trenutno v Novem mestu ne sledijo 
vrstniki, zato pa imajo toliko več po- 
snemalcev med dekleti, ki so se v zad
njih letih izredno uveljavila. Enako ve
lja za kolesarje. Pred tremi leti so za
čeli iz nič. Zbrali so krog mladih na
darjenih fantov, ki se iz leta v leto 
vedno bolj uveljavljajo. Čeprav delajo 
v izredno skromnih razmerah, jim 
volje ne manjka.

Pri igrah z žogo ki so najbolj priv
lačne tako za igralce kot za gledalce, 
ne dosegamo tistega, kar bi lahko pri
čakovali. V resnem odmiranju je še 
pred leti skoraj najbolj priljubljeni 
novomeški šport -  odbojka. Odboj
karji Novega mesta, ki so se pred de
setletjem kitili z zmagami v zveznem 
merilu, se danes pehajo v II. republiški 
ligi. To pač dovolj pove o „črni zgo- 
dovini“ novomeške odbojke. Precej 
boljše stanje je med odbojkaricami, ki 
se kosajo z najboljšimi v Sloveniji, 
vendar bi bilo za njihov napredek tre
ba storiti kaj več. Med igrami z žogo 
še najvišje kotira moška košarka, ki je 
vsaj deloma povrnila sloves novo
meškim športnikom. Košarka se tre
nutno nahaja v republiškem vrhu, tega 
pa bo treba tudi obdržati. Nogomet in 
rokomet imata v Novem mestu precej 
privržencev, vendar ne moreta iz kri
ze. Sem in tja se pojavijo svetli pre
bliski, vendar je to premalo, da bi se 
povzpeli za kakšno stopničko višje.

Med športe, ki bi se lahko bolj raz
vili, lahko štejemo še tenis, namizni 
tenis, kegljanje, šah, balinanje in smu
čanje. Viden napredek je opaziti tudi 
pri letalcih in modelarjih. Nekaj lepih 
dosežkov priča, da bi se tudi v tem 
zahtevnem športu dalo doseči še dosti
V6Č. "
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ročnih in občinskih tekmovanjih; ko
liko športnikov smo usposobili za to, 
da so oblekli dres z jugoslovanskim 
oziroma slovenskim grbom, koliko 
prvih mest smo osvojili na pomemb
nih preizkušnjah itd. Kajti to so bila 
ec|ina oprijemljiva merila, s katerimi je 
bilo mogoče priti do sredstev, ki jih je 
v telesni kulturi vedno primanjkovalo. 
Menda pri nas pri tem nismo bili edi
ni, ki smo se posluževali takšne 
prakse. Tudi danes še vedno delamo 
tako, vendar se bo počasi treba spri
jazniti z drugačnimi načini, ki bodo 
upoštevali tudi druge elemente, ki 
smo jih do zdaj zanemarjali.

Vsi mogoči sistemi za zbiranje de
narja — kajti pri denarju se je vsa de
javnost začela in tudi končavala — ni
so omogočili, da bi se telesno kul
turna dejavnost odvijala brez zastoja. 
Večina društev je živela iz rok v usta. 
Njihova dejavnost je bila v glavnem 
odvisna od mecenov.

Neurejen način financiranja je prav 
gotovo vplival tudi na sam razvoj te

V vrvežu priprav na Zlet 
bratstva in enotnosti se je bi
lo težko dokopati do Dani
la Kovačiča. Kar naprej je 
bil zaseden, zdaj ta sestanek, 
zdaj oni, poleg tega pa še 
njegova redna služba. In ven
dar ni bilo videti, da bi bil 
utrujen, čeprav zadnji mesec 
skoraj ni imel proste urice. 
Poln volje in poleta, mla
dosten in živahen je.

„Delo z mladimi mi je 
močno pri srcu,“ je dejal, ko 
sem ga obiskal v tovarni No- 
voteks. „Leta pri tem ne 
•grajo nobene vloge, celo 
več, veliko notranjega zado
voljstva in svežine daje tako 
delo človeku. Občutek, da s 
svojim delom koristim mla
dini, je zame neprecenljive 
vrednosti in lahko rečem,da 
mi stalna dejavnost krepi ve
selje in voljo do življenja.“

Danilo Kovačič že dolgo 
vrsto let dela v stalnem se
kretariatu zleta in je njegov 
najstarejši član. Bil je na 
vseh zletnih prireditvah od 
1957. leta, ko seje nekdanji 
novomeški okraj vključil v 
zletno območje. Taka vztraj
nost bi ne bila mogoča, ko 
hi ne bila v njem res velika 
ljubezen do tega dela in smi
sel za delo z mladimi.

„V Zletu bratstva in enot
nosti, ki združuje mladino 
treh naših republik, vidim iz
reden vzgojni pomen. Ne gre 
samo za zunanje manifesta
cije, ampak za resnično 
utrjevanje bratstva med mla

dimi, za potrjevanje najsvet
lejših tradicij naše revolucije 
in za nadaljevanje in vztra
janje na poti, ki smo jo za
stavili v težkih dneh naše 
borbe. Iz leta v leto dobiva 
zletna aktivnost širšo vsebi
no in globlji pomen, letošnji 
zlet v Novem mestu pa pri
dobiva izrazito nove kvali
tete, saj ne gre več toliko za 
športne oblike dejavnosti, 
ampak tudi za neke vrste 
kongres samoupravljanja v 
malem. Prvič v zletni zgodo
vini smo v prireditev vklju
čili tudi tekmovanje v tehni
čnih kulturah. S tem bomo 
dali letošnjemu zletu takšno 
vsebino, kakršno je imel prvi 
zlet v Trnovcu še v času 
narodnoosvobodilne borbe.“

Danilo Kovačič povezuje 
zletne dejavnosti s postav
ljanjem in prenašanjem vred
not bratstva na mladino. Po
trebno je mladini govoriti o 
naši revoluciji, obujati spo
mine na prehojeno pot, saj 
bo le tako mlajše pokolenje 
dojelo preteklost v vsej njeni 
veličini, s tem pa bo znalo 
pravilno ceniti našo jugoslo
vansko skupnost narodov. 
Oblike tega delovanja so raz
lične, a gotovo je zlet tako 
po zunanjem dogajanju kot 
po vsebini najprimernejša 
oblika.

„Marsikdo vidi v zletnem 
dogajanju samo velike zletne 
prireditve, toda za njimi je 
skrito tisto resnično združe
vanje naših narodov. Občine

zletnega območja tesno so
delujejo med seboj, delovne 
organizacije se povezujejo, 
šole izmenjujejo obiske, 
skratka, dogajanje je pestro, 
izmenjava izkušenj pa ce
lotno zletno območje krepi 
in plemeniti.44

Kovačič pravi tudi, d se  
je v vsakem mestu, kjer je bil 
zlet, počutil kot doma. Še 
posebno pa mu je ostal v 
spominu zlet v Bihaću. V za
ključnih dnevih je zaradi 
obilnega dežja talna voda 
prodrla na površje in prepla
vila taborni prostor. O tem 
so bili obveščeni ravno med 
slavnostnim banketom. Ta
koj so ga prekinili in vsi, od 
prvega do zadnjega, so pri
skočili na pomoč. Ni bilo 
več nobenih razlik — vsi so 
bili reševalci. Morali so pre
kiniti tudi mladinski ples, da 
so lahko v dvorano namestili 
najmlajše. Nikakršnega nego
dovanja zaradi prekinjenih 
zabav! Slovenec je reševal 
bosanskega otroka, Bosanec 
hrvaškega. Človečnost in 
bratstvo sta prišla do veli
kega potrdila.

