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Naiva - izraz delavčevih teženj

RAKA -  Tukaj je bila 4. juli
ja slavnostna seja vseh zborov 
občinske skupščine Krško. Na 
njej so podelili častna priznanja 
z medaljo Janeza V. Valvasorja.

NOVO MESTO -  V sredo 
zvečer je bila slovesna otvoritev 
letošnjega pionirskega tabora 
Sutjeska. Letos se je v Šmihelu 
zbralo 80 pionirjev: po 10 iz vsa
ke republike in obeh pokrajin.

KOĆEVJE -  O odkritju spo
minske plošče Albinu Videniču 
v Kržetih so se pogovorili na tor
kovem sestanku komisije za zgo
dovino delavskega gibanja pri 
občinski konferenci ZK.

KOČEVJE -  Cesta od Li
volda do Broda na Kolpi je od 
ponedeljka popolnoma zaprta 
od Banje Loke do Fare, tudi za 
lokalni promet, ker so začeli 
asfaltirati prvi odsek ceste od 
Fare proti Čolnarjem.

KRŠKO -  V tovarni perila 
Labod -  TOZD Libna so 4. juli
ja slovesno počastili 50. obletni
co obstoja podjetja Labod Novo 
mesto. Dan prej je tovarna v 
Krškem odprla vrata vsem obča
nom, ki so želeli videti njene 
proizvodne prostore.

KOČEVJE -  Idejne načrte za 
kočevski plavalni bazen so v sre
do pregledali predstavniki kra
jevne skupnosti in projektantov.

SEVNICA -  Včeraj je bila v 
Sevnici 4. tradicionalna med
društvena kriterijska kolesarska 
dirka za pionirje, mladince in 
člane iz vse Jugoslavije. Dirka je 
bila pod pokroviteljstvom občin
skega odbora Zveze borcev in 
konfekcije ,,Lisca“ .

Naš n

V kratkem  bom o 
objavljati nov pt 
pod peresa našega 
skega rojaka, publicista Iva 
Pirkoviča. Poslal nam je ro
kopis o zanimivih dogodkih 
iz vojnih let v naši ožji okoli
ci. Brali bomo „Nc 
vij o orehovški

ozemlju

di, ki so po 
vojno in hote 
stajali tudi njeni junaki, 
njimi je  tudi 
Dreorostega iiuflsKeea n 
ka, poln domislic in neobi
čajnega hum oija, s katerim 
se prebija skozi najtežje ča
se.

Bralce vabimo, naj shra
njujejo Dolenjski list z no 
vim podlistkom oziroma si 
podlistek izrezujejo. Vedno 
znova se namreč dogaja, da 
nas prosijo celo za več mese
cev stare številke lista, ven
dar ne moremo vsem ustre-

UREDNIŠTVO

V nedeljo bo nastopilo med 63 zbori tudi 10 zborov iz Dolenjske in Posav* 
ja - Spominu Franceta Prešerna in I. kongresu kulturnikov

Pod pokroviteljstvom dr. Marijana Breclja, predsednika skupšči
ne SRS, so v Šentvidu pri Stični v soboto, 29. junija, začeli V. 
kulturni teden, posvečen 125-letnici smrti dr. Franceta Prešerna in 
30-letnici prvega kongresa slovenskih kulturnih delavcev, ki je bil v 
Semiču.

. Šentvid si je ostal zvest, saj resno 
m prizadevno nadaljuje pred leti za
stavljeno pot: gojiti slovensko zbo
rovsko pesem. V zadnjih 5 letih seje 
tu zvr-tilo na raznih nastopih že nad 
200 pevskih zborov z več kot 6.000 
Pevci. Kraj seje prerodil in polepšal;
Poln je gospodarskih in drugih na
rtov .
. V soboto, 29. junija zvečer, so v 
^entvidu odkrili spomenik ob 
125-letnici smrti dr. Franceta Pre
šerna; slavje je sklenil koncert APZ 
Ione Tomšič in ognjemet s krcsoci. 
v  nedeljo je v kraju gostovalo

Mestno gledališče ljubljansko, v sre
do zvečer pa je bil koncert domačih 
pevskih zborov in opernega pevca 
Ladka Korošca. 4. julija so počastili 
dan borca in odprli novo avtomat
sko telefonsko centralo, zvečer pa je 
bil nastop akademske folklorne sku
pine „France Marolt'*.

V soboto, 6. julija, bo zvečer prvi 
del tabora pevskih zborov, ki ga bo
do v nedeljo dopoldne nadaljevali. 
Nastopilo bo 63 pevskih zborov iz 
Slovenije, zamejstva in tujine. Vrh 
kulturnega tedna bo ob 14. uri, ko 
se bo začela povorka pevcev, konje

nikov, narodnih noš in folklornih 
skupin. Ob 15. uri bo nastopilo 
2000 pevcev in godbenikov iz Za
gorja, govoril pa bo pokrovitelj 
tedna dr. Marijan Brecclj. Med do
lenjskimi in spodnjeposavskimi zbo
ri bodo takrat sodelovali pevci in 
pevke z Mirne, iz Cerkelj ob Krki, 
„Lisca“ s Senovega, zbori iz Artič, 
Brestanice, Globokega, Brežic, No
vega mesta, Krškega in mešani pev
ski zbor ,,Krke“ iz Novega mesta.

Na sobotno in nedeljsko prire
ditev vabijo Šentvidčani ljubitelje le
pe slovenske pesmi od blizu in da
leč.

Med obiskom v Dani se je  Stane Dolanc, sekretar izvršnega kom ite
ja predsedstva CK ZKJ, zanimal za razvoj in odnose v tej mirenski 
tovarni. Tu je  spoznal rudi začetnika mirenske „žganjekuhe" Vilka 
Marina. Na sliki (od leve): Stane Dolanc, direktor ,JDane“ Avgust 
Gregorčič in Vilko Marin. (Foto : A. Železnik)

Ko je potres podiral domačije
Kozjansko od 20. junija ni le pojem za zaostalost: v potresu se je podrla 

večina domačij, šol, cerkev - Pomoči je premalo

Peti šentviški kulturni teden

j) s°boto  je podpredsednik Gospodarske zbornice SRS inž. Rado 
t r e k ^ k  P°ložil temeljni kamen za novo tovarno panelnih plošč 
o z k e g a  TRIMA. Naložba 61 milijonov naj bi temu kolektivu 

ogočila ISO milijonov dinarjev realizacije. (Foto: Železnik)

Slovesno za dan borca

Ob otvoritvi 3. salona likovnih samorastnikov Jugoslavije 29. 
junija v avlah trebanjske osnovne šole — na razstavi se je 49 avtor
jev predstavilo z 91 deli — je govoril pokrovitelj Stane Dolanc, 
sekretar izvršnega komiteja predsedstva CK ZKJ. Poudaril je , da je 
postalo Trebnje središče slovenskega samorastništva s pomembno 
vlogo v jugoslovanski naivi, s tem pa neizogiben člen v kulturnem 
življenju nasploh.

Dolanc je nadaljeval, da naiva kot 
ume miška smer doživlja pravi raz
cvet šele zdaj, hkrati z okrepljenim

hotenjem delovnega človeka -  sa
m oupravljala, ki teži k duhovno 
bogatejšemu življenju in večjemu

znanju. Tako imenovani trebanjski 
primer kaže, da je kultura že postala 
last širših množic, ne pa privilegij ve-

(Nadaljevanje na 4. str.)

Osrednja prireditev je bila včeraj v Semiču - 
Tudi v drugih krajih so počastili praznik

Osrednja republiška proslava za 
dan borca je bila včeraj dopoldne v 
Semiču. Številnim udeležencem je 
govoril predsednik republiškega od
bora ZZB NOV Bogdan Osolnik. 
Proslavo so pripravile organizacije in 
ustanove, ki so bile ustanovljene 
pred 30 leti v takrat že svobodni Be
li krajini. Na prireditvi so peli pevci 
iz Ljubljane, Maribora, Kopra,in 
Ajdovščine, igrala je miličniška god
ba, plesali pa so tudi folklorni 
ansambli iz Bele krajine. Po konča
nem uradnem delu so sc številni obi
skovalci zadržali na partizanskem 
srečanju.

O prireditvah, ki so jih pripravili 
za borčevski praznik, poročajo tudi 
od drugod. V Novem mestu so na 
predvečer praznika pripravili v Do
mu kulture akademijo, na kateri je 
nastopil pevski zbor „Srečko Koso
vel” . Praznično ju tro  se je začelo s 
koncertom novomeške pihalne god
be na Glavnem trgu.

V Kočevju so v sredo odprli raz
stavo „Spomeniki padlim borcem in 
žrtvam fašizma na Kočevskem'1, fi
latelisti pa so razstavili znamke o 
partizanskih bojih in likih Tita in 
Lenina. Včeraj je aktiv mladDi ko
munistov v počastitev praznika or
ganiziral pohod v neznano. V Ribni
ci so v sredo v Petkovi galeriji na 
gradu odprli razstavo 
fotografij Jožeta Petka, ki govore o 
pohodu XIV. divizije na Štajersko.

Samorastnik Drago Košir iz Sodraži
ce pa je razstavil več svojih kipov na 
tcmoJSOB. V nedeljo bo v Sodražici 
srečanje borcev in občanov pobrate
nih krajevnih skupnosti Poljane- 
Ljubljana in Sodražica

V brežiški občini bo proslava v 
počastitev dneva borca v Pišecah, v 
soboto pa bodo tam praznovali tudi 
krajevni prazn>k. Kulturni prireditvi 
bo sledilo srečanje borcev, aktivi
stov in drugih občanov. V krški ob
čini pa so v sredo na Senovem od
krili spominsko obeležje v počasti
tev pohoda XIV. divizije. Slovesnost 
so združili s kulturnim programom, 
v katerem so nastopili šolarji in ru
darska godba na pihala, pptem pa so 
na športnem igrišču počastili še dan 
rudarjev.

i n g

Nad Sredozemljem 
in Balkanom se je ustalilo ob
močje visokega zračnega priti
ska. Atlantski frontalni valovi pa 
se zadržujejo severno od Alp.

Tudi do konca tedna bo še 
precej sončno in toplo.

Nesreče sc še vrstijo. Kar je ostalo 
nepoškodovanega po najhujšem po
tresnem sunku v četrtek, 20. junija 
zvečer, se je na območju šentjurske 
in šmarske občine razmajalo v na
slednjih sunkih čez noč in kasnejše 
dni. Tiste, ki jih je manj prizadel po
tres, je dotolklo neurje 28. junija. 
Neprijetno deževje je dvignilo vode 
rek in potokov, tako da so v marsi
kateri hiši v nižjih predelih plavali.

Občinski štabi, republiški stro
kovnjaki in drugi obiskovalci Koz
janskega z grozo ugotavljajo, da je 
škoda na prizadetem območju še 
mnogo večja, kot je najprej kazalo. 
Ko sem si v nedeljo ogledal del pri
zadetega območja -  od Celja, preko 
Grobelnega, Šentjurja, Šmarja do

vasi Zibike, kjer naj bi bilo središče 
potresa -  sem srečeval ljudi po do 
mačijah, kamor še ni prišla komisija. 
Družine z majhnimi otroki spijo po

senikih ali 
zgradbah.

v manj poškodovanih

(Nadaljevanje na 4. str.)
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V Grobelnem je med hudo poškodovanimi stavbami lani obnovljena mogočna dvonadstropna železni- 
. _ JK ak n  a  m i /  n  PostaJa . ki je nagnjena proti mariborski progi za 12 cm. Kretničar Franc Tkalec (na sliki) skrbi, da

JE V/ASA BAIMKA je ostrešje vsaj za silo pokrito s šotorskim krilom. (Foto: Železnik)

Tu, kjer se končuje most, se bo nadaljeval nadvoz čez železniško progo v Krškem. Temeljni kamen 
zanj bodo položili 4. julija, na dan, ko slavijo občani svoj občinski praznik. Več o praznovanju berite v 
prilogi. -

Stane Dolanc na sobotni otvoritvi 3. salona v Trebnjem: »Trebnje je pos
talo pomembno središče slovenskega samorastništva«



tedenski
mozaik

Walter Scheel je postal če trti 
predsednik Zvezne republike 
N em čije potem , ko je  včeraj 
prisegel m ed slovesnostjo v 
Bonnu. Na to m esto (dosedanji 
predsednik dr. Gustav Heine- 
mann se umika iz političnega  
življenja) je  bil izvoljen 15. 
maja letos, ko je  zanj v zveznem  
parlamentu glasovalo 530  so
cialnih dem okratov in liberal
cev, p ro ti pa 498 članov opo
zicijske krščanskodemokratske 
stranke. Walt er Scheel ima bo 
gate parlamentarne in zunanje
politične izkušnje, saj je  bil 21 
le t član parlamenta, zadnjih 
šest le t pa tu di zahodnonemški 
zunanji minister. Zanimivost v 
zvezi s tem pa predstavlja pred
vsem dejstvo, da je  Walt er 
Scheel postal včeraj s 55  leti 
najmlajši predsednik v zgodo
vini Zvezne republike N em 
čije  . . . ,  najbrž niso hoteli za
ostati za sosedi (namreč Fran
cozi), k i imajo tudi najmlajšega 
predsednika v svoji zgodovini, 
namreč Giscarda D  'Estainga. . .

In ko smo že pri francoskem  
predsedniku, omenimo, da se ni 
želel u dele žiti slovesnega p o d 
pisa nove atlantske listine, ki je  
bila prejšnji teden v Bruslju. Na 
te j slovesnosti so bili ugledni 
predstavniki petnajstih držav -  
članic (Združene države A m e
rike je  zastopal predsednik  
Richard N ixon), toda m ed  
njimi ni bilo Giscarda D ’Estain- 
ga. Ta je  raje ostal dom a in tako 
pokazal, da se ne strinja popol
noma z  vsebino podpisanega 
dokumenta. Pa to  ni bila edina 
zamera. Kanadčani so bili uža
ljeni za to , ker podpis doku
menta ni bil opravljen v Ottawi, 
kjer so se samo teden dni prej 
zbrali zunanji ministri N ATO  
pakta in kjer so pravzaprav tudi 
dosegli sporazum o novi listi
n i . . .

Za zdaj še ni novic o tem, 
kakšna darila si bosta izmenjala 
Richard N ixon in Leonid Brež- 
njev m ed tokratnim srečanjem  
v Sovjetski zvezi, zvedelo pa se 
ie, da N ixon v nobenem pri
žen i ne bo Brežnjevu dal avto 

mobila. Znano je, da je  gene
ralni sekretar kom unistične par
tije Sovjetske zveze strasten lju
bitelj avtom obilov, da jih ima 
več -  vse pa je  dobil k o t darila 
od  različnih šefov držav. Tako 
mu je pokojn i predsednik Pom- 
pidou podaril sloviti voz ci- 
troen-maseratti, ima pa tudi 
rolc-royca. . .

Kmetje so zadruga
Samouprava se ne začne pri delitvi dohodka

Nekateri km etje negodujejo, češ da bi jih  s sedanjimi cenami in z 
zajamčenim odkupom  le nekatere pitane živine radi spravili v za
druge. Namesto razlage, kako je  s tem, bi bilo dobro odgovoriti na 
vprašanje: ali bodo  imeli od članstva v zadrugi korist ali škodo? Če 
ne bodo imeli koristi, potem  njihova zadruga še ni taka, ko t bi 
morala biti. Če bo samoupravljanje v njihovih rokah, potem pa se 
je ni treba bati — delala bo tako, ko t bodo odločali oni.

Po zakonu o združevanju 
kmetov in po ustavnih določilih 
kmetje lahko sodelujejo v za
drugi ali zadružni enoti oziroma 
obratu za kooperacijo med sabo 
in s tistimi strokovnjaki, ki jim  
pomagajo bolje gospodariti na 
njihovih kmetijah. Predpisi o sa
moupravljanju jim  dajejo pra
vico, da odločajo, kako bodo 
organizirali pridelovanje na 
poljih in rejo živine ter kako 
bodo prodajali. To pa je veliko 
več k o t le tako  imenovano po 
godbeno sodelovanje z zadrugo.

Samoupravljanje kmetov v 
zadrugi ali obratu za koopera
cijo se ne začne pri delitvi do-

TELEGRAMI
DOHA -  Jugoslavija in Katar sta 

opozorili na pomem bnost politike 
neuvrščenosti, na to, d a je  treba do 
seči trajen in pravičen mir na Bliž
njem vzhodu ter tesno sodelovati na 
gospodarskem področju in drugod, 
v skladu s sklepi alžirskega sestanka 
neuvrščenih. Tako je bilo rečeno ob 
koncu tridnevnega uradnega obiska 
jugoslovanske državno-gospodarske 
delegacije v Katarju, ki jo je vodil 
član ZIS Janko Smole.

LONDON -  Britanska policija je 
sporočila, da so neznanci divjaško 
uničili nagrobni spomenik Karlu 
Marxu na pokopališču severnega 
Londona. Na podstavku uničenega 
spomenika so izpisali anarhistična 
gesla.

hodka, kakor v nekaterih zadru
gah in njihovih delovnih enotah  
še delajo. Samoupravljanje naj 
bi zajelo — in m ora zajeti — vse 
dejavnosti, pa tudi odločitve o 
cenah in marži ter vseh pogojih 
prodaje. Če bodo našli boljše 
kupce in sklenili ustreznejše po
godbe, bodo dobili več za živi
no in razne pridelke. Več bodo 
dobili kmetje in več bo za skup
ne potrebe.

Kmetijska zadraga ali obrat 
za kooperacijo ni podjetje, ki 
naj b i jam čilo km etom  dolo
čene cene ali odkup vseh pri
delkov in živine. To jim  lahko 
jam či le takrat, če sk le n e . 
ustrezne pogodbe z živilsko 
industrijo, trgovino, material
nimi rezervami ali drugimi. 
kupci. Če hoče skleniti take po
godbe, pa si m ora zagotoviti po
trebno blago pri svojih članih. 
To je bistvo organizirane proiz
vodnje in zajamnčene prodaje 
ter trdnih  cen. To je tud i osnov
na naloga kmetijske zadruge in 
obrata za kooperacijo. Jasno, 
da se tako organizirano zasebno 
kmetijstvo povezuje z družbe
nim — ne prek zadruge, temveč 
v njej, in ne v škodo kmetov, 
temveč zaradi njihovih koristi, 
saj so km etje zadruga.

BUENOS AIRES — Argentina žaluje za svojim bivšim predsednikom, k i ga bodo pokopali danes. Za
milijone preprostih ljudi je  bil velika osebnost, ki je hotela boljše življenje za revne, osebnost, ki je  dala 
veliko m oč sindikatu in osebnost, ki je v očeh svojega ljudstva ostala nepodkupljena, poštena. Na sliki: 
vdova pokojnega predsednika, Maria Estella Peron, ki opravlja sedaj dolžnost predsednika, na prvi seji 
argentinskega kabineta po sm rti Juana Perona. — (Telefoto: UPI)

Kmetje ne b i smeh biti malo- 
dušni, če pri nji še ni tako, ko t 
je opisano, in obračati h rb ta  za
d rug i Tudi v drugih delovnih 
organizacijah samoupravljanje 
delavcev še ni urejeno tako, kot 
bi moralo biti; čeprav se o tem 
veliko razpravlja. Urejajo ga po
stopoma. Enako velja za za
druge. Torej se je  treba vključiti 
v njih in se znotraj bojevati za 
samoupravljanje in boljše go
spodarjenje, ne le od zunaj ka
zati na slabosti. Zakon se ne bo 
uresničeval sam.

JO ŽE PETEK

(Iz zadnjega PAVLIHE)
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— Liska, upam, da glede na obetavne ukrepe za živinorejo 
nimaš nič p r o t i . . .

— Si pa res bik, ko vse veijameš!

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
Pomemben dogodek prejšnji teden (v če- podelil desetim najzaslužnejšim posamezni- vseh podatkih dokaj ugodna. IS pa je ob tem 

tr te k ) je  bila osrednja slovesnost ob tradicio- kom ter petim organizacijam priznanja za opozoril na to , da je treba podrobneje raz- 
nalnem dnevu samoupravljavcev — ko s e je  njihov prispevek pri uveljavljanju samouprav- členiti razmerja med ponudbo in povpraše- 
27. junija v prostorih republiške skupščine ljanja. Med odlikovanci so bili Stane Dolanc, vanjem na trgu ter še zlasti ugotoviti, za 
zbralo več kot 400 delegatov iz temeljnih France Popit, Janez Barborič, Marjan Rožič, kakšno ceno dosegamo ugodno gospodarsko 
organizacij združenega dela ter najvidnejših Jože Marolt in Sergej Kraigher, med odliko- rast, o kateri sicer pričajo statistični po- 
predstavnikov jugoslovanskega družbenopo- vanimi delovnimi organizacijami pa je bila datki. Posebej so bila poudarjena vprašanja 
iitičnega življenja. Zbranim delegatom in go- tudi novomeška Tovarna perila „Labod“ , pa inflacije, ki jih vse bolj občutim o na vseh 
stom je ob tej priložnosti spregovoril pred- mariborska „Elektrokovina“ in druge. Aso- področjih.
sednik CK ZKS France Popit, ki je posebej ciacije klubov samoupravljavcev so s kakš- Konec prejšnjega tedna se je k širši razčle- 
poudaril pomen samoupravljanja pri dograje- nimi 30  slavnostnimi listinami na ta  dan tud i' nitvi sestal tudi republiški koordinacijski od- 
vanju naših socialističnih odnosov. odlikovale posameznike in organizacije iz vse b o r z a  odpravo posledic nedavnega potresa

S sprejemom novih ustav smo ustvarili vse Jugoslavije. na Kozjanskem (to  telo je v minulih dneh
pogoje za to , da bodo delavci resnično lahko posebno intenzivno ukrepalo) ter je ocenil,
začeli razpolagati svojega Je intervencije kolikor toliko
dela, vključno s celotno družbeno reproduk- uspešno končana -  sedaj pa se bo začela
cijo -  je med drugim dejal France Popit, pri druga faza pom oči za to hudo prizadeto ob-
čemer je poudaril, da se letošnji dan samo- močje. Potrebna je široka solidarnostna akci-
upravljavcev vsebinsko in časovno izključuje ja, so poudarili, zato je koordinacijski odbor
prav v obdobje najbolj intenzivne idejnopoli- pozval vse delovne kolektive, naj z eno-
tične dejavnosti ZK v vsem povojnem času. dnevnim sobotnim delom prispevajo dc-

Predvsein moramo samoupravljavci posve- narno pom oč /.a prizadete na Kozjanskem,
čati posebno pozornost dograjevanju sistema Ta „sobotni delavnik44 naj bi bil 13. julija za
samoupravnega sporazumevanja in družbe- Republiški izvršni svet je v minulem tednu vse kolektive združenega dela v gospodar
nega dogovarjanja o razporejanju dohodka zasedal kar dvakrat. V sredo je po potrditvi stvu.
ter delitvi sredstev za osebne dohodke, je še lanskoletnega sklepnega računa Slovenije (ki Centralni komite ZKS je na svoji seji 
izrecno dejal France Popit. Nikakor ne sme- je  zbral nekaj čez 1 3 8 4  milijonov proračun- prejšnjo sredo ocenil družbenopolitične raz- 
m o dovoliti uravnilovke pri delitvi -  priza- skih sredstev v minulem letu) sprejel tudi mere sedanjega trenutka v Sloveniji ter je ob 
devati si je treba, da bo že sama vsebina sa- več zakonskih osnutkov in predlogov -  med tem sprejel aktualne naloge ZKS za letošnje 
moupravnih sporazumov za to  področje za- drugim predlog zakona o socialnem varstvu, leto. Uvodno besedo o naših sedanjih druž- 
gotavljala načelo nagrajevanja po delu, ki ki obravnava to  dejavnost kot dejavnost po- benopolitičnih razmerah je imel sekretar iz- 
sodi tudi med naša temeljna ustavna načela, sebnega družbenega pomena. IS je na tej seji vršnega komiteja CK ZKS Franc Šetinc, ki je 

Slednjič je France Popit ponovno pouda- med drugim tudi odobril gradnjo dimnika ob tem opozoril tudi na nekatere negativne 
ril potrebo po usposobljenosti in dejavnosti pri term oelektrarni Trbovlje — in ta investi- pojave -  na primer na to , da zaviralci na 
vseh organiziranih subjektivnih sil, predvsem cija naj bi, kot je  znano, rešila pereč pro- poti našega socialističnega razvoja sicer for- 
članov ZK, saj bom o le tako lahko uresničili blem onesnaževanja ozračja na tem obm oč- malno pristajajo na vse, kar je družbeno 
zastavljene naloge ter dosledno oblikovali ju . sprejeto, v Tesnici pa se izvajanju sprejetega
nove družbeno-ekonomske odnose, ki smo si Naslednjo sejo konec prejšnjega tedna (v na vse načine upirajo. To še posebej velja za 
jih začrtali. petek) pa je republiški izvršni svet predvsem izvajanje novo sprejetih ustavnih določil, ki

Ob letošnjem dnevu samoupravljavcev je posvetil oceni letošnjih gospodarskih gibanj so temelj naših novih družbeno-ekonomskih 
republiški svet Zveze sindikatov Sloveniie — ki so bila letos v prvih petih  mesecih po odnosov.

tedenski zunanjepolitični pregled
)Slp I

Tito je minuli teden zaključil 
svoj prvi uradni obisk v Zvezni 
republiki Nemčiji, ki se je po 
splošni sodbi končal zelo uspeš
no in je odprl novo stranico v 
razvoju jugoslovansko-zahod- 
nonemških odnosov.

Obe strani sta v skupnem 
sporočilu potrdili, da je bila iz
menjava mnenj med razgovori 
zelo koristna in da so si stališča 
v mnogih točkah  zelo podobna 
ali celo enaka. Razen tega so se 
sporazumeli o navezavi še tes
nejših odnosov na vseh področ
jih.

Predsednik Zvezne republike 
Nemčije in zvezni kancler jsta 
sprejela povabilo, da obiščeta 
Jugoslavijo, datum  obiska pa 
bodo sporočili kasneje.

Predsednik T ito  je imel med 
obiskom v Zvezni republiki 
Nemčiji tud i več izredno prisrč
nih srečanj z našimi delavci, ki 
so začasno zaposleni na tujem.

Med tistimi sklepi, ki še 
posebej izstopajo v razgovorih 
predsednika T ita in njegovih so
delavcev z gostitelji, velja om e
niti tiste, ki zadevajo gospodar
ske odnose med obem a drža
vama. Tu je bilo rečeno , da bi 
kazalo popraviti našo, sedaj že 
kronično negativno trgovinsko 
bilanco tudi z zahodnonemški- 
mi naložbami v naše gospodar
stvo, pri čemer bi lahko sodelo
vali tudi naši delavci, začasno 
zaposleni v Zvezni republiki 
Nemčiji, s svojimi prihranki.

UMRL JUAN PERON

Argentina je ostala brez svo
jega predsednika Juana Perona, 
ki je umrl v Buenos Airesu, star 
79 let. Dolžnost predsednika je 
prevzela njegova vdova Marija 
Estella.

Peronova smrt bo  vsekakor 
pustila v Argentini globoko 
praznino, zakaj njegov ugled je 
bil nesporen in njegove zasluge 
prav tako — pri čem er je dovolj, 
če omenimo, da  je prav pod 
njegovim vodstvom Argentina 
krepko zakoračila v tabor ne
uvrščenih.

Kajpak je res, da Peron vseh 
svojih vizij ni uspel uresničiti in 
to zlasti tam, kjer si je to  najbrž 
najbolj želel — nam reč doma. 
Tu je ostal na pol poti. Hotel je 
mnogo, dosegel pa tega ni pred
vsem zaradi nasprotovanja reak
cionarnih argentinskih krogov, 
ki so se na vsakem koraku upi
rali njegovim družbenim in go
spodarskim reformam.

Peronizem je svojevrstna 
inačica argentinske po ti v socia
lizem, poti, ki pa je bila obre
menjena z dediščino tem ačne 
preteklosti.

niso nujno najboljše ozadje za 
kakšne izjemne sklepe.

Res je , da sta obe strani že 
med sedanjim obiskom podpi
sali nekaj sporazumov, toda ti 
vsekakor niso tiste vrste, ki bi 
lahko zbujali politično senza
cijo, pa čeprav jim seveda nika
kor ni mogoče odrekati oboje
stranske koristnosti.

V najpomembnejših pod roč 
jih odnosov (ekonom sko sode
lovanje ter vprašanja oboro 
žitve) za zdaj še niso dosegli ka-

Uspešen
obisk

kega odločilnega napredka, pri 
čem er seveda mislimo na pod 
pis ustreznih dokum entov.

Obisk kajpak še ni končan  in 
mogoče je , d a  se bosta obe stra
ni v zadnjem trenu tku  toliko 
približali s svojimi stališči, da 
bo kaj takega mogoče — za zdaj 
o tem še ni novic.

Obisk sam pa bo nedvomno 
koristil odnosoma obeh supersil 
-  pa čeprav to p o t brez kakih 
izjemnih skupnih dokumentov.

Že samo dejstvo, da se popu
ščanje napetosti nadaljuje, je 
dobro znamenje, pri čemer se
veda ostaja resnica, da bi bilo še 
bolje, če bi bilo oprto  na kon
kretne velike dosežke na pod
ročju ekonomskega sodelovanja 
ali razorožitve.

TELEGRAMI

BONN -  Zgornji dom zahodno- 
nemškega parlamenta je danes zavr
nil pogodbo o normalizaciji odnosov 
s Češkoslovaško, ki so jo podpisali 
pred sedmimi meseci. Venaar pa bo
ta pogodba kljub temu postala ve
ljavna, če jo bo še enkrat potrdil 
spodnji dom zahodnonemškega par
lamenta.

BUKAREŠTA -  Romunski pred
sednik Nicolae Ceauscscu in turški 
zunanji minister Turan Gineš sta iz; 
razila že^jo, da bi Balkan spremenili 
v cono miru brez jedrske oboro
žitve. Prevladovalo njy bi sodelo; 
vanje, spoštovanje in dobrososedski 
odnosi.

ŽENEVA — Zvezna republika 
Nemčija želi sodelovati na ženevsk} 
konferenci o razoroževaniu, v kateri 
delujejo predstavniki 25 držav. 
Funkcionarji NDR v 2enevi priča
kujejo, da bo podobno prošnjo vlo
žila tudi vlada NDR.

KAIRO -  V Egiptu so te dni 
prvič dovolili nekaterim zaporni
kom, da so za dva dni zapustili je*' 
niške zidove in obiskali družine. Za

NIXON KONČUJE POGO
VORE V MOSKVI

Ameriški predsednik Richard Švedsko in Jugoslavijo je tako Lgip*
N ixon in generalni sekretar ko- tretja država na svetu, ki je uvedla
m unistične partije SZ Leonid takšen jetniški režim.

LIZBONA — Generalni sekretar 
Združenih narodov Kurt VValdheim 
bo na povabile portugalskega zuna
njega ministra Maria Soaresa 24. m 
25. julija na obisku v Lizboni.

Brežnjev končujeta v Moskvi 
svoj tretji sestanek v vzdušju, ki 
je  vsekakor zelo prisrčno in pri
jateljsko, toda tudi v pogojih, ki



TREZNI NA DELO

Delegacija SGP ZIDAR Ko
čevje je pred kratkim poslala iz
vršnemu svetu občine predlog, 
naj razpravlja o prepovedi to
čenja alkoholnih pijač v javnih 
lokalih na območju občine pred 
7.30 zjutraj. Ta predlog je nam
reč delegacija soglasno sprejela, 
na sestanku 18. junija.

Svoj predlog je delegacija ute
meljila s tem, da bi ta ukrep vpli
val na večjo disciplino in to- 
čnejše prihajanje na delo, pa tu
di na večjo storilnost v prvih ju 
tranjih urah.

Izvršni svet je o zadevi že raz
pravljal, vendar bo pred do
končno odločitvijo zadevo vse
stransko preudaril.