Ko sem ob koncu pogo
vora povprašal Kovačiča, ali 
misli prenehati z delom, se 
'je samo nasmejal:

„Težko je nehati! Toliko 
prijateljev in znancev sem 
spoznal, toliko lepega smo 
skupaj doživeli, da se mi zdi 
nemogoče, da bi to delo 
kdaj opustil44
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jejo največ športnikov ter s tem oprav
ljajo pomembno nalogo pri organi
zaciji športne dejavnosti. Ce bo več 
sredstev namenjenih za dejavnost 
ŠŠD, potem so odveč vse skrbi, da 
množičnost ne bi dosegla tistega, kar 
je začrtano v osnovnih dokumentih. 
Ob tem ne bi smeli zanemarjati tudi 
športne dejavnosti v delovnih kolekti
vih, kjer bi se ljudje morali bolj zave
dati, da mora ta postati sestavni del 
njihovega življenja. Čeprav je ravno na 
tem področju precej zamujenega, je še 
vedno čas, da se v takšne tokove 
vključijo zlasti mlajši člani delovnih 
kolektivov.

KJE SMO IN KAJ 
POMENIMO V TELESNI 

KULTURI?

Sprijazniti se moramo, da smo do 
včeraj v naši praksi uspehe v telesni 
kulturi merili le po tem, koliko ekip 
sodeluje v zveznih, republiških, pod

Vsa leta z zleti



NOVOTEKS, Novo mesto, je največji specializirani proizvajalec moških, ženskih in |  
otroških hlač v Jugoslaviji. Vrhunska kvaliteta izdelave in strokovna izbira modelov Novo- 
teksove kolekcije hlač in kril je vzbudila zanimanje kupcev širom po Jugoslaviji, kakor tudi 
na zahtevnem zahodnoevropskem in ameriškem tržišču.

Kolekcija hlač in kril je široka in popolna. Poseben oddelek kreatorjev, ki upošteva 
sodobne tendence kreiranja modelov, zagotavlja funkcionalnost in eleganco izdelkov.

Hlače „Diavolo—Style" so izdelane iz lastnih diolen tkanin, sestavljenih iz 46 odst. čiste 
runske volne in 55 odst. diolena, ali iz jersey pletiv iz 100 odst. polyestra.

Da bi ugodili zahtevam sodobnega kupca, smo zgradili tri specializirane obrate konfekcije 
in jih opremili z najsodobnejšimi stroji in napravami: v Novem mestu, Trebinju in na Vinici.

NOVOTEK£ izdeluje tudi strešnike. V tovarni v Dobruški vasi je organizirana maloprodaja 
teh izdelkov. Novoteksov STREŠNIK je betonski in v različnih barvah. Zaradi izredne kvali
tete daje tovarna za izdelke 35-letno garancijo. Za vsestransko uporaben strešnik se 
pozanimajte na telefon 068 /85—230.

KOLEKTIV NOVOTEKSA POZDRAVLJA UDELEŽENCE JUBILEJNEGA XII. ZLETA 
BRATSTVA IN ENOTNOSTI!

n a m i l i m ?

i
Delovni ljudje novo mesto pozdravljajo udeležence 12. zleta bratstva in enotnosti!



klovni ljudje KRKE., Novo mesto, pozdravljajo udeleženca 12. zleta bratstva in enotnosti!

POZDRAVLJENI NA JUBILEJNEM ZLETU!



Ob vsaki večji prireditvi, po
sebno pa taki, kjer nastopa ne
kaj tisoč ljudi, računati pa je 
treba še na več tisoč gledalcev, 
se organizatorji najprej vpra
šajo, koliko bo stalo in od kod 
denar.

Komisijo za gospodarska in 
finančna vprašanja pri zletnem 
odboru vodi mr. ph. Boris 
Andrijanič, generalni direktor 
KRKE; z njim vred pa skrbijo 
za finance še Jože Padovan, di
rektor SDK Novo mesto; Sergej 
Thorževskij, direktor Dolenjske 
banke; Starie Šuln iz NOVO- 
LESA; Ivan Ferkolj Iz IM V, 
Mirko Rupnik in Niko Hrnjak 
iz LABODA, Marjan Šonc iz 
„KRKE“, Franjo Svent iz No- 
voteksa in Jože Unetič, direk
tor Novotehne. Sama znana 
imena med dolenjskimi gospo
darstveniki.

— Tovariš predsednik, koliko 
bo predvidoma veljala celotna 
zletna prireditev?

,4 * 0  našem finančnem planu 
moramo zbrati okrog 240 mili
jonov dinarjev, da bomo krili 
stroške prireditve in ureditve 
športnih objektov.*1

— Kdo vse bo ta denar pri
speval? Menda ne samo naša 
občina in njeni delovni !judje?

„V glavnem je finančna kon
strukcija taka, da naj bi priredi
tev podprla predvsem dolenjska 
podjetja, nekaj prispevajo sode
lujoče občine, del sredstev pa 
republiška telesnokulturna 
skupnost.**

-  Kako poteka zbiranje sred
stev po naših delovnih kolekti
vih? Se obračate po pomoč sa
mo k „velikim**?

„Pismeno smo prosili za pri
spevke vse večje in tudi manjše 
organizacije združenega dela. 
Prireditev naj bi podprli prav 
vsi, veliki in mali, vsak pač po 
svojih možnostih. Posamezni 
člani naše komisije tudi obisku
jejo kolektive in še z osebnim 
stikom pomagajo, da se v orga
nizacijah združenega dela čim- 
prej odločijo in prispevajo.“

-  In kakšne so prve izkušnje 
pri zbiranju prispevkov? Je ra
zumevanje?

„Moram reči, da smo doslej 
naleteli na vso pomoč. Seveda 
pa računamo tudi na zavest in 
podporo tistih, ki se niso v 
prvem hipu odzvali. Gre za veli
ko stvar in po mojem mnenju je 
dolžnost vseh, ne le nekaterih, 
da zagotovimo organizatorjem 
zle(a materialno podporo. S 
tem je dana tudi osnova za ures
ničitev vseh drugih načrtov v 
zvezi z zletom.**

RIA BAČER

Športni objekti pripravljeni

R ačunam  na

„Na srečo je v Novem mestu 
zlet bratstva in enotnosti vsakih 
nekaj let, sicer še teh športnih 
objektov, ki jih imamo, ne bi 
imeli,“ pravijo Novomeščani. 
Tudi Ivan Kočevar, direktor 
SGP PIONIR ter predsednik 
zletne komisije za športne 
objekte, je to krilatico podprl.

-  Tovariš Kočevar, kako bo
mo Novomeščani dočakali 
zletno prireditev glede ureje
nosti športnih objektov?

„Do zleta bo razširjen sta
dion, ker je premajhen, upravno 
zgradbo na stadionu bomo po
daljšali za okrog 150 m2. Po
trebne so nove garderobe, sani
tarije in pomožni prostori. Prav 
tako bomo pred zletom preure
dili in popravili staro upravno 
stavbo in uredili stadion. Morali 
bomo narediti slavnostno tri
buno za okrog 100 gostov, dva 
komandna mosta in še več dru
gih naprav začasnega značaja. S 
tem mislim na podije za nastop, 
zasilne sanitarije na prostem 
itd.“

— Kako pa kot predsednika 
zletne komisije in tudi pred
sednik temeljne telesnokultume 
skupnosti sodite o zdajšnjih 
športnih objektih, ki jih pre
more naše mesto? Mar ni 
očitno, da zaostajamo za potre
bami?