  J

Odgovori »z magnetofonskega traku«
Sredi prejšnjega tedna smo 

pozvonili pri Novotehni, Merca- 
toiju , Kurivu ter slišali, kot da 
so vključili magnetofonski trak: 
cementa nimamo niti kilogra
ma, ne vemo, kdaj bom o dobili, 
imamo naročenega. Pač: pri 
Kurivu so odgovorili, da imajo 
nekaj vreč ruskega -  po 75,50 
din! Mali preizkus je potrdil, da 
je letošnja Cementna kriza prav 
tolikšna, če ne še hujša, kot 
lanska, kljub zagotovilom pro 
izvajalcev, da bo drugače.

Sejmišča
BREŽICE -  Na sobotni sejem so 

rejci pripeljali 491 prašičev. Prodali 
so 303 živali, starih do 3 mesece, po 
19 -  20 dinarjev kilogram žive teže 
in 15 prašičev, starih nad 3 mesece, 
po 16 dinarjev kilogram.

NOVO MESTO -  Od 622 praši
čev, kolikor so jih pripeljali rejci na 
ponedeljkov sejem, so kupci kupili 
276 živali. Cene prašičem, starim od 
6 do 12 tednov, so se gibale med 
300 in 450 din, prašičem, starim od 
3 do 6 mesecev, pa med 460 in 600 
din. Goveje živine so rejci prignali 
51 glav, prodali pa so jih 22. Cene 
volom so bile od 11 do 14 dinarjev 
za kilogram žive teže, kravam od 
7,50 do 11 dinarjev in mladi živini 

11 do 13 dinarjev za kilogram 
žive teže. Goveda so bila skoraj vsa 
odkupljena v plemenski namen. 
Cene se v tem tednu niso spreme
nile.

V nevarnosti je „Akcija 26.000 
stanovanj“ . Posnetek je  z Ra- 
govske ceste v Novem mestu.

Novomeški Pionir, ki porabi 
v gradbeni sezoni 3.000 ton 
cementa na mesec, trenutno 
ima nekaj zaloge, da lahko 
redno dela. Vendar mora ponj v 
Split, od koder ga dovaža po

Kmetijski kotiček

Vinograd po toci
Nekaj vinogradov na Trški gori in morda še kje je resda z 

Mrežami (um etna vlakna) zavarovanih proti toči, velika večina 
ostalih pa je prepuščenih „hudim uram “ , ki zadnja leta delajo 
Po vinogradniških območjih veliko škodo. Po toči pa nekateri 
^ o g ra d n ik i  še zmeraj ne ravnajo prav in ne omilijo škode, 
kolikor bi jo  lahko.

opravila.v vinogradu, ki gaje  prizadela t o č a j e  odločilno, 
***aj je toča padala. Ce je pobila vinograd zgodaj, maja in junija, 
°rej v dobi bujne rasti, na lesu ne pusti tolikšnih posledic, ko t 
e pada v kasnejših mesecih Ju lija , avgusta in septembra. Nežne 

SNizdiče pa pobije tako, da skoraj ni nobenega pridelka.
.. zgodnje toče prizadet vinograd so nekdaj zopet obrezo- 

zdaj pa tega več ne priporočajo. Vinograd samo poškro- 
PUtto z bordojsko brozgo (galico), da ranjena mesta zavarujemo 
Pred vdorom bolezni in škodljivcev, vinograd okopljemo in do- 
j^ojimo, m andamo poganjke ter pustimo primerno število rozg, 

se lahko dozorijo in postanejo primeren rodni les v nasled
i m  letu. Ta dela je treba opraviti, sicer bodo posledice toče 
Pazne še v naslednjih letih.

Drugače pa je treba ravnati ob pozni toči, ki običajno pov- £ 
uniči pridelek, hudo pa prizadene tudi trse. Tudi v tem 

P^tneru poškodovanih rozg ni priporočljivo rezati, temveč je 
^fflDolje pustiti vinograd tak, ko t ga je pustila toča. Obvezno je 

ojšnje temeljito škropljenje z bordojsko brozgo, ni pa vino- 
p a treba ne okopavati ne dognojevati in ne mandati. 

hud° ^asa P i j o č i  debeli toči so posledice na trsih tako 
Pom ’ tre^ a v nas*ec n̂jem l^tu vinograd rezati „na les“ , kar 

meni, da v tem letu ne bo  pridelka, pač pa bo  vinogradnik» i v i n  iv  v u  i i v  \ j  ^ i i u v m u ,  p u v  f v u u i w i \

kogrf  nov rodni les. Zgodi se tudi, da je treba vzgojiti nove 
°ne (pri kordonski vzgoji). To naredimo tako, da odžaga- ^  

Spe»stare poškodovane kordone ter s tem spodbudimo k rasti £  
kor^a ° ^ esa na deblu in iz njih v naslednjih letih vzgojimo nove £

1.000 ton na mesec. Računajo, 
da jim pride dalmatinski 
cement še enkrat dražji zaradi 
velikih transportnih stroškov in 
sicer višje cene. Doslej najdražje 
plačan cement je Pionirja veljal 
nič manj ko t 113 par za kilo
gram, kar je cena čez vse meje, 
če upoštevamo, da je to  brez 
prometnega davka in količina 
na veliko.

Ne manjka pa samo cementa. 
Na gradbenem trgu je nastopilo 
veliko pomanjkanje betonskega 
železa, parketnih ploščic 
manjkajo radiatorji, instalacijski 
material, zadnje čase pa tudi re
zan les. Pomanjkanje gradbe
nega materiala je spodbudilo tu
di rast cen, ki so, ko t poroča 
statistika, letos narasle že za 
eno četrtino.

Ob takih razmerah so v ne
varnosti veliki načrti, ki jih ima
mo, zlasti glede gradnje stano
vanj. Že samo število 26.000 
novih stanovanj v Sloveniji do 
konca 1975. leta se zdi komaj 
dosegljivo, četudi bi bila oskrba 
z gradbenim materialom nor
malna, je pa vse prej kot to!

M. L.

štev, ki so zavarovala že nad 16.000 
glav živine.

Običajno zavarovanje živine pri 
zavarovalnici, ki je imela monopol, 
je bilo za kmeta predrago. V Kmetij
ski zadrugi Novo mesto so zato usta
novili odbor za zavarovanje živine in 
kmetom zavarovali živino s skupno 
polico pri zavarovalnici Sava. Poka
zalo se je, d a je  to precej cenejše, saj 
je kmetu od glave goveda treba pla
čati polovico manjšo zavarovalnino. 
In kar je še vabljivo: če ostane do
hodek, ga po pravilniku dobi polovi-~ 
co odbor, polovico pa ga uporabijo 
za zavarovanje za višje možne škode.

Na ta način ima zadruga zavaro
vane že 700 glav živine, pričakovati 
pa je, da se bo število še znatno po
večalo. Ljudje spoznavajo, da ne ka
že nesreče xv hlevu prepuščati na
ključju in dobroti sosedov, četudi je 
res, kot je rekel filozof, da blaginja 
najbolj razkriva pregreho, nesreča 
pa vrlino.

M. L.

ri, ki so bile že pojasnjene, ali pa da 
ne ve natančno, za kaj bo glasoval.

Seveda pa ne bi smeli spregledati 
dejstva, da se delegati zaradi ne
udobnosti pa tudi drugih razlogov 
(občutek, kot da si v gledališču, ve
lika množica prisotnih itd.) težje 
odločajo za razpravo.

J. P.

Kmetova dragocenost — žival

Skupna polica
Z malo zlobe bi lahko rekli, d a je  

ustanovitev kmečkih društev za vza
jemno pomoč prebudila zavarovalni
ce tef zadruge, da tudi same naredi
jo kaj več na področju zavarovanja 
živine. Da je na tem polju velika 
vrzel, dokazuje uspeh kmečkih dru-

Govori glasneje!
Ob prvih sejah novih skupščin v 

Kočevju in Ribnici, verjetno pa tudi 
drugod, se je izkazalo, da so ovira za 
uspešnejše delo skupščine tudi ne
primerne dvorane, kjer so skupne se
je zborov. Tako Seškov dom v Ko
čevju kot dom TVD Partizan v Rib
nici sta velika in imata le stole za 
delegate, miz pa ne.

Pismenega materiala je veliko in 
prihaja do raznih bolj ali manj za
bavnih prizorčkov, ko delegatom 
padajo listi po tleh in jih love ter 
iščejo, sedajo nanje in si skušajo kar 
na kolenih kaj zapisati . .  .

Se huje je, ker sc glas razprav- 
ljalca ali poročevalca v veliki dvora
ni porazgubi in začno klicati dele
gati: „Glasneje! Glasneje!" Potem 
opominjani govori nekaj časa glasne
je, kmalu pa na klice pozabi, dele
gati pa tudi nočejo biti s i tn i . . .  Ni 
treba biti gluh, da ne slišiš, kaj hoče 
nekdo povedati. Zaradi tega se 
lahko zgodi, da nekdo vprašuje stva-

Prvi koraki v življenje

Kako iz zagate?
Morda ni nikjer drugje vprašanje 

štipendijske politike zašlo v tako za
gato kot ravno pri štipendiranju 
vzgojiteljskega in prosvetnega kadra. 
Znano je, da nam tega kadra pri
manjkuje, da pa se obenem od 
možnih kandidatov zanj zahteva ve
liko več kot od drugih. Predvsem 
gre za pravilno idejno usmerjenost 
ter za družbeno-moralne kvalitete, 
ki jih mora k and ida t. imeti. Toda 
istočasno, ko od njega zahtevamo 
več, ga s štipendijo enako vredno
timo. Potrebno bi torej vsekakor bi
lo, da se v sorazmerju z zahtevami 
višje ovrednoti tudi štipendija. 
Dejstvo je, da bo v nasprotnem pri
meru vse manj mladih, ki bi se odlo
čali za poklic prosvetarja.

Nemogoče je pri štipendiranju 
vzgojiteljev opustiti idejno usmeri
tev, nevzdržno pa bi bilo tudi, ako 
ne bi tega študija primerno ovredno
tili tudi s samo štipendijo. Do
sedanja popustljiva štipendijska poli
tika je pripeljala do konfliktnega po
ložaja; štipendist ne more vstopiti v 
poklic, za katerega je študiral, ker 
pač ne zadošča zahtevam po pra
vilni idejni usmerjenosti. Izgubljen 
je bil trud štipendista, pa tudi druž
bena sredstva. Ce se želimo v bodo
če temu izogniti, potem resnično ne 
preostane drugega kot nuditi več, 
ako se zahteva več.

MiM

Inž. M. L.

-  Tovariš podstrešmk, o vašem stanovanjskem problemu smo govorili tri ure, če želite pa 
lahko še t r i . . .

(Karikatura: Marjan Bregar)

- * • • • *  •  
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Številke in ugotovitve so 
na dlani: če bi v dolenjski 
zdravstveni regiji za 0,3 
odst. zmanjšali tisti del bol
niške, ki jo  morajo plačati 
gospodarske organizacije, bi 
prihranili nad 3,6 milijona 
dinarjev, oziroma bi v skla
dih ostalo za zdravstveno 
varstvo skoraj 2 milijona di
narjev, če bi se posrečilo za 
0,3 odst. zn ižati stroške za 
tisti del bolniških, ki jih pla
čuje socialno zavarovanje,

Izostanki z  dela zaradi bo
lezni in poškodb pri delu 
prizadenejo vse po vrsti. Po
leg vsega so hudo poleno 
pod  noge tistim, ki si priza
devajo stabilizirati gospo
darstvo. Naraščanje iz
ostankov in stroškov pov
zroča hud glavobol po vsej 
državi. V dolenjski regiji je, 
k o t kažejo informacije in 
analize, zaskrbljenost za
voljo tega še posebno utem e
ljena, saj bolniške že dolgo 
presegajo republiško pov
prečje.

Cene bolniške
Preglednice za minulih de

set le t kažejo, da so imele 
metliška, novomeška in tre
banjska občina stopnje bol
niških manjše od  regionalne
ga in republiškega pov
prečja. Torej je treba 
„krivce" za to, da je D o
lenjska po bolniških in stro
ških nad povprečjem  Slove
nije, iskati v črnomaljski in 
krški občini.

Iz najrazličnejših po 
datkov je razbrati, da je 
Črnomelj že od  leta 1964 na 
„najvišji stopnici“, pri če
mer je m očno poskočil leta 
1969 in leta 1972. Krško pa 
je najvišji skok napravilo 
predlanskim. Sicer pa so de
setletna povprečja bolniške 
v odstotkih  takale: Črno-, 
m elj 4,94, Krško 4,96, 
Metlika 3,47, N ovo mesto 
3,84 in Trebnje 3,87. Od
sto tki povedo, koliko ljudi 
je bilo na bolniški od skup
nega števila zaposlenih.

Zanimivo bi bilo zvedeti, 
kolikšne so sicer izgube v de
lovnih organizacijah zaradi 
izgubljenih delovnih dni. Po
datkov, ki bi to  pokazali, 
dolenjska regija nima. Zakaj 
ne, ne ve nihče. Razumljivo 
pa je, da se bom o prave ne
varnosti zavedeli šele tedaj, 
ko bom o poznali vse plati.

I. ZORAN  
v,_________________________ /

Občinska zveza DPM Kočevje je tudi letos orga
nizirala počitniško letovanje o trok v Puntaželi pri 
Pulju, ki se ga je udeležilo 86 otrok iz vse občine, 
med njimi več iz socialno ogroženih družin, za 
katere krije stroške letovanja v celoti občinska 
DPM. (Foto: F. Brus)

S svečanosti ob trideseti obletnici ustanovitve 
Druge eskadrilje. Enoti Romana Zupana, ki pre
naša tradicije jugoslovanskega borbenega letal
stva, je 28. junija na letališču v Cerkljah čestital 
tudi predstavnik pioniijev. E noto  je  odlikoval 
predsednik Tito. (Foto : Jaranović)

Mladinci iz Dolenjskih Toplic so marljivi planinci. 
Letos so opravili že več tur po naših gorah, obi
skali pa so tudi našega gorskega očaka — Triglav. 
Na sliki: planinci pred odhodom na Triglav 
(Foto: S. Mikulan)

Pred dnevi je bilo v Velenju republiško gasilsko 
tekmovanje. Na njem je bila med 155 gasilskimi 
desetinami najboljša desetina „NOVOTEKSA“ . 
Dolenjci pa smo dosegli še nekaj uspehov: Novo- 
teksova dekleta so bile šeste, Krkini gasilci so bili
3, gasilke pa 4. (Foto : M. Gošnik).



Priznanje Trebnjemu za tabor in salon
7 tabor in 3. salon prejšnji teden slovesno odprta - Na taboru dela 20 samorastnikov - Pri otvoritvi 
salona - razstava bo odprta do 3. avgusta • je govoril Stane Dolanc, sekretar IK predsedstva CK ZKJ

Dva dni je bilo Trebnje kulturna Jugoslavija v malem: 29. junija, 
ko  se je s slovesnostmi v kulturnem  domu začel 7. tabor, in 29. 
junija, ko  so v avlah osnovne šole odprli 3. salon. Poleg množice 
domačinov in likovnih samorastnikov, ki delajo na letošnjem tabor
skem srečanju, so se obeh kulturnih dogodkov udeležili mnogi 
visoki predstavniki slovenskega in jugoslovanskega družbenopoli
tičnega življenja, predstavniki pobratene občine Obrenovac in dele
gacija članic SPD iz šestih nemških mest.

Četrtkovo slavnost je začel pred- morastnike, ki delajo na 7. taboru.
sednik trebanjske kulturne skupno
sti Jože Falkner, predsednik uprav
nega odbora tabora Janez Gartnar 
pa je nato občinstvu predstavil sa-

V imenu pokroviteljice, jugoslovan
ske „Revije“ , je njen direktor Gojko 
Tomaševič udeležencem tabora po
delil diplome in spominska darila.

Obiskovalci so še posebej toplo po
zdravili Toneta Svetino, kiparja in 
pisca znanega slovenskega vojnega 
romana „Ukane“ . Prireditev je po
pestrila folklorna skupina „Prva 
iskra“ iz Obrenovca s plesi jugoslo
vanskih narodov.

Pri otvoritvi 3. salona, kjer je 49 
avtorjev razstavilo 73 slik in 18 ki
pov, je pokrovitelja Staneta Dolan
ca, sekretarja izvršnega komiteja 
predsedstva CK ZKJ, predstavil 
predsednik častnega odbora Bogdan 
Osolnik. Po govoru Staneta Dolanca

Odslej štipendiranje po novem
V Posavju se zavedajo, da bodo samo z usklajeno štipendijsko politiko o- 

mogočili izobraževanje prav vsem sposobnim mladim ljudem

Z novim šolskim letom bodo bolj na široko odprta vrata sred
njih, višjih in visokih šol vsem tistim mladim, ki so v materialno 
slabšem položaju in se bodo tokrat lahko odločili za strokovno 
usposabljanje poklica, ki jih najbolj veseli. To bo omogočil nov 
samoupravni družbeni sporazum o štipendiranju, na katerega spre
jem  se z vso resnostjo pripravljajo vse tri posavske občine, v katerih 
se zavedajo, d a je  štipendiranje del vlaganja v družbeno reprodukci

jo .

nja mladih, skupni interesi in dol
žnost nas vseh pa je, ha jim po mate
rialni strani zagotovimo možnosti za 
čim uspešnejši študij.

(o tem poročam o v posebnem se
stavku) je o umetniški strani razsta
ve spregovoril prof. Zoran Križišnik. 
Operni solisti Vilma Bukovec, Bože
na Glavak, Dragiša Ognjanovič in 
Rajko Koritnik so odpeli več arij. 
Med obiskovalci so bili tudi Franc 
Šetinc, sekretar izvršnega komiteja 
predsedstva CK ZKS, člana izvršne
ga komiteja Franc Šali in Ludvik 
Golob, avstrijski konzul dr. Heinrich 
Riesenfeld in drugi.

Pokrovitelju Stanetu Dolancu so 
po govoru izročili v dar sliko Konra
da Peternelja. Tovariš Dolanc si je z 
zanimanjem ogledal razstavo in se 
ob odhodu vpisal v knjigo obiskov.

V velikem skladišču Dane na Mir
ni je bilo zvečer tovariško srečanje 
Staneta Dolanca in udeležencev 7. 
tabora ter drugih samorastnikov z 
delavci te tovarne. Visoke goste, sa
morastnike in druge udeležence je 
pozdravil direktor
Avgust Gregorčič, predsednik delav
skega sveta Franc Kolenc pa je 
predstavil tovarno, ki bo letos proiz
vedla za 110 milijonov dinaijev iz
delkov in investirala v opremo okoli 
20 milijonov.

I. Z

S samoupravnim sporazumom že
lijo odpraviti socialne razlike, kar bo 
doseženo s solidarnostjo vseh delov
nih ljudi. Zato predvideva samo
upravni sporazum združenje dela 
sredstev za izobraževanje v TOZD 
na ravni občine. Iz teh sredstev bojo 
prejemali štipendije otroci iz družin, 
v katerih dohodek na družinskega 
člana ne presega 1.800 din (za 
srednješolce) in 2.400 din (za štu
dente). Višina štipendij iz združenih 
sredstev bo znašala razliko med po
lovico dohodka na družinskem čla
na plus otroški dodatek in ugotov
ljenim življenjskim minimumom, ki 
je letos za dijake 900 din in za štu
dente 1200 din.

Ob osnovnih bodo podeljevali tu 
d i kadrovske štipendije, ki bodo po-

Naiva
(Nadaljevanje s 1. str.)

likih središč ali določenih slojev in 
poklicev. Vsa ta prizadevanja so del 
širšega družbenega gibanja za izloča
nje zadnjih ostankov etatističnih od
nosov v družbenem položaju kultu
re.

Pokrovitelj Dolanc je poudaril, da 
moramo v pokongresnem obdobju v 
razvojnih smereh kulture, znanosti 
in vzgojnoizobraževalnega dela raz
vajati temeljito idejnopolitično de
javnost v krajevnih skupnostih, 
TOZD, v delegacijah, skupščinah in 
samoupravnih interesnih skupno
stih. „Delovnemu človeku mora biti 
dosegljiva duhovna zakladnica in so
dobni kulturni dosežki lastnega na
roda. Vsako delo pa je bogatejše, če 
je nastalo na podlagi notranjega so
očanja s tistim, kar je že ustvarilo 
njegovo nacionalno okolje, seveda s 
težnjo, da je treba preseči to, kar je 
že ustvaijeno.”

Stane Dolanc je ob koncu menil, 
da trebanjski tabor in salon znova in 
znova dokazujeta, da je poglavitno 
že doseženo, to pa je, da je v sre
dišču vseh stremljenj družbena uve
ljavitev delovnega človeka in razvi
janje bogastva njegovega duhovnega 
sveta.

Ko je ■■■

menile stimulacijo za hitrejši in 
uspešnejši študij. Kadrovska štipen
dija bo  znašala 350 do 500 din za 
dijake in 450 do 850 din za štu
dente. Te štipendije bedo podelje
vale temeljne organizacije združe
nega dela, zavodi ali samoupravne 
skupnosti. S kadrovsko štipendijo 
bo štipendist že vezan na TOZD in 
se bo po končanem  študiju moral 
zaposliti pri štipenditoiju. Stipendi
sti, ki bodo prejemali kadrovsko šti
pendijo, bodo kljub temu lahko do
bili tudi štipendijo iz združenih 
sredstev, ki obdržijo izenačevalno 
vlogo štipendij do konca študija po
sameznika.

Zdi se, da bo po novem vsem mla
dim kljub materialnim omejitvam 
omogočena enakopravnost pri 
učenju in delu. V bodoče naj o nji
hovem družbenoekonomskem polo
žaju odločajo sposobnosti in nagnje-

Plošča pesnikovemu otroštvu
Hiša v Dragatušu, kjer je Oton Župančič preživel 

otroška leta, dobila spominsko ploščo

Verzi iz „Dum e“ („Tvoja roka, 
moj otec, zemlje mi lepoto odpira- 
la“ in „Med nas je usekalo in nas 
razteplo po sveti“) so vklesani na 
spominski plošči, ki so jo  30. junija 
odkrili na Stefaničevi hiši v Draga
tušu, kjer je pesnik Oton Župančič 
v letih 1880 -  1892 preživel svoje 
otroštvo. Načrte za ploščo je naredil 
pesnikov sin Arhitekt Marko Župan
čič. V imenu Belokranjskega muzej
skega društva, k ije  to slovesnost pri
pravilo skupaj s črnomaljsko kultur
no skupnostjo, je ploščo prevzel v 
varstvo pisatelj prof. Jože Dular.

O mladostnih letih pesnika Otona 
Župančiča v njegovem rojstnem 
kraju in v Dragatušu j e '  pred

odkritjem plošče govoril viniški ro
jak prof. Evgen Lovšin, univerzitetni 
profesor v pokoju, ki pripravlja tudi 
knjigo spominov na Otona Županči
ča. Skrb za tovrstne kulturne spo
menike in oddolžitev Župančiče 
vemu sporni u je v imenu črnomalj
ske kulturne skupnosti izrazil pred
sednik Janez Kramarič. Spored ob 
odkritju spominske plošče so izpo
polnili z recitacijami in folklornimi 
plesi učenci dragatuške šole.

Potrdili so sporazum
Program dela skupnosti za zaposlovanje enoten 

v vsej republiki - Nezaposlenost pada

V petek, 28. junija, se je v 
Novem mestu sestala skupščina 
komunalne skupnosti za zapo
slovanje Novo mesto. Po pregle
du sklepov z zdanje seje je di
rektor komunalnega zavoda za 
zaposlovanje Ludvik Kebe pre
bral poslovno poročilo , iz kate
rega je razvidno, da nezaposle
nost pada in da so že doseženi 
rezultati pri zaviranju odtoka 
dom ače delovne sile v tujino, 
prav tako pa tudi pri usmerja
nju mladih v poklice, čeprav še 
vedno niso usklajene potrebe 
delovnih organizacij po novih 
delavcih in zaposlitev le-teh.

Na seji so sklenili pristopiti k 
samoupravnemu sporazumu o pro
gramu dela komunalne skupnosti za 
zaposlovanje in o združevanju sred
stev za njegovo uresničitev. Obrav
navali in potrdili so tudi samo
upravni sporazum o sprejemanju in 
izvajanju enotnega programa dela 
ter o oblikovanju in porabi sredstev 
skupnosti (zavodov) za zaposlo

vanje. Tem aktom ustrezno so spre
j e l i  tudi finančni program za leto 
1974. Potrdili so tudi predlog ceni
ka del poklicnega usmerjanja.

Najbolj živahna pa je bila razpra
va o oblikovanju in ustanavljanju te
meljne interesne skupnosti za zapo
slovanje, v kateri so pretresli več 
različic možnosti delegiranja v novo 
skupščino, ki naj bi imela okvirno 
35 delegatov. Skupščina je sklenila 
sprožiti postopek o ustanavljanju 
samoupravne skupnosti za zaposlo
vanje.

V razpravi o problematiki sred
njega šolstva na Dolenjskem so ugo
tovili, da se je položaj po začeti 
akciji za reševanje tega vprašanja 
malo izboljšal, vendar nikakor še ni 
takšen, kot bi moral biti, zato bodo 
z akcijo nadaljevali.

SLABA KOŠNJA

Dolgotrajno deževje je zelo ovira
lo košnjo v nižinskih delih ribniške 
občine. Seno je slabše, ker je poko
šeno travo dež dolgo močil. Trava, 
ki so jo  kosili kasneje, pa je bila sta
ra. Travnike ob potokih je ponekod 
onesnažila voda.

Prof. Evgen Lovšin

Adolf Tkalčič

V osnovni šoli „Komandanta 
Staneta" so po priložnostnih govo
rih Franca Stajdoharja in Adolfa 
Tkalčiča, predsednika krajevne or
ganizacije ZB v Dragatušu, odprli 
stalno razstavo z naslovom „Napre
dno gibanje v Dragatušu pred zadnjo 
vojno in med 'NOB“ , ki jo  je uredil 
Tone Štampohar. Razstavo so do
polnili učenci s svojimi izdelki.

(Nadaljevanje s 1. str.)

Kozjansko je postalo na prvi po 
gled en sam velik „avtokamp šoto
ri raznih barv, stanovanjske prikoli
ce IM V iz Novega mesta. Podoba je, 
k o t bi v ta nekdanji mirni svet nava
lili turisti. Žal so postali brezdomci 
ljudje, ki so še pred nekaj dnevi vlo
žili v obnovo svoje kmečke dom ači
je vse, kar so izvrtali iz stanovanj- 1 
skih skladov redkih delovnih organi
zacij, kjer je kak član domačije do
datno zaposlen, svoje prihranke ali 
marke iz Nemčije. Pred deževjem so 
se zavarovali s šotorskimi krili, ki še 
prihajajo. Stanovanjske prikolice 
IMV dobivajo družine z majhnimi 
otroki ali bolehnimi starimi ljudmi. 
Prikolice, ki bi nudile prijetno biva
lišče za manj številne družine, posta
jajo ob kozjanskih številnih druži
nah pretesne.

Najhuje je s starimi stavbami. Na 
zun^j najmogočnejše kmečke doma
čije, kakršne so gradili ob prelomu 
stoletja, kažejo svojo trdnost le od 
daleč. Tako je tudi s šolami, železni
škimi postajami, cerkvam i. . .V 
marsikaterih očeh se še niso posušile 
solze strahu: „Kako bo  pozimi? To
plega doma ni mogoče postaviti čez 
noč, naj bo še taka pom oč!“

ALFRED ŽELEZNIK

fr

Po 20. obletnici avtopodjetja „GORJANCI44 Straža so po sprejemu gostov in ogledu avtoparka povab
ljeni skupaj s člani kolektiva odšli na proslavo s kulturnim  sporedom, po kateri so najstarejšim članom 
podelili razna priznanja in zahvale. Položili so tudi vence na grobove šestih članov kolektiva, ki so se v 
tem času ponesrečili med opravljanjem službene dolžnosti. Učenci osnovne šole „Baza 20“ pa so se 
zahvalili za pom oč, ki so jo  „GORJANCI** prispevali za gradnjo šole. Na koncu so poslali pozdravno 
brzojavko tovarišu Titu. (Foto: S. Mikulan)

Franc Popit

Ne parola, temveč nujnost
Kje smo pri uresničevanju nekaterih nalog, ki smo si jih 

zastavili? Kako daleč sega resnična oblast delovnega 
človeka? Na tako zastavljeno vprašanje je m ožno odgovoriti, 
da je že sama ustanovitev temeljnih organizacij združenega 
dela v mnogih primerih pomagala razkriti neracionalno 
gospodarjenje, nizko produktivnost in druge pomanjkljivosti 
v organizaciji proizvodnje in delitve ter jim jih  pomagala 
odpravljati. V tistih delovnih organizacijah, kjer so delavci že 
organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela, se 
naglo povečujeta tudi mesto in vloga delovnih ljudi pri 
odločanju. Neposreden rezultat okrepljene vloge delavcev v 
takšnih delovnih organizacijah se ne bo izražal le v večji 
demokratizaciji odnosov, temveč tudi v odpravljanju virov 
izgub, v uspešnejšem gospodarjenju in nasploh v večjih 
prizadevanjih za dvig proizvodnosti dela, s čimer se povečuje 
tudi materialna osnova za večjo socialno varnost delavcev in 
delovnih ljudi. To so dokazi, da oblikovanje temeljnih 
organizacij združenega dela ni le politična parola, temveč 
družbenoekonomska nujnost.
(predsednik CK ZKS na 3. srečanju samoupravljalcev v Ljubljani)

Samoupravljanja ne zapreti
Znana je trditev, da se je samoupravljanje sposobno 

organizirati za odločanje, ko t pravijo, samo na ravni 
„mikrogospodarjenja“ , to  je, za upravljanje v temeljnih 
organizacijah in kvečjemu še v podjetjih. Takšno mišljenje, 
ki kaže mnoge sorodnosti s tezami o „industrijski 
demokraciji44, bi rado potisnilo samoupravljanje na stranski 
tir in ga zreduciralo le na odločanje na zborih delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela. Ta na videz 
najradikalnejša in najbolj dem okratična razlaga samouprav
ljanja praktično zožuje samoupravljanje na upravljanje 
obratov in podjetij. Samoupravljanje pa m ora biti sposobno 
organizirati delavce in delovne ljudi za samoupravno 
odločanje na vseh tistih ravneh družbene organizacije dela in 
organizacije izpolnjevanja skupnih družbenih nalog, s 
katerimi je potrebno in možno sprejemati samoupravne 
odločitve. Samoupravljanje se ne more in ne sme zapreti v 
obrate in v podjetja in ostati samo na tej ravni odločanja, 
ampak se m ora organizirati tako, da bodo delavci in delovni 
ljudje, ki se združujejo v temeljnih organizacijah, v krajevnih 
skupnostih, v interesnih skupnostih itd. odločali, skupaj z 
drugimi delavci, o vseh skupnih vprašanjih.

(Iz referata predsednika CK ZKS na J. srečanju samoupravljalcev

Jugoslavije)

Franc Šetinc

Kaj duši integracijske pobude
Bolj se ukvarjamo z integracijskimi procesi, za katere 

prihajajo pobude v gospodarstvu, premalo pa vemo o 
odporih proti takim procesom tam , od koder ni nobenih 

'pobud , kjer jih dušijo skupinsko-lastninske, lokalistične in 
druge težnje. Večina integracij se še vedno začne in konča v 
občinskih mejah. V usnjarski in čevljarski industriji ni dobre 
volje in razumevanja za usklajevanje različnih konceptov. 
Proces integracije poteka počasi tudi v tekstilni industriji. V 
Slovenskih železarnah, Gipossu, Chemu in drugod, kjer je 
prišlo do integracij v preteklosti, se počasi uveljavljajo 
resnične spremembe samoupravnih odnosov. Po začetnih 
težavah napredujejo priprave za integracijo Iskre in Gorenja. 
Slovenski papim ičaiji so se leto  dni intenzivno pripravljali na 
integracijo. Pri tem je sodelovala tudi tovarna Sladkogorska, 
le da ves čas — do referenduma — ni ponudila nobene, 
denimo boljše rešitve. Šele pri glasovanju je rekla: ne. 
Primeri takšne dvoličnosti zaslužijo najostrejšo 
idejnopolitično oceno razmer. Boljši mora biti, skratka, naš 
odnos do izrabe rezerv v upravljanju, organizaciji dela, 
proizvodnji, programih, surovinah, sredstvih, prodaji itd., 
torej odnos do rezerv v znanju in usposobljenosti ljudi ter 
dosledni uporabi vseh m etod za povišanje produktivnosti
dela, vključno s povezovanjem.
(sekretar izvršnega Komiteja na 2. seji CK ZKS)

Še odkrivamo negativne pojave
Težnje po  privatizaciji, ki povzročajo razpoke, skozi kate

re lahko prihaja k nam ekonomska, ideološka in predvsem 
moralna diverzija, se kažejo tudi v raznih sumljivih transakci
jah nekaterih naših podjetij s tujimi firmami. Najbolj nas 
lahko skrbi to, da razkrivamo takšne pojave sedaj, skoraj dve 
leti po pismu in po bridkih izkušnjah takšnih podjetij, ko t je 
bila Kemija-impex. Še vedno so podjetja, ki niso legalizirala 
svojih skladov v tujini. Uporabili bom o najostrejše ukrepe, 
da uredimo stanje na tem področju. Ekscesni in nesocialisti
čni pojavi se kažejo tudi na področju obrti, gostinstva, pri
vatnega tiskarstva, delno v kmetijstvu, v č r n i  zdravstveni in 
zobozdravstveni praksi itd. Sem velja šteti tudi posredništvo, 
prekupčevanje, nenormalno visoke provizije, nalaganje de
narja naših ljudi (največkrat obrtnikov) v tujini itd., kar prav 
tako tako poraja socializmu tujo miselnost in odnose. Do 
tega prihaja zaradi nespoštovanja naše zakonodaje, nekontro
lirane dejavnosti posameznih zasebnikov, na primer sklepa
nja nedopustnih pogodb s socialističnim sektorjem itd. Seve
da pa bi morali videti problem tudi iz drugega zornega kota. 
Bolj moram o razvijati socialistično pa tudi zasebno ° ^ rj* 
Poleg tega moramo tudi v obrti, gostinstvu, kmetijstvu itd. 
hitreje razvijati socialistične kooperacijske odnose.
(sekretar izvršnega komiteja CK ZKS na 2. seji CK ZKS)
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ZAKAJ NE^

Ko sem prebral Dolenjski list, 
me je m očno presunila vest, 
objavljena na 14. strani pod na
slovom Neizkušenost je kriva. 
Zakaj tisti Aleksander G. ni ime
novan s celim imenom? O čitno 
dajete nekaterim potuho. So to 
kakšne velike ribe?

Kaj bi se, denimo, dogodilo, 
da bi v tistem trenutku, ko se je 
Aleksander G. lovil po cestišču 
zaradi vozniške neizkušenosti, 
pripeljal mimo avtobus, poln iz
letnikov? Šofer avtobusa bi se 
gotovo hotel izogniti trčenju in 
bi zletel s ceste v Težko vodo, ki 
teče tam mimo. Koliko nedol 
žnih žrtev bi bilo! Ali človek, ki 
bi tako nesrečo lahko povzročil, 
ne zasluži, da ga imenujete s ce
lim imenom?

Menim, da oi bilo bolje, da ta
kih vesti sploh ne objavljate ali 
pa objavite celo ime. Takšno je 
moje mnenje, prepričan pa sem, 
da se mnogi vasi zvesti naročniki 
strinjajo z njim.

JOŽE CVELBAR 
Blanca

PRIPIS UREDNIŠTVA. S 
kratico smo pisali ne zato, ker je 
storilec „velika riba“ , ampak ker 
je mladoletnik. Iz vzgojnih razlo
gov zakon ščiti mladoletnike tu
di s tem, da določa v tisku nava
janje s kraticami. Zavračamo 
očitke, da „velikim ribam“ da
jemo potuho, če se pregrešijo 
zoper postave, ker so neosno- 

, vani.

Berite 
»Dolenjski list«

Irene Winckelmann, predstavnica delegacije nemških žena SPD 
stranke, sprejema šopek iz rok cicibanke pred črnomaljskim 
vrtcem. Nemke so bile z obiskom v Beli krajini nadvse zadovoljne, 
posebno pa so se zanimale za hiter napredek, dosežen v zadnjih 
letih, in za delež žena v gospodarskem in samoupravnem življenju. 
(Foto: R. Bačer)

Zofka Divjak

V sredo, 19. junija, smo ob 
veliki udeležbi domačinov in 
članov kolektiva kmetijskega 
kombinata „Zasavje14 iz Sevnice 
ob zvokih železničarske godbe 
na pihala in v spremstvu prapora 
ZB in Gasilskega društva Stude
nec pospremili k zadnjemu po- 

"čitku na studenško pokopališče 
mlado ženo, mater in marljivo 
poslovodkinjo trgovine KK „Za
savje" Zofijo Divjak. Z njeno 
smrtjo smo občani in člani ko
lektiva veliko izgubili, še posebno 
pa bodo čutili izgubo Kmetje Ko
operanti, s katerimi je znala po
kojnica kot hči naprednega kme
ta navezati dobre stike in jim ve
likokrat pravilno svetovati. Pri
ljubljenost, ki jo  je Zofka Divjak 
uživala med ljudmi, je dokazal 
tudi pogreb, saj se gaje udeležilo 
izredno veliko ljudi. Številni go
vori so vsi izzveneli v obžalo
vanje, da je človeško skupnost 
morala zapustiti takšna mati in 
delavka. Občani jo  bodo še 
dolgo ohranili v lepem spominu.

K. ZORKO

L IC IT A C IJ A
PRI CARINARNICI LJUBLJANA, DNE 14. JULIJA 1974

Carinarnica Ljubljana bo 14. julija 1974 prodajala na javni dražbi osebne avtomobile in 
blago široke potrošnje. .
Javna dražba bo v prostorih TVD PARTIZAN, Ljubljana, Pokopališka 35, od 8. ure dalje. 

Ogled vozil in ostalega blaga s plačilom kavcij bo možen samo v soboto, 13. julija 1974, 
od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure v carinarnici Ljubljana, hala E, vhod iz Letališke
C6St6 ‘

SEZNAM BLA GA ZA PRODAJO NA JAVNI DRAŽBI DNE 14. JULIJA 1974

Zap. št. -  blago
1. o. a. ALFA ROMEO 1750. nevozen, 1969
2. o. a. BMW 2002, nevozen, 1971
3. o. a. AUSTIN MINI GT 1275, zaleten, 1973
4. o. a. FORD CAPRI 2000 GT, nevozen, 1969
5. o. a. BMW 2002, zaleten, 1971
6. o. a. OPEL KADET, zaleten,, 1972
7. o. a. MERCEDES 190 D, zaleten,, 1962
8. o. a. ALFA ROMEO SPRINT GT, zaleten, 1966
9. o. a. FORD CORTINA, nevozen, 1970

10. o. a. FORD 17 M, nevozen, 1968
11. o. a. AUDI 100 GL AUTOMATIK, za le ten ,j973
12. o. a. VW KOMBI BUS, zaleten, 1970
13. o. a. OPEL MANTA 1900 SR, reg. motorja, 1972
14. o. a. AUDI 100 GL, zaleten, 1971
15. o. a. FORD TAUNUS 17 M, nevozen, 1968
16. o. a. FORD CORTINA 1300 DE LUXE, zaleten, 1970
17. o. a. FIAT 124 SPORT COUPE, nevozen, 1968
18. o. a. VW 1300, nevozen, 1969
19. o. a. FORD TAUNUS 17 M, zaleten, 1969
20. o, a. OPEL KADET COUPE, zaleten, 1966
21. o. a. FORD ESCORT 1100, zaleten, 1970
22. o', a. VW 1500 ČARMAN GHIA, nevozen, 1967
23. o. a. AUSTIN MINI MK II, nevozen, 1969
24. o. a. DIANA 6, zaleten, 1970
25. o. a. VW 1300, nevozen, 1965
26. o. a. OPEL KADET, zaleten, 1968
27. o. a. FORD TAUNUS 17 M, brez motorja, 1966
28. o. a. FORD TAUNUS 17 M, nevozen, 1966
29. o. a. VW KOMBI BUS, nevozen, 1962
30. o. a. FORD TAUNUS 17 M CARAVAN, nevozen, 1966
31. o. a. OPEL REKORD 1900, zaleten, 1968
32. o. a. OPEL ADMIRAL 2600, nevozen, 1966
33. o. a. FORD TAUNUS 17 M, zaleten, 1966
34. o. a. FORD TAUNUS 12 M, zaleten, 1969
35. o. a. OPEL REKORD, zaleten, 1967
36. o. a. VW 411 L, zaleten, 1969
37. o. a. PEUGEOT 404, zaleten, 1966
38. o. a. FIAT 125, nevozen, 1968
39. o. a. FORD TAUNUS 17 M, nevozen, 1966
40. o. a. VW 1500, zaleten, 1965
41. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1965
42. o. a. FIAT 1100, nevozen, 1962
43. o. a. FIAT 124, zaleten, 1968
44. o. a. MERCEDES 220, reg. motorja, 1970
45. o. a. OPEL REKORD L, zaleten, 1966
46. o. a. VW KOMBI BUS, reg. motorja, 1972
47. o. a. FORD TAUNUS 12 M, nevozen, 1966
48. o. a. MERCEDES 180 D, nevozen, 1954
49. o. a. MERCEDES 190 D, reg. motorja, 1965
50. o. a. FLAT 125, zaleten, 1969
51. o. a. VW 1500, nevozen, 1963
52. o. a. VW 1200, nevozen, 1961
53. o. a. ŠKODA 1000 MB, nevozen, 1966
54. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1965
55. o. a. OPEL REKORD COUPE, zaleten, 1966
56. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1964
57. o. a. VW 1200, nevozen, 1960
58. o. a. VW VARIANT 1500, nevozen, 1965
59. o. a. FIAT 124 SPORT COUPE, zaleten, 1971
60. o. a. FORD TAUNUS 17 M, zaleten, 1964
61. o. a. VW 1200, zaleten, reg. motorja, 1963
62. o. a. VW 1200, zaleten, 1962
63. o. a . AUSTIN 1100, nevozen, 1964
64. o. a. FIAT 500 L, zaleten, 1968
65. o. a. OPEL REKORD 1700, zaleten, 1962
66. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1960
67. o. a. AUTOBIANCHI 112 A, reg. motorja, 1969
68. o. a. PLYMOUTH AUTOMATIC, nevozen, 1968
69. o. a. FORD TAUNUS 17 M, zaleten, 1961
70. o. a. FORD TAUNUS 12 M, zaleten, reg. mot., 1964
71. o. a. VOLGA, nevozen, 1963

zac. cena

50.000
40.000
30.000
30.000
25.000 

_ 25.000
25.000
25.000
25.000
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
18.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000 
10.000 
10.000 
10.000
40.000
10.000 
10.000

9.000
9.000
8.000 
8.000 
8.000 
8.000
7.000
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000 
3.500
3.000
3.000
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.0Ć0 
1.000

500

PONOVNO NA JAVNI DRAŽBI:
72. seznam blaga po roku ležanja in carinskih prekrških št. 1283/74

z dne 2 7 .5 . 1974 349.650,50
73. o. a. OPEL MANTA, zaleten, 1972 20.000
74. o. a. OPEL REKORD, zaleten, 1969 11.000
75. o. a. VW KOMBI, nevozen, 1964 10.000
76. o. a. OPEL KADET, zaleten, 1967 10.000
77. o. a. OPEL REKORD, zaleten, 1968 10.000
78. o. a. OPEL KADET, zaleten, 1967 10.000
7 9 .0 . a. BMW 1800, zaleten, 1967 ! 10.000
80. o. a. BMW 2000 TI, zaleten, 1970 10.000
8 1 .0 .  a. OPEL KADET LS COUPE, zaleten, 1970 10.000
82. o. a. OPEL COMMODORE, zaleten, 1968 9.000
83. o. a. LANCIA FLAVIA, nevozen, 1965 9.000
84. o. a. FIAT 850 KOMBI, zaleten, 1970 8.000
85. o. a. VW 1500, nevozen, 1964 8.000
86. o. a. VW 1200, nevozen, 1958 * 8.000
87. o. a. VW 1200, nevozen, 1962 6.000
88. o. a. SIMCA 1000, zaleten, 1967 6.000
8 9 .0 .a .V W  1200, zaleten, 1960 5.000
90. o. a. FORD TAUNUS 12 M, zaleten, 1963 4.000
91. o. a. FORD TAUNUS 12 M, zaleten, 1968 3.000
92. o. a. FIAT 1100 D, nevozen, 1965 3.000
93. o. a. OPEL KADET COUPE LS, reg. motorja, 1970 3.000
94. o. a. FIAT 1500 STEYER, nevozen, 1967 2.000
95. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1962 2.000
96. o. a. OPEL REKORD, nevozen, 1965 _  2.000
9 7 .0 .a .V W  1200, zaleten, 1958 2.000
9 8 . 0 . a .VW 1200, zaleten, 1963 - 1.000
9 9 .0 .a .V W  1200, reg. karoserije, 1959 500
100. o. a. FIAT 1300, zaleten, 1965 500
in ostalo blago (deli motorjev, motorna kolesa in drugo)

Seznam ostalega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu, bo objavljen na oglasni deski 
carinarnice Ljubljana. Ostalo blago in blago objavljeno v tem oglasu bom o prodajali samo 
v nedeljo, 14. julija 1974.
Pravico udeležbe na javni dražbi imajo vse pravne in fizične osebe. Blago pod zap. štev. 
72 lahko licitirajo samo OZD, ki so registrirane za kupo-prodajo blaga široke potrošnje. 
Vse nadaljnje dajatve pri nakupu blaga plača kupec.
Oznaka reg. motorja in reg. karoserije pomeni, da bo za kupljeno vozilo izdano potrdilo 
samo za registracijo m otoija oziroma karoserije. Udeleženci javne dražbe morajo v 
soboto, 13. julija 1974, ki je določena za ogled blaga, vplačati 10 % kavcijo od začetne 
cene pri blagajni carinarnice Ljubljana, v hali D , predstavniki podjetij pa morajo poleg 
fega predložiti še pooblastilo svoje delovne organizacije; Najmanjša kavcija za avtomobile 
in ostalo blago je din 500,00, najmanjši dvig je 50,00 din.
Vsak kupec avtomobila oziroma m otoija mora na svoje stroške izvršiti eventuelno 
vtisnjenje šiferskih številk m otoija ali karoserije pri podjetju Viator v Ljubljani.
Prodano blago bom o izdajali iz carinskega skladišča od torka, 16. 7. do vključno petka, 
19. 7. 1974. Zadnji rok za plačilo kupljenega blaga je petek, 19. 7. 1974. Po dvigu blaga 
jz carinskega skladišča carinarnica Ljubljana ne bo priznavala reklamacij v pogledu 
kvantitete in kvalitete blaga.
Y nedeljo, 14. julija 1974 ne bomo sprejemali vplačil kavcij, temveč samo v soboto, 13 
julija 1974.

Vse informacije o javni dražbi lahko dobite po telefonu 44-578, od 10. 7. 1974 naprej.

IZ CARINARNICE L JUBLJANA

Kolektiv podjetja za PTT prom et iz Novega mesta je  v soboto pripravil na O točcu tradicionalni deveti 
zbor, ki je  bil posvečen praznovanju dneva samoupravljavcev. Na sliki: udeleženci med kulturnim 
programom in podelitvijo spominskih daril. (Foto: Sandi Mikulan)

Žrtev hladne Kolpe
Po štirih dneh iskanja je na dnu Kolpe sin našel 

utopljenega očeta

V sredo, 12. junija, se je Cveto Vardjan iz Kužlja vesel vrnil z 
obiskov, se preoblekel, umil in povečerjal, zatem pa šel k  sosedu 
Puglu gledat televizijski program. Po dvaindvajseti uri se je poslovil 
in odšel proti dom u, a domov ni prišel. Iskali so ga povsod. V eč
krat so prepluli Kolpo od Kužlja do Broda in nazaj, a nikjer niso

sledu.
V soboto, 16. junija, je njegov sin 

Zlatko spet plul gor in dol, dokler ni 
začel s čolnom vrtinčiti na Kolpi 
pod hišo. Napenjal je oči, in glej, 
komaj petdeset metrov od hiše je za
gledal tri do  štiri m etre ; globoko v 
vodi temno liso.

Nekaj ga je stisnilo pri srcu. ,,On 
je! Oče!“ In resje  bil.

Cveto Vardjan se je rodil 1912 v 
Kužlju. Njegov oče je kmalu po_si- 
novem rojstvu odšel v Ameriko. Že
na ni šla za njim in mož je na dom 
pozabil.

Cveto se je izučil za čevljarja, 
znal pa je delati vse. Mnogi ljudje so 
ga poznali ko t fotografa, pleskarja, 
mizarja pa sprevodnika pri AVTU 
Kočevje in delavca pri INKOP. V 
osvobodilnem boju je pristopil na 
partizansko stran in izpolnjeval šte
vilne naloge.

Zadnja leta je bil upokojen. Imel 
je tri otroke. Mučil se je, da jih je 
spravil h kruhu. Zdaj, ko bi lahko 
brez skrbi in lepo živel, pa je utonil 
v valovih Kolpe.

Pokojni Cveto Vardjan z družino, fotografiran po vojni.



Tik pred začetkom  uradnega poletja, ko  so turistične 
in potovalne agencije na višku svoje dejavnosti glede pri
vabljanja gostov in ko se v tozdih med malico govori 
samo o dopustih, ko se gospodinje gredoč s trga pogo
varjajo predvsem o tem , kam bodo šli letovat, sem obšla 
devet občin Dolenjske, Bele krajine in Spodnjega Posavja, 
da bi ugotovila, kako so večje trgovine pripravljene na 
poletno sezono in kaj lahko kupci dobijo. Predvsem sem 
spraševala za kopalke, zanimala me je oprema za kampi
ranje in druge izrazito poletne potrebščine.

Brežice: malo, toda okusno

V Mercatorjevi blagovnici na novomeškem Glavnem trgu imajo k o 
palk vsake sorte. Količina velika, ni pa toliko sodobnih in lepih
vzorcev.

Trebnje: nevsiljiva prijaznost
„Letos smo nabavili modele 

kopalnih oblek pretežno od 
BETI in LISCE, bolj gredo v 
prom et dvodelne, zato jih ima
mo več na zalogi,“ mi je takoj 
razložila z nevsiljivo, a zelo pri
jazno trgovsko govorico vodja 
oddelka Olga Sila.

„Im am o vse številke od 38 
do 4 6 ,“ je pravila dalje, „naj
bolje pa smo založeni z otroški
mi kopalkam i.”  In res je  imela

še in še vrečk z ličnimi-modeli 
za mladi trebanjski rod. Pri na
ročanju blaga pazijo tudi na ce
ne, ker drage kopalke ne gredo. 
Ženske kopalne obleke prodaja
jo  v tem lokalu po  cenah, ki 
skačejo med 120 in 160 dinarji. 
Opreme za kampiranje nimajo, 
samo ležalne blazine in slamni
ke ter kopalne kape. Najbrž pa 
je v tem pomanjkljivost, kajti 
precej Trebanjcev poznam, ki 
radi šotorijo.

Potep po večjih trgovinah v 
večjih središčih širše dolenjske 
in deloma posavske regije sem 
končala z ugotovitvijo:

Glede postrežbe in prijaz
nosti so se naši trgovci poboljša
li vsaj za 50 odstotkov, če jih 
primerjam z leti nazaj, ko  se za 
kupca marsikdo še zmenil ni, 
ko je stopil v prodajalno. Naj
bolj zadovoljna z nevsiljivo, to 
da prijazno postrežbo, brez 
„gospa“ spredaj in „gospa“ za
daj, sem bila v Trebnjem.

izrazito poletne pripom očke 
kupovati drugod. V dom ačih 
trgovinah je takega blaga odlo
čno premalo ali ga sploh ni. Vse 
več ljudi zaradi zasoljenih ho 
telskih storitev poleti tabori; če 
ne taborijo, hodijo vsaj ob ne
deljah v naravo na piknik. Vse
ga tega ko t da našim trgovcem 
ni mar. Bomo pa še naprej nosi
li naš dinar bogatejšim: v Lju
bljano, Zagreb, Karlovac pa ce
lo Italijanom.

Tekst in fotografije: 
RIA R A f'F R

Daleč najboljšo izbiro imajo 
trgovine v Kočevju. Izložbe, iz
bira in pripravljenost na po
letno sezono je tu na prvem m e
stu. Dvomim torej, če občani 
tega kraja m nožično nosijo svoj 
denar v druge kraje.

Izložbe so v splošnem slabo 
urejene. Glede tega je za K o
čevjem na prvem mestu Črno
melj, sledi Sevnica. Naravnost 
razkačili pa so me napisi na ne
katerih podeželskih izložbah, 
kjer ti oko mimogrede obstane 
na besedi ,,m odem o“ . O čitno 
je, da o modi tam nimajo 
pojma, pač pa zavajajo kupce.

Novo mesto: za suhe in debele

Dragica V učajnk mi je pri 
MODI, poslovalnici podjetja Po
savje, zložila na prodajni pult 
nekaj zares okusnih modelov le
tošnjih kopalnih oblek. V tej 
trgovini so imeli tudi dvodelne 
kopalke z najbolj modernimi 
nedrčki. Zalogo pa sestavljajo 
predvsem proizvodnja metliške 
BETI, tovarne ŠIK, m edtem  ko 
modelov bližnje LISCE sploh

nimajo. Najcenejše kopalke so 
tu veljale 102 din, najdražje pa 
295 din. Tudi moške in otroške 
kopalke so imeli, vendar izbira 
teh ni bila tako dobra.

Zelo slabo pa so založeni s 
tovrstnim blagom v prodajalni 
IZBIRA, kjer so mi lahko poka
zali ria primer v številki 52 in 
54 samo po eno črno enodelno 
kopalno obleko.

Glede smisla za poletno sezo
no krškim trgovcem lahko oči
tam o predvsem delovni čas. Lo
kali so namreč med 11.30 in 
14. uro zaprti. Tega ni v nobe
nem drugem kraju, zato turist 
debelo gleda, zakaj. Prileten 
možakar -  dejal je, da je s hri
bov nad Leskovcem -  mi je na 
cesti to krško posebnost takole 
razložil:

Novo mesto in Brežice, delo
ma Krško, so večja mesta, kjer 
je veliko zaposlenih, veliko 
mlajših in sodobnici oblačil 
željnih kupcev. Zanje bi lahko 
bolje poskrbeli. Ne gre namreč 
samo za količino blaga, važni 
sta izbira modelov, barva. Če 
vsega tega ni doma, ni lažjega 
kot motoriziranim kupcem 
usesti se v avto in se zapeljati v 
Ljubljano, Zagreb, Trst. Belo
kranjci hodijo pa v Karlovac.

Vsekakor smo, spet z izjemo 
Kočevja, potrošniki prisiljeni 
šotore, kamp opremo in druge

Izložba pred največjo brež išk o  

tekstilno trgovino MODA prič®; 
da sicer vedo za poletje, ne 
pa se jim potrebno blago oku- 
sneje razstaviti. Ni vseeno, če je 
izložba nam etana ali domiselno 
urejena.

V Mercatorjevi blagovnici so 
maja dobili letošnje kopalke iz 
Beti, od Lisce, pa od ljubljanske 
Pletenine in zagrebške „Naše 
m ode“ . V posebnem oddelku se 
je gnetlo nekaj sto kopalk, dvo
delnih in enodelnih, pisanih, ro
žastih, črtastih in enobarvnih. 
Izbira resda precejšnja, kroji pa 
zelo podobni. Nobenih poseb
nosti pri nedrčkih, na čemer 
ima letošnja kopalna m oda po
udarek.

Tudi z otroškimi in moškimi 
kopalnimi hlačkami je blagovni
ca dokaj dobro založena, imajo 
celo gumijast čoln, letovalne 
stole, ležalnike in razno poso

do, s šotorom pa sem imela 
smolo.

„Rada bi lep, velik šotor ali 
pa manjšega. Ta h ip .“

Zelo prijazna prodajalka 
Anka Ašič je um ih nog stekla v 
skladišče in se vrnila z opraviči
lom: „Videla sem novo blago v 
skladišču, tudi velik, lep zelen 
šotor. Listek je tukaj, vendar 
blago še ni prevzeto.“ Na listku, 
ki gaje  prinesla v dokaz, je pisa
lo ADRIA 440 x 300 x 220 /  
190. Za ceno ni vedel nihče.

Za žensko kopalno obleko, 
recimo za osebo, grajeno po 
JUS, m orate v novomeški bla
govnici odšteti 95 do 280 din. 
Najdražje so znamke BETI.

Kočevje: kot v Ljubljani
Mesto ob Rinži me je s svoji

mi dobro založenimi trgovinami 
presenetilo. Velika izbira, več 
lokalov, za vsak okus in za vsak 
žep. Medtem ko je kočevska 
NAMA založena s približno 
istim blagom in enakimi kopal
nimi oblekami k o t njihova NA
MA v Ljubljani, precej izbire — 
pa sem bila ugodno presene
čena še pri povpraševanju po 
primerni kopalni obleki v poslo
valnici TEKSTIL. Imajo novo 
zalogo, na razpolago vse šte

vilke, izbiro v dvodelnih in eno
delnih modelih in še zelo 
okusno izbrane vzorce. Tudi 
črtaste in pikaste kopalke, ki so 
drugod redke, so imeli tu na za
logi. Cene primerne.

Kočevje pa je m esto, kjer so 
dobro pripravljeni na poletno 
sezono tudi za turiste, ki tabo
rijo. Prav tisti dan so za NAMO 
na travniku odprli razstavo šo
torov vseh vrst, ki so jih kupci 
seveda takoj ogledovali.

Ribnica: »je hitro vunkaj špas«
V prodajalni MANUFAKTU

RE, kjer se brhke Ribničanke 
pretežno oskrbujejo s tekstil
nim blagom, je bila zaloga ko
palnih oblek skromna. Pokazali 
so mi sicer nekaj enodelnih in 
dvodelnih kopalk številka 4 
(poprečna cena je okrog 140 
din), je pa med njimi še precej 
lanskih modelov. Tudi cene so 
zato nekaj nižje.

Veliko bolje je bila trgovina 
založena z otroškimi kopalka
mi, m edtem  ko športne opreme 
tu  sploh ne prodajajo. Da ie

majhen kraj in za take stvari ni 
posebnega zanimanja, mi je v 
opravičilo povedala sicer pri
jazna trgovka.

Ko sem nato v sosednjem 
ličnem bifeju srkala ju tranjo 
kavico, sem nehote ujela na uše
sa pogovor dom ačink, ki so 
prav tako po nakupovanju pri
šle „privezat dušo“ .

V simpatični pojoči ribniški 
govorici so se šegavo menile o 
dopustu, a ni bilo slišati, da bi 
jih m oda posebno zanimala.

m  pravi taoor, temveč razstava šotorov, svojevrstna reklama kočevske NAME na prostem. Tik za 
poslopjem NAME so še pred nastopom  uradnega poletja na tak način privabljali kupce.

„Trgovci pravijo, da v tem 
času ni prometa, zato imajo 
zaprto. Jaz pa mislim, da je šc 
kaj drugega vmes.“  Vrtala sem 
vanj in vrtala, končno pa mi je 
zaupal: „Saj morajo trgovke tu 
di kuhati, mar ne? “

Metlika: huda konkurenca
Ker imajo v Metliki tovarno 

BETI, proizvajalko iskanih ko
palnih oblek, in tudi tovarniško 
trgovino, kjer prodajajo lastne 
izdelke ceneje k o t v drugih 
trgovinah; seveda kupujejo tam 
večinoma domačini. V blagov
nici pri Mercatorju so imeli ko 
palne obleke, zalogo pa so se
stavljali predvsem modeli

ljubljanske Pletenine, in zagreb
ške „Naše m ode.“

„Trenutno so na razpolago 
vse številke“ , mi je povedala 
prodajalka Marija Volk. Cene za 
ženske kopalne kostime pa se v 
tem lokalu gibljejo med 103 din 
in 199 din. Dražjih nimajo, ker 
zanje ni zanimanja.

Črnomelj: za poprečne
Prodajalna VELETEKSTIL 

ima precej poln pult raznovrst
nih kopalk, pretežno pa nudijo 
kupcem modele PLETENINE iz 
Ljubljane. Seveda dela tudi tu 
BETI hudo konkurenco, saj je 
tovarniška trgovina v bližini, za
to pri VELETEKSTILU proda
jajo predvsem to, kar je od dru
god. Na zalogi imajo samo le
tošnje modele, primerne za ob 
čane s poprečnim  standardom.

Za enodelne kopalke morajo 
ženske odšteti 120 do 170 din,

(te so najdražje!), dvodelnim pa 
se gibljejo cene med 130 in 200 
dinarji. Tudi z otroškimi in mo
škimi kopalnimi oblekami kup
cem lahko postrežejo po  prav 
tako razmeroma nizkih cenah.

Črnomaljci pa lahko razno 
športno opremo v sicer skromni 
izbiri nakupijo v prodajalni DO
LENJKE, kjer imajo tudi ko 
palke. V Dolenjkini blagovnici 
je izložba v izrazito dopustni
škem stilu.

Sevnica: LISCA je zraven
Kot v Beli krajini je tudi v 

Sevnici za nakup kopalnih 
oblek največji naval v zelo lepi 
trgovini tdvarne LISCA. Tu se 
stranke vrstijo ves dan; največ 
jih prihaja tudi od drugod. R a
zumljivo, da v mestnem lokalu 
Trgovskega podjetja na Glav
nem trgu zato nimajo posebne 
izbire. Pokazali so mi eno
barvne lanske kopalke TONO- 
SE (stanejo 190 din), imajo pa 
lepe in cenene otroške kopalke.

Najcenejše enodelne kopalke za 
deklico treh ali štirih let veljajo 
samo 23 din.

V tej trgovini imajo tudi le
žalne stole, blazine, cekarje in 
slamnike, m edtem  ko kamp sto
lov in šotorov ni. Pohvaliti pa je 
iznajdljivost zaposlenih v tem 
lokalu, kajti kljub majhni izbiri 
imajo izložbo urejeno tako, da 
bi vsak lahko slutil bogate zalo

ge-

Krško: lepo, samo čas...
Že izložba v trgovini TEK

STIL priča, da imajo Krčanke 
kar precej izbire. Lepi vzorci,

dobra založenost, na voljo so 
dvodelne in enodelne kopalke 
raznih tovarn, pa tudi na moške 
in fante in deklice niso pozabili.

V tej trgovini pa sem zasledi
la najdražje ženske kopalke na 
širšem dolenjskem območju. 
Cena: 353 din, pisane in kroje
ne enodelno.
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Dežurni
poročajo

NEMEC OKRADEN -  V noči na 
24. junij je bilo vlomljeno v osebni 
avto nemškega gosta iz Frankfurta, 
k ije  parkiral pri motelu v Trebnjem. 
Vlomilec je Nemcu odnesel magne
tofon, del snemalne naprave in radio 
ter ga oškodoval za 5.600 din.

IZTRGAL POLNO DENARNICO 
-  24. junija popoldne so novomeški 
miličniki prijeli skoro 18-letnega P. 
F., ki je pobegnil s prehodnega mla
dinskega doma v Jaršah in prišel do 
Dol. Gradišča. Pri Pavličevi hiši v va
si je pričakal moškega iz Vrhpolja in 
mu iz žepa suknjiča vzel denarnico z 
9.000 dinarji Ko so tatu prijeli, je 
imel pri sebi še 4.300 din.

V VIKEND PO PIJAČO -  V 
dneh pred 26. junijem je bilo vlom
ljeno v vikend Ljubljančanke Vere 
Boc nad vasjo Praproče pri Žužem
berku. Vlomilec, ki je skozi streho 
zlezel v hišo, je najprej vse pre
brskal, potem pa odnesel malokali
brsko in zračno puško z naboji ter 
več steklenic pijače. Kaže, da je za
čel takoj piti, ker so bile 4 stekle
nice odvržene pred hišo. Vrednost 
ukradenih predmetov znaša okrog 
1.500 din.