„Novo mesto postaja večje 
industrijsko in upravno sre- 
idišče, tudi šport očitno napre

duje , le glede športnih objektov 
smo daleč za potreb ami.\Prav 
zato bo še letos prišlo do večjih 
sprememb. V mestu bomo za
čeli graditi novo športno dvo
rano, v kateri bodo razna tek
movanja, uporabljale jo bodo 
šole, pa tudi gospodarstvo za 
morebitne razstave in podobne 
priložnosti. Vsa druga mesta 
tak objekt že zdavnaj imajo, le 
Novomeščani ga še čakamo.**

-  Kakšna bo ta športna dvo
rana in kje bo stala? Kdo bo 
dal denar?

— Dvorana Jbo imela po na
črtu, izdelanem v več variantah 
gradnje, okrog 1500 m2 igralne
ga prostora, ob strani bodo po
možni prostori s sanitarijami in 
garderobami ter tribuno za gle
dalce. Gradnja se ne bo vlekla. 
Računamo, da bomo začeli de
lati takoj po zletu, zato je mož
nost, da bi bil objekt dokončan 
že v letošnjem letu. Če bi to 
padlo v vodo, potem je gotovo, 
da bo dvorana vsaj v začetku le
ta 1975 dograjena. Lokacija je 
predvidena za osnovno šolo 
„Katja Rupena**.

Gradnja bo veljala okrog 10 
do 12 milijonov dinarjev, sred
stva pa so zagotovljena in pred
videna v planu investicij te
meljne telesnokultume skup
nosti. Razen te dvorane bomo 
iz istih sredstev popravljali še 
vse športne objekte na območju 
občine, ki so že zgrajeni, vendar 
kličejo po obnovi.

Velika pridobitev za novo
meški in siceršnji šport na Do
lenjskem bo tudi štiristezno 
kegljišče na Loki. Objekt je že 
zgrajen, ni pa še odprt, ker zara
di neurejene okolice nimamo 
uporabnega dovoljenja.“

— Imajo delovni ljudje in or

ganizacije združenega dela razu
mevanje za potrebe športa?

„Te stvari ureja po finančni 
plati samoupravni sporazum, 
pričakujemo pa, da se bodo v 
akcijo za graanjo športne dvo
rane aktivno vključili vsi kolek- 
tivi.“

— Da se vrneva k zletu: kot 
razberem iz vaše pripovedi, nam 
pred gosti iz bratskih občin ne 
bo treba gledati v tla glede ure
jenosti športnih objektov, na 
katerih bodo prireditve. — Ni 
tako?

,.Potrudili se bomo po svojih 
najboljših močeh, to lahko za
trdim. Objekti bodo urejeni, se
veda pa moramo pri vsem tem 
upoštevati finančne možnosti, 
ki so nam na razpolago.“

RIA BAČER
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Jože Suhadolnik

Kopica vprašanj se ponuja or- 
Sanizatoijem zleta glede prehra- 
np, bivanja, nočnin in organi
ziranja počutja za udeležence 
letošnjega Zleta bratstva in 
enotnosti v Novem mestu. Te 
stvari ureja stanovanj sko- 
Prehrambna komisija, ki jo vodi- 
Jože Suhodolnik, načelnik od
delka za upravnopravne zadeve 
Pri občinski skupščini Novo 
*nesto. Izjavil je:
, „Za vse nastopajoče na zletu 
ttflamo zagotovljena prenočišča 
na enem kraju, nastopajoči na 
^ademiji bodo skupaj stanovali 
^ g je ,  medtem ko bodo gostje 
bivali in prenočevali v hotelih 
Po mestu in na Otočcu.4*

-  Koliko ljudi bo v /.letnih 
dneh obiskalo Novo mesto po 
Prijavah iz bratskih republik in 
delu jočih  občin?

..Nastopajočih bo najmanj
3.000, medtem ko računamo še 
na 300 drugih gostov.“

— S prenočišči torej ne bo 
*^av, kaj pa prehrana? Boste 
*®hko organizirali zadostne koli- 
cine hrane in kulturno postrež-

. ».Tam, kjer bodo nastopajoči 
5  gostje spali, bodo tudi jedli. 
lako ne bo tekanja naokrog in 
Morebitnih zmešnjav. Za nasto
pajoče je organiziran zajtrk, ko- 
*no in večeija, razen tega bodo

imeli možnost kupovati še pri
boljške, razglednice, sadje, slad
karije itd,, ker bo v neposredni 
bližini njihovega bivališča po
stavljenih več stojnic. Za pre
skrbo bodo poskrbela naša po
djetja Dolenjka, Mercator, 
Kmetijska zadruga KRKA, DA
NA Mirna, Hmeljnik in Ljub
ljanske mlekarne. Pomagali jim 
bodo novomeški športniki, 
predvsem člani nogometnega 
kluba ELAN.“

— Je preskrba dobro organi
zirana tudi za gledalce in goste, 
ki bodo ta dan hodili po me
stu?

„Na dan zleta bodo v mestu 
odprte vse delikatesne trgovine, 
kioski, trafike in živilske trgo
vine. Na stadionu pa bo na 
osmih stojnicah mogoče kupiti 
vse, od toplih jedi do pijač, 
sadja in sladoleda."

-  Se lahko zgodi, da bo hra
ne in pijače zmanjkalo? Bo do
volj ljudi za strežbo?

„Jedi in pijač ne bo zmanjka
lo, to lahko zagotovim. Po
skrbeli smo tudi za dodatne 
strežne moči, seveda pa ob or
ganizaciji preskrbe za tolikšno 
število ljudi najbrž ne bo.mogo- 
če tako kulturno streči, kot bi 
želeli. Vseeno pa se bomo po
trudili. Za nastopajoče bo na 
primer organizirana prehrana v

treh izmenah, način prehranje
vanja bo samopostrežni, pripra
vili pa smo jedilnice v. zaprtem 
prostoru in na prostem.“

— K bivanju sodi tudi zabava. 
Ste mislili na mlade ljudi, da 
jim v prostem času ne bo dolg 
čas?

„Nastopajoči bodo imeli 
med bivanjem v našem mestu

več družabnih srečanj in prire
ditev. Poskrbljeno je za glasbo 
in ples. Tako se bodo mladi 
med seboj spoznavali, kar tudi 
prispeva h krepitvi prijateljskih 
in bratskih vezi med prebi
valstvom zletnih občin.“

— Večina mladincev in mla
dink, ki bodo na stadionu poka

zali zletne vaje, bo prvič v No
vem mestu. Kako bo delovala 
informativna služba, da ne bo 
zmešnjav: kam kdo gre, kje so 
naše zanimivosti in podobno?

„V bivalnih prostorih bo vsa
kogar na ležišču čakal bilten z 
vsemi informacijami in skicami, 
nekak turistični vodič. Razen

tega bodo nastopajoči iz posa
meznega zletnega območja pre
bivali skupaj, nekaj naših pro
svetnih delavcev pa je dolo
čenih za spremstvo, dajanje in
formacij itd. Prenočišča so sicer 
za vse nastopajoče na enem kra
ju, seveda pa ločena za fante in 
dekleta.“ „

RIA BAČER

Komisija za ureditev mesta 
ima nedvomno važno nalogo, 
kajti prvi vtis, ki ga bodo zletni 
gostje dobili pri nas, je odvisen 
od urejenosti mesta. In navadno 
prvi vtis tudi ostane. Tej komi
siji, v kateri dela sedem ljudi, 
predseduje ing. Avgust Fajfar, 
direktor tovarne NOVOTEKS.

— Kakšen delovni načrt ima 
vaša komisija? ‘

„V glavnem imamo tri točke 
v svojem programu; seveda je pa 
še kup podtočk in drobnih stva
ri, ki jih tu ne kaže omenjati, 
čeprav so > tudi malenkosti 
važne. Predvsem bomo organi
zirali očiščevalno akcijo v me
stu, kajti še preden se lotimo 
okrasitve, mora biti vse čisto. 
Vsem delovnim organizacijam 
smo poslali prošnjo, priporočilo 
zletnega odbora, naj poskrbijo 
za čistočo, okrasitev in ureditev 
v svojem okolju. Zletnemu od
boru morajo javiti tudi ime ose
be, ki bo v organizaciji združe
nega dela odgovorna za to stvar. 
Dalje spet s posebnim dopisom 
in priporočilom prosimo kolek
tive, naj se lotijo načrtnejše ure
ditve okolja. Ker je to vezano 
na precejšnje stroške, bo pač 
naredil vsak, kar bo mogel.

Obstaja pa tudi osrednji 
načrt za okrasitev in olepšavo 
mesta, narejen s pomočjo sode
lavcev iz DOM IN VEST A.

— Kaj pa parole, zastave, 
cvetje? Vemo namreč, da prav

te stvari ustvarjajo slavnostno 
vzdušje, ki ga ob zletu gotovo 
ne sme irianjkati. Koliko zastav 
bo takrat predvidoma viselo?

„Trije enaki in po strokovnih 
navodilih narejeni slavoloki bo
do stali ob vpadnicah v mesto, 
zraven pa bo na drogovih vihra
lo nad 400 zastav. Seveda bodo 
tudi po hišah razobesili zastave. 
Upamo, da vsaj ob tej prilož
nosti ne bo stavbe, na kateri ne 
bi bilo zastave.

— Kaj pa stadion sam? Ver
jetno se boste za okrasitev zlet
nega prostora še posebej potru
dili.

„Stadion bo ves v zastavah, 
in sicer v zastavah treh re
publik, v državnih zastavah in 
športnih. Na teni prostoru ždi
mo še posebej tudi z zunanjim 
videzom poudariti bratstvo in 
enotnost med narodi, posebno 
pa med republikami, ki sodelu
jejo na zletnih prireditvah. Prav 
tako bo naša izrecna pokornost 
pri ureditvi veljala železniški 
postaji. Ko bodo udeleženci zle
ta stopili z vlaka, jim mora biti 
naše mesto že na prvi pogled 
všeč.“

— Glede čistoče se Novo- 
meščani sicer ne moremo po
hvaliti. Imamo slabo navado 
metati papiije po tleh in po
dobne stvari. Se lahko zgodi, da 
bo v zletnih dneh kakšna taka 
malenkost vsej občini delala 
sramoto?

pred svojim pragom

„Prav to želim poudariti: na
ša komisija je samo organizator 
čiščenja in olepšave mesta, 
stvar vsakega meščana pa je, da

pri tem sodeluje. Vsak bi se mo
ral čutiti osebno odgovornega, 
da ne bo mestu in vsej občini 
naprtil sramote. Če se bomo vsi

držali izreka: „Pometaj pred 
svojim pragom“, nam ne bo tre
ba zardevati. Trdno upamo, da 
bodo naši ljudje doumeli po

membnost zieta in tudi vtisa, ki f 
ga bodo gostje odnesli iz Nove- j 
ga mesta.“

RIA BACER |

Preskrba in prenočišča - vse nared



Dober glas prebija občinske meje
Novome&a občina meji na jugu na metliško in 

črnomaljsko, na zahodu na kočevsko, na severu 
na trebanjsko in sevniško ter na vzhodu na krško 
občino. S sosednjo trebanjsko občino tvori tako 
imenovano osrednjo Dolenjsko.

Po svoji velikosti in številu prebivalstva sodi 
novomeška občina med največje v Sloveniji. Po 
zadnjih podatkih živi na njenih 759 km2 pri
bližno 51.000 ljudi ali 67 na km2. Vseh naselij je 
v občini 354. Največje in hkrati edino mesto v

- njej je Novo mesto, ki šteje z neposredno okolico 
okoli 17.000 prebivalcev. Novo mesto je tudi pre
skrbovalno središče (za večje nakupe) za skoraj
100.000 ljudi, torej skoraj za vso Dolenjsko.

Število vseh zaposlenih se v novomeški občini
približuje 20.000. Ob koncu minulega leta je bila 
presežena številka 18.000, toda samo letos na
črtujejo nad 1.500 novih delovnih mest. Največje 
število zaposlenih ima industrija -  zdaj že okoli*
11.000. Ti podatki povedo, da šteje novomeška 
občina med tiste v Sloveniji, kjer je zaposlenost 
prebivalstva nad republiškim povprečjem. Ob 
tem se seveda zmanjšuje število tistega prebi
valstva, ki se preživlja izključno z delom na kme
tijah. Približen podatek pove, da je kmečkega 
prebivalstva v občini le še nekaj nad 20 odstot
kov. Novomeška občina je to veliko preobrazbo 
od izrazito agrarnega do zelo industrijskega ob
močja dosegla v povojni izgradnji.

Izreden napredek je dosegla novomeška občina 
v zadnjih desetih letih. Novo je videti na vsakem 
koraku, tudi tam, „kjer so še lani brskale koko- 
ši“ . Zraslo je nekaj industrijskih velikanov, na ka
terih ne raste le gospodarska moč občine, ampak 
imajo visoko ceno in pomembno vlogo tudi v re
publiki. Njihov dober glas je že davno prebil ob
činske meje,'meje republik in države, tako da v 
Novem mestu skoraj ne mine teden, da bi ne bila 
na uradnem obisku kakšna uradna gospodarska 
ali trgovinska delegacija iz tujine. Seveda pred
stavniki znanih firm ali vladne delegacije iz ino
zemstva v mesto ob Krki ne prihajajo na vljud
nostne obiske. To najbolje potrjujejo nekatera 
dejstva, ki jih ponazarjajo številke, iz vsakoletnih 
zaključnih bilanc. Tako smo ob koncu minulega 
leta na seji občinske skupščine slišali, daje izvoz 
novomeške občine v letu 1973 presegel vrednost
46.800.000 dolarjev in je bil za 52,7 odstotka 
večji od leta 1972. Nad 90 odstotkov izvoza je 
dosegla industrija, pri čemer velja omeniti na 
prvem mestu IMV, večji izvozniki pa so še to
varna zdravil Krka, Novoles, Novoteks.

MEJE SE UMIKAJO 
ŽIVLJENJU

Izvoz je le ena oblika mednarodne menjave de
la, saj je treba na tem mestu takoj dodati, da se je 
nekaj novomeških tovarn odločilo za sodelovanje 
s tujimi partnerji na ,»njihovih tleh“. Iz teh po
bud je v Belgiji že pred leti zrasla tovarna prikolic 
IMV, tovarna zdravil Krka in tovarna perila La
bod pa prav zdaj dokončujeta pogovore o posta
vitvi obratov na afriški celini. Pregled bi bil kaj
pak nepopoln, če ne bi/omenili tudi gradbenega 
podjetja Pionir, ki si je s svojo kvaliteto in ime

nom pridobil „domovinsko pravico“ na Polj
skem, kjer so mu zaupali graditev najsodobnejših 
hotelov v znanih turističnih središčih.

Ko že govorimo o tem, kako so se novomeške 
organizacije združenega dela vključile v to menja
vo, bi morali začeti pravzaprav pred „pragom“ 
občine. Znano je, da se nobeno novomeško pod
jetje, to pa velja zlasti za večja, pri programiranju 
svojega nadaljnjega razvoja ni ustavilo pri občin
skih in tudi ne pri republiških mejah. Tako ima 
Industrija motornih vozil svoje temeljne organi
zacije združenega dela tudi v Brežicah, na Mirni, 
Suhorju, Črnomlju in Belem manastiru, torej v 
šestih občinah in dveh republikah, Novoles poleg 
tovarn, ki so v Straži, Novem mestu in Soteski, 
TOZD v Trebnjem (še v izgradnji), Novoteks 
obrate še v Metliki, na Vinici in v Trebinju -  
torej v štirih občinah in v dveh republikah, La
bod TOZD še v Krškem in v Ptuju itd.