NOČ IMA SVOJO MOČ -  V no
či na 26. junij je nekdo z delovišča 
Cestnega podjetja V Soteski odnesel 
plinsko jeklenko, vredno 300 din. 
Jeklenka je ostala čez noč v fini- 
šeiju, ta pa je bil v kamnolomu.

. KURE Se  IZGINJAJO -  Iz kur- 
nika Kristine Rifelj v Ločni je 26. 
Junija ponoči zmanjkalo 5 petelinov 
w 1 kura. Še prejšnji dan pa je Ivani 
Štukelj iz Moveme vasi zmanjkalo 
kar 7 kur. Kraje je osumljena skupi
na Romov, ki so se klatili po okoli
ci. V ciganskem naselju so miličniki 
še našli dve kuri, medtem ko so 
ostale že pojedli.

ROPARSKI NAPAD
29. junija opolnoči je čuvaj pri 

skladišču TRGOPROMETA v Ko
čevju, -74-letni Franc Bolte, prese
netil vlomilca, k i je  po žlebu splezal 
v skladišče in metal skoz okno bla
go, da bi ga odnesel Ko je vlomilec 
zaslišal čuvarjev klic, je splezal na 
tla, se začel z njim ruvati in ga vrgel 
na železniške tračnice, nato pa še 
odlomil pri plotu letev in šel, renčeč 
kot žival, proti čuvaju. Ta je po
begnil in telefoniral miličnikom.

Miličniki so na podlagi dežnika, 
ki ga je vlomilec zgubil, in ukrade
nih predmetov, ki jih je med potjo 
^zgubljal, ugotovili, da je vlomilec 
25-letni Martin Oven iz Rudnika 11 
Pfi Kočevju. Krajo je priznal, pri 
njem pa so našli tudi za okoli 1.000 
din ukradenih predmetov. Zaradi ro
parske tatvine, za kar lahko dobi do 
12 let strogega zapora, se bo zago
varjal pred okrožnim sodiščem.

Čuvaja Franca Bolteta so zaradi 
poškodb po roki in na kolku prepe
ljali v ljubljansko bolnišnico.

PREVEČ RADOVEDEN

Je 26. junija popoldne 2-letni 
Dn^L- Kalčič z Rakovnika stal ob 
znv Si prehodu čez progo in opa- 
smp • V ’ prihajajoč iz sevniške 
tla *7 * dečka nenadoma vrglo ob 
DoHri- i. Potisk, k i j e  fantička 
Scohk rl hil kriv tudi nastalih po
novim a s0 namreč odpeljali v 
PrecpT °  bolnišnico, ker je bil 
^ cceJ ranjen.

Videl je poino denarnico
Radojkovič, ki je ponoči »prijazno« ogovoril oka

jenega Ajdiška, je segel tudi v njegov žep

Da ni vamo posedati v gostilni s polno denarnico in se nato sam 
vračati proti dom u, je na svoji koži izkusil Darko Ajdišek iz Stran
ske vasi. V hipu je bil ob 2.115 dinarjev n. _ „i,_~  •Novomeško okrožno sodišče je 
pred kratkim sodilo Zoranu Radoj- 
koviču iz Kraljeva in Imretu Salmi 
iz Zrenjanina. Bilo je 16. junija lani, 
ko sta kot vojaka popivala na terasi 
hotela Metropol in opazila moža
karja, ki je vinjen s polno denarnico 
plačeval zapitek. Radojkoviču je 
takrat šinilo v glavo, da bi lahko pri
šel do denarja.

Ko je Darko Ajdišek iz Stranske 
vasi, ki je imel teflaj večjo vsoto de
narja pri sebi, zapustil lokal, sta šla 
vojaka za njim'. Imre Salma je za
ostal, Radojkovič pa je Ajdiška do
hitel, se spustil z njim v pogovor, 
mu hotel malce pomagati pri majavi 
hoji, pri tem pa mu je neopazno se
gel v suknjič in iz njega potegnil 
polno denarnico. Ajdišek je prišel na

postajo in hotel kupiti vozovnico, 
takrat pa je opazil, da je ob denar. 
Spomnil se je, da mu je vojak na 
cesti nekaj govoril in „pomagal“ .

Radojkovič je z ukradenim de
narjem odšel, dal od te vsote 700 
din kolegi Imretu Salmi, de
narnico pa je vrgel v Krko. Oba so 
kmalu dobili in pred kratkim je sle
dila kazen. Radojkovič je dejanje 
priznal in obžaloval, izgovarjal pa se 
je na vinjenost, medtem ko je Imre 
trdil, da za krajo ni vedel, vendar je 
kljub temu vzel denar in bil zaradi 
prikrivanja obsojen. Radojkoviču so 
prisodili 4 mesece zapora, Salmi pa 
1 mesec zapora, pogojno za 1 leto. 
Psihiater je ugotovil, da je Radojko
vič psihopatska osebnost, zato so ga 
tudi predčasno odpustili iz JLA.

RUMANJA VAS: PO TRČENJU 
ŠE OGENJ -  24. junija je Novo- 
meščan Jože Blatnik vozil avtobus 
proti Dol. Toplicam, v Rumanji vasi 
pa mu je v nepreglednem ovinku na
proti pripeljal avtomobilist Ivan 
Konda iz Dol. Toplic. Med sre
čanjem je Konda zavrl, pri tem pa je 
avto zaneslo v avtobus, nakar se je 
osebni avto Volkswagen še vžgal. 
Ogenj je zajel tudi prednji del avto
busa. Voznika sta s pom očjo obča
nov ogenj pogasila, kljub temu pa je 
kar za 38.000 din gmotne škode. V

Zob za izgovor
21-letni Žužem berčan Mi

lan Struna je  od 24. junija v 
priporu zaradi vrste goljufij. 
Fant zadnji dve leti nikjer ni 
bil stalno zaposlen. Poskušal 
je pri podjetju Gorjanci, a so 
ga čez mesec dni odpustili, 1 
mesec je bil v Ljubljanski 
ASTRI, dlje pa tudi tam ni 
zdržal. Denar pa je  potre
boval. Še kako!

Da bi lahko živel, ko t se 
mu je zdelo prim em o, je za
čel od ljudi izvabljati denar 
z raznimi izgovori. Za popra
vilo zob je dobil od znanca v 
Žužemberku 2.000 din, na 
Dvoru je  v očetovem imenu 
izvabil 3.000 din. Zobje pa 
so mladega S truno še boleli 
in je  s tem izgovorom od 
drugega sovaščana spet dobil 
1.000 din. Obiskal je  tudi 
znanca v Globokem in mu 
natvezel, da bo  kupil harm o
niko. Dobil je spet 3.000 
din. Razen tega je  več ljudi 
opetnajstil še za manjše zne
ske, češ da potrebuje za vo
zovnico itd.

Struna je precej potoval, 
zato domnevajo, da je  golju
fal še po drugih krajih. Do 
zdaj je znano, da je z nama
zanim jezikom  izvabil od lju
di za 10.200 din posojil, od 
tega pa je vrnil le 400 din.

Ker so ga oškodovanci 
večkrat iskali na dom u, je 
23. junija odpotoval. Mislil 
je pobegniti v Avstrijo, ven
dar so ga na Jesenicah pri
jeli.

osebnem avtu sta dobile opekline 
voznik in Marica Konda, sopotnica 
Milka Krese pa je bila ranjena v gla
vo. Vse tri so odpeljali v bolnišnico.

KRONOVO: ČEZ BANKINO V 
DROG -  Alojzija Marušič iz Dul pri 
Bučki je 24. junija dopoldne vozila 
avto od O točca proti Kronovemu, 
med potjo pa je naproti pripeljal 
Mariborčan Danilo Završnik. Maru- 
šičevo-je pri zaviranju zaneslo čez 
bankino v telefonski drog. Pri 
trčenju se je poškodoval Franc Ma
rušič, gmotna škoda pa znaša
10.000 din.

SELA: MED SREČANJEM V 
LEVO -  25. junija zvečer sta si v 
Selih pri Semiču pripeljala naproti 
osebna avtomobila, ki sta ju vozila 
Alojz Kambič iz Črešnjevca in 
Leopold Gorše iz Semiča. Med sre
čanjem je Kambič zapeljal -v levo, 
tako sta vozili trčili. Oba voznika in 
sopotnik Alojz Papič iz Cerovca so 
laže poškodovani, škode pa je za
8.000 din.

FRATA: DVA PREČENČANA 
TRČILA -  26. junija popoldne seje 
Franc Rozman iz Prečne peljal z 
avtom od Frate proti domu, v na
sprotno smer pa je vozil sovaščan 
Peter Čampa. V nepreglednem 
ovinku sta na ozki cesti trčila, tako 
da je na avtomobilih za 3.000 din 
škode.

GRADAC: ŽENSKO JE PODRL 
— Nesreča se je zgodila 27. junija 
popoldne, ko je Marija Adlešič iz 
Dragošev prečkala cesto, mimo pa je 
pripeljal z osebnim avtom Josip 
Rahija iz Sračka pri Ozlju. Voznik 
je sicer zavrl, vendar je žensko kljub 
temu zbil na tla. Adlešičeva se je po
škodovala po glavi in nogah.

NAJMLAJŠA ŽRTEV

Življenje komaj štiri tedne starega 
otroka je terjala nesreča z več udele
ženimi vozili pri Beli cerkvi, ki se je 
zgodila 24. junija. Ob cesti je zaradi 
okvare stal tovornjak, mimo pa je v 
zagrebški smeri zapeljal tovornjak, 
medtem ko je naproti pripeljal z 
osebnim avtom neki Avstrijec. To
vornjak je Avstrijca oplazil, potem 
je vozilo pod nasip, za Avstrijcem 
vozeči Zagrebčan je čelno trčil v to
vornjak, v zadnji del njegovega vozi
la pa se je zaletel še Ljubljančan 
Cvetko Brodnik. V tej nesreči so se 
hudo poškodovali: Zagrebčanka
Vanda Vogrin in voznik Herenčič 
ter komaj 4 tedne stari Dani Brod
nik. medtem ko je njegova mama 
Zdenka dobila le lažje poškodbe. 
Zal pa je otročiček poškodbam v 
novomeški bolnišnici podlegel. Tudi 
gmotna škoda je velika, saj jo  cenijo 
na 44.000 din.

a

prometna gneča je v Metliki okrog 14. ure, ko  gredo ljudje iz služb, v sezoni pa prihajajo še 
avt k avtobusi. Postajališče v središču mesta (na sliki) ni primerno, zato je  v načrtu  nova

obusna postaja nasproti samopostrežbe pri križišču. (Foto: R. Bačer)

V zaostali tekmi nepričakovan poraz
Jesenski del slovenske košarkarske lige se bo pričel 24. avgusta

V prvi tekmi drugega dela 
slovenske košarkarske lige so 
Novomeščani doma brez težav 
odpravili košarkaije Fructala, 
igralci metliške Beti pa so v go
steh izgubili pomembni točki 
za vrh lestvice. V zaostalem 
prvenstvenem srečanju so se 
Novomeščani dom a srečali s 
kranjskim Triglavom in srečanje 
po slabi igri izgubili.

N O V O T E K S -T R IG L A V  
7 3 : 77

Igralci Novoteksa niso znali zade
ti koša tudi iz najbolj ugodnih polo
žajev, igrali so živčno in se prehitro 
odločali za met na koš, povrh vsega 
pa so se še zelo počasi vračali v 
obrambo, tako da so Kranjčanom 
pogosto uspevali nasprotni napadi. 
To je bilo v izenačeni igri tudi odlo
čilno in točki sta ob rahli pomoči 
sodnika Oblaka odšli v Kranj.

3. NOVO MESTO,
4. RIBNICA

Pred dnevi se je v Ribnici končalo 
letošnje pionirsko rokometno prven
stvo za dečke, na katerem so nasto
pile najboljše ekipe s področnih tek
movanj. Tokrat so presenetili roko
metaši Novega mesta, ki so pod vod
stvom trenerja Borisa Vovka dosegli 
doslej največji uspeh novomeškega 
pionirskega rokometa, uvrstili so se 
namreč na odlično tretje mesto. 
Prav gotovo pa ta uspeh mlade igral
ce in trenerja ne sme uspavati, pač 
pa zahteva še veliko dela in potrdi
tev osvojenega mesta.

Prav tako uspešno so nastopili tu
di pionirji Ribnice, ki so imeli v za
ključnih tekmah nekoliko manj 
športne sreče. Zavzeli so četrto  me
sto, kar je v konkurenci 28 moštev 
prav tako lep uspeh. Nasploh so se 
Dolenjci na tem prvenstvu izkazali, 
da igrajo dober rokomet, pa so potr
dili tudi selektorji republiške repre
zentance. V najboljšo republiško 
pionirsko vrsto, ki bo nastopila na 
državnem prvenstvu, so izbrali Risti
ča in Kopača iz Novega mesta, ter 
Vesela in Gelzo iz Ribnice.

NAJBOLJŠA AHAČIČ  
IN ZUPIN

V organizaciji AMD Šentvid pri 
Stični se je prejšnji teden končala 
dirka za državno prvenstvo v m oto 
krosu v razredu do 250 kubikov v 
nacionalnem in mednarodnem raz
redu. Nastopili so vsi najboljši vozni
ki, tako da so številni gledalci videli 
nekaj izredno lepih in drznih voženj. 
V nacionalnem razredu je v obeh 
vožnjah prepričljivo zmagal Tržičan 
Ahačič, v mednarodnem pa njegov 
klubski tovariš Zupin, ki je imel naj
hujša tekmeca v bivšem večkratnem 
prvaku Šoštariču iz Karlovca in Ve
senjaku iz Orehove vasi, ki je v 
prvem krogu vozil odlično, tik pred 
koncem dirke pa je padel in si zapra
vil boljšo uvrstitev. Med ekipami so 
zmagali vozniki iz Tržišča.

Novoteks: Seničar 1, Blažič 2, Z. 
Kovačevič 10, Kopač 8, S. Kovače
vič 6, Ivančič 12, Poljšak 12, Munih 
10, Piletič 12.

V R H N IK A -B E T I  
110:94

V prvem kolu drugega dela SKL 
so Metličani gostovali pri igralcih 
Vrhnike. V prvem polčasu so gostje 
dobro igr?V. in večkrat vodili, polčas

PIONIRKE KRKE 
DRUGE

Na republiškem pionirskem roko
metnem prvenstvu so se pionirke 
Krke, za katero so nastopale igralke 
iz Stopič, okrepljene s Pesjakovo iz 
Žužemberka in Galičevo iz osnovne 
šole „Katja Rupena“ , še enkrat izka
zale. V svoji skupini so brez težav 
premagale vse nasprotnice, v finalu 
pa so odlično zaigrale, vendar sta 
sodnika s pristranskimi odločitvami 
mladim Dolenjkam odvzela naslov 
najboljših v republiki. Tako sta raz
veljavila šest zadetkov, proti Krki pa 
dosodila kar dvanajst sedem
metrovk. Kljub temu so Krkašice v 
finalu izgubile častno -  15:12; če 
pa bi sodnika svojo dolžnost opravi
la tako, kot bi jo  morala, bi Do
lenjke prav gotovo zmagale z 10 za
detki razlike.

Rezultati: Krka -  Grosuplje 7:3, 
Krka -  Slovan 4:3, Krka -  Brežice 
8:1, Krka -  Borec 7:3 in Alples -  
Krka 15:12. Vrstni red: Alples (Že
lezniki), Krka (Novo mesto), Izola. 
Ekipa Brežic se je uvrstila na osmo 
mesto.

pa so dobili s 50:52. Tudi v drugem 
polčasu sta se ekipi menjavali v vod
stvu, nato pa so domači igralci pred
vsem po zaslugi odličnega mladin
skega reprezentanta Paternosta ne
kajkrat zapovrstjo zadeli, kar je 
igralce Beti zmedlo, da so m očno 
popustili in domači košarkarji so v 
boju za vrh slavili pomembno zma
go. Pri Beti se je z dobro igro v na
padu in obrambi izkazal Dautovič. 
_ Beti: Dautovič 18, Kosovac 10, 
Z. Vergot 5, Jezerinac 9, Lalič 8, 
Medek 30, Murko 10, T. Vergot 2 in 
Arbutina 2.

NOVOTEKS -  FRUCTAL 
65 : 55

Novomeški košarkarji so po ize
načeni igri v prvem delu v nadaljeva
nju zaigrah preudarno'in so metali le 
iz ugodnih položajev. S tako igro so 
si priborili majhno prednost, ki so jo  
ob koncu tekme še povečali in zane
sljivo premagali Ajdovce, ki so letos 
kandidati za naslov prvaka. Z igro v 
Novem mestu pa seveda takih napo
vedi niso izpolnili.

Novoteks: Ž. Kovačevič 9, Ko-

Pač 2, S. Kovačevič 16, Ivančič 16, 
oljšak 14, Seničar 2, Munih 6.

PRIDITE STRELJAT

V počastitev Dneva borca prireja 
občinska strelska zveza Novo mesto 
v nedeljo, 7. julija, ob 9. uri do
poldne na strelišču v Bršlinu (za Pio
nirjem) strelsko tekmovanje z malo
kalibrsko puško. Tekmovale bodo 
strelske družine iz novomeške obči
ne, k sodelovanju pa so vabljeni prav 
vsi občani, ki se ukvarjajo s tem 
športom. Prijavijo se lahko pred pri
četkom  tekmovanja na strelišču sa
mem.

Jesenice - Krka 3:0
V zaostali tekmi SOL slaba igra novomeške Krke

V telovadnici osnovne šole na Je
senicah so se pred 30 gledalci v več-

ŠKRABEC TRETJI, 
NOVOMEŠČANI PETI

V Celju se je prejšnji teden kon
čalo 8. republiško prvenstvo slepih v 
plavanju in 11. republiško prvenstvo 
slepih v atletik i Prvenstvo je bilo 
pod pokroviteljstvom tovarne Emo, 
organizacija tekem pa je bila dobra. 
Predsednica republiškega odbora sle
pih Milica Breznik je ob koncu tek
movanja podelila zmagovalnim eki
pam pokale, vsem posameznikom in 
posameznicam pa spominska darila, 
ki jih je pripravila tovarna Emo iz 
Celia.

Prvenstva so se udeležili tudi tek
movalci iz Novega mesta, med njimi 
pa se je tokrat izkazal Škrabec, k ije  
v teku na 60 metrov zasedel tretje 
mesto. Med ekipami so Novomešča
ni zasedli peto mesto, zbrali pa so 
7928

Uspel medklubski miting
Najboljši rezultat dosegel Penca - 300 m: 35,6

V nedeljo je bil v Novem me
stu medklubski miting, na kate
rem je nastopilo 80 atletov iz 
Novega mesta in Ljubljane. Naj
boljši rezultat je dosegel član

Rezultati: pionirke -  100 m: Za- 
letelj 13,6, Avsec 13,7; 200 m: Zalc- 
telj 28,2, Papež 29,3; višina: Peča- 
ver 1,40; daljava: Avsec 4,33 metra 
(vse Novo mesto). Pionirji: 100 m: 
Kraševec 12,1, Stupar 12,3; 300 m: 
Kraševec 40,2 Štupar 40,7; višina: 
Bartol 1,75, Kovač 1,65; daljina: 
Kranjčič 5,63, Saje 4,91; kopje: La-
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REPUBLIŠKO PRVENSTVO 
V DOLENJSKIH 

TOPLICAH

Potapljaška zveza Slovenije in 
Klub za podvodne aktivnosti iz 
Novega mesta bosta pripravila v 
petek in v soboto republiško 
prvenstvo v plavanju s plavutmi 
in hitrostnem plavanju, ki bo v 
Dolenjskih Toplicah. Prvenstva 
se bodo udeležili vsi najboljši te
kmovalci iz Slovenije, tako da 
bodo gledalci lahko videli pla
valce, ki bodo kasneje nastopili v 
istih disciplinah še na državnem 
prvenstvu, ki bo 12. in 13. prav 
tako v Dolenjskih Toplicah.

METLIKA -  V prvenstveni 
tekmi republiške mladinske košar
karske lige so v Metliki gostovali 
igralci Kočevja in v izenačeni tekmi 
tesno zmagali s 73:76. Pri domačih 
se je izkazal s točnimi meti Janko
vič, pri gostili pa odlični Gregorič.

Olimpije Janez Penca v teku na 
300 metrov, pri dom ačih atle
tih pa so se izkazali člani šta
fete 4 x 100 m: Šimunič, La
pajne in Bartol.

pajne 50,04, Marolt 35,90 (vsi Novo 
mesto). Mladinke -  100 m: Rihar
13.8, Brulc 14,0; 4 x 100 m: Novo 
mesto 55,5; višina: Beg 1,35, dalji
na: Rihar 4,41, Tovšak 4,02; krogla: 

'Padovan 9,80; kopje: Valentič 
24,69, Poredoš 24,30 (vse Novo me
sto). Mladinci -  100 m: Keržan 
11,3, Kramer 11,5*, višina: Rangus 
1,75; daljina: Križman 5,74 (vsi N o
vo mesto). Člani -  100 m: Šimunič 
(N. m.) 11,0, Lampič (01) 11,2; 300 
m: Penca (01) 36,6 Lampič (01)
35.8, Dragaš (N. m.) 36,5; 800 m: 
Zebre 1:58,3 (01); 4 x 100 m: Novo 
mesto 43,3 Olimpija 44,7; daljina: 
Dragaš (N. m.) 6,38; krogla: Štimac 
(01) 15,78.

NAJBOLJŠE ŠŠD -  
OŠ PREBOLD

Prejšnjo soboto se je na Planini 
nad Sevnico zbralo nad 500 mladih 
športnih delavcev iz šolskih športnih 
društev ter njihovih mentorjev iz vse 
Slovenije. Prišli so na zaključno pri
reditev ob razglasitvi najboljših šol
skih športnih društev v Sloveniji. Na 
športnopolitični manifestaciji je naj
prej spregovoril o vlogi mladih pred
sednik RK ZMS Ljubo Jasnič, pod
predsednik RC ŠSD Vlado Dernač 
pa je prisal pomembnost delovanja 
ŠŠD na šolah.

Naslov najboljšega ŠŠD na osnov
nih šolali so že tretji zapored osvojili 
športniki iz osnovne šole Prebold

krat preloženi zaostali tekmi pome
rile dom ače igralke z odbojkaricami 
novomeške Krke. Novomeščanke, ki 
niso igrale z najboljšo postavo, so se 
razigranim igralkam Jesenic slabo 
upirale in tekmo gladko izgubile s 
3:0 (7, 4, 5). Za Novo mesto so na
stopile: Rajer, Adamčič, Fila, Selan- 
čič, Gostiša, Zevnik in Plantan.

Novomeščanke so se na lestvici 
uvrstile na četrto  mesto. V šestnaj
stih srečanjih so desetkrat zmagale.

TEČAJ ZA V O D N IK E

Prejšnji teden se je v organizaciji 
ObZTK Brežice končal v Brežicah 
gimnastični tečaj za vodnike ŠŠD in 
TVD Partizan iz Dolenjske, Zasavja 
in Posavja. Tečaja se je udeležilo 78 
kandidatov, ki so imeli v dopol
danskih urah praktični del, v popol
danskih urah pa teoretični del semi
narja. Tečajniki so vadili pod vod
stvom znanih gimnastičnih stro
kovnjakov, v prostem času pa so si 
ogledali Posavski muzej in se kopah 
v Cateških Toplicah.

Za izpopolnjevanje obširnega pro
grama je skrbel profesor Jože Seni
ca, za organizacijo pa Darko Šetinc.

OB KONCU ŠOLE -  
PRVENSTVO

Konec šole so atleti na OŠ Grm v 
Novem mestu „proslavili41 na svoje
vrsten način: pripravili so atletsko 
tekmovanje, na katerem so nastopili 
tudi športniki iz nižjih razredov in 
dosegli nekaj obetajočih rezultatov 
in šolskih rekordov.

Rezultati: cicibani -  60 m: 
Zorko 9,5; Lapajne 9,6; 200 m: Še
ga 33,3; Pugelj 33,6; višina: Matoh 
100 m; Voglar 90 cm; daljina: Primc 
3,50; Spudič 3,25; žogica 300 g; 
Kristan 31,50; Potrč 30,50; cici- 
banke -  60 m: Dular 10,2; Pavlovič 
10,3; 200 m: Turk 37,6; Galič 38,6; 
višina: Zelnik 90 cm; Gričar 90 cm; 
daljina: Kraševec 310 cm; Golob 
290 cm; žogica 300 g: Todič 25,00; 
Šetina 19,50; pionirji -  60 m; Kra
ševec 7,5; Keržan 7,7: 400 m: Kapš 
58,9; Čampa 59,9; višina Bartol 76 
cm; Kovač 165 cm; daljina: Kranj
čič 540 cm; Saje 487 cm; krogla: 
Lapajne 11,95; Mijajlovič 10,68; -  
pionirke -  60 m: Bele 8,2; Rihar 
8,3; 400 m: Zaletelj 46,2; Papež 
48,7; višina: Gutman 135 cm: Peča- 
var 135 cm; daljina: Avsec 439 cm; 
Tovšak 430 cm; krogla: Progar 9,30; 
Sever 8,00. Skupaj je bilo 260 na
stopajočih.
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VPRAŠANJE
— Kdo od nas treh torej ukazuje v tej hiši, ti ali 
tvoja mama?!

SCHIEDEL —  YU —  

Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi

PGP

GRADNJA ŽALEC

Polenfaki B»l || pred 20 leti

Borba za pojmovanja
POSPEŠEN RAZVOJ socialističnih odnosov v naši družbi je 

osnovna značilnost našega družbenega dogajanja v zadnjih štirih 
letih. Administrativni sistem upravljanja se je preživel, nadaljnji 
napredek pa je nujno zahteval, da pospešimo razvoj socialistične 
demokracije in da uvajamo gospodarski sistem, ki bo  materialna 
podlaga in vsebina te demokracije. Naš novi gospodarski sistem 

.in  socialistična demokracija predstavljata edinstveno celoto; v 
njih vidimo temelje razvoja. Vsakemu poštenemu državljanu te 
države je treba omogočiti, da se bo z dem okratičnim i sredstvi v 
okviru naših dem okratičnih ustanov boril za svoje koristi in 

pojmovanja.

TIHO SO SIKALE številne škropilnice po gorah semiške gore 
25. junija. Nestalno vreme in tem peratura sta največji nevar
nosti za vinograde, česar se izkušeni vinogradniki dobro zave
dajo. Pohiteli so z drugim škropljenjem, da jih ne prehiti ne
varna peronospora. Poleg tega sta bila prejšnji dan v Semiču in 
okolici dva izredno huda naliva, zlasti eden je bil takšen, da ga 
ne pomnijo v Semiču najstarejši ljudje. Povzročil je veliko ško-

d°POROČALI SMO, da bo Novo mesto uvedlo najmodernejšo, 
to  je fluorescentno razstvetljavo. Ta razsvetljava ima mnogo 
prednosti, glavna je vsekakor ta, da porabi mnogo manj toka 
kakor navadne žarnice. Zamisel prizadevnega lljudskega občin
skega odbora se že uresničuje, oziroma je delno že uresničena. 
Prva flourescentna žarnica je posvetila na Glavnem trgu 21. jun i
ja, sedaj pa svetijo že štirih ena pri mostu v Kandiji, dve na 
Glavnem trgu in ena pred Spomenikom talca.

KULTURNA SKUPINA gimnazije in osnovne šole je prejšnji 
teden priredila v domu onemoglih v Metliki lepo uspeli koncert. 
Nastopili so tudi štirje cicibančki s pesmico o Kekcu. Po kon
certu so malim prirediteljem pripravili čajanko, z oskrbovanci v
domu pa so se tudi slikali.

F . (Iz DOLENJSKEGA LISTA
2. julija 1954)

  '* * * - -  .

mm
Z g o d ilo  s e je .V .

SRHLJIV GOVOR -  Na sveča
nosti v čast Alfreda Hitchcocka v 
New Yorku je nekaj besed sprego
voril tudi slavljenec sam. Njegov go
vor je bil povsem v slogu filmov, ki 
jih ta znameniti režiser ustvarja. 
Hitchcock je med drugim dejal: 
„Zame so najlepši domači umori, 
storjeni z nežnostjo in pozornostjo 
na enostavnih kosih pohištva, na 
stolu ali v kadi. Najbolj pa me raz
buri kakšen gangsterček iz pod
zemlja, ki ubije celo žrtev, kateri ni
ti predstavljen ni bil.“

SRAMOTA -  Veliki pisatelj D. 
H. Lawrence nima v svojem rojst
nem mestecu Eastvvoodu spomenika 
niti ulice, ki bi se imenovala po 
njem. Nedavno so nekateri meščani 
hoteli imenovati neko ulico po glav
ni osebi iz Lawrencevega romana 
„Ljubimec lady Chatterly“ , toda ne- 
leteli so na ogorčen protest gospo
dinj, tako da so se morali namenu 
odpovedati. Gospodinje so menile, 
da bi bila to za mesto velika sramo
ta. Vrle gospodinje so pozabile, da 
za mestece Eastwood ne bi nihče ve
del, če se v njem ne bi rodil mož, 
čigar ime je meščanom v tako sra
moto.

KUHANA KONTRACEPCIJA -  
V nemškem mestecu Muhldorf so 
občinski možje sklenili, da se znebi
jo  velikega števila golobov. Najeli so 
nekaj delavcev, da so stikali za go
lobjimi gnezdi, pobrali jajca iz njih, 
jih skuhali in vrnili v gnezda. Tako 
so golobice valile kuhana jajca. Če 
bi jim jajca pobili ali zmetali proč, 
bi brž znesle nova, tako pa so s ku
hanjem jajc odkrili najboljši način 
ptičje kontracepcije.

REKORD -  Nemški študent To
mas Niehaus je pred kratkim posta
vil nov svetovni rekord v vrsti tistih 
malo trčenih. Napisal je najdaljše pi
smo na svetu. Pisati gaje  začel 1971 
svoji ljubljeni, toda ker gaje  končal 
šele letos, porabil pa zanj veliko pro
stega časa, se je njegova ljubljena 
medtem premislila, zdaj ne ve, ko
mu naj pismo pošlje. Sicer pa je vse
eno: bral ga verjetno ne bo nihče.

KENNEDY OROPAN, -  Sina tra
gično preminulega ameriškega pred
sednika Johna Kennedyja je v parku 
ustavil neki fant in mu ukradel teni
ški lopar, kolo ter pobegnil. Štiri
najstletni Kcnnedy je poklical na 
pom oč policijo, ki pa storilca ni na
šla. Tako bo uboga mama gospa 
Onassis pač morala kupiti novo kolo 
in nov lopar. Upajmo, da jo ti stro
ški ne bodo preveč prizadeli.

TUDI ŽENO -  Ugandski državni 
voditelj Idi Amin Dada je nepopu
stljiv, kadar gre za kršitev predpisov. 
Ločil sev je od treh svojih žena, ker 
je menil, da so hotele izkoristiti svoj 
položaj za pridobivanje materialnih 
dobrin. Šel pa je še dlje: eno svojih 
žena je dal zapreti, ker so jo  na meji 
zalotili pri tihotapljenju. Amin je 
hrabro izjavil: „Zaprl bi tudi britan
sko kraljico, če bi tihotapila!"

BLAGOSTANJE -  V poslovnem 
združenju proizvajalcev kruha in pe
civa Jugoslavije trdijo, da v naši 
državi vsako leto zberemo toliko za
vrženega starega kruha, kolikor ga 
pojedo v Crni gori približno v dveh 
letih. To žalostno dejstvo so omilili 
s pristavkom, da ves kruh ae gre v 
odpadke, ampak z njim krmijo tudi 
živino.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Ko bode ščuk dovolj v mreži
( K a k o  b o d e )  jel delovati Tritsch, ki j e  

kupil Dvor, da si podjarmi v kratkem času kar 
največ Dolenjskih kmetov, to  lahko povemo že 
naprej. Najprvo se bode proglasil dobrotnikom ; 
v njegovi tovarni in rudokopu imelo bode nekaj 
ljudi zaslužek, nekaj družin kratko trajajoči 
vsakdanji kruh. Potem si bode^znal pridobiti na
klonjenosti ljudstva, kmet ga bode povzdigoval 
ko t svojega rešitelja in rade volje mu bo prodal 
ped svojega zemljišča, da ga sprejme za delavca 
v tovarno in cela družina kmetova bode služila 
„blagim “  nameram gospoda Tritscha, ki bode 
izvestno pripeljal celo tolpo sčasoma na Dvor. 
Tako bo šlo v jednem tiru dalje. Naposled pa, 
ko bode ščuk dovolj v mreži, potegnit bode zvi
ti ribič mrežo iz vode in uboge bodo capljale v 
poslednjih vzdihih.