NALOŽBE DOMA IN 
PRI SOSEDIH

V letu 1974 načrtuje gospodarstvo novomeške 
občine 1.236 milijonov dinarjev dohodka ali za 
29,8 odstotka več kot lani. Dohodek se bo naj
bolj povečal v industriji — za 39,8 odst., v drugih 
gospodarskih organizacijah in dejavnostih pa od 
0,2 do 17 odstotkov. Letos načrtujejo za 437 
milijonov dinarjev novih investicij, od tega 75 od
stotkov industrija. Okoli 64 odstotkov denarja bo 
šlo za opremo oziroma za posodobljanje in avto
matizacijo proizvodnih« postopkov, pri čemer 
predvidevajo največjo naložbo te vrste v IMV. 
Več kot 64 milijonov dinarjev namerava gospo
darstvo investirati v razširitev poslovne dejavnosti 
zunaj občinskih meja, od tega predvidevajo neka
tera industrijska podjetja 32,3-odstotno udeležbo 
v zunanjih investicijah.

O DOHODKU: LE DELAVCI!

V ustavi podčrtano načelo, naj ustvarjalci sami 
odločajo o porabi ustvarjenega dohodka, se zdaj 

'že uresničuje. V temeljnih organizacijah združe
nega dela se delavci na zborih odločajo, kolikšen 
del dobička bodo dali v sklade za nadaljnjo rast 
in krepitev podjetij in proizvodnje, koliko name
nili za osebno potrošnjo ter s kolikšnim delom' 
podprli življenje in delo tako imenovanih inte
resnih skupnosti. Prav pred nekaj več kot enim 
mesecem so v organizacijah združenega dela ime
novani pooblaščenci podpisali samoupravne spo
razume o financiranju vrste dejavnosti, kar je po
menilo tudi dokončno slovo od dolgoletnega pro
računsko odmerjenega denarja za izobraževanje, 
kulturo, telesno kulturo, otroško varstvo, raz
iskovanje, zaposlovanje in druge dejavnosti. Od 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega spo
razumevanja bo poslej odvisno, kakšen družbeni 
in osebni standard bodo imeli prebivalci novo
meške občine.

IMV —
REKORDNA IZVOZNICA

Vrednost izvoza se bo v primerjavi z lanskim 
letom povečala za 34,8 odstotka. Naivečia izvoz

nica bo spet Industrija motornih vozil, ki predvi
deva udeležbo 46,6 odstotka v občinskem izvo
zu. Po vrednosti bodo sledili: tovarna zdravil 
Krka, Novoles in šentjemejska Iskra, ki bo svoj 
izvoz v primerjavi z letom 1973 povečala kar za 
72,4 odstotka.

Prejšnji predsednik občinske skupščine je ob 
lanskem občinskem prazniku v pozdravni besedi 
med drugim zapisal: ,\Z veseljem ugotavljamo, da 
smo v gospodarstvu dosegli izredne uspehe. Zago
tovili smo likvidno poslovanje, nimamo nepokri
tih investicij, poslovna sposobnost se je okrepila. 
Vse to so realna izhodišča za nove uspehe v pri
hodnosti. Da bi bili kos nalogam, bomo morali 
pogumneje kot zdaj uresničevati ustavne spre
membe, ki temeljijo predvsem na neodtujljivosti 
pravic delovnih ljudir Ustvarjalci naj sami odlo
čajo o porabi ustvarjenega dohodka! Imamo 
stvarne možnosti za nadaljnji pospešeni družbe
nogospodarski razvoj. Toda potrebno bo združiti 
umske in telesne sposobnosti, da bomo razvoj na
daljevali, da bomo ustvarili boljše življenje za vse 
delovne ljudi.“

DOLENJSKO POMEMBNE 
PRIDOBITVE

V primerjavi s predreformskim časom je druž
beni standard v novomeški občini znatno napre
doval. Tu so nove šole, mestne in podeželske, 
zdravstvena služba dela v boljših razmerah, nova 
bolnišnica, zgrajena v tem času, je pridobitev za 
Dolenjsko, asfaltirane ceste držijo v sleherni večji 
kraj, vodovodno omrežje je razpeljano celo do 
najbolj zakotnih vasi, medtem ko skoraj ni hiše, v 
kateri ne bi svetila elektrika. Nove javne dobrine

še nastajajo. Občani solidarnostno gradijo nove 
šole, pred tedni pa je bil podpisan sporazum o 
sofinanciranju prepotrebnega novega mostu čez 
Krko v Novem mestu.

PRALNI STROJ NAMESTO 
ŽENSKIH ROK

Skladno z družbenim standardom ali še hitreje 
se je povečeval tako imenovani osebni standard 
občanov. Ne bi posebej podčrtovali, da dandanes 
skoraj ni več družine v občini, kjer bi ne igral 
radio, da je televizor gost v hiši v manj kot vsaki 
šesti družini, da pride osebni avto že na okoli 18 
prebivalcev itd. V stanovanjih so ženske roke za
menjali pralni in pomivalni stroji, hrano sprav
ljajo gospodinje v hladilnike in hladilne skrinje 
itd. Jedilnik na mizi se je menjal: včasih je bil na 
mizi redkost bel kruh, zdaj je spet postal iskan 
kruh iz črnih vrst moke.

Kino so nekdaj poznale le „boljše“ mestne 
družine, zdaj celo za najbolj zakotno vas film ni 
nič posebnega. Kulturni okus občinstva seje raz
vadil — ljudje hočejo čedalje več vrhunskih prire
ditev. Dandanes ni nič nenavadnega videti kmeto
valca, kako se v nedeljo zjutraj pelje z avtom na 
oddih. Turizem, domač, je postal nepogrešljiv za 
delovne ljudi.

Vse to in še marsikaj drugega sestavlja pov
prečno preživet dan delovnega človeka v dolini 
Krke. Medtem pa v delovnih organizacijah, na se
jah upravnih organov, zborih in posvetih nenehno 
snujejo nove načrte'in zamisli z enim samim na
menom: da bi bil jutrišnji dan še boljši in sreč
nejši od današnjega in včerajšnjega.



Tito
zeli
tako
MOJCA NOVAK, učenka

8. razreda osnovne šole 
Grm: „Učencismo veseli, da 
bomo sodelovali, čeprav ta 
sreča ne bo doletela vseh. 
Mladi se bomo spoznali in si 
kasneje dopisovali. Lahko 
bo nastalo trajno prijatelj
stvo. Saj je tudi zlet zato, da 
se dobijo vsi mladi, kajne? 
Mislim, da tako želi tudi to
variš Tito, ki večkrat po 
udari, da moramo biti vsi 
ljudje v Jugoslaviji kot bratje 
in živeti v slogi. Zato zlet ni
so samo tiste vaje na stadi
onu, je spodbuda ljudem, da 
se začno spoznavati, da se 
zavedo', da Slovenci niso sa 
mo Slovenci, Hrvati ne samo 
Hrvati, ampak da so tudi Ju 
goslovani “

Vselej 
doži
vetje

W
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MARJAN ŠPILAR, uči

telj telesne vzgoje na osnov
ni šoli Grm: „Zletne vaje po
učujem že od leta 1957. Z 
zleti sem se srečal že precej 
prej, ko sem nastopal kot 
športnik. Človek tega ne po
zabi. Če gre vse po sreči, mu 
ostane v spominu kot neiz
brisno doživetje. Novico, da 
bo jubilejni zlet v Novem 
mestu, sem sprejel z navdu
šenjem tudi zato, ker sem 
upal, da se bodo za to pri
ložnost možnosti za telesno- 
vzgojno dejavnost še izbolj
šale. V mislih imam novo 
športno halo, ki jo že toliko 
let pričakujemo, pa do
končno ureditev stadiona in 
še kaj. Kaj se bo iz mojega 
upanja uresničilo, ne vem. 
Vem pa, da bi osebno raje, 
da bi v zletne prireditve uvr
stili športna srečanja, da bi 
prišel do izraza tudi tekmo
valni duh mladine iz sodelu- 
ĵočih z letnih območij, j