(N a  L a š k e m )  sedaj vlada le to  prero
kuje, kako in kje bi mogla še kaj denarja dobiti, 
ker dolgov že ne more več delati, sicer propade 
vse. To je vsoda vlade, katero je krivica spravila 
v življenje.

( Z n a n o  j e)), ,da so naši vrli Leskovčani 
pred nekaterimi meseci ustanovili gasilno dru
štvo, ter si priskrbeli brizgalnico. Dolgo časa je 
počivala brizgalnica. Šele pred nekaj dnevi so jo  
morali rabiti. Ob kakej 8. uri zvečer začel je 
goreti z krmo napolnjen kozolec v Veliki vasi. 
Ko so naši ognjegasci zvedeli o nesreči, prihiteli 
so z nenavadno hitrostjo na kraj nesreče, omeji
li ogenj in tako prvič pokazali svojo spretnost. 
Pravijo, da je zažgal nek postopač, ker mu go
spodinja ni mogla postreči z mlekom.

( N e s r e č a . )  V Brezji pri Gorjupu padel je 
po nesreči sedem let stari sinček Janez v jamo, 
v katerej so apno gasili.'Čeravno so dečka takoj 
potegnili iz vrele brozge, se je revež vendarle 
tako opekel, da j e  po preteku 13 silno m učnih 
ur časa umrl.

( G r o m o v i t i h )  dni bilo je tukej v Do
brovi od februvarija pa do sedaj vže celih dvaj
set

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. julija 1894)

Požrešni
topovi

Čaščenje boga vojne, 
Marsa, stane gotovo več ko t 
vse druge religije sveta sku
paj in postaja iz leta v leto 
dražje. Kot da ostajajo vsa 
mirovna prizadevanja brez 
haska, neproduktivne mili
jarde, porabljene za oboro
ževanje, se nenehno kopičijo 
in bodo letos dosegle fanta
stično vsoto — 250 milijard 
dolaijev.

Na vzhodu in na zahodu 
govorijo o miru in se, ko t 
trdijo, pripravljajo le na 
obrambo. Toda ta obramba 
stane narode vse več. Izraču
nali so, da so vojni izdatki 
pakta NATO zdaj dvakrat 
večji, ko t so bili le ta 1964, 
in dosegajo polovico vseh 
oboroževalnih stroškov na 
svetu. Zaradi ravnovesja, ki 
je po vojaški logiki nujno, 
vzhodni blok ne sme zaosta
ja ti v oborožitvi in tako smo 
priča oboroževalni tekm i, ki 
ji še ni videti skorajšnjega 
konca kljub sporazumu o 
omejitvi oboroževanja med 
ZDA in ZSSR.

Pariški list „Le M onde“ je 
v francoskem obrambnem 
ministrstvu izbrskal po 
datke, po kakšnih cenah 
(brez carinskih omejitev) 
prodaja Francija orožje dru 
gim deželam. Cene so na
slednje: granata za tank sta
ne d o  1.320 frankov (en 
frank je 312 dinarjev), tank 
AMX -  30 stane 2 milijona 
frankov, fregata 470 milijo
nov, minolovec 57 milijo
nov, podmornica 152 milijo
nov, izvidniško letalo Migare 
7,4 milijona, helikopter 16,8 
milijona frankov itd. In koli
ko  stane potem  še šolanje 
osebja, ki sodobno orožje in 
vrhunsko tehniko ume upo 
rabljati!

Združene države Amerike 
so največji trgovec z orož
jem  na svetu. Skoraj polovi
co vse trgovine z orožjem 
opravijo same. Imajo pa vse 
več tekmecev. Izvoz orožja 
dosega že 10 milijard dolar
jev na leto in vseskozi nara
šča. Orožje je postalo iskan 
izvozni izdelek, za katerega 
se ne vprašuje, koliko stane, 
pač pa, kakšne so njegove 
tehnične prednosti. Le kam 
plovemo?

Zakajeni
nekadilci

Dirkanje z motorji je  mnogo 
bolj nevarno ko t z avtomobili. 
Poklic dirkača med najnevarnej
šimi.

Nevarni 
poklici,

Zavarovalne družbe redno 
statistično obdelujejo vsako
vrstne nesreče, obenem pa po 
skušajo ugotoviti relativno ne
varnost posameznih poklicev. 
Nedavno je ameriška zavaro
valna družba Metropolitan Life 
Insurance končala posebno štu
dijo in sestavila listo najnevar
nejših poklicev.

Med najnevarnejša p očetja  so 
uvrstili iskanje spužev. Na srečo 
je ljudi, ki se ukvarjajo s tem 
poklicem, zelo malo, saj so na
ravne spužve na trgu že povsem 
izrinile umetne gobe, zato v štu
diji niso namenili toliko pozor
nosti temu poklicu. Veliko bolj 
jih je zaskrbel podatek, da med 
najnevarnejše poklice spada dir
kanje na m otorjih, saj je poklic
nih m otorskih dirkačev na sve
tu precej. V nasprotju z ustalje
nim mnanjem se je pokazalo, da 
avtomobilski dirkači niso izpo
stavljeni tolikšni nevarnosti. 
Smrtnih nesreč in težjih po
škodb je med njimi občutno 
manj ko t med dirkači na m o
torjih. V sam vrh so se uvrstili 
tudi akrobati na trapezu in 
vrvohodci.

Na drugi listi so sestavili se
znam najnevarnejših poklicev, 
ki so množičnejši od omenje
nih. Na prva mesta po številu 
smrtnih nesreč so prišli drvarji, 
takoj za njimi pa čuvaji v ban
kah, delavci, ki imajo opravka z 
eksplozivi, rudarji v rudnikih 
antracita, električarji, ki delajo 
na daljnovodih, gradbeniki je 
klenih konstrukcij, policisti in 
visokomorski ribiči.

Med poklici, ki so izredno 
redki in se le malo ljudi ukvarja 
z njimi, tako da tudi statistični 
podatki ne morejo biti preveč 
verodostojni, pa se je na prvo 
mesto povzpel poklic ameriške
ga predsednika. Po podatkih sa
mo eden od treh predsednikov 
normalno konča svoje življenje.

H

Sole ni vec
„Šole ni več!“ so vpili 

otročaji iz Mišjega dola, ko 
so se vsuli skozi šolske duri. 
Mahali so s torbami, zvezki, 
knjigami in drugo šaro, ki jo  
morajo nositi v šolo.

Marsikje so na potu  proti 
domu, od vasi do vasi, goreli 
sredi belega dne kresovi iz 
knjig in zvezkov. Okoli njih 
pa so skakali šolarji. Eni so 
bili veseli zavoljo dobrih 
ocen, ki so si jih prislužil, 
drugi pa, akoravno so imel 
slabe ocene in bodo moral. 
ponavljati, so se veselili dveh 
mesecev sonca in prostosti.

Tudi učitelj je primahal 
za njimi ves obložen z zvezki 
in spisi kot nekdaj sodni 
pisar, kadar so se kmetje 
vsevprek pravdali. Nagovoril 
sem ga: „No, zdaj si pa le 
oddahni, da boš laže užival 
dva meseca brezdelja/ “

„Kaj? Brezdelje mi oči
taš, ko me čaka še cel kup 
pisanja in računanja po- 
dolgem in počez, ki ga

moram pošiljati na vse 
konce in kraje? “

„Le kaj boš tarnal? Mar
sikdo je že dejal: blagor
učiteljem poleti in zidarjem  
pozimi. Mar ni tako? “ šem 
ga zbodel.

„Ja, 1 za to  pa toliko  
učiteljev manjka, ko gredo 
raje drugam. Se v mestu jih 
ne dobijo več. Cel ducat jih 
iščejo v Ljubljani, pa jin ni 
in ni od  nikoder. Prav 
gotovo jim tudi tam ni z 
rožicami postlano," je še 
pristavil in s papirnim
tovorom zavil v svoje stano
vanje, da dokonča delo.

Tisto, da manjka učiteljev 
sredi bele Ljubljane, je pa 
čisto res. Enkrat je premalo 
šol, drugič učiteljev, naj
večkrat pa novcev zanje, kar 
se je tudi zdaj primerilo. 
Tako bom o imeli poslej 
novo matematiko in nove 
šole brez učiteljev, vendar se 
bojim, da bodo take šole 
presneto drage.

M ARTIN KRPAN

Bivanje s hudim kadil 
cem škoduje zdravju

Otroci, ki žive v druzint, ' 
kateri je vsaj eden hud kadilec, 
obole pol pogosteje na dihalnih 
organih ko t njihovi vrstniki, k 
žive v nekadilski družini. Tfr(, 
pojav je našel velik odjek ' 
strokovnih medicinskih publi
kacijah po vsem svetu. Raziska 
ve so nam reč pokazale, da tafc 
otrok sprejme v svoj organizeff 
prav toliko škodljivih snovi, ko1 
da bi sam pokadil nekaj cigar«1 
dnevno.

Vendar ne nosijo posledic 
skupnega življenja s kadile 
samo otroci. Žrtve tujeg1 
tobačnega dima so tudi odra^ 
ljudje, čeprav je njihova od 
pornost precej večja. Tod 
daljše prebivanje v prostori!1 
kjer se zelo veliko kad 
povzroča veliko pogostejše ob< 
lenje na dihalih in na krvnel 
ožUiu.

Res da ne kadi, toda če kad 
njegovi starši, je ta cigare! 
pokajena.

Medicinski strokovnjaki s 
dokončno tudi dokazali, < 
tako kajenje ko t stalno preb' 
vanje v tobačnem  dimu povzro| 
ča želodčne težave. Z rentgen, 
skimi posnetki so dokazali, dj 
želodec na zaužito količin1! 
tobačnega dima reagira tako, d 
se že napol prebavljena hrana i 
dvanajsternika vrne zaradi kr# 
nja mišic v želodec obenern 
žolčno tekočino, ki skupaj 
želodčno kislino poškoduj1 
sluznico v želodcu. Tak1
reagiranje se pojavi že po el1
sami cigareti, vendar le
primeru, da je želodec p ra z ^  
Kadilec, ki na tešče
cigareto, si torej pripravlja W  
ali slej bolezen na želodcu. J! 
ponovno velja enako za tiste,/! 
delajo in žive skupaj s tak^, 
strastnim uničevalcem tobak.

Prav bi bilo, da se hu { 
kadilci tega zavedo in 9 
vlečejo ene cigarete za drug; 
kadar so skupaj z drugim1 
zaprtih prostorih, saj ne škodj) 
samo sebi, ampak tudi dru

31. In zadnje dejanje drame ̂  
Ob pomolu stoji črna ' 

tisto najbolj ža lo stn o ,srĈ , 
črno vozilo — kabriolet. * | 
v trup ladje in Mediteran, 
bije ladjo iz pristanišča, 
nje, kriki galebov . . .  .

Dovolj tuge, dragi bralc

to*
sl
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KONFERENCA ZKS -  OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
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ČESTITKAM SE PRIDRUŽUJEJO TUDI KOLEKTIVI, KI SO SE 
PREDSTAVILI V DANAŠNJI PRILOGI

Spet je tu praznik, 4. julij, 
dan, ko  se spominjamo prvih 
krških borcev in vseh tistih, 
ki st) žrtvovali svoje življenja 
za to , da danes lahko v miru 
uživamo sadove našega dela 
in načrtujem o pot v boljšo 
prihodnost. Letos štejemo 
že triintrideseto leto po tra 
gediji v gozdovih Dobrave 
pri Brežicah, kjer je pod so
vražnikovimi streli ugasnilo 
deset mladih, pogumnih živ
ljenj. V naših srcih so ti ju 
naki vedno živi, spomin na
nje nas bodri pri uresniče
vanju ciljev za lepši jutri.

h ž -  Niko Kurent, predsednik 
občinske skupščine v Krškem.

l ju d e m  z a p o s l it e v  
DOMA

Z vsem, kar je značilno za le
tošnji občinski praznik, nas se
znanja predsednik občinske 
skupščine v Krškem ing. Niko 
Kurent v naslednjih vrsticah.

— S sprejetjem družbenega 
dogovora o gospodarskem, soci
alnem in regionalnem razvoju 
Posavja se je naša skupščina 
^rekla za široko m edobčinsko 
sodelovanje, za enakopravno 
vključitev v slovenski in jugo
slovanski prostor. Zavzemanje 
Za regionalno sodelovanje ne 
.pomeni zapiranja, ampak 
ustvarjanje materialne osnove 
Za uspešno povezovanje. •

Ključna spoznanja iz študije 
ob 15-letnem razvoju Posavja za 
obdobje 1971 -  1985 nam da
jejo dobra njerila za strategijo 
nadaljnjega razvoja. Poglavitno 
j?-’ .^ .zagotovim o kruh ljudem, 
ki živijo na našem obm očju. Za
to želimo odpirati nova delovna 
mesta in dvigati tehnološko ra- 
yen našega gospodarstva prek 
integracij ter štipendiranja stro
kovnih kadrov.

Naše gospodarstvo je že po
kazalo razumevanje v akcijah za 
združevanje sredstev za gospo
darske in negospodarske investi
cije in tako izpričalo politično 
zrelost in solidarnost. Edino ta
ka pot daje gospodarstvu in ob
čini možnost, da prideta do do
datnih finančnih virov in do no
vih delovnih mest.

Želim, da bi bila vrata sode
lovanja na področju industrije 
čimbolj odprta in da bi tudi 
druga obm očja pokazala razu
mevanje za razvoj naše regije, 
pri tem pa spoštovala načela 
enotnega slovenskega oziroma 
jugoslovanskega trga in svo
bodne menjave-dela ter bila pri
pravljena investirati pri nas.

Nekatere najnovejše raziska
ve kažejo, da smo ena izmed 
redkih regij, ki razpolaga s pre
sežkom-delovnih moči. Podatki 
iz koncepta o gospodarskem re
gionalnem in socialnem razvoju 
Posavja kažejo, da pri nas iz
redno primanjkuje investicijskih 
sredstev. Kapital iz razvitejših 
območij do sedaj ni dotekal v 
regijo ustrezno njenim produk
cijskim in lokacijskim pogojem. 
Investicije v osnovna sredstva in 
sredstva skupne porabe na pre
bivalca so bile v Sloveniji po
prečno dva do trikrat večje kot 
naložbe na prebivalca v Posavju. 
Opremljenost živega dela z 
osnovnimi sredstvi pa je v Slo
veniji poprečno za 60 odst. bo
ljša ko t v gospodarstvu in druž
beni dejavnosti Posavja.

Razvijati bomo morali pred
vsem naše srednje šolstvo, pri 
čemer se bom o obračali za po
moč na republiške organe. Naš 
cilj je, da bi izšolano mladino 
zadržali doma.

V naši občini pripisujemo ve
lik pomen kulturi in turizmu. 
Občina ima velike možnosti za 
njuno nadaljnje razvijanje, zlasti 
kultura ima tradicijo in uspehe, 
ki jih žanje predvsem Kostanje
vica.. Zaradi tega smo namenili 
veliko sredstev obnovi občin
skih cest, ki bodo na eni strani 
približale oddaljene kraje indu
strijskim centrom, na drugi pa 
odprle najlepše predele občine 
za km ečki turizem in druge 
vrste rekreacije. Nadaljevali bo
mo z adaptacijo kostanjeviškega 
in brestaniškega gradu. Podpi
rali bomo tudi telesno kulturo, 
ki je šele z ustanovitvijo te- 
lesnokulturnih skupnosti dobila 
večjo možnost za razmah in 
množičnost.

NOVE INVESTICIJE - 
GIBALO NAPREDKA
-  Občini Krško se ta čas 

obetajo pomembne naložbe. Ali 
jih lahko na kratko predstavite 
občanom?

-  Med večje investicije 
uvrščamo razširitev proizvodnih 
zmogljivosti v tovarni papirja, 
kjer gre obenem za pomembno 
usklajevanje skupnih interesov 
proizvajalcev in potrošnikov. 
Kolektiv tovarne je v tem pri
meru presegel občinske meje, s 
tem da je srečno združil težnje 
celotnega jugoslovanskega trga 
in v svoja prizadevanja vključil 
tudi sosednjo republiko Mad
žarsko.

Drugi objekt, pomemben 
predvsem za ustvarjanje ener
getske osnove v Sloveniji in na 
Hrvaškem, je graditev jedrske 
elektrarne v Krškem. Pričakuje

mo, da bo to  prineslo k nam 
popolnom a drugačno razgiba
nost tudi v turizmu in kultur
nem življenju. V naše kraje bo 
do prišli visoko specializirani 
strokovnjaki. Zaradi zahtevne 
strukture zaposlenih bo ta 
objekt spodbudil razvoj trgovi
ne; gostinstva, zdravstva, storit
venih dejavnosti itd. Postal bo 
gibalo napredka.

Drugi pomembni energetski 
objekt gradi elektrarna v Bresta
nici. Z njim bomo skušali naglo 
premostiti težave pri oskrbi z 
električno energijo, ki je eden 
največjih problemov Slovenije 
in Jugoslavije. Istočasno z iz
gradnjo elektrarne v Brestanici 
želimo rešiti transportne težave 
senovsko-brestaniške kotline z 
razširitvijo predora, ki bo odprl 
dolino za težki železniški tran
sport.

Potem je tu še Senovo, kjer 
bo zrasla kartonažna tovarna. 
Prav zdaj tečejo priprave za 
družbeno verifikacijo in pri
četek gradnje. Tovarna bo nudi
la kruh 250 rudarjem oziroma 
občanom  tega okoliša. Raču
namo, da bo končana v 1976. 
letu.

Zelo pomemben proces, ki se 
trenutno odvija, je združevanje 
kovinsko predelovalne industri
je v občini in zunaj njenih meja. 
To nam obeta boljše ekonom 
ske rezultate. Tri podjetja v ob
čini -  Preskrba, Agrokombinat 
in Turist hotel Sremič — se ta 
čas zrUžujejo v sestavljeno de
lovno organizacijo, znotraj ka
tere je možna nadaljnja integra
cija.

Letos se uresničuje občanom 
dolgoletna želja po graditvi nad

voza čez železniško progo. Nad
voz v Krškem je bil 18. junija 
sprejet v program republiške 
skupnosti za ceste. S polaga
njem temeljnega kamna dne 4. 
julija se začenja gradnja tega ta
ko težko pričakovanega pro
metnega objekta. V Krškem bo
mo morali zgraditi še hotel in

Vas Raka — središče letošnjih svečanosti v počastitev praznika občine Krško. Kraj je te dni dobil široko 
asfaltno cesto do Smednika.

Franc Juvane, predsednik izvrš
nega sveta občinske skupščine v 
Krškemu „Kmetijstvo dobiva v 
naši družbi vedno pomembnejše 
mesto. Tudi naša občina se bo 
vključila v „zeleni program“ z 
vsemi dejavniki, ki jih ima na 
voljo. S tem bom o zadostili že
ljo kmečkega življa in učvrstili 
obrambne sposobnosti obm oč
ja, posebno hribovitih predelov. 
Pri teh akcijah se obračamo na 
vse občane z željo, da bi pod
prli naša prizadevanja, saj bom o 
sprejete cilje dosegU le z vklju
čevanjem vseh družbeno-poli- 
tičnih organizacij, društev in 
posameznikov. Pozivamo jih k 
složnosti, solidarnosti in en o t
nosti."

kulturni dom. Za kulturni dom 
pričakujemo pom oč občanov 
in delovnih kolektivov.

ŠOLA IN VRTEC 
ODPIRATA VRATA

Dosežke in potrebe v šolstvu 
predstavlja podpredsednik ob
činske skupščine Ciril Plut. Pre
pustimo mu besedo!

-  Velika pridobitev za obči
no je letos nova osnovna šola v 
Koprivnici. Gradijo jo  s pri
spevki občanov, delovnih orga
nizacij in posojilom republiške 
izobraževalne skupnosti. To jc 
šola za 200 otrok s Kozjanske
ga, ki jih bo septembra sprejela 
pod eno streho.

Do 20. avgusta bo v Bresta
nici dograjen nov otroški vrtec 
za 70 otrok. Pionir ga gradi iz 
sredstev, ki se zbirajo iz pri
spevka za otroško varstvo pri

TIS Krško. Vrtec bo veljal 1,3 
milijona.

V Krškem čaka na verifika
cijo tehniška srednja šola. K o
munalni sklad je dal za dogra
ditev 500.000 din, šola sama je 
prispevala 1,5 milijona din, raz
liko do 4,5 milijona din pa bo
do krili s krediti RIS. Šolo bo
do dograjevali v etapah. V krški 
občini so sedaj že štiri samo
stojne osnovne šole z enoizmen
skim poukom, in sicer v 
Krškem, v Brestanici, na Seno
vem in v Koprivnici. Delo je tre
nutno najtežje v Leskovcu, z 
dvajsetimi oddelki v dveh izme
nah. Za pouk je primernih le 
osem oziroma devet učilnic. 
Kraj nujno potrebuje novo šolo.

V Podbočju je bila šola ob
novljena po vojni, vendar ima 
premalo prostorov in je  brez te
lovadnice. V Kostanjevici imajo 
pouk v dveh izmenah. Tudi tam 
nimajo telovadnice, kakor tudi 
ne na Raki, kjer jim  prav tako 
primanjkuje učilnic.

Največje skrbi nam povzroča 
šola Gorenji Leskovec. Za ta 
odročni kraj ne dobimo več 
učiteljev. Učence višjih razre
dov bomo prešolali na Senovo. 
Do jeseni bo treba zgraditi ce
sto Dovško-Kališevec, da bo 
kombi lahko prevažal učence. 
Del učencev bo na željo staršev 
obiskoval pouk na Blanci.

Z ASFALTOM DO VASI
Tako kot prejšnja leta tudi 

letos nadaljujemo s komunal
nim urejanjem centra in pode
želja. Srečujemo se z zahtevami 
po modernizaciji občinskih 
cest, za katere so tudi prebivalci 
pripravljeni prispevati svoj de
lež. Žal občinskih sredstev ni 
dovolj, zato lahko le postopo
ma ustrežemo željam občanov. 
Letos smo asfaltirali 28 km ob
činskih cest in 4 km republiške 
ceste do Rake.

Asfalt so dobile ceste Mali 
Podlog-Gržeča vas-Gorica, 
Leskovec-Golek in naselje Veli
ki Trn, Smednik-Raka, Krško- 
Zdole, Kostanjevica-Oštrc, Bre- 
stanica-Ribnik, naselje Ai me
ško, Dolenja vas-Pesje.

Skupna vrednost je 9 mili
jonov din. Od tega bodo zbrali 
občani 1,5 milijona, sredstva pa 
bodo prispevali še občinski 
cestni sklad, delovne organiza
cije in republiška skupnost za 
ceste. Poudarjam, da je pri
spevek prebivalstva zelo velik, 
večji od davkov, od katerih se 
steče v občino 1 milijon din.

OBČINA KRŠKO DANES. JUTRI, PO JUTRANJIM



Sladki žvečilni bomboni iz krškega Imperiala dobivajo nenehno nove odjemalce doma in po 
svetu. Prav zato bodo tovarno razširili in še povečali asortiment izdelkov.

SLADU BOMBONI IZ S K E Č U  M PEIALA
Otroci in odrasli imajo radi BAZOOKO. Odslej dobite sladke 
bombone tudi z okusom grozdja. Nagrade brez žrebanja!

NOVO! BAZOOKA Z OKUSOM GROZDJA!

Jugoslavija je  osemdeseta dežela, v kateri prodajajo naj- 
boljše žvečilne bonbone na svetu, znane pod imenom 
Bazooka (bazuka). Vsak trenutek si jih lahko privoščite. 
Zato, da jih  v trgovinah nikoli ne zmanjka, skrbi Imperial 
Krško, temeljna organizacija združenega dela ljubljanskega 
kom binata ŽITO. Bazooko izdelujejo po licenci ameriške 
firme Topps.

Sladki žvečilni bonboni' 
Živilskega kombinata ŽITO 
- T O Z D  I MP E R I A L  
KRŠKO dobivajo iz leta v le
to  nove odjemalce in prija
telje doma in po svetu. 
200-članski kolektiv si priza
deva, da bi strokovne slubže
v kombinatu temeljito obde
lale zunanji trg in predstavile 
potrošnikom kvalitetne iz
delke iz Krškega. To zlasti

zato, ker v Krškem načrtuje
jo razširitev proizvodnih 
prostorov in do leta 1980 
podvojitev količinske proiz
vodnje. Na ta način bodo 
lahko trgu ponudili širok*in 
izpopolnjen asortiman izdel
kov, ki ga bodo nenehno do 
polnjevali z novimi artikli. 
Odprli bodo nova delovna 
mesta in zaposlili predvsem 
žensko delovno silo.

Pekarna je prav tako po 
membna dejavnost v krškem 
Imperialu. S kruhom zalaga
jo občino Krško in del breži
škega območja. Kupci lahko 
izbirajo med blizu 20 vrsta
mi kruha in peciva. Izdelki 
so vselej sveži in kvalitetni.

Kolektiv Imperiala si pri
zadeva organizirati svojo 
TOZD po določilih nove 
ustave. Sprejel je že več sa
moupravnih sporazumov. 
Sedaj je v razpravi statut. V 
kolektivu so delovni samo
upravni organi in družbeno
politične organizacije.

IMPERIAL je med naj
večjimi TOZD v okviru 
kombinata ŽITO, saj dosega 
kar tretjino celotne akum u
lacije kombinata. Neglede na

to je kolektiv vselej za soli
darnostne odnose med 
TOZD in za reševanje skup
nih potreb ali potreb posa
meznih TOZD v kombinatu 
ŽITO Ljubljana.

V Imperialu še naprej ne
nehno skrbijo za družbeni 
standard zaposlenih. Tako 
kot doslej dobivajo zaposle
ni stanovanjska posojila, ku
pujejo pa tudi stanovanja v 
družbeni lasti. Tudi za re
kreacijo ne manjka denarja.

Kolektiv čestita svojim 
odjemalcem za dan* borca, 
občanom pa hkrati za ob 
činski praznik!

O

O

BAZOOKA JOE NAGRAJUJE BREZ ŽREBANJA

Za naslednje število nagradnih sličic, ki se končujejo s . 
številko 5, 15, 25, 35 -  lahko dobite:

1. edinstveno majico BAZOOKA JOE v vseh velikostih za 
30  sličic;

2. za šolo in dom  zanimiv pisalni set (nalivno pero, tehnič
ni svinčnik, kem ični svinčnik) za 25 sličic;

3. atraktivno BAZOOKA JOE žogo za 15 sličic;
4. sestavljivi model originalnega Rewell aviona za 14 sli

čic;
5. 10 letečih diskov s pištolo za 5 sličic;
6. dve okrasni nalepki BAZOOKA JOE za 3 sličice;
7. BAZOOKA JOE fluorescenčno značko, nepogrešljivi 

razpoznavni znak prijateljev BAZOOKA JOE za 2 
sličici.

Nepoškodovane sličice pošljite na naslov: „BAZOOKA 
JO E“ ŽITO, Ljubljana, Smartinska 154, 61000 Ljubljana. 
Naslov napišite čitljivo in točno  s tiskanimi črkami, če pa 
ste kandidat za prvo nagrado, napišite še, katero izmed sle
dečih velikosti majice želite (8; 10, 12, 14, 16). a
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Gradnja objektov za pripravo papirne mase iz odpadnega papirja, ki bo osnovna surovina za nov 
papirni stroj.

DOLENJSKI LIST

Skiadišče za star papir je pod streho. Sedaj imajo v njem uskladiščene dele novega papirnega strojd, ki 
so ga kupili v Angliji.

Št. 27 (2302) -  5. julija 1974

Tudi največji krški kolektiv 
Tovarna celuloze in papirja 
Djuro Salaj širi svoje zmoglji
vosti. Na več krajih tovarniške
ga prostora so velika gradbišča, 
ki kažejo, da gre za pomembne 
naložbe. Najprej naj omenimo 
skladiščni prostor, ki je že 
nared in sedaj v njem skladi
ščijo opremo za nov papirni 
stroj. Poleg omenjene hale 
gradijo prostore za pripravo 
papirne snovi iz starega odpad
nega papirja. Gradbišče novega 
poslopja za nov papirni stroj, ki 
bo stekel spomladi prihodnjega 
leta, je še posebno veliko. Na 
leto bo dal stroj 60.000 ton 
časopisnega papirja. Tako se bo 
proizvodnja roto papirja pove
čala od sedanjih 84.000 ton na 
144.000 ton na leto. Delež 
časopisnih papirjev, ki ga daje 
k^ška tovarna, se bo povečal od

75 odst. na 85 odst. vse 
jugoslovanske proizvodnje. Po
membno je tudi to, da bodo za 
povečano proizvodnjo roto
papirja uporabljali odpadni 
papir in le delno les.

Poleg te investicije, ki je v 
polnem razmahu, pa pripravlja 
kolektiv tudi investicijo v 
modernizacijo in razširitev se
danjih obratov za proizvodnjo 
celuloze. Proizvodnjo tega iz
delka bodo predvidoma pove
čali od sedanjih 56.000 ton na 
132.000 ton na leto. Za to 
investicijo je zainteresirana vsa 
slovenska papirna industrija in 
je del njenega razvojnega 
programa. Prav zato bodo 
kolektivi sodelovali pri investi
ciji s 87 milijoni dinarjev, kar je 
glede na splošne finančne 
razmere izredno velik delež. 
Računajo, da bodo nove

zmogljivosti v proizvoanji celu
loze začele obratovati že v 
drugem polletju 1976.

Obe omenjeni investiciji bo 
sta veljali več kot 80 milijard 
Sdin. Poleg soudeležbe sloven
skih papirnic so prispevala svoj 
delež tudi časopisna podjetja iz 
vse Jugoslavije in sicer približno 
5 milijard Sdin. Sodelovanje 
potrošnikov celuloze in časopis
nega papirja pri naložbi v krški 
tovarni kaže veliko zainteresira
nost za izdelke in je hkrati 
prispevek medsebojnemu sode
lovanju med proizvajalci in 
potrošniki ter opravičuje druž
beni pomen obeh investicij.

Pri sedanji zmogljivosti to 
varne, ki znaša približno 
120.000 ton celuloze in papirja, 
je zaposlenih 1.200 ljudi. Po 
konačnih investicijah se bo 
število zaposlenih povečalo na

i.ouu. ć. odpiranjem novih 
delovnih mest bo tovarna 
celuloze in papirja tudi na ta 
način pomagala k razvoju krške 
občine. Proizvodnja 230.000 
ton celuloze in papirja na leto, 
kar je približno 44 vagonov na 
dan, pa bo prinesla tudi 
finančni učinek. Tako kot 
doslej bo tovarna imela posluh 
za vse potrebe v kraju, saj je 
družbeni standard zaposlenih in 
vseh občanov še kako po
memben za dosego novih 
delovnih zmag.

Kolektiv tovarne celuloze in 
papirja JDjuro Salaj čestita 
občanom krške občine in vsem 
prebivalcem Jugoslavije za Dan 
borca in občinski praznik 4. 
julij.

Gradbišče poslopja za nov papirni stroj S II I v tovarni papirja in 
celuloze Djuro Salaj v Krškem.



skupna moč 94 megavvartov

ŠE LETOS PRVI
KILOVVATI
IZ>NOVE<

BRESTANICE
Pri elektrarni v Brestanici je 

zadnje mesece izredno živo, saj 
je okoli dosedanjih poslopij eno 
samo gradbišče. Nastaja nova 
plinsko-parna elektrarna, ki bo 
veljala 40 milijard Sdin. Grad
bena dela opravlja SGP Pionir- 
-TOZD Krško, montažna dela 
HlDROMONTAŽA iz Maribo
ra, inženiring pa inženirski biro 
Elektroprojekt iz Ljubljane.