/    >

Veliko 
ur 
za vaje

VERA AVSEC, telesno- 
vzgojna delavka na osnovni 
šoli „Milka Šobar-Nataša“ v 
Novem mestu: „ Vadimo,
marljivo se učimo vaj. Za 
zlet pripravljamo 45 deklet 
in 20 fantov. Od podružnič
nih šol smo pritegnili le 
Birčno vas. Podružnica na 
Lazah je preveč oddaljena*

Vadimo med poukom in 
popoldne. Veliko ur gre za 
vaje. Ne sme se zgoditi, da bi 
šli na stadion nepripravljeni. 
Z vadbo ob glasbi ne to te
žav, čeprav vadimo zdaj ob 
glasnem štetju: ena, dve, tri, 
štiri.

Meni ni to prvi zlet. Na
stopala sem v Bihaću, Banja
luki, Sisku in leta 1960 v 
Novem mestu. Otroke učim 
že za drugi zlet. Dekliške va
je so lepe, glasba privlačna. 
Deške se mi zdijo za osnov
nošolce pretežke. Sicer pa 
b̂oste sami videli!”

 \

Zlet je 
nepo

grešljiv
„12. Zleta bratstva in 

enotnosti se močno veselim 
in od njega precej priča
kujem. Želim si predvsem 
novih poznanstev, dobrih 
prijateljev in prijateljic. Do 
sedaj še nisem nastopil na 
nobenem zletu, toda v bodo
če bom prav gotovo sode
loval. Mislim, da že zato, ker 
nisem odličen športnik, pač 
pa čist amater. Taki, kot 
sem jaz, lahko na zletu pri
demo na svoj račun.

Zdi se mi, da bi morali 
Zlet bratstva in enotnosti še 
popestriti. Športna srečanja 
so premalo. Organizatorji bi 
morali pripraviti pravi parti
zanski miting, na katerem bi 
morali vsi, ki bi hoteli na 
zletu sodelovati, priti peš.
Vem, da marši ne bi smeli 
biti predolgi. Toda tako bi 
bilo bolj partizansko. Po na
pornem maršu bi se zbrali 
ob ognjih, kjer bi peli parti
zanske pesmi, se pogovarjali 
in spoznavali. To bi bila ena 
izmed poti, po kateri bi mla
di bratske vezi še bolj krepi
li. Prijateljstvo ne bi smelo 
ostali samo pri dopisovanju. 
Morali bi se obiskovati, spo
znavati kraje prijateljev. To 
pa je možno še zlasti zato, 
ker je zlet vedno v drugem 
mestu. Sam delam v Novo- 
lesu in prav zanimivo bi bilo 
zvedeti, kako so mladi orga
nizirani v kakšnem Sorod
nem podjetju v bratski repu
bliki, kakšno je pri njih 
samoupravljanje, kakšni so 
osebni dohodki Že zato so 
zleti koristni, postali pa so 
že kar potreba našega živ
ljenja. “

Tako je svojo pripoved o 
bližajoči se manifestaciji za
ključil 20-letni Tone Žvan iz 
Dolenjskih Toplic. Ob kon
cu pogovora je poudaril, da 
bi odslej prav rad sodeloval 
na vseh zletih, če ne kot tek
movalec, pa kot organizator.

V  J

„Zaupali smo si“
V času med zletnimi pri

reditvami in tekmovanji se je 
Kovačevič seznanil z mnogi
mi mladinci iz raznih krajev 
naše domovine.

„ V medsebojnih razgo
vorih smo se spoznali tako 
osebno kot „republiško”, če 
lahko tako rečem. Čeprav so 
bila srečanja kratkotrajna, 
sem v teh živih in prisrčnih 
stikih bolj vsestransko spo
znal razne kraje v naših re
publikah, njihove navade, 
življenje mladih in športno 
dejavnost, kot bi jo iz knjig. 
Neposredni stiki so vedno 
najzanimivejši. “

Slavko Kovačevič ohranja 
v sebi močan vtis bratstva, 
ki ga je dobil na vseh prire
ditvah. Med najlepšimi spo
mini na zlete šteje ravno ta ■ 
občutek zaupanja med vse
mi udeleženci, občutek 
čvrste enotnosti, celote vse 
pisane množice mladih.

,JVa enem od zletovse 
spominja Kovačevič, „je to 
zaupanje prišlo do izraza pri 
posojanju opreme. Ker niso 
imeli vsi udeleženci lastne 
dobre opreme, smo 'si jo 
med seboj posojali. Nisem se 
bal posoditi copat ali tre
nirke, saj sem vedel, da me 
bo mladinec, ki sem mu 
opremo posodil, poiskal in 
mi vrnil posojeno, čeprav bi 
se brez težav izgubil med 
množico. Dvomim, da je v 
navadnem življenju med 
ljudmi toliko zaupanja. “

MiM
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Slavko Kovačevič je kot 
športnik sodeloval že na več 
zletnih prireditvah. Dvajset
letni študent ekonomije je 
na vse te prireditve ohranil 
lepe spomine. In kako bi tu
di ne, saj se malokje zbere 
toliko mladih na enem me
stu, malokje lahko zasle
dimo toliko mladostne rado
živosti in razigranosti.

„V vseh mestih, kjer so 
bile zletne prireditve, so nas 
izredno ljubeznivo sprejeli, “ 
pripoveduje Slavko Kovape- 

’ vič. „Med gostitelji smo se 
počutili, kot bi bili domači
ni. Nas, Slovence, so še po
sebno • prijazno sprejemali. 
Upam, da se bpdo udele
ženci letošnjega zleta tudi 
pri nas počutili tako, kot 
smo se mi. “



MARTIN SKOLIBER,
učenec: „Seveda sem pono
sen, da bom nastopil na zle
tu. To bo velika prireditev. 
Še posebno pa me veseli, da 
bomo nastopili z žogami. 
Igram namreč košarko in 
sem zaljubljen v žogo. Naša 
vaja je sicer precej zahtevna, 
vendar jo sedaj že obvlada
mo. Če ne bomo imeli pre
hude treme, bo šln “

MAJDA DRAGOVAN, 
učenka: „Dekleta, ki bomo 
nastopila na zletu, se vneto 
pripravljamo na nastop. Tež
ko je le, da še nimamo glas
bene spremljave, da nimamo 
telovadnice, v kateri bi lah- 
!:o vadile skupaj in da se 
mnoge vozimo v Metliko iz 
drugih krajev, jaz na primer 
iz Grabrovca. Vseeno pa 
imamo toliko volje, da bo 
vse dobro. “

JANEZ BEVK, učenec: 
„Vaja mi je zelo všeč, ker 
imam rad žogo. Malo težko 
je le zato, ker se bliža konec 
šolskega leta, pred nami pa 
je še vrsta nalog, povezanih z 
učenjem. Saj veste, kako je 
konec leta: spraševanja, oce
ne...  Mislim, da bi moralo 
biti več takih prireditev, na 
katerih bi lahko tako nasto
pali V Metliki vadimo zelo 
prizadevno, zato sem prepri
čan, da bomo svojo vajo do
bro opravili, čeprav bomo 
vsi prvič nastopili na taki 
prireditvi. “