Čeprav so nekateri mislili, da 
bo dosedanja 25 megawatna 
elektrarna na premog prenehala 
obratovati, se kolektiv s tako 
idejo ni nikoli sprijaznil. Kaj 
pomeni vsak vir energije, so 
pokazali tudi lani in letos, ko so 
zapolnjevali kritične vrzeli pri 
pomanjkanju električne energi
je.

Ne ukinitev zaradi zmanjša
nja zalog v Senovškem rudniku, 
ampak nova tehnologija in 
razširitev. Tak sklep je obveljal 
in danes nastaja v Brestanici 
najmodernejša elektrarna na 
tekoče gorivo. Nova investicija 
predvideva postavitev treh eno
osnih plinskih turbin s po 23 
megavvatov moči, ter vsaki 
turbini pripadajoči kotel za 
proizvodnjo 120 ton pare na

uro, s katero bodo poganjali 
dosedanje parne turbine. Novih 
69 megavvatov in starih 25 bo 
dalo skupno 94 megavvatov 
moči nove kombinirane plin- 
sko-parne elektrarne. Trije novi 
agregati bodo začeli obratovati 
že septembra - letos, januarja 
prihodnje leto pa bo stekel tudi 
stari del elektrarne, ki ga bo 
poslej poganjala para, segreta z 
izpušnimi plini vseh treh novih 
turbin.

Na velikem skladišču goriva 
postavljajo tri cisterne s po 
6.500 kub. metri prostornine in 
bo v njih mogoče vskladiščiti 
20.000 ton goriva. To bodo 
primarni bencini in kurilno olje, 
kasneje pa tekoči plin. Gorivo 
bodo dovažali po železnici, 
izjemoma pa tudi z avtocister- 
nam i. '

Prednost nove elektrarne je 
tudi v tem, da je možna 
minimalna onesnaženost in 
ogrožanje narave ter ljudi s 
škodljivimi snovmi v zraku ter 
da ni odpadkov in hrupa.

Glavni dobavitelj opreme je 
AEG-KANIS iz Zahodne Nem
čije in njegov kooperant 
Waagner-Buero iz Graza v 
Avstriji.

Nova elektrarna bo priključe
na na 110 kilovoltno razdelilno 
vozlišče v Brestanici, ki napaja 
Dolenjsko in Spodnje Posavje. 
Postavljajo že transformatorje 
in stikalne naprave. Iz analize 
potrošnje električne energije je 
razvidno, da bo nova elektrarna 
služila potrebam območij Do
lenjske in Posavja. Predvidoma 
naj bi elektrarna obratovala 
približno 5.000 ur letno.

Pri izdelavi investicijskega 
programa so upoštevali tudi to, 
da se zagotovi sredstva za 
odpiranje novih delovnih mest, 
saj se bo kolektiv elektrarne 
zmanjšal od sedanjih 180 ljudi 
na vsega 100. Elektrarna bo 
zato sodelovala pri novih 
naložbah, ki so predvidene v 
Krškem, Brestanici in na 
Senovem.

Kolektiv elektrarne tako kot 
doslej pomaga pri urejanju 
krajevnih potreb Brestanice in 
pomaga pri razvoju kraja, ki 
postaja vse pomembnejše sredi
šče v krški občini.

Kolektiv čestita občanom 
krške občine za praznik in Dan 
borca, 4. julij!

Skupna moč nove plinsko-parne elektrarne v Brestanici bo 94 megavvatov, kar je štirikrat več, kot je 
imela dosedanja, ki so jo poganjali s premogom.

Skladišče goriva za novo elektrarno obsega tri velike cisterne s po 6500 kub. metrov in bodo vanje 
lahko uskladiščili okoli 20.000 ton goriva. ✓
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NOVO MESTO
NOMA GRADBIŠČA IN BETONSKI IZDELKI
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NOVO MESTO

Pionirjevi gradbinci v 
Krškem imajo letos polne 
roke dela. Predvidoma bodo 
dosegli 140 milijonov celot
nega dohodka. Velika grad
bišča imajo v Rogaški Slati
ni, kjer gradijo luksuzen ho
tel Donat, zatem v Brestani
ci, kjer gradijo objekte za 
novo elektrarno, in v tovarni 
celuloze in papirja v 
Krškem, kjer gradijo objekte 
za nov papirni stroj ter ob 
jekte za predelavo starega 
papirja in pripravo papirne

mase. V Krškem gradijo 
trgovski paviljon za domačo 
Preskrbo, v Cateških Topli
cah so pred kratkim dokon
čali poslopje za sedemstezno 
kegljišče, sedaj pa dokonču 
jejo kopalne bazene, v Bre
stanici gradijo vrtec, na Ko
privnici šolo, imajo * pa še 
vrsto drugih manjših grad
bišč.

Stanovanja gradijo po hit
rem postopku z uporabo 
modernih tunelskih opažev. 
Gradbišča imajo v Sevnici, v

Krškem, na Senovem in dru
gih krajih.

Pridobitev in hkrati olaj
šava pri delu bo nova avto
matska betonarna, ki bo za
čela obratovati avgusta. Ve
ljala bo nekaj nad 3 milijone 
dinarjev. Na uro bodo pri
pravili 35-40 kub. metrov 
betona. Nova naprava je po 
membna zlasti zato, ker ve
čino objektov gradijo iz be
tona.

Blizu 800-članski kolektiv 
si prizadeva, da bi izpolnil

zaupanje investitorjev in do 
segal dobre poslovne rezulta
te, s tem pa večje zaslužke 
in boljše življenjske pogoje.

Kolektiv tesno sodeluje z 
vsemi dejavniki na območju, 
kjer. deluje, še posebno pa v 
krški občini, kjer je sedež 
TOZD.

Tudi v Pionirjevi tovarni 
gradbenih elementov TO- 
GREL na Drnovem pri 
Krškem nenehno povečujejo 
proizvodnjo. Proizvodni pro 

gram, ki je doslej obsegal le 
izdelavo montažnih hal, so 
letos razširili še na proizvod
njo montažnih elementov za 
stanovanjsko gradnjo po no
vi tehnologiji litega betona s 
tunelskimi opaži. Ti elemen
ti so stopniščne rame in no
silci, balkonske in vrtne 
ograje ter montažne fasadne 
plošče.

Največji obseg proizvod
nje so še vedno betonske ha
le. Na leto jih postavijo 
80.000 kvadratnih metrov.

Hale gradijo po vsej Sloveni
ji, na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, sedaj pa p r i 
pravljajo gradnjo tudi v Crni 
gori.

Blizu 50-članski kolektiv 
pa v sedanjih prostorih ne 
zmore izdelati vseh naročil 
in bodo proizvodne prostore 
povečali za 100 odst.

Oba Pionirjeva kolektiva v 
krški občini čestitata obča
nom za dan borca in občin- 
ski praznik!

Pionirjevi gradbinci iz Krškega imajo letos polne roke dela. Veliko gradbišče imajo v tovarni 
Papirja in celuloze, kjer postavljajo objekte za nov papirni stroj in pripravo papirne mase.

V Pionirjevi tovarni Togrel na Drnovem so razširili proizvodni program in razen montažnih hal 
izdelujejo še elemente za stanovanjsko gradnjo. Eden teh izdelkov so stopniške rame, ki jih 
vidimo na sliki.
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V dosedanjih prostorih kolektiv specializiranega podjetja za industrijsko opremo ne more ures
ničevati svojih nalog tako, kot bi želel. Zato bodo v bližini Kovinarske v Krškem začeli graditi

SPLOŠNO MIZARSTVO
KRŠKO

z obrati v KRŠKEM, KOSTANJEVICI in BRESTANICI 

nudi vso stavbno opremo in opremo za lokale po naročilu.

Priporočamo se za naročila in hkrati česti tamo za dan borca in praznik občine.

TRANSPORT KRŠKO

5
Nudimo solidne in cenene prevoze s tovornjaki. Občanom in poslovnim prijateljem česti- 
tamo za dan borca in praznik občine!^

Akademski kipar Tone rvraij je iztieiai v Kostanjevici veiik Kip Matije Gubca, ki ga bodo, potem ko bo 
odlit v bron, postavili v Krškem. Izdelek je nov prispevek znanega slovenskega umetnika kraju, kjer so 
potekali znameniti kmečki upori. Foto: M. Vesel

Opažne betonske plošče, ki jih izdeluje IGM SAVA v Krškem, so vse bolj iskane, saj se z njimi 
poenostavi gradnja stropov.

IGM SAVA KRŠKO:
OPAŽNO BETONSKE PLOŠČE

Tudi v minulem letu je 
kolektiv Industrije gradbe
nega materiala SAVA iz 
Krškega povečal obseg pro
izvodnje in zaposlil še 20 
ljudi. Osebne dohodke so 
imeli glede na kvalifikacijski 
sestav zaposlenih kar dobre, 
saj je bilo poprečje 2.307 
dinarjev. Ker nameravajo 
tudi letos obseg dela pove
čati, računajo na 25 milijo
nov celotnega dohodka, kar 
je 40 odst. več kakor lani. 
Spet bodo odprli nekaj 
novih delovnih mest, pri 
osebnih dohodkih pa bodo 
lovili korak z ostalimi v 
občini.V investicijskem pro 
gramu je na prvem mestu 
r az š i r i t e v  p ro izv o d n je  
O P A Ž N O - B E T O N S K I H  

^PLOŠČ, ki so jih začeli

izdelovati lani in je zanje vse 
večje povpraševanje. Na
menjene so za stanovanjsko 
in industrijsko gradnjo. Gra
ditev stropov z opažno- 
betonskimi ploščami je eno
stavno in ne potrebuje 
tesarjev, železokrivcev in 
zidarjev. Plošče izdelujejo za 
vse razpone in širine, od 30 
do 180 cm.

Drugi važnejši izdelek so 
montažne transformatorske 
hišice za transformatorje 
20 /0 ,4  KV, ki jih izdelujejo 
v sodelovanju z znanim 
podjetjem „Rade Končar" 
iz Zagreba. Pripravljajo 
peske za omete in posipe ter 
kamen. V gramoznici na 
Drnovem, kjer imajo separa
cijo, pripravljajo sejance 
vseh vrst, betone vseh

znamk, izdelujejo zidake 
debeline 7, 20, 25, in 30 cm 
ter plošče za tlakovanje.

Poleg transformatorskih 
hišic izdelujejo za potrebe 
elektrogospodarstva Še be
tonske podstavke za sanacijo 
lesenih drogov za daljno
vode.

V zadnjem času so 
modernizirali strojni park. 
Kupili so nov moderen 
nakladač, medtem ko priča
kujejo kombiniran tovornjak 
z dolgim kesonom in razkla- 
dalnim dvigalom za prevoz 
betonskih izdelkov, ki jih 
proizvajajo.

Kolektiv Industrije grad
benega materiala SAVA 
Krško čestita občanom in 
vsem poslovnim partnerjem 
za dvojni praznik!

Specializirano podjetje za 
industrijsko opremo SOP 
Krško nenehno povečuje 
obseg proizvodnje. Kolektiv 
šteje 240 zaposlenih in 27 
vajencev. Potem, ko so se 
pred leti odločili za speciali
zirano proizvodnjo naprav 
kot so lakirnice v kovinski in 
lesni industriji, razmašče- 
valne naprave in sušilnice, so 
program izpopolnili še z 
napravami za odpraševanje v 
lesni industriji, ki jih izdelu
jejo po lastnih načrtih in v 
sodelovanju z dansko firmo 
Moldovv. Z znano nemško 
firmo pa izdelujejo opremo 
za odpraševanje v težki 
kovinski industriji in v 
livarnah.

Ves ta proizvodni pro

gram dopolnjujejo tako, da 
vključujejo sedaj v proiz
vodni proces tudi svoje 
storitvene obrate, saj bodo 
na ta način lahko nudili vse 
od opreme za očiščevanje na 
delovnem mestu do naprav 
za očiščevanje vsega okolja.

Ker za tak obseg dela 
manjka predvsem strokov
njakov, bodo najprej razširili 
svoj inženirski biro v 
Ljubljani. V novih prostorih, 
ki so jih kupili, bodo 
zaposlili novih 20 inženirjev 
in tehnikov.

Svojih načrtov pa ne 
bodo mogli uresničevati v 
sedanjih pretesnih prostorih. 
Pripravljeno imajo vse po 
trebno za gradnjo novih pri 
Kovinarski v Krškem. Gra
dili bodo v dveh etapah.

Naložba bo veljala predvi
doma 22 milijonov dinarjev, 
30 odst. pa bo lastnih 
sredstev. Kasneje bodo pove
čali in modernizirali še obrat 
v Kostanjevici ter izpopolnili 
proizvod ii program.

Predvidevajo, da bodo v 
novih prostorih povečali 
storilnost, hkrati pa bo 
omogočeno normalno delo 
vsem strokovnim službam, 
ki sedaj ne morejo pokazati 
vsega, kar znajo.

Hkrati z opravljanjem 
proizvodnih nalog pa ko
lektiv nenehno sodeluje v 
razgovorih in pripravah za 
sodelovanje 7. ostalimi ko
lektivi kovinske stroke v 
občini. S Kovinarsko že 
iščejo stične točke, kjer bo 
možno sodelovanje.

Lakirnica v Mariborski livarni je ena izmed številnih 
Krškega.

K |[T)d T ilJI
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naprav, ki jih je izdelal in montiral SOP iz

D
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Kralj ugrabiteljev za zapahi
Celih pet let je bilo ime 

Luciana Liggioja na tiralicah 
Interpola, ki je slovitega pri
padnika sicilijanske mafije 
iskal v 115 državah. Letos 
pa je „kralj ugrabiteljev14, 
kakor so ga tudi imenovali, 
našel po t tja, kam or spada -  
v zapor.

Vse je kazalo, da bo veliki 
lopov nekaznovan preživel 
svoje življenje, še posebno 
po aretaciji pred leti, ko je 
policija prijela gangsterja v 
njegovem stanovanju, da bi 
mu sodili za umore. Toda

mafija, njegova zaveznica, ni V tem času je Luciano
mirovala. Pred sojenjem so Liggio m očno povečal svojo
člani porote prejeli anoni- dejavnost. Vse več ugrabitev
mna grozilna pisma, v kate- ' Je bilo, žrtve pa so b ilip red -
rih je mafija zagrozila s po- vsem sinovi in hčere velikih
morom vseh družinskih čla
nov porotnikov, če bo 
Liggio obsojen. Ko bi bilo 
treba izreči kazen, so se po 
rotniki prestrašili in Liggio 

. ni bil obsojen zaradi „pom a
njkanja" dokazov. Preselil se 
je v neko kliniko, toda še 
preden je bila vložena zahte
va po ponovnem sojenju, je 
skrivnostno izginil.

italijanskih in drugih indu
strialcev, saj so le-ti lahko 
plačali izredno visoke od
kupnine. Seveda Liggio sam 
nikakor ne bi mogel organi
zirati in izpeljati toliko ugra
bitev, ko bi ne imel m očnih 
in dobrih mafijskih zavezni
kov. Po ugrabitvi Paula 
Gettyja in mladega Torrieli- 
ja, za katerega je moral oče 
odšteti kar tri milijarde lir, 
se je zanka zadrgnila.

Policija je odkrila najprej 
skrivališče za ugrabljence na 
neki kmetiji, potem pa po 
nadaljnjem poizvedovanju še 
eno: apartman samega
„kralja ugrabiteljev". Doka
zov je bilo torej dovolj, da 

Vso 49-letnega gangsterja pri
jeli. Predal se je mirno in iz
ročil svoje orožje policiji, 
zraven pa se je smehljal, ko t 
da nima nobenih skrbi. 
Liggio verjetno računa, da 
bo slovita sicilijanska mafija 
z grožnjami in nasiljem spet 
preprečila njegovo obsodbo. 
Toda mož se moti. Tokrat je 
proti njemu toliko dokazov, 
da ne bo mogoče več upora
biti izrabljene pesmi „opro- 

Z nasmehom je Luciano Liggio odšel v spremstvu detektivov ščen zaradi pomanjkanja do- 
*n policajev tja, kam or sodi. kazov“ .
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vrstice za to , da opišemo pot ladje in njen pristanek. 
Vse to je potrebno, če naj sledimo vrtoglavemu doga
janju v naši naslednji zgodbi, katere srhljive podrobno
sti smo slišali že v U-gibovi prerokbi.

Črna ladja se je na sivem morju znašla v nemajhnih 
težavah. Metalo jo je sem in tja vse dni dolge poti in za 
konec je čakal kabriolet dolga stoletja, ostro čer. 
Razklala se je ladja in iz trupa je zdrsnil kabriolet s

Dragocenosti 
se selijo

Ameriški politiki in nji
hove žene vračajo dra

gocene nakite

Ameriška novinarka Maxine 
Cheshire je spravila v zadrego urad 
za darove v Beli hiši. Pred nekaj 
tedni je v nekem članku razkrila, da 
žena predsednika Nixona nezako
nito hrani izbirko briljantov, vredno 
okoli 50 tisoč dolarjev. Briljante ji 
je poklonil neki politik kot predsed
nikovi ženi, ona pa jih je zadržala 
zase, čeprav bi jih morala predati 
uradu za darove.

Članek je prestrašil druge politike 
in njihove žene, tako da je v urad 
pričelo prihajati vse več drago
cenosti, ki so leta domovale v hišah 
ameriških politikov. Žena bivšega 
podpredsednika Agnevva je predala 
diamantno in biserno ogrlico, ki jo  
je dobila v dar od prestolonasledni
ka Kuwaita; žena bivšega ministra za 
zunanje zadeve Williama Rogersa je 
vrnila zbirko rubinov in diamantov; 
žena senatorja Williama Fulbrighta 
pa je poslala vsa skesana v urad 
smaragdno zbirko nakita, ki jo  je 
dobila od nekegi naftnega velikaša.

Dragocenosti pa so začeli vračati 
tudi politiki, za katere Američani 
niso sodili, da bi bili veliki ljubitelji 
nakita. Nekdanji podpredsednik 
Hubert Humphrey je vrnil diamant, 
vreden najmanj 100 tisoč dolarjev, 
ki ga je njegova žena dobila od pred
sednika Zaira. Žal pa Humphrey ni 
mogel vrniti desetih dragocenih 
leopardovih krzen, ker jih je že pro
dal. Humphrey pa je tudi edini., ki se 
razbuija. Drugi tiho in čimbolj 
neopazno vračajo dragocenosti, nek
danji. podpredsednik pa rohni, da 
mu ni nihče nikoli povedal, da mora 
darove, ki jih sprejme kot ameriški 
državnik, vrniti, oziroma dati v urad 

• za darove. Humphrey je precej po
zabljiv mož, saj je kongres izglasoval 
zakon o tem v tistem času, ko je bil 
on podpredsednik.

svojim dragocenim tovorom.
Na morskem dnu, nedaleč od obale, je čakal kabrio

let dolga stoletja, nato pa ga je, vsega obraslega, pote
gnil na beli dan reven ribič. Ptodal ga je z vsem, kar je 
bilo v njem, beneškemu trgovcu s starinami, ta pa gaje 
— desetkrat dražje, seveda — ponudil strastnemu zbi
ralcu starin baronu von Potegonu iz . . . no, to je pa že 
naslednja zgodba! KONEC

Kendal Ghetsby

ZAKON M SIMPATIJA
Ko je ta človek sedel v moj taksi, sem mislil, da imam 

pred sabo pravega pravcatega Rocka Hudsona. Velik, plečat, 
pravi velikan. . . .  Tudi njegov kovček, ki sta ga dva fanta iz 
Square hotela vrgla v prostor za prtljago, mu je povsem 
ustrezal, vsaj po velikosti. Eden od fantov se je sklonil in 
vprašal:

— Če bo gospa Stark .,.?
— Pismo za mojo ženo je v recepciji.
To je rekel nejevoljno in potisnil v fantovo roko bankovec 

za pet dolarjev. Po naglasu sem takoj spoznal, da je z Juga. 
.Moja Paggy bi me lepo pozdravila, če bi ji pustil pismo v 
recepciji, sam pa bi se s taksijem odpeljal, pa še s prtljago. 
Sicer pa, hudič vedi, m orda sta se tako dogovorila.

— Letališče?
'-N e !
Železniška postaja?
— Ne! — zamahnil je z roko. — Vozite . . .
Odpeljala sva. Pogledal sem v ogledalo: videti je bil 

nerazpoložen. Kadar kdo reče samo „Vozite“ , peljem v 
središče mesta. Z drugimi besedami: smer Manhattan. Velika 
ura na križišču je kazala 20.17, spregovorila pa sva šele ob 
20.33. Točneje, spregovoril sem:

— Rad imam stranke, ki se jim ne mudi.
Zdrznil se je. Morda je medtem zaspal in sanjal, kako se 

sprehaja po robu okroglega poletnega meseca, spodaj pa je 
prepad, in se je bal, da mu bo spodrsnilo. Nato je razvlekel 
usta.

— Ne mudi se m i . .  .
— Sile ste južnjaki! -  sem rekel. — Fini ljudje. Ne lomite 

v ra tov . . .
Pravim: ne lomite si vratov. Drugim pa . . .  kdo kaj vpraša! 
Moj simpatični potnik je zakašljal.
— Kaj se vidi, da sem z Juga?
— Seveda!

• Spet sva obstala pred nekim semaforom. Moj potnik se je  
popolnoma prebudil. Streljal je z očm i levo, desno, kot 
dvocevka. N ato je rekel:

— Prvič sem v New Yorku. Rad bi videl m o s t . . .  in obalo.
— Most? Okoli tristo jih je. Obala pa . . .  vseh kvalitet in 

dolžin! — sem veselo pomežiknil. — Sedaj vas bom  jaz vodil.
Vprašal sem ga, ali ga bolj zanima Chambers ali Corland. 

Rekel je, da mu je vseeno. Stalno se je presedal. Po poti sem 
zvedel, da se piše Robert Stark. Iz Teksasa, hotel Wichita 
Square mu ni všeč, nekako tesen je, Teksačani pa so navajeni 
na velike dimenzije. Zelo rad bi noč prebil na svežem zraku, 
nekje na obali. Tam je gotovo polno veselih lokalov, 
barov . . .

— Eh, najbrž ste si zaželeli 'vaših salonov. Ker ste iz 
Teksasa, morate vsekakor slišati Gino Martin. Fina punca. 
Ima glas kot sirena. Policijska. Zato jo  tudi kličejo „Madame 
šerif“ .

Stark se je malce namršil, pa nisem bil pozoren na to. 
Človeka lahko vsak hip zaboli zob, kajne? Nadaljeval sem:

— Kdor poje, nima zlih misli. V 12. ulici je  lokal „Asti“ 
Tam vsi pojejo: barman, vratarji, natakarji, gostje. Pa veste 
kaj? Operne arije: „Ženska le vara nas“ in podobne. Lastnik 
lokala je Italijan.

— Ženska le vara nas? — je ponovil Teksačan. Je lastnika 
prevarala žena?

— Hm, nisem ga vprašal. Če bi ga prevarala, ne bi pel. 
Smešne so te njihove operne arije. Operne pa niso. Nekoč 
sem bil v metropolitanski operi. Moj stalni klient, manager 
Green, mi je dal dve vstopnici. Pojdimo, da vidimo to  čudo, 
sem si mislil. Potem štiri noči nisem mogel niti trepniti. 
Italijanska opera, italijanski pevci, italijanski noži. 
Gangsterski posli. Pojejo in se koljejo. Pred toliko ljudmi je 
mož zaklal svojo zakonito ženo kot piščančka.

— In . . .  kaj je bilo potem? -  je vprašal Stark.
Skomignil sem z rameni.
— Vrag bi vedel. Seveda so takoj spustili zavese. Vsi tisti 

so povezani s podzemljem. Mafija. Pogoltne te tema in 
nikakor nič!

Prišla sva na obalo! Cortland Street, svetlobne raklame, 
bari -  niti enega temnega kota. Sredi noči se blešči in koplje 
v luči kot Broadway. Stark si je nataknil temne naočnike, 
jaz pa sem se nedolžno nasmehnil:

— No, kako vam je všeč ta naša obala?
— Ni slabo, -  je zamrmral. Kje pa je Rockeway Beach? 

Pravijo, da je lepo tudi tam. Bi lahko šla tja?
Nenadoma me je oblila zona. Ledena! Po deseti uri zvečer 

na Rockeweyu zastonj pokopljejo celo žive ljudi, ne samo 
mrtve.

— Sijajno! — sem rekel. — Če pa nimate nič proti, bi 
predtem pogoltnil dva ruma, da bom  srečen odšel na drugi 
svet.

Stark je pokimal. Parkiral sem pred barom  „Trije angeli“ . 
Majhen lokal, ustvarjen za zaupne pogovore. Ko sva prišla, 
sem zagledal narednika Mulligana. Stal je pri točilni mizi. 

Stark je prevzet stal v kotu, jaz pa sem rekel.
— Ta barman je pravi lenuh, grem naročit pijačo.
Stopil sem k majhni točilni mizi in dal znak barmanu, 

nato pa sem glasno dejal, tako da je slišal tudi narednik:
— Če kje vidiš mojega starega prijatelja Roxa Muligana, 

mu sporoči, naj pogleda v prostor za prtljago mojega 
avtomobila. Tam je neki kovček. Dam glavo, da se bo 
narednik takoj vrnil še z dvema policajema. Lastnik kovčka, 
tisti tam, je doma iz Texasa. Prinesi nama dvojni martini in 
rum. Hitro!

Sovražim ovaduhe. Zato so mi verjetno klecala kolena, ko 
sem šel k mizi, kjer je sedel Stark.

— Vse v redu, sem rekel. Pride tudi martini.
Po desetih m inutah je prišel tudi Mulligan. On in še trije! 

Z odsekanimi koraki so stopili k nama, nato pa . . .  Ne vem, 
'k e r  sem, iskreno priznam, izginil pod mizo za celih pet 

minut.
Ko sem prišel spet ven, je Stark že imel lisice na rokah. Bil 

je bled, oči je imel podplute. Narednik je rekel, da je v 
kovčku truplo neke črnke.

— Kako si uganil? — me je radovedno vprašal. .
— Pozabljaš, Rex, da dvajset let vozim taksi. Ce fant, se posebej, 

če je doma iz Vichite, zahteva, naj peljem petčeveljski kovček do 
Rockcway Beacha, mi mora biti jasno, da to ni kovček, ampak krsta.

Mulligan se je nasmejal: v „ . .
— Sila si, Neile! Sedaj pa povej, koliko ti je dolžan za vožnjo. Naj ti 

plača.
— Hvala. Nočem niti centa. Fant mije simpatičen.
— Sto hudičev! Simpatičen? ! Zakaj pa si ga potem prijavil? 
Globoko sem vzdihnil in se popraskal po bradi.
— č e  povem po pravici, nocoj se mi je zazdelo, da 2>i ti malo Do* J 

simpatičen ko on. Rex . . . čeprav si ti zakon. Nikoli pre| si ne bi 
mislil, da je tudi zakon lahko simpatičen. Vidiš, človek se uci, dokler 
je živ.



Spet bo 150 stanovanj
Zazidalni načrt za 6 blokov in 26 hiš

Pred kratkim je kolektiv Rudnika Kanižarica v Nerajcu odprl avtomatizirano proizvodnjo šest vrst 
gramoza. Gradbenim podjetjem k o t tudi zasebnikom zdaj ne bo treba peska in gramoza dovažati od 
drugod. (Fo to : R. Bačer)

Pet minut pred dvanajsto
Stara pesem: premalo strokovnjakov, še premalo štipendistov in prema

lo urejena kadrovska služba ■ ponovno v obravnavi

Družbeno-politični zbor Skupščine občine Črnomelj in delegati 
vseh treh občinskih zborov so pretekli teden spet pretresali 
kadrovsko problematiko. Prevladalo je  enotno mišljenje, d a je  treba 
— tokrat zares od besed preiti k dejanjem.

ČRNOMALJSKI
DROBIR

DOVOLJ IZLETOV -  Belokranj
cem preko poletja zares ne bo dolg
čas; če bodo hoteli, seveda. Viator 
bo prirejal vsako drugo soboto eno
dnevne izlete v Benetke. Za vožnjo z 
avtobusom ter po kanalu do trga Sv. 
Marka bodo morali udeleženci od
šteti po 200 din.

ŠTART 14. JULIJA -  Tisti Belo
kranjci, ki se raje kopajo v slani kot 
v sladki vodi, tudi letos ne bodo 
ostali brez „namakanja11. Prvi Via- 
torjev avtobus bo  odpeljal udeležen
ce enodnevnega izleta iz Črnomlja v 
Selce 14. julija, nato pa bo avtobus 
vozil na morje vsak teden. Za 260 
kilometrov dolgo vožnjo in kosilo 
bodo izletniki plačali po 90 dinar
jev.
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V črnomaljski ohčini, ki ima po 
zadnjem štetju prebivalstva 17.138 
občanov, so imeli maja letos 361 
ljudi s srednjo, 98 občanov z višjo in 
55 občanov z visokošolsko izobraz
bo. Od skupno 514 zaposlenih 
izobražencev je skoraj polovica 
zaposlenih v gospodarstvu. Ob 
3.950 zaposlenih (preštetih leta 
1971, medtem k o jih  je zdaj več), je 
število izobraženega kadra občutno 
premajhno, posebno še, ker je 
občina v zadnjem času gospodarsko 
izredno napredovala. Novi industrij
ski obrati, širjenje in modernizacija 
starih podjetij -  vse to zahteva 
šolane ljudi, če hočejo kolektivi 
tudi v bodočnosti trdno stati na 
nogah.

Da bi kadrovski primanjkljaj v 
občini na hitro pokrili z ljudmi od 
drugod, ni misliti, ker zanje ni 
dovolj stanovanj in ne takih 
pogojev, kot jih nekateri zahtevajo. 
Tudi dosedanja praksa je pokazala, 
da se je najbolje izkazal kader 
domačinov, zato  so tudi tokrat 
znova poudarili pomembnost štipen
diranja. V tem šolskem letu je bilo 
sicer 173 štipendistov na srednjih, 
višjih in visokih šolah, vendar od 
tega samo 38 na fakultetah.

Organizacije združenega dela bi 
morale predvsem poskrbeti za dobro 
organizirano kadrovsko službo zno
traj kolektiva, potem za plan kadrov 
za nekaj let vnaprej, končno pa za 
pridobivanje strokovnjakov in šti
pendiranje. Najvažnejše pa je, da 
razprave in sklepi o tem ne bodo 
ostali le zapisani, kot se je že 
zgodilo, ampak da bi vse to zares 
naredili R. B.

PRISRČNO KOT 
LE KAJ '

V sredo, 26. junija, je 
črnomaljski vrtec obiskala 
13-članska delegacija žena iz 
Zapadne Nemčije, s katero ima 
črnomaljska konferenca za druž
beno aktivnost žensk v okviru 
Dolenjske širše stike. Prisrčno 
kot le kaj so goste pričakali pred 
vrtcem tudi predstavniki družbe- 
no-političnega življenja in inž. 
Martinom Janžekovičem, pred
sednikom občinske skupščine. 
Malčki so Nemkam priredili 
kratek program in jim poklonili 
svoje izdelke za spomin, nato je 
bil v prostorih vrtca razgovor o 
uspehih in težavah naše vzgojno- 
varstvene službe. Nemke so se 
čudile lepo urejenemu vrtcu, 
poklonjeni šopek pa so odnesle 
na spomenik padlim na Griček.

Sanitarna stopa na prste
Gradnjo vodovodov in kanalizacije je nujno pospešiti v mestu in na pode

želju ■ Brez zdrave pitne vode še 40 odst. občanov

V metliškem načrtu  negospodarskih investicij za leto 1974, ki so 
ga obravnavali delegati vseh treh zborov na zadnjem zasedanju ob
činske skupščine, zavzemajo najvidnejše mesto vodovodi in kanali
zacije. Potreb je  veliko’)treb j

Gradaški vodovod, ki ga gradijo 
že peto leto, bo letos „prilezel11 do 
Kučarja. Na Hribu bodo zgradili re
zervoar, kasneje pa se bo gradnja vo
dovoda nadaljevala proti Krasincu in 
Primostku, vendar je potrebno prej 
zagotoviti zadostne količine vode.

Rosalniški odcep vodovoda bo po 
načrtu letos končan tudi z napelja
vo do novega naselja Dacarji, med
tem k a  je rezervoar na Curilskem 
hribu predviden za naslednje leto. 
Nujna pa je tudi obnova mestnega 
vodovoda, ki ima na nekaterih delih

SPREHOD 
PO METLIKI

• SEMINAR V BETI -  Strokovni 
in vodstveni uslužbenci v organiza
ciji združenega dela BE'H so imeli 8. 
junija na Vinomerju seminar, na ka
terem so razpravljali o proizvodnji, 
planiranju, o ekonomskih razmerah 
v TOZD in organizaciji podjetja.

BREZ KULTURE? -  Kaže, da 
bo letošnje poletje minilo brez 
kakršnihkoli kulturnih prireditev. 
Škoda je, če upoštevamo, da ima 
mesto lepo grajsko dvorišče, ki bi 
bilo kot nalašč za zanimive glasbene 
ali dramske večere.

n a s t o p  S o l a r j e v  -  v ne
deljo, 23. junija, J e  bila v avli 
osnovne šole lepa prireditev, na ka
teri sta nastopila otroški in mladin
ski pevski zbor ter folklorna skupi
na. Oba zbora uspešno vodi pred
metni učitelj Stanko Eux.

NOVE CRTE -  Pred kratkim so 
v mestu obnovili označbe za preho
de pešcev, ker so bile že m očno 
zbledele. Prav bi bilo, če bi zdaj 
pešci to upoštevali, pa bo manj ne
varnosti zanje in manj zmede na ce
stah, ki je zlasti ob semanjih dneh 
precejšnja.

metliški tednik

cevi še od leta 1936. Potrošnja vode 
je vedno večja, stari cevovodi pa so 
dotrajali in so premajhni. Letos bo 
na vrsti najprej obnova vodovoda na 
Bregu revolucije in na Vejarju, po 
možnosti pa bodo pripravili tudi vse 
za gradnjo vodovoda do Radoviče, 
vendar iz rezervoarja na Bojanjem 
vrhu.

Prav tako je gradnja kanalizacije 
ponekod nujna, ker sanitarna in
špekcija že stopa na prste. Zaradi in
dustrije, klavnice in vse večjih od 
plak iz stanovanjskih blokov je

S#

Lani ob tem času je bila Kolpa 
že topla in v njej je bilo polno 
kopalcev, medtem ko letošnje 
vreme turizmu ni naklonjeno. 
Na metliškem kopališču se 
zaenkrat pojavljajo le ribiči. 
(Foto: R. Bačer)

Kočevje je dobilo letos dve novi 
zazidalni območji, in sicer ob Tesar
ski ulici in ob Mahovniški cesti.

Ob Tesarski ulici, to je od AVTA 
proti mostu na Roški cesti, bo na 
prostoru nekdanje vrtnarije stalo 6 
stanovanjskih blokov s po 20 do 21 
stanovanji. Gostota bo  330 prebival
cev na 1 ha. Gradnja bo potekala po 
novem načinu, ko je stavba hitro 
zgrajena do 3. faze. ,

Pripombe na ta načrt so bile, da 
je treba odstraniti iz bližine teh blo
kov poslovalnico KO TEKS- 
TOBUS, da je treba zagotoviti širje
nje podjetju AVTO, d a je  treba po
skrbeti v bližini za otroško igrišče in 
garaže.

Ob Mahovniški cesti bo zraslo 26 
zasebnih stanovanjskih hiš. Gostota 
naseljenosti bo 40 prebivalcev na 
hektar.

Predstavniki Združenega KGP, ki 
imajo v bližini „Agroservis so opo
zorili, da bodo ta obrat širili in zgra
dili še eno ali dve hali. Upoštevati je 
treba, da se industrijski in stanovanj

ski del mesta ne bi po nepotrebnem 
preveč približala. V „Agroservisu14 
je zaradi narave dela precejšen ro
pot, ki bi lahko motil stanovalce v 
bližini. Ta ropot pa bo še večji, ko 
bodo „Agroservis11 razširili.

— Zakaj kočevska občina ne 
izpolnjuje predvidevanj pedet- 
nega načrta  razvoja?

-  Ker temelji izvajanje na
črta  na 13 ukrepih, 13 pa je ne
srečna številka.

delo na vrtu Drobne iz Kočevja
Pred kratkim jc Jože Kregar pre

daval okoli 60 članom Sadjpskega 
in vrtnarskega društva Kočevje o de
lu na vrtovih in v sadovnjakih. V 
Kočevju je nad 200 novih stanovanj
skih hiš, okoli katerih si lastniki ure
jajo vrtove in sadovnjake. Imajo jih 
večinoma mladi ljudje, ki so jim po
trebni nasveti in često tudi prak- 
tični prikazi dela na vrtu. Poslušalci 
so po predavanju, ki je btto dopol
njeno z. barvnimi diapozitivi, zasta
vili predavatelju veliko vprašanj, na 
katera so dobili tudi odgovore. Po
dobnih predavanj bo priredilo dru
štvo še več.

A. A.

I  I

NIČ  VEČ V NEDELJO

Od 1. julija naprej v Kočevju 
ne bo  ob nedeljah odprta več 
nobena trgovina, tudi dežurne 
ne, ki so doslej prodajale pre
hrambeno blago, sadje, zelenjavo 
in meso.

Na sestanku predstavnikov de
lovnih organizacij MERCATOR- 
TRGOPROMET, NAMA in 
KLAVNICA ter občinskega sve
ta zveze sindikatov so predstav
niki trgovine izrazili željo -  po
dobno kot so jo  tudi že trgovci v 
Ljubljani -  da bi bile trgovine 
ob sobotah popoldne zaprte.

Sklep sestanka je bil tudi po
doben, kot za trgovine na ob
močju Ljubljane, da je pred pre
hodom na proste sobotne po
poldneve treba napraviti analizo, 
kako bo to vplivalo na potrošni
ke, promet v trgovini in turizem. 
S takim sklepom so sc strinjali 
vsi, razen predstavnikov NAME. 
Delavski svet NAME je 26. junija 
že sprejel sklep, da bo njihova 
trgovina odprta ob sobotah le do 
15. ure.

V naši samoupravni družbi se 
vedno bolj uveljavlja načelo do 

govarjanja, zato bi bilo prav, da 
bi se pred tako odločitvijo, ki 
zadeva vse občane, trgovci po
svetovali z njimi oziroma z nji
hovimi predstavniki v kr^evni 
skupnosti, svetom potrošnikov, 
delovnimi organizacijami pa tudi 
izvršnim svetom občine. V Ko
čevju je zaposlenih veliko žena 
tudi ob sobotah dopoldne, zato 
bi pri marsikateri družini -  če 
imajo hladilnik ali ne -  morali 
kupiti mleko, meso in drugo že v 
petek za nedeljo.

Vprašanje je tudi, do česa bi 
nas pripeljalo, če bi se nena
doma vsi odločili, da ob sobotah 
ne bi delali: avtobusni promet, 
železnica, miličniki, gostinci, 
bencinske črpalke in drugi. Prav 
je, da  bi delovni čas v okviru 
možnosti uredili tako, kakor bo 
za vse najbolje. Potrošniki res ne 
bi smeli biti preveč razvajeni in 
naj ne bi po nepotrebnem zahte
vali daljši delovni čas za trgovce; 
morda pa bi tudi trgovci našli še 
kakšno rešitev, ki bi bila ugodna 
za potrošnike pa tudi zanje spre-

J. PRIMC

nujno še letos začeti graditi čistilno 
napravo, ki bo v dveh letih končana. 
Popolnoma dotrajala jc še kanaliza
cija od starega dela mesta ob Obrhu, 
nujno je dokončati kanalizacijo na 
Vejarju, na Bregu revolucije, pa tudi 
Križevska vas iz turističnih razlogov 
ne bo mogla več čakati. Ce bodo 
odplake odtekale v Kolpo tik pred 
kopališčem, najbrž kopalcev nc bo 
vec dolgo na pretek.

KAM Z MRLIČI?

Metliška mrliška veža in ureditev 
pokopališča bosta po dveh letih 
gradnje letos zagotovo končana, 
vendar se v več vaseh kaže ista po
treba. Da ni kam z mrliči, čutijo po
sebno na Suhorju in na Jugorju pa v 
Gradcu. Ker so ti kraji ob zelo pro
metnih ccstah, kjer so včasih tudi 
smrtne nesreče, n a s ta ja  vprašanje, 
kam s ponesrečenimi tujci. Na do
move jih ljudje ne bi hoteli in ne bi 
mogli vzeti, ni pa prostora, kjer bi 
pokojnik lahko spodobno počakal 
svojce.

ELEKTRIKA  
S HRVAŠKEGA

Grabrovec je v metliški občini in 
na tej strani Slovenije edina vas, ki 
dobiva električno energijo iz Ozlja 
na hrvaški strani. „Cim veter pihne, 
elektrika ugasne,11 pravijo vaščani in 
se jezijo, ker ob okvarah tudi po te-' 
den dni ni nikogar blizu od elektro- 
podjetja z one strani Kolpe, da  bi 
popravil. Vaščani so pripravljeni sa
mi pomagati pri obnovi električnega 
omrežja, želijo pa „domač tok, s 
tem pa možnost za hitrejšo odpravo 
motenj.

„PRIJAZNO MESTO"

Delegacija nemških žena, ki je 
preteklo sredo obiskala tudi metliški 
inuzej, vinsko klet in tovarno EU^II, 
je bila z obiskom v tej občini zelo 
zadovoljna. Nemkam, ki so tokrat 
vrnile obisk dolenjski ženski dele
gaciji, je Franc Vrviščar, predsednik 
občinske skupščine, predstavil do
mačo občino s precej podatki. 
Gostje so se zanimale za komunalni 
napredek, za samoupravni sistem, 
posebno pa za življenjske razmere 
žena, ki predstavljajo v metliški 
občini večino med zaposlenimi.

ž vedno bolj uveljavlja načelo do- .,/ J. PRIMC /.
r Y
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Sodniki premalo nagrajeni
Obsežen dnevni red občinske seje

9 točk  dnevnega reda z 38 podtočkam i je imela zadnja seja 
občinske skupščine Ribnica, ki je bila 27. junija. Na njej so najprej 
ustanovili več komisij in imenovali člane vanje, dali nekatera so
glasja in pooblastila, sprejeli nekatere odloke in obravnavali še dru
ge zadeve

Pri sprejemanju družbenega dogo
vora o osnovah in merilih za dolo
čanje mesečnih nadomestil in dru
gih prejemkov delegatov ter voljenih 
in imenovanih funkcionarjev na 
ljubljanskem območju so pripomni
li, da jc pri izplačevanju treba upo
števati možnosti občine, ki pa niso 
take, da bi lahko izplačevali najvišje 
zneske. Nasprotno pa so pri podob
nem dogovoru o osebnih dohodkih 
v pravosodju menili, da jc delo sod
nikov premalo ovrednoteno in da jih 
prav zato manjka.

Med razpravo o družbenem dogo
voru o uresničevanju dolgoročnega 
programa razvoja kmetijstva v Slove
niji so ugotovili, da bi moralo za raz
voj kmetijstva več prispevati gozdar
stvo in kmetijstvo pa tudi druge de
lovne organizacije.

Precej burna jc bila razprava o 
uvedbi prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča in o višji ceni vo
de. Oboje je bilo kljub nekaterim 
nasprotnim ali vzdržanim glasovom 
sprejeto.

O gospodarstvu in gospodarskih 
gibanjih ni bilo posebne razprave, 
ker bo o tem pogosteje razpravljal 
zbor združenega dela.

Tudi poročila postaje milice, sod
nika za prekrške, občinskega sodi
šča in javnega pravobranilstva so bi
la sprejeta ob ugotovitvi, da manjka 
sodnikov, da alkoholizem zakrivi

mnogo prekrškov in nesreč ter da je 
povsod, predvsem pri odkrivanju go
spodarskega kriminala potrebna or
ganom javne varnosti pom oč vseh 
občanov, saj smo vsi dolžni varovati 
naše skupno premoženje.

Poročila zavoda za šolstvo niso 
obravnavali, ker bodo šolstvo, tudi 
srednje, in njegove dobre ter slabe 
strani obravnavali predvidoma na 
prihodnji seji. Delegati so potrdili 
še načrt odstrela divjadi, ugotovili 
javni interes za gradnjo kanalizacije 
v Nemški vasi, razen tega pa so za
stavili še številna vprašanja, ki so se 
nanašala na ccste, mostove in druge 
komunalne zadeve. Zato bodo že na 
eni prihodnjih sej obravnavali komu
nalno dejavnost. J. PRIMC

DELOVNA AKCIJA

Občinska konferenca ZMS Ribni
ca je predlagala ostalim družbeno
političnim organizacijam in občin
ski skupščini, da bi organizirali mla
dinsko delovno akcijo za gradnjo vo
dovoda za Grčarice. Po tem predlo
gu naj bi 50 mladincev v 10 dneh 
izkopalo 1 do 2 km dolg kanal za 
cevovod. Mladinski aktivi v delovnih 
organizacijah in v krajevnih skup
nostih bi dali za akcijo po 2 ali 3 
mladince. Delovna akcija bo v juliju, 
če sc bo občinsko vodstvo s predlo
gom mladine strinjalo.

SADJE IN RIBE — Tržnica in 
trgovine so končno dobro založene 
s sadjem in povrtnino. Vrtičkarji se 
pritožujejo, da po vrtovih zaradi ne
stanovitnega vremena slabo raste in 
so tako tudi oni odvisni od trgovine. 
Na trg so že pričeli redno vsak če
trtek dovažati sveže sladkovodne 
ribe, največ postrvi in ščuke, pa tudi 
nekatere morske.

VRVEŽA NI -  Šolskega pouka 
je konec in po mestu se je vrvež po
miril. Šopki, beli nageljni osmošol-. 
cev, poslavljanje in vse, kar spremlja 
take proslave, je mimo.

OBIRALCI UNIČEVALCI -  Li
povo cvetje je „krik tedna11 nabiral
cev zdravilnih zelišč. Žal se ponavlja 
vsakoletno brezobzirno uničevanje 
lipovih dreves: lomijo veje in najbolj 
cvetoče vrhove. Prav je, da nabere
mo vsako leto čim več lipovega 
cvetja, prav pa bi bilo tudi, da bi 
drevje pravilno obrezali. Tako bi 
ohranili marsikatero lipo, pravilno 
obrezovanje vej pa bi pospešilo dru
go leto še bujnejše cvetenje.

PO TRANSVERZALI -  Člani 
kočevskega Planinskega društva le
tos vsako soboto obiskujejo sloven
sko planinsko transverzalo. Nasko
čili so jo kar v treh skupinah. Prvo 
vodi član društva Alojz Majcen, ki 
že ima znak transverzale in jo  bo 
obhodil zdaj že drugič. Ta skupina 
bo opravila obhod verjetno že do zi
me. Drugo vodi stomatolog Andrej 
Žagar. Tudi ta ima že precejšen del 
transverzale za seboj. Tretja pa je še 
bolj na začetku. Pohod zahteva tudi 
precej denarja; vsaka izhodiščna 
točka transverzale je oddaljena od 
Kočevja najmanj 120 km.

KOČEVSKE NOVICE

MLADI PRED KONGRESOM

Javne razprave o resolucijah za 
IX. kongres ZMS, ki bo oktobra le
tos v Murski Soboti, bodo v aktivih 
ZM v ribniški občini do 20. avgusta. 
Iz ribniške občine bodo posredovali 
mnenja mladih na kongresu trije de
legati. Na tem kongresu se bo ZMS 
predvidoma preimenovala v Zvezo 
socialistične mladine.

ob£an
vprašuj«

odao«

toliko 
v Ko-

trgovci

Predsednik občinske skupščine Ribnica je skupaj s predsedniki 
vseh treh zborov uspešno vodil razgibano zadnjo sejo občinske 
skupščine Ribnica. (Foto: J. Primc)

-  Zakaj pa potuje 
Ribničanov nakupovat 
čevje ali Ljubljano?

— Zato ker ribniški 
trdijo, da je založenost njihovih 
trgovin odlična in da so cene 
nizke, neumni potrošniki pa so 
prepričani o prav nasprotnem-

ZOBOTREBCI
VEGOVA PRIZNANJA -  Sre

brna Vegova priznanja je dobilo le' 
tos 16 učencev 6., 7. in 8. razni 
osnovne šole Ribnica, bronasta P 
30.

POLŽE LOVIJO -  Po t ra v n ik '1! 
na Dolcnjcvaškcm polju je skoraj 
vsak dan precej Romov, ki ne* J 
iščejo. Nabirajo polže ali pa raz 
zdravilne rože. Oboje potem Prt\  . 
jajo. Vprašanje pa je, če napra J 
toliko koristi, kot pohodijo trave.

NESPAMETNI MOPEDISTI ~ 
Mopedisti počenjajo vse "
umnosti, ki bi jih lahko vejale , 
življenje ali pa terjale vsaj precej 
materialno škodo. Vozijo vštric, 
ljujejo prednost, parkirajo na nc * 
voljenih mestih itd. Le s re č n e m u  n 
ključju ali prisebnosti drugih u 
žcncev v prometu sc lahko mar- ^  
teri mopedist zahvali, da splj> . 
lahko počenja take vragolije, n  
dajanju potrdil mopedistom, 0 
znajo cestnoprometne predpise* , 
kazalo biti nekoliko strožji.

NI BLAGA -  Kot vsako le to ,1ta- 
ko ima tudi letos prodajalna wi 
čnega društva manj blaga kot 
čil zanj.

REŠET0



Pišečani so zavihali rokave
Vas bo dobila novo trgovino, asfalt, preurejeno 

dvorano za prireditve

Pišečani so že pozabili na ča
se, ko se je v vasi končala cesta

Pišece

NOVO 
V BREŽICAH

NOV TURISTIČNI PROSPEKT 
Občinska turistična zveza je te dni 
izdala nov prospekt Brežic in 
okolice. Prospekt so najbolj pogre
šali v turističnih in gostinskih 
objektih, ker so stari že zdavnaj 
Pošli. Natiskan je v barvah, ki pa 
niso najbolj posrečene. Zlasti prva 
stran je preveč zelena, da bi bila 
Privlačna za oko.

.
PODELITEV SPREIČEVAL V 

GRADU. V petek, 28. junija zvečer, 
je bila v slavnostni dvorani 
brežiškega gradu slovesna podelitev 

, Maturitetnih spričeval. Za uvod je 
bil na sporedu klavirski recital, ki ga 
.,p pripravil dijak Saši Rajner.

KDAJ TRGOVINA? V Cerkljah 
težko čakajo na novo trgovino, ki jo 
je obljubila Ljudska potrošnja. To 
podjetje se je združilo s KRKO v 
»,Posavje", od tam pa še ni 
odgovora, če obljuba še velja. 
Sedanja trgovina je veliko pre
majhna, čeprav je lepo urejena. Pa 
tudi zalog in pestrejše izbire si ne 
more privoščiti, ker nima prostora 
za skladišča. ^

BREŽIŠKE VESTI

in so bili na koncu sveta. Že ne
kaj let je tega, odkar imajo po
vezavo z Bizeljskim, in ta cesta 
je dosti manj zdelana in jamasta 
ko t stara. Letos je vsa vas pre
kopana. Domačini so veseli tega 
znaka življenja in napredka.

„Nič sej nimamo, samo delamo," 
mi je z zadovoljnim nasmehom pri
povedoval predsednik krajevne 
skupnosti tov. Cizelj. Razložil mi je 
vse letošnje načrte. Skupaj s kra
jevno skupnostjo Sromlje gradijo ce
sto, ki bo povezovala Pišece in Sro
mlje. Ta cesta v Pišecah obkrožuje 
novo trgovino. Trgovina bo dokon
čana ta mesec. Gradi jo Slovin -  
TOZD Brežice-Bizeljsko.

Vas Pišece nameravajo jeseni 
asfaltirati, zato obnavljajo vodovod 
in urejajo kanalizacijo. Za oboje pla
čujejo prebivalci samoprispevek.

V vasi adaptirajo se dvorano v ga
silskem domu, ki so mu prizidali no
vo orodjarno. Kupili so gasilski avto 
in dve m otorni brizgalni.

Šola je na zunaj že polepšana. Do
bila je novo streho in bleščeče belo 
fasado. Med počitnicami jo bodo

JUBILEJ NA 
LETALIŠČU

prebelili še znotraj. Igrišče ob šoli je 
pripravljeno za asfaltiranje, če le ne 
bo zmanjkalo denarja. Skoda bi bi
lo, če bi otroke prikrajšali zanj.

Tudi Turistično društvo je že več 
mesecev na nogah. Pod izvirom 
Gabernice obnavlja mlin. Mlini so 
bili včasih značilnost kraja. Samo v 
središču vasi jih je bilo devet, naprej 
ob potoku pa še več ko t enkrat toli
ko. Zdaj so izginili skoraj vsi, zato je 
pobuda turističnih delavcev vredna 
priznanja.

J. TEPPEY

NOVA ČRPALKA

V Brežicah je od sredine minulega 
tedna odprta nova bencinska črpal
ka podjetja Petrol. Zgradili so jo  
pred križiščem z Dobovško cesto.

SLAVJE V KAPELAH

Enota Romana Zupana je v 
petek, 28. junija, slavila trideset
letnico ustanovitve Druge eskad
rilje NOV. Generalmajor Slobo
dan Alagič ji je ob tej priložnosti 
izročil red za vojne zasluge z ve
liko zvezdo, s katerim je enoto 
odlikoval predsednik Tito.

7. JU L IJA  PR A Z N U JE JO
V PIŠECAH

Krajevna skupnost Pišece 
bo v soboto slavila svoj kra
jevni praznik v spomin na 7. 
julij 1944. Na ta dan pred 
tridesetimi leti so partizan
ski borci uničili žandarmerij- 
sko postajo v vasi.

NA OBISKU

V MARIBORU

;kih
in predsedniki izvršnih svetov iž bre
žiške, krške in sevniške občine, 
medobčinski sekretar ZK Posavje in 
predstavnik Regiona so v petek, 28. 
junija, obiskali ekonomski center v 
Mariboru, kjer so se dogovarjali o 
bodočem  sodelovanju v okviru po
godbe, ki s ta jo  za Posavje podpisala 
Regjon in ta mariborski zavod.

Za proslavo 150. obletnice šole v 
Kapelah-so v soboto pripravili pevci, 
godbeniki in šolarji pester kulturni 
program. O jubileju šole ter pomenu 
vzgoje in izobraževanja je spregovo
ril podpredsednik izvršnega sveta 
občinske skupščine Brežice Ivan 
Tomše. Slovesnost so zaključili z 
družabnim srečanjem prosvetnih de
lavcev, ki so učili na tej šoli.

Najboljši v občini. Predsednik 
izvršnega sveta Ivan Živič izro
ča priznanje Dragu Vimpolšku, 
zmagovalcu na občinskem tek
movanju rezervnih starešin. 
(Foto: Zupančič)

Agitiram, pa kaj?
Davorin Novak: bri- 
vec in gasilec vsa 

leta

Davorin, možak iz čigar oči 
sije odločnost, je gasilec vse od 
mladih nog, pravzaprav vsa leta 
po osvoboditvi. ,,Samo vojaščina 
je naredila premor,“ je pri
pomnil o svojem stažu v 
prostovoljnem gasilstvu. Nad
deset let je tudi blagajnik
trebanjskega društva. Po svojem 
poklicu je blizu ljudem. „Ali kaj 
agitirate za gasilstvo? “ sem ga 
vprašal, čeprav se mi je zdelo
samo ob sebi umevno, da te
možnosti prav gotovo ne pušča 
vnemar.

'„V e ije tn o  že kar preveč, a 
uspeha ni,“ je potožil. „Sami 
veterani ostajamo, to  pa ni 
dobro. Premalo podpore smo 
deležni, to je tisto. Dva dni smo 
hodili okrog, da bi zbrali kaj 
denarja za tako velik jubilej kot 
je 90-letnica, a kaj smo nabrali? 
Zasebni obrtniki so se bolje 
izkazali kot družbena podjetja,
ki so povsem odvisna od. naše 
pomoči, saj v občini ni

industrijskih gasilskih enot. Ra
zumemo, da so razmere za 
gospodarjenje težke,' vendar bi 
vkljub temu lahko našli kaj več 
za našo organizacijo. Kaže, da se 
končno nekaj premika na 
občinski skupščini, morda bomo 
le prišli do zemljišča in čez čas 
do novega dom a!“

Davorin je nerad navajal 
imena uglednih trebanjskih po
djetij, ki so jih dali med oglase 
na plakatu, čeprav jim za to niso 
nič dali. Morda jih bo  le zapekla 
vest. Delavci o tem še ne vedo 
ničesar.

A. Ž.

Le za delavce in obrtnike?
*

Kje so izobraženci? - Gasilsko društvo Trebnje 
bo slavilo v nedeljo 90-letnico obstoja

90-letnica je visok jubilej za 
društvo, celo za gasilska, ki ima
jo  pri nas veliko tradicijo. Ven
dar: kako je z nadaljevanjem te 
nekdanje tako lepo razvite obli
ke samopomoči, organizirane v 
društvu? Primer trebanjskega 
društva vzbuja skrb. Nedeljski 
jubilej je priložnost, da se vsi 
zamislimo in ukrepamo, dokler 

. ne bo  prepozno.

„Staramo se,“  tožijo redki člani, 
ki so ostali društvu zvesti tudi sredi 
mestne potrošniške miselnosti. S te
žavo naštejejo v knjigi članstva 60 
imen. Še slabše je z operativo, torej 
člani, ki bi morali biti vsak trenutek 
pripravljeni pomagati. Le od 20 do 
25 je takih. Ko smo zapisali to, ni
smo želeli pobiti volje tej peščici lju
di, ki zasluži za svojo požrtvovalnost 
vso pohvalo. Želimo jim isto, kot 
vedno znova in znova poudarjajo sa
mi: „V naših vrstah želimo videti tu-

NAPREDEK V OPREMI 
IN KADRIH

Kot so ugotovili na občnem  
zboru občinske gasilske zveze, 
je organizacija tudi v minulem 
letu kljub skromni družbeni po 
m oči dosegla lepe uspehe. Od 
26 prostovoljnih društev jih je 
le še 8 brez avtomobila, vsa dru
štva imajo najsodobnejše briz
galne. V občini imajo sedaj že 
102 gasilska podčastnika oz. 
častnika.

V bodoče bo treba povečati 
število pionirskih gasilskih vrst, 
prav tako tudi žena, saj je v ob
čini le ena ženska desetina. 
Razvoj industrije teija ustanovi
tev industrijskih gasilskih enot, 
ki jih  sedaj še ni. Na zboru so 
predlagali ustanovitev ženske 
desetine v TOZD Modnih obla
čil. Pohvalno so se izrazili o so
delovanju predstavnikov druž
benopolitičnih organizacij ob 
raznih jubilejih in pokrovitelj
stvih.

B .D .

di izobražence, strokovnjake vseh 
smeri, zakaj delo s sodobnimi zaščit
nimi sredstvi, številna gasilska 
tekmovanja in tudi družabno živ
ljenje terja znanje, novih prijemov.” 

Trebanjske gasilce tare še marsi
kaj. Po več k o t 6Q letih bi radi prišli 
do večjega gasilskega-doma. Čeprav 
s svojimi skromini silami doma ne bi 
mogli postaviti čez noč, bi želeli, da 
bi tudi zanje urbanistični mlini mleli 
malo hitreje. Potrebovali bi več cevi, 
sodobnejše lestve, avtocistemo. Z 
veselicami in vztrajno nabiralno 
akcijo so zbrali večino denarja za 
nov kombi, ki ga bodo izročili na
menu v nedeljo. Gospodar društva 
Emanuel Rebernik vestno skrbi za 
tisto, kar imajo v domu. Osnovo 
imajo, potrebovali pa bi pomoč 
vseh. Dosti je  takih, ki jim to nalaga 
tudi službena dolžnost!

A. ŽELEZNIK

TREBANJSKE 
IVERI

NITI ZA NOVO MIZO NI VEC 
PROSTORA -  Na trebanjski 
občinski upravi imajo pisarnice, kjer 
se tare tudi po pet referentov. V 
takem ni lahko delati. To je 
posebno težavno na oddelku za 
gradbeništvo, notranje zadeve in 
tudi na davčni upravi. Na te urade 
se obrača tudi največ ljudi. Da bi 
prostorsko stisko vsaj malo omilili, 
saj v sedanje pisarne ni več mogoče 
postaviti niti novih miz, so pričeli 
urejati za nove urade staro stavbo 
poleg osrednje občinske stavbe.

JIM BODO TO UPOŠTEVALI 
PRI DAVKU? Na lepaku, ki vabi na 
osrednjo slavnost ob 90-letnici 
trebanjskega gasilskega društva je za 
reklamami trebanjskih kolektivov 
tudi nad 30 imen zasebnih 
obrtnikov. Ob tem je zanimivo in 
tudi žalostno to, da dosti reklam 
družbenih kolektivov nima denarne
ga kritja. Zasebniki so po dvodnev
nem obhodu funkcionarjev društva 
svoje poravnali, pokazali so zgledno 
razumevanje za težave društva!

TREBANJSKE NOVICE

Krško: zopet pomlajena ZK
Delavci v TOZD se še niso znašIM* omagala jim bo le dobra obveščenost

Na sejo občinske konference ZK v Krškem so v sredo, 26. junija, 
Povabili tudi 62 mladih, ki so jih  ob tej priložnosti slovesno sprejeli 
v ZK. Spregovoril jim  je kom unist veteran Franc Dragan.

Konferenca je obravnavala raz
i n i  koncept Posavja, tolmačil pa 
& je inž. Kržičnik z Inštituta za re-

Sonalno ekonomiko v Ljubljani, 
deleženci so se prizadeto vključili 

v razpravo in nekajkrat izrazili za
o b ljen o st, če bo Posavje lahko do- 
^Slo enakopravno mesto oziroma 
Podporo pri uresničevanju svojih na
r to v  v slovenskem prostoru. Kre-

KRŠKE 
NOVICE

Št e v i l n i  o b i s k i  -  Kostanje
vica je v poletnih dnevih spet polna 
^ tn ik o v ,  obiskujejo pa jo  tudi 
S ličn e  delegacije in drugi. Minulo
*°boto si je tamkajšnje znamenivosti 

okviru akcije .kulturo delavcem* 
500 delavcev izpedalo okoli 

^jske „Žične'

.V R N IL I OBISK -  30 delavcev iz 
^k e g a  podjetja „SOP“ je pred 
?nevi vrnilo obisk TOZD za živinska 
^ i l a  v kombinatu Belje, s katero 
Alt •

ditni pogoji so težavni zlasti za na
ložbe v kmetijstvu. Potrebna je 
50-odstotna lastna udeležba kmetij
skih organizacij, 50 odst. pa daje 
banka v obliki posojila. Poraja se 
vprašanje, če bo kmetijstvo moglo 
izkoristiti kredite pod takimi pogoji. 
Podražitve reprodukcijskega mate
riala zmanjšujejo upe na presežek v 
tej panogi. Razvojne možnosti se 
odpirajo predvsem za sadjarstvo in 
vinogradništvo ter vrtnarstvo.

Konferenca je podprla družbeni 
dogovor, ki ga je za razvojni 
koncept Posavja podpisala občinska 
skupščina, in sklenila, da se morajo 
v občini takoj lotiti kratkoročnih 
programov.

Zanimiva je bila analiza poslo
vanja TOZD in njihovega prilaga
janja novi ustavi. Komisija za druž
benoekonomske odnose jo  je napra
vila za 13 TOZD, katerih matična 
podjetja imajo sedež zunaj občine. 
Do konca leta bo tako analizo pono
vila. V zvezi s tem je konferenca 
sprejela sklep, da se bo ZK jeseni 
lotila usposabljanja delavcev in jim 
tako pomagala, da se bodo bolje

znašli v TOZD. Poudarili so pomen 
obveščanja delavcev, zato je konfe
renca sprejela načelo stalnega 
spremljanja dela skupnih služb. Tudi 
tem bo treba nuditi pomoč pri delu.