MAJDA VARDJAN, 
učenka: Najtežji je začetek 
naše vaje. Tudi konec je te
žak, vendar je z?lo lep. Selc 
sedaj sem prav spoznala, kaj 
naša vaja z obroči sploh ho* 
čev povedati. C e bi imela 
obroč doma, bi vadila tudi v 
prostem času, tako vesela 
sem, da bom med nastopajo
čimi Dobro je tudi, da so 
nam v šoli povedali vse o po
menu take prireditve kot je 
Zlet bratstva in enotnosti 
Prav zato se vsi še bolj priza
devamo, da bi bil naš nastop 
kar najbolj uspešen. “

ANTON PANJAN: pet
deset fantov iz črnomaljske 
osnovne šole bo nastopilo v 
Novem mestu. Nastopili bo
mo z vajo, v kateri bomo 
uporabljali plastične žogč. 
Za nas, fante, je taka vaja 
kar primerna, saj nas žoga 
vse privlači Že tri mesece 
nas tovariš Marjan Švajger 
pripravlja za nastop, ki ga se
daj že kar obvladamo. “

SLAVA DRAGOŠ: „Va
ja, ki jo bomo dekleta izvaja
la z obroči, je lepa, prav ta
ko kot glasba in pesem, ki 
nas bosta spremljali. Ob ča
su naše vaje se bo iz zvočni
kov razlegala pesem, ki jo 
poje Majda Sepe: „Ringa, 
ringa raja. . .  “ Profesorica 
Anka Tomc si zelo priza
deva, da bi vajo kar najbolje 
obvladale, in upam, da se 
bomo v dolenjski metropoli 
dobro odrezale. Čeprav tre
me najbrž ne bo manjkalo.

preglavic. Ni se lahko nauči
ti, da toliko ljudi naenkrat 
opravlja povsem enake gibe. 
No, z vajo se vse doseže in 
mi se na ta nastop priprav
ljamo že tri mesece. Zares 
škoda pa je, da sploh še ne 
vemo, kakšna glasba bo spre
mljala naš nastop. Sedaj, ko 
delamo vaje s plastičnimi žo
gami brez glasbene spremlja
ve, še gre, ko pa bo treba vse 
delati po glasbi, se bojim, da 
se bo komu zataknilo. .

A LENKA BAN O V EC:
„Ker obiskujem glasbeno šo
lo, mi ritmika ni povzročala 
preveč težav pri učenju pri
kupne, a zahtevne vaje, ki jo 
bomo prikazala dekleta iz 
Črnomlja na Zletu bratstva v 
Novem mestu. Z veseljem se 
učim za nastop in mislim, da

bi morali imeti učenci več
krat priložnost nastopati na 
podobnih prireditvah. Kar 
prehitro mineta tisti dve uri
ci na teden, ko se učimo za 
nastop. Kljub temu sem pre
pričana, da bomo vajo lepo 
izvedle. “

STANE DRŽAJ: „Takoj 
moram malo pokritizirati. 
Kmalu bomo nastopili, orga
nizatorji pa nam glasbene 
spremljave še niso priskrbeli. 
Vajo fantje sicer obvladamo, 
ko pa jo bomo morali izva
jati po glasbi, se lahko kaj 
zatakne. Naša vaja je lepa, 
vendar zahtevna. Zlasti rit
mika nam je delala v za
četku precej preglavic. Vsak 
bi najraje delal kar po svoje, 
pa to ne gre. No, sedaj je že 
bolje. “

Metli
čani 

o zletu
JOŽE OMERZEL, učitelj 

telesne vzgoje na osnovni šo
li v Metliki: „Dvajset fantov 
in 75 deklet se v naši šoli 
pripravlja za nastop na Zletu 
bratstva v Novem mestu. Pri 
naših učencih se pozna, da 
imajo šolarji premalo takih 
nastopov, zato je bilo v za
četku, ko smo se pričeli pri
pravljati, bolj težko. Pa tudi 
nobene primerne telovadni
ce nimamo, v kateri bi lahko 
vadili skupaj. Žal nam pri
stojni do srede maja še niso 
poslali magnetofonskih tra
kov; zato smo morali dolgo 
časa vaditi brez glasbene 
spremljave.

Naše učenke bodo nasto
pile z vajami z obroči, fantje 
pa s plastičnimi žogami. Na
stop deklet bo trajal štiri mi
nute, fantov pa pet minut. 
Sam sem pred leti nastopil 
na zletu, mojim učencem pa 
bo to prvi večji nastop. Ven
dar upam, da se bodo dobro 
odrezali. “

JOŽICA PRIJATELJ, 
učenka: „Ko smo se pričele 
učiti za nastop, se nam je 
vsem skupaj zdelo, da se vaje 
ne bomo nikoli naučile. No, 
s trdno voljo in pomočjo to
variša Omerzela smo vajo 
doslej dobro spoznale in kar 
gre nam že. Pravzaprav je na
ša vaja z obroči zelo lepa, 
spremljala pa nas bo Majda 
Sepe s popevko „Ringa, 
ringa, raja. . . "  Vesela sem, 
da bom nastopila na tako ver 
liki prireditvi “ ,

Črno
maljci 
o zletu

KATICA VRTIN: „Časa 
za pripravo za nastop v No
vem mestu smo imeli dovolj, 
zato sedaj, ko se zlet bliža, 
vajo že dobro obvladamo. Iz 
črnomaljske osnovne šole

nas bo nastopilo 120 učenk 
in vse smo vesele, da bomo 
nastopile na tako veliki in 
pomembni prireditvi Doslej 
še nikoli nisem nastopila na 
tako veliki prireditvi in bo
jim se, da bom imela malo 
treme. . . "

stop. Sicer pa je vaja zelo 
prikupna in nas sedaj, ko jo 
že obvladamo, vedno znova 
in znova pritegne. “

JOŽE BRUNER:,priklo
ni, kritje in še kaj -  so nam 
povzročali v začetku precej



Karlovac: Titove 
besede v 
vseh srcih Prijedor:

Današnjo posebno zletno prilogo Dolenjskega lista so pripravili: Ria Bačer, Slavko Dokl, 
Tone Gošnik, Milan Markelj, Sandi Mikulan, Janez Pezelj, Branko Podobnik, Mirko 
Vesel, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Prilogo je uredil Jože Splichal.

UDELEŽENCE JUBILEJNEGA ZLETA

V NOVEM MESTU POZDRAVLJAJO:

KRKA, farmacevtika, kemija 
zdravilišča Novo mesto 
IMV, Novo mesto 
Novoles, Novo mesto 
Novoteks, Novo mesto 
Pionir, Novo mesto 
Labod, Novo mesto 
DBH, Novo mesto 
GG, Novo mesto 
Novotehna, Novo mesto 
Dolenjka, Novo mesto 
Zavarovalnica Sava, Novo mesto 
Gorjanci, Novo mesto 
Kremen, Novo mesto 
Iskra, Šentjernej 
Industrija obutve, Novo mesto 
KZ „Krka", Novo mesto 
KZ Žužemberk 
Novograd, Novo mesto 
Cestno podjetje, Novo mesto 

PTT, Novo mesto 
TP Hmeljnik, Novo mesto 
Hotel Kandija, Novo mesto 
Hotel Otočec, Otočec ob Krki 
Kovinar, Novo mesto 
Kavarna, Novo mesto 
BOR, Dolenjske Toplice 
Novomontaža, Novo mesto
Dominvest, Novo mesto 
Komunalno podjetje, Novo mesto 
Dolenjski Ijst, Novo mesto 
Iskra in Ela, Novo mesto 
Jugobanka, Ljubljana 
Uniles, Ljubljana
Poslovno združenje tekstilne industrije, Ljubljana 
Commerce -  zastopstvo inozemskih tvrdk, Ljubljana 
Jugotekstil — impex, Ljubljana 
Slovenijavino, Ljubljana N
Papirografika, Ljubljana

Športno
dvorano

Alenka Piškur, dijakinja 
srednje medicinske šole iz 
Novega mesta, bo letos na
stopila na Zletu bratstva in 
enotnosti že drugič. O 
prvem zletu je povedala na
slednje:

Nastopila sem kot 
osnovnošolka, toda od tega 
je te precej Časa. Takrat še 
nisem dojela, v čem je smisel 
zletov. Vem le, da smo se za 
nastop zelo veliko priprav
ljali in vsi goreli v želji, da bi 
zletno vajo kar najbolje 
opravili. Močno sem bila ve- 
sela, ko nam je občinstvo po 
uspeli vaji navdušeno ploska- 
lo in takrat sem si 'želela, da 
bi nastopali še kar naprej. 
Verjetno bomo dekleta tudi 
letos pred nastopom živčne, 
ko pa bo vaja mimo, bomo 
vse zadovoljne. Upam, da 
nam bo vreme naklonjeno, 
kajti drugače zlet ne bo tako 
uspel.

Prav tako vse želimo, da 
bi na tem srečanju spoznale 
vrstnice iz drugih mest in z 
njimi navezale krepko pri
jateljstvo, kajti tudi to je 
eden izmed številnih ciljev 
letošnjega zleta, ki bo, kot 
pravijo, precej drugače pri
pravljen, kot so bili ostali. 
Verjetno je kar prav, da so 
vsebino zleta malo spreme
nili, kajti mladi se enega in 
istega kmalu naveličamo. 
Zato pa bodo lahko na na
slednjem zletu, ki bo v Prije

doru, ponovno pripravili 
športna tekmovanja.

Kaj naj ob zletu še re
čem? Vesela sem, ker je po 
dolgem času zopet pri nas. 
Spomnim se, da smo ob 
prejšnjem zletu dobili zelo 
lep športni objekt -  stadion, 
na katerem bomo nastopili. 
Prav bi bilo, da bi tudi letos 
ob tako veliki prireditvi me
sto dobilo še kakšen ko
risten objekt. Nekaj časa se 
je govorilo, da bodo posta
vili za gimnazijo in osnovno 
šolo „Katja Rupena" šport
no dvorano. Mesto, ki se ta
ko hitro razvija kot naše, bi 
resnično potrebovalo tako

dvorano. Ker obiskujem šele 
prvi letnik, upam, da bom v 
njej kmalu telovadila, pa če
prav kot maturantka.

Želim

Prihodnji zlet 
pod Kozaro!

kar je bila nekoč. To je da
nes socialistična država, v 
kateri je delavski razred te
melj, osnovni činitelj dru
žbe. To je država z brat
stvom in enotnostjo narodov 
in narodnosti, ki se je nepre
kinjeno kovalo v vojni in po 
njej, s čvrsto težnjo vseh na
ših narodov, da bodo enotni 
navzven in da bodo enotno 
čuvali nedotakljivost naše 
socialistične skupnosti. .

Na te njegove besede bo
mo mislili, ko se bomo zbi
rali v Novem mestu. Sprem
ljale nas bodo med vsem 
zletnim dogajanjem in ostale 
bodo v naših srcih, ko se bo
mo vrnili domov.

Dvanajsti zlet bratstva in 
enotnosti bo samo ena iz
med malih potrditev Titovih 
besed o našem bratstvu in 
enotnosti, milijoni naših lju
di pa to potijujejo vsak dan 
in vsak trenutek povsod 
tam, kjer žive in delajo.

Zato se je treba veseliti 
srečanja v Novem mestu. V 
imenu udeležencev iz Kar
lovca pozdravljam vse tisoče 
mladih ljudi, ki bodo sodelo
vali na zletu, z željo, da se 
vidimo in sestanemo še po
gosteje pod zastavami brat
stva in enotnosti!

BLAŽ DOMU AN 
Karlovac 

 /

vse, kar je lepo: da bi se spo
znali s svojimi sovrstniki iz 
sedmih zletnih območij, da 
razširijo svoje poglede in 
znanje o naši lepi domovini. 
Nadaljujejo naj tradicijo 
bratstva in enotnosti, ki smo 
ga s krvjo zapečatili v NOB. 
Mladina treh republik naj z 
ramo ob rami nadaljuje šolo 
samoupravne socialistične 
družbe in na teh velikih pri
dobitvah naj se pripravlja na 
življenje.

Cenimo napore gosti
teljev, da bi to veliko jubi
lejno manifestacijo kar naj
bolje pripravili in tako nam 
vsem omogočili kar najlepše 
bivanje; želimo vam, da v 
tem popolnoma uspete!

Izrabljam ugodno prilož
nost in vabim prebivalce na
ših krajev, kot vse udele
žence 12. zleta, da s prav ta
ko voljo in željami pridejo 
na 13. zlet, ki bo prihodnje 
leto v Prijedoru pod legen
darno Kozaro. Veseli bomo, 
ko vas bomo videli v svoji 
sredini!

Gostiteljem v Novem me
stu: iz vsega srca mnogo 
uspehov pri delu z željo, da 
bi nam bila bratstvo in enot
nost tudi vnaprej zvezda 
vodnica!

SAVIĆ NOVAK 
predsednik občinske 

skupščine Prijedor

Veselimo se 12. srečanja 
mladih rodov iz treh brat
skih republik v lepem No
vem mestu. Tu, na bregovih 
Krke, se bo zbrala mladost 
Dolenjske in Karlovca,

Korduna in Like, Banije ter 
Bosenske krajine. Srečala se 
bo, tako kot pred 30 leti, 
pod zastavami bratstva in 
enotnosti. Ena izmed lepih 
tradicij živi dalje, širi se in 
razrašča. . .

Predsednik Tito je nekoč 
dejal: „Jugoslavija ni več to, 

____________________

štiri občine, Sanski Most, 
Bosanski Novi, Bosanska 
Dubica in Prijedor, zelo ve
seli, da smo člani velike dru
žine, ki sestavlja zlet brat
stva in enotnosti. Zletu pri
pisujemo velik pomen, saj je 
to ena izmed pridobitev 
NOB. V Novo mesto priha
jamo z željo, da bi naša mla
dina, udeleženci iz naših kra
jev, katerih bo 600, doživela

DRAGI GOSTITELJI, 
zelo sem srečen, da lahko 

prek vašega cenjenega lista 
pozdravim 12, zlet bratstva 
in enotnosti ter njegove or
ganizatorje. Njim in prebi
valstvu bratske Slovenije, še 
posebej pa vsem Dolenjcem 
želim kar največ uspeha ta
ko pri organiziranju zleta 
kot pri vsem njihovem delu.

Naj takoj še povem, da 
smo na zletnem območju 
Prgedora, ki ga sestavljajo

[DOLENJSKI
DOLENJSKI LIST



i n D U S T R I J f l  m O T O R n i H  VOZIL

n o v o  mESTo
Proizvodnja dostavnih vozil

Proizvodnja osebnih vozil Renault 12
Pozdravljamo udeležence 12. zleta bratstva in 

enotnosti!

Proizvodnja osebnih vozil Renault 4

1. TOZD tovarna avtomobilov Novo mesto

2. TOZD tovarna opreme Črnomelj

3. TOZD tovarna avtomobilskih prikolic Brežice

4. TOZD tovarna »PODGORJE«, Šentjernej

5. TOZD tovarna opreme Mirna

6. TOZD tovarna servisne opreme Beli Manastir

7. TOZD razvojni inStitut

8. TOZD IMV ■ Commerce

9. TOZD zastopstvo inozemskih firm, Ljubljana 

10. Organizacija skupnih služb Proizvodnja ADKIA caravanov
___ __________________________________________________