J. TEPPEY

Berite 
»Dolenjski list«

Pravičnost tudi. 
za ceno čakanja

Kdo bo dobil prevoze?
' 1 1 - — r

V občini želijo sodobnejše avtobusne prevoze

»NE« za pravilnik soli* 
darnostnega sklada

CESTA BO LETOS

V Krškem so predstavniki občin
ske skupščine povedali, da bo repu
bliški Cestni sklad še letos dokončal 
odsek Krško-Impoljca, upajo pa tu
di na asfaltiranje dveh makadamskih 
odsekov med Dolenjo vasjo in 
Spodnjo Pohanco.

400 OTROK NA 
LETOVANJE

V Materadi pri Poreču imajo letos 
dvanajst novih počitniških hišic. 
Tako bo lahko letovalo pet izmen 
po 80 otrok. Vsaka izmena bo na 
počitnicah ob morju po 15 dni. Prva 
izmena je odpotovala na letovanje 
20. junija. V njej so učenci iz 
osnovnih šol Senovo in Koprivnica. 
Večinoma so to  otroci iz revnejših 
družin, ki si s starši ne bi mogli 
privoščiti počitnic ob morju.

\ »‘

T* vežejo poslovni stiki. Tam so se 
?0tnenili, da z medsebojnimi obiski 
^  nadaljujejo, sodelovanje in vezi pa 

‘rde v prihodnje še s športnimi 
J^ a n j i  in morebiti tudi z izmenja- 

ne^ osrednih proizvajalcev na

tnJOKAL V SEVNICO -  Za le- 
jT^ji dan samoupravljalcev so le
t a k i  rokometaši spet pripravili 
J ^ i r .  Zmagala je ekipa iz Sevnice, 
" eQ domačini in moštvom iz Krške-

KOCA NA LIBNI -  Lovska dru- 
z Vidma je v nedeljo na Libni 

*prla kočo in razvila družinski pra- 
Poslopje, ki ima v pritličju eno 

hi*jo in eno manjšo sobo ter ku- 
nJo, bo za zdaj namenjeno le lov- 

č j1- Ob otvoritvi so zapeli pevci 
n^ke družine Globoko, nekaterim 
^jprizadevnejiim članom pa so po- 

■'H priznanja.

V kriki občini bodo letos asfaltirali 32 km cest.

Prva delovna seja delegatov 
vseh treh zborov občinske 
skupščine je že pokazala 
prednost delegatskega sistema. 
Na trenutke je že kazalo, da 
delegati dosti dajo na mnenje 
svoje delegacije, skratka, ne gre 
več za odbomiški jaz, temveč 
vse bolje oblikovano kolektivno 
odločanje. Eden od aktov, ki je 
najslabše prestal delegatski 
„ogenj“ , je bil pravilnik solidar
nostnega sklada o novo zgraje
nih stanovanjih. Menili so, da je 
tako slab, da mora predlagatelj 
priti na dan z novim.

„Začeli smo na novo, kompromi
sov ne more več biti!“ je pribil na 
seji minuli če tttek  delegat zbora 
krajevnih skupnosti iz Sevnice 
prometnik Franc Drobne in je za te 
od srca povedane besede doživel 
tudi aplavz vseh delegatov. Čeprav 
po^na, a vseeno na hitro skovana 
rešitev namreč ni vedno pravična. 
Stanovanja so v glavnejp že vseljiva, 
vendar bi bila na voljo enkrat po 
enih, zatem spet po drugih 
kriterijih. Delegati so namreč dali 
toliko pripomb, da je le malokateri 
člen pravilnika ostal pri starem. 
Mnogo jih je menilo, da pravilnik 
tak kot je, pozna kaj malo 
solidarnosti. Predsednik občinskega 
sindikalnega sveta in delegat 
družbeno-političnega zbora Jože 
Jeke je npr. skoraj v celoti spremenil 
vrednost točk, s katerimi se 
ocenjuje prednost za pravico do 
stanovanja sklada. Neživljenjsko 
vrednotenje predvidenega točkovne
ga sistema je grajala tudi delegatka 
iz LISCF Marija Jazbec.

Nova seja občinske skupščine bo 
že 15. julija, do takrat bo odbor 
solidarnostnega sklada imel dovolj 
dela, če bo hotel uskladiti vsa 
mnenja. Ob vsem tem pa se velja 
zamisliti nad tem: kakšna je bila 
javna razprava o pravilniku, da je 
sedaj toliko pripomb? !

A. Z.

Ne mine dan, da ne bi kdo 
moledoval zaradi neurejenih 
avtobusnih prevozov, pravijo na 
občini. To tudi ni tako nerazu
mljivo: sevniška občina je razen 
šmarske edina v Sloveniji, ki te 
ga vprašanja zaenkrat še nima 
rešenega. To so celo že izkori
stila novomeška podjetja, ki so 
v dele občine poslale svoje de
lavske avtobuse, ki odvažajo de
lavce, m očno zaželene v sevni- 
ški industriji.

Avtobusna prevozniška podjetja 
so, kot kaže, pripravljena voziti tudi 
v sevniški občini. Politični aktiv ob
činskih družbeno-političnih organi
zacij je že pred nedavnim določil 
posebno tričlansko komisijo, ki je 
proučevala pripravljenost celjskega 
IZLETNIKA in SAP Ljubljana. Na 
zadnji seji občinskega izvršnega sve
ta v začetku meseca so nekateri čla
ni izražali nezadovoljstvo, ker k tem 
razgovorom niso pritegnili tudi no
vomeških GORJANCEV.

Ljubljanski SAP ima v Sevnici 
edini že prostor za turistično poslo
valnico. Tisti, ki bi prevzel avto
busne prevoze, bi moral v mestu 
zgraditi tudi avtobusno postajo. Kje,

Veliko znanja in odločnosti so 
pokazali tudi delegati iz vrst 
mladih. Na sliki: učitelj Franc 
Bastardi se je odločno zavzel za 
učinkovitejšo delitev pomoči 
krajevnim skupnostim.

je bilo svoj čas že jasno, kaže pa, da 
to niso več najboljše rešitve, zato 
bodo morali urbanisti poiskati novo. 
Avtobusna podjetja kažejo največ 
zanimanja za prevzem šolskih prevo
zov. Občinski izvršni svet je sprejel 
stališče, da zaenkrat šolski prevozi 
še vnaprej ostanejo pri temeljni izo
braževalni skupnosti, kar pa ne po
meni, da bo pri tem vedno ostalo. 
Avtobusna podjetja naj se torej izka
žejo z lokalnimi prevozi. Za Sevnico 
postaja že pereče vprašanje mestne
ga prometa, ki bo postalo še bolj bo 
leče, ko bo odprt nov cestni most. 
Verjetno bodo pri izbiri najboljšega 
ponudnika dali prednost tudi tiste
mu, ki bo več prispeval k razvoju 
sevniŠkega turizma.

A.ŽELEZNIK

SEVNIŠKI 
PABERKI

ZA GODBO SO ŽE ZASLUŽILI
-  Boštanjski gasilci si na vse načine 
prizadevajo, da bi bila bližnja 
proslava 50-letnice obstoja društva 
kar najbolj slovesna in da bi je  
društvo dočakalo kar najbolje 
opremeljeno. Taka slavnost tudi 
dosti stane, gasilci pa ne bi bili 
gasilci, če je ne bi poskušali obrniti 
tudi v svoj prid. Zaradi tega 
izkoristijo vsako priložnost, da jim 
kane kaj v blagajno. Tako so ob 
otvoritvi nove boštanjske osnovne 
šole postavili svoje stojnice kar pod 
kozolec pred šolo. Posel je šel 
dobro, čeprav je bilo v šoli dosti 
jedače in pijače zastonj. Tradicija še 
vedno velja: na vasi terja čast 
vsakega gospodarja, da da nekaj 
zaslužiti tudi gasilcem!

STRANKE ODPRAVLJAMO 
PRED OKENCEM! Ta nič kaj 
prijazno zveneč napis krasi steklena 
okenca pred uradom občinske 
davčne uprave v Sevnici. Uradni 
postopek sicer zahteva svoje, prav 
je, da je le-ta tudi čimbolj 
učinkovit. Tale strogo uradniški 
napis pa je le preveč vasovalski!

SIVM SKi VESTMIKRŠKI 
T e d n i k



Popoln učni uspeh je doseglo letos 5 oddelkov 1. razreda, 2 oddelka drugega razreda, 3 oddelki 3. 
razreda, 3 oddelki 4. razreda in en razred 6. razreda. Na fotografiji so učenci edinega oddelka izmed 
višjih razredov, k jer so vsi izdelali. (Fo to : J. Primc)

95 odstotkov učencev izdelalo
Izdelalo ni le 10 učencev, 34 pa jih ima popravne izpite

Ob zaključku šolskega leta so učenci centralne osnovne šole 
Ribnica in podružničnih šol Sušje in Dolenja vas dosegli skupno 
94,8-odstoten povprečni učni uspeh. V nižjih razredih je bil uspeh 
98,4-odstoten, v višjih pa 91 ,2-odstoten.

V prvih razredih je bil dosežen 
99,3-odstotni uspeh, v drugih 97,2, 
v tretjih 98,5, v četrtih  99, v petih 
92, šestih 93,1, sedmih 82,3 in 
osmih razredih 92,1-odstotni uspeh.

Na zaključni konferenci, ko so 
ugotavljali najboljše rezultate 
tekmovanja, je učiteljski zbor pro
glasil za najboljše naslednje razrede 
in oddelke: Sušje-1. razred, Dolenja 
vas-1. razred, Ribnica-l.a, 4.a, 6.a, 
7.a in 8.a. Učenci teh razredov so v 
treh konferencah dosegli najboljše 
učno-vzgojne rezultate.

Razreda ni izdelalo 5 učencev na 
razredni stopnji in prav toliko na 
predmetni. Popravne izpite ima 34 
učencev, največ iz nemškega jezika.

Rekli so:
IVAN GRADlC, komandir 

postaje milice: „Med vozniki 
motornih vozil je nekaj objestne- 
žev, ki jih kazni ne spametujejo 
oziroma vplivajo nanje vzgojno 
le krajši čas.“

NAD 200 NOVIH M LADINCEV

Na osnovnih šolah v Ribnici, Sodra
žici in Loškem potoku so sprćjeli v 
maju v Zvezo mladine nad 200 
pioniijev. Ob tej priložnosti so imeli 
običajno priložnostne programe, po
gostitev in ples.

V prvem razredu niso izdelali le naj
manj umsko razviti otroci.

Učenci so dosegali letos lepe 
uspehe tudi pri izvenšolskem delu. 
Tako so trije dobili republiško na
grado za likovni izdelek „Kaj veš o 
prometu? “ in „Turistični prospekt 
Ribnice". Člani literarnega krožka 
so sodelovali na republiškem lite
rarnem natečaju „Sončne in senčne 
strani mojega otroštva14: pet ribni
ških prispevkov se je uvrstilo med 
najboljše in so bili objavljeni v 
Pionirskem listu in reviji O trok in 
družina.

Vsi ti so na zaključni svečanosti 
26. junija prejeli pohvale. Razen teh 
so prejeli pohvale ali knjižne nagra
de še odličnjaki, vpisani v Zlato 
knjigo, prizadevni delavci v mladin
ski in pionirski organizaciji, najboljši 
športniki, pa tudi najboljši krožki: 
lutkarski, dramsko-recitacijski, o tro 
ški in mladinski pevski zbor cen

tralne šole in krožek pionirjev pro
metnikov.

J. PRIMC

TIS 12 ŠTIPENDIJ

V ribniški občini manjka uči
teljev na osnovnih šolah in tudi na 
posebni šoli. Zato je temeljna izo
braževalna skupnost (TIS) sklenila, 
da bo odslej štipendirala na novo le 
pedagoški kader, ne pa za potrebe 
ostalih služb ali celo delovnih orga
nizacij. Tako bo TIS razpisala 12 šti
pendij za pedagoge.

OTROCI NA LETOVANJE

100 otrok iz ribniške občine bo 
letos letovalo v „Jugoslovanskem 
otroškem rekreacijskem središču" v 
Pulju. Med njimi bodo učenci vseh 
osnovnih šol in posebne šole. Prva 
skupina 50 otrok bo letovala od 15. 
do 30. julija, druga pa od 30. julija 
do 13. avgusta. Za socialno ogrože
ne bodo delno ali v celoti plačali le
tovanje RK in druge organizacije.

Lep uspeh gasilk iz Retij
Doslej se ni uvrstila tako visoko še nobena gasil

ska ekipa iz ribniške občine

Ženska ekipa gasilskega d ru 
štva iz Retij v Loškem potoku 
je zasedla drugo mesto na re
publiškem gasilskem tekm o
vanju, ki je bilo 23. junija v Ve
lenju. To je doslej največji 
uspeh gasilskih društev iz ribni
ške občine na vseh dosedanjih 
republiških gasilskih tekm o
vanjih.

Predlog: združiti šoli
2e zdaj Posebni osnovni šoli Ribnica in Kočevje 

skupno rešujeta nekatere zadeve

saj bi združeni vse te zadeve lažje 
reševali. Sicer pa ribniška šola že 
zdaj nekatere zadeve rešuje v sodelo
vanju s sorodno kočevsko ali 
ljubljansko šolo, kamor so letos po
šiljali k pouku učence 1., 4. in 6. 
razreda.

J. P.

ODLIČNJAKI -  
LEVSTIKOVCI

Ob zaključku letošnjega 
šolskega leta so na osnovni 
šoli „France Prešeren“ v Ri
bnici spet vpisali v Zlato 
knjigo odličnjakov učence, 
ki so vseh osem razredov 
osnovne šole izdelali z obli- 
čnim uspehom in dobili na
ziv „odličnjak Levstikovec“ . 
Ti absolventje osemletke so 
Breda Bambič, Bojan Kos in 
Marta Marn iz 8.a, Alenka 
Benčina iz 8.c in Marija Me
rhar iz 8.d.

V knjigo odličnjakov, ki 
so jo  uvedli lani, vpisujejo 
tudi učence, ki so na re
publiških tekmovanjih do
segli prva mesta. Vendar le
tos takih učencev ni bilo.

KOGEUSKE NOVICE

„Pozdravljeni, spoštovani 
obiskovalci in obiskovalke! Sem 
robot Urban. Izdelal m eje  u če 
nec 8. razreda Janko M uhič.“ 
Tako je nagovoril obiskovalce 
razstave izdelkov posebne 
osnovne šole (POŠ) Ribnica, 
prirejene ob zaključku pravkar 
minulega šolskega leta.

Robot Urban pripoveduje med 
tem, ko si ogledujete res lepe iz
delke šolarjev, še druge zanimivosti 
o tej šoli, ki praznuje letos 5 -letnico 
obstoja. Solo je letos obiskovalo 37 
učencev in učenk 2., 3., 5., 7. in 8. 
razreda. Drugi in tretji razred sta 
združena v en oddelek. Učenci so 
bili pridni, saj so vsi izdelali.

Na šoli so delali razni krožki: 
šiviljsko-pletilni, likovno-tehnični, 
dramsko-recitacijski in šolsko 
športno društvo (ŠŠD). Učenci so 
radi spoznavali razne materiale in 
orodje, ki ga bodo uporabljali po 
končani šoli v poklim . Letos je do
končalo šolanje 10 osmošolcev. Ne
kateri izmed njih bodo nadaljevali 
šolanje na dvoletni pripravljalni po
klicni šoli, nekateri pa se bodo zapo
slili.

Solarji so letos dosegli tudi neka
tere lepe uspehe na športnih igrah 
učencev POS Slovenije. Dekleta so 
na področnem tekmovanju v igri 
„med dvema ognjema14 zasedla prvo 
mesto, na republiškem pa so si delila 
3. do 4. mesto.

Ribniška POS je majhna in jo ta
rejo nekatere hude težave, kot so 
pomanjkanje učiteljev ter ustreznih 
prostorov za teoretični in praktični 
pouk. Nekateri predlagajo, naj bi se 
kočevska in ribniška POS združili,

Zenska desetina gasilskega dru 
štva iz Retij je zastopala ribniško 
občino zato, ker je zmagala na ob
činskem gasilskem tekmovanju žen
skih ekip. Ribniške gasilce je zasto
pala na republiškem tekmovanju tu
di moška ekipa iz Retij, k ije  bila na 
občinskem tekmovanju druga. Za 
uvrstitev te ekipe predstavnik Ob
č inska gasilske zveze Edo Tanko še 
ni vedel, ker vsi rezultati do odhoda 
s tekmovanja še niso bili izračunani, 
zatrdil pa je, da so sc tudi uvrstili 
med prvo polovico tekmovalnih 
ekip.

Edo Tanko je tudi poudaril, d a je  
ta uspeh še toliko bolj pomemben, 
ker gasilci z malo denarja dosegajo 
velike uspehe. Občinska gasilska 
zveza je namreč letos za svoje delo 
in za delo gasilskih društev dobila le 
skromno dotacijo, okoli 40.000 din.

J. P.

Neresnost
Na drugi seji občinske skup

ščine Ribnica, sta manjkala dva 
delegata družbenopolitičnega 
zbora, 7 delegatov zbora združe
nega dela in kar 9 delegatov zbo
ra krajevnih skupnosti.

Odsotnost dveh delegatov 
družbenopolitičnega zbora je 
opravičljiva ne le zato, ker sta 
izostanek pred sejo opravičila, 
ampak tudi zato, ker imajo ti de
legati stalni mandat (na seje ho
dijo vedno isti).

Nikakor pa ni opravičljiva ta
ko velika odsotnost delegatov 
obeh drugih zborov, ki nimajo 
stalnega mandata. Delegacije v 
krajevnih skupnostih in delovnih 
organizacijah namreč izvolijo za 
delegate tiste, ki se na obravna
vane zadeve najbolj razumejo in 
ki imajo tudi čas za udeležbo na 
seji. Delegacije teh dveh zborov 
torej lahko zagotove, da je ude
ležba njihovih delegatov nacejali 
100-odstotna in taka bi morala 
tudi biti.

Delegacije same ah pa s po
močjo družbeno-političmh orga
nizacij in občinske skupščine naj 
že zdaj, takoj v začetku, prouče 
to slabost in jo  odstranijo. Vsa
ko popuščanje v začetku se 
lahko kasneje hudo maščuje.

J. PRIMC’

Moč črpati iz političnih jeder
-

»Z izvolitvijo delegacij se naloge komunistov niso končale,« so poudarili 
prejšnji teden na partijski konferenci v Novem mestu * Od aktivnosti čla* 

nov ZK bo odvisna tudi uspešnost občinske skupščine

Dobra udeležba na spomladanskih volitvah kaže, da ljudje 
zaupajo v novo ustavo. To so na seji občinske konference ZK v 
Novem mestu 28. junija, ko  so sprejemali politično oceno teh 
volitev, še posebej poudarili. Kajpak na volitvah ni šlo brez 
pomanjkljivosti in tudi te so komunisti našteli: prevelika volišča, 
zapletena volilna tehnika, slabo informiranje itd. To se v prihodnje 
ne bi smelo zgoditi.

Če je na eni strani pohvalno, 
da je v političnih pripravah na 
volitve sodelovalo več kot 
1.300 ljudi in več kot 1.500 
ljudi delalo v volilnih odborih, 
pa se na drugi strani ni mogoče 
sprijazniti z vsem, kar smo z 
izvolitvijo delegatov in delegacij 
dobili. Tako je sekretar občin
skega komiteja ZK Janez 
Slapnik opozoril, da v 42 
delegacijah sploh ni nobenega 
komunista, da sedi v osmih 
delegacijah Novolesa le en član 
ZK, da člani Zk niso prišli na 
volilne liste v Cestnem podjetju 
in podobno.

Sekretar Slapnik je menil, da 
tudi ni prav, da so komunisti 
ponekod po volitvah potisnili 
roke v žepe in prepustili 
delegacije same sebi. Zato je 
tudi prvi vtis po dveh sejah

občinske skupščine, da je
krenilo „po starem “ . Nadalje se 
je Janez Slapnik zavzel za to, da 
bi minule volitve v osnovnih 
organizacij ali ponovno ocenili, 
v skupščinskih zborih ustanovili 
aktive komunistov, kadrovsko 
politiko pa utrdili, če ne 
drugače, tudi s partijskimi 
ukrepi.

Po mnenju predsednika ob
činske skupščine Jakoba Beriča 
bo nujno najrazličnejše stran
poti v politiki sproti obravnava
ti in razčistiti. Za karieriste naj 
bi ne bilo prostora. ,,Kar bom o 
v občini napravili, bo zasluga 
vseh, ne posameznikov,“ je 
poudaril. Politična enotnost bo 
zlasti za delovanje občinske 
skupščine in njenih organov 
nujna, politično m oč pa naj bi 
črpali iz političnih jeder, ki jih

Dovoljeno le najboljšim?
Pritisk na novomeške srednje šole ob vpisu

Na novomeških srednjih šolah so končali vpis za naslednje šolsko 
leto. Pritisk na prve letnike je bil hud. Mnoge kandidate so morali 
zavrniti. Šole so premajhne.

zobe prej, preden bo sporazum 
prišel v življenje.

I . Z.

Najhuje je bilo na gimnaziji 
in ekonomsko-administrativ- 
nem centru, kjer so v prvi letnik 
sprejeli le učence s prav dobrim 
in odličnim uspehom. Učence z 
dobrim spričevalom so sprejeli 
le na gimnazijskih oddelkih 
pedagoške smeri.

Stiska, o kateri je bilo toliko 
govora in prelitega črnila, ne 
odjenja. Starši še vedno priti
skajo na kljuke in prosijo za 
prosto mesto za svojega otroka. 
Prosvetni delavci so slabe volje, 
ker ne morejo pomagati. Kdaj 
bo prišel čas, ko bo za vse, ki se 
hočejo šolati, dovolj prostora?

Ni še dolgo, ko so na seji 
občinske skupščine v Novem 
mestu opozorili, kako nevarno 
in neodgovorno je „zapirati“ 
šolska vrata mladini, ki se želi 
izobraziti. Ugotovitev in tudi 
analiz je dovolj. Mnogi prisegajo 
na sporazum, ki je bil že 
podpisan. Bati pa se je, da bo 
problem pokazal še ostrejše

RAZSTAVA V IZLOZBI

Del izložbe trgovine Nova moda v 
Novem mestu je urejen kot razstavni 
prostor. Učenke krožka za ročna 
dela, ki deluje na osnovni šoli Katje 
Rupene, že od torka, 25. junija, raz
stavljajo nekaj najlepših ročnih del. 
Na lično razstavo opozarjamo, ker 
je dokaj neopazna, zasluži pa, da si 
jo ogledate. Pohvale vredna je odlo
čitev trgovine, da je del svojega iz
ložbenega prostora odstopila za raz
stavo, saj na ta način ročna dela 
učenk lahko vidi največ ljudi. Raz
stava bo  do  15. julija.

Pouk v šolah se je končal. Na vrsti je obvezna praksa. Učenci 
gradbene šole v Ljubljani, Novomeščani Milan, Darko in Eva so 
„zaposleni" na gradbišču stanovanjskega bloka na Ragovski. Vse bi 
bilo lepo in prav, samo ko ne bi bili, vsaj za Evo, betonski bloki 
tako težki. Škoda, so pripomnili, da je ukinjena gradbena šola v 
Novem mestu. (Foto : S. Mikulan)

Suhokrajinski 
drobiž

CISTERNE ZA BENCINSKO 
ČRPALKO NA DVORU so že pri
peljali. Ta novica je za Suho krajino 
zelo razveseljiva. Suhokranjccm ne 
bo treba delati zalog goriva doma, 
kar je seveda nevarno zaradi požara. 
Črpalka naj bi bila zgrajena do kon
ca oktobra letos.

OBČANI Z VELIKEGA LIPOV
CA bi radi imeli krajšo povezavo s 
sosednjo vasjo Brezova reber. Sedaj 
se morajo peljati na Brezovo reber 
skozi Boršt in Ajdovec kar dobrih 
pet kilometrov in pol, če pa bi razši
rili sedanjo vaško pot po bližnjici, bi 
že po dobrem kilometru vožnje pri
šli v sosednjo vas.

ŽUŽEMBERK BO DOBIL KO
N IC  OK TOBRA LETOS novo avto
matsko telefonsko centralo. Podjet
je za p tt promet Novo mesto si je z 
nakupom stavbe, kjer je sedaj pošta, 
namreč zagotovilo dodatne prosto
re, ki so potrebni za postavitev večje 
centrale. Nova ATC bo za Žužem
berk in okolico velika in pomembna 
pridobitev, saj bodo lahko razširili 
telefonsko omrežje v Žužemberku 
in okolici, rešen pa bo tudi problem 
avtomatske vključitve Dvora.

VIŠJE NAGRADE

Na zadnji seji temeljne izobraže
valne skupnosti Novo mesto so skle
nili, da bodo povečali nagrade za 
opravljene izpite in diplome izred
nim študentom pedagoške akademi
je. Uspešno opravljen izpit bodo na
gradili s 300 dinarji, opravljeno di
plomo pa s 1000 dinarji.

je potrebno utrditi tako v 
TOZD kot v delovnih organi
zacij ali.

M INI ANKETA

V Novem mestu je zaposlenih 
precej ljudi, ki so glede prehrane 
vezani izključno na družbeno 
gostinske obrate, le-teh pa se po
služuje tudi veliko Novomešča- 
nov v času malice. V okviru 
ankete ne moremo razkriti vseh 
podrobnosti in vprašanj družbe
ne prehrane, zato naj to po
dročje načnejo izjave posamez
nih gostinskih delavcev in ljudi, 
ki se hranijo v lokalih:

Prehrana
p'

vodja Delikatese na C.K. Stane
ta: „Na redni prehrani, kamor 
štejemo malice in kosila, imamo 
vsak dan okoli 500 ljudi. 
Abonentske bloke izdajamo sa
mo za topli obrok. Gostje se ne 
pritožujejo nad postrežbo in hra
no, večkrat pa se zgodi, da ima
mo premalo prostora."

PETO ZDRAVKOVlC, kemij
ski tehnik: „Občasno jem v to
varni „Krka“ , kjer je hrana zelo 
draga in slaba. Bil sem zadovo
ljen s hrano v Delavski menzi, 
zato upam, da bo spet kmalu 
o d p r ta .4

NADA POTOČNIK, natakari
ca v Metropolu: „Imamo okoli 
40 abonentov, veliko ljudi pa 
pride samo na menu ali malico. 
Cene so ugodne, zato nas pesti 
pomanjkanje prostora."

ANA GVOZDIC, kemijski 
tehnik: „V Metropolu nisem do
bila abonmaja, zato se prehra
njujem, kjer pač utegnem.“

JOŽE GORŠE, pleskar: 
„Ostalo hrano imam doma, mali
co pa si raje kupujem, ker so 
topli obroki občutno predragi in 
zanič.*4

v_______________

Novomeška kronika
TRDE „BUCE44 -  Nekaterih 

Novomeščanov ne bi zadržal niti 
betonski zid niti „živ hudič44, ko se 
odločijo, da bojo z avtomobili vozili 
tam, kjer hočejo sami. Primcr; 
Ragovska ulica, kjer stoji znak, ki 
prepoveduje vsak promet, vrli 
vozniki pa vozijo kar med b e to n s k i 
mi cvetličnimi podstavki.

ODSLUŽENOST -  Da stvari 
nekaj pomenijo samo tedaj, ko s° 
uporabne, se nazorno kaže tudi v 
odsluženih objektih v Novem m estu  
ki so zdaj samo svojevrsten ,.okras* 
mesta. In to: ostanki ribogojnice 
pod mostom, neuporabno javno 
stranišče v Pugljevi ulici in p® 
betonski podstavek na zelenici pred 
lekarno.

S TRANSFUZIJSKE POSTA#.
-  Prejšnji teden je na transfuzijski 
postaji darovalo kri kai dvanajs'l 
krvodajalcev manj, ko t zadnjikrat "! 
samo 32.

ROJSTVA -  Rodile so: Marij* 
Nahtigal z ulice v Brezov log 29 t ;  
Andreja, Milena Drakulič z Muztf 
ske 5 -  Marka, Emilija Jug z NaT 
mlinov 21 -  dva dečka in Danic** 
Krže z Ragovske ceste 10 a 
dečka. L

POGREBI -  Prejšnji teden 
umrli: Marija Martinčič v 84. lefl 
starosti, kmetijska upokojenka lJ 
Regrče vasi 19, Marija BartolJ' 
gospodinja iz Birčne vasi 32 *1 
Leopold Grabnar v 48. letu s tarov1 
z Ljubljanske 15.

TRŽNICA -  Petkova tržnicah 
bila dobro založena, cene pa se ‘>*1! 
prejšnjega tedna niso bistven* 
spremenile: Cene: paradižnik 25 d«' 
kilogram, lisičke po 5 din meric®;
jurčki 20 din merica, p o m a ra n č e  J 
dinarjev, čebula po 7 do 9 d“1’ 
ananas 10 din kilogram, krompir P®! 
4 do 7 din, korenček 10 din, zelefl 
solata po 6 do 9 din, stročji fižol 2 
din, jajčkq 1,10 do 1,30 din, ban#1L. 
po 7 do 9 din kilogram, jagode j  ‘ 
din, breskve 14 din, češnje po 10 đ 
15 din kilogram.

16 DOLENJSKI LIST

-  Ena gospa je rekla, da b 
morala občina najbrž SP* 
uvesti samoprispevek -  da & 
lahko plačala darilne 
dolgoletnim uslužbencem 
upravi. Je rekla, da bi bilo &  
drugače, če bi bili ti ljudje 
podjetjih, kjer za take pr" y  
nosti poleg ur pripravijo še kaj 
kuverti. .



DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA  
V LJUBLJANI

Vpisuje v dopisne šole
— osnovno šolo (5., 6., 7. in 8. razred)
— poklicno administrativno šolo (dveletno)
— ekonomsko šolo
— tehniško šolo (za strojno, elektrotehniško, lesnoindustrij

sko in kemijsko stroko)
— delovodsko šolo (za strojno stroko)
— poklicno kovinarsko šolo

Vpisuje tudi v dopisne tečaje
— nemškega in italijanskega jezika
— esperantskega jezika
— tehniškega risanja
— za skladiščnike
T- za kontrolorje in preddelavce v kovinarski stroki
— tečaj strojepisja (v drugem delu tečaja možnost specializa

cije za stavce na IBM strojih ali za fonodaktilografe)
— tečaj poslovne korespondence (za delovne organizacije po 

modernem programu)
— tečaj za družbeno izobraževanje

Vpisujemo vsak dan od 7. do 14. ure, ob torkih do 18. ure 
(od 1. septembra tudi drugo soboto v mesecu)
Podrobnosti o sistemu dopisnega izobraževanja, učnem pro
gramu in pogojih za vpis boste lahko izvedeli iz prospekta za 
šol. leto 1974/75, ki vam ga pošljemo na vašo zahtevo.
Svoj naslov napišite s tiskanimi črkami!
Za prospekt pošljite znamko v vrednosti 5.- din na naslov: 
DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA , 61000 Ljubljana, Par
mova 39, telefon 312—141, poštni predal 106.

PROSTO DELOVNO MESTO
Komisija za kadrovske zadeve Krajevne skupnosti Kočevje- 
mesto

razpisuje 

prosto delovno mesto

KUSTOSA V POKRAJINSKEM MUZEJU V  KOČEVJU.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še na
slednje:
1. — da imajo visoko izobrazbo zgodovinske, etnografske ali 
arheološke smeri, ali višjo izobrazbo istih smeri ter 5 let 
prakse v tej dejavnosti. /
2. — da imajo organizacijske sposobnosti in moralno-politič- 

ne kvalitete.
Razpisni rok je 1 mesec po dnevu objave. Pismene ponudbe 

z dokazili o izobrazbi pošljite navedeni komisiji.

v  JI

PROSTA DELOVNA MESTA!
Organizacija združenega dela
KOMUNALA
Ribnica

razpisuje
na podlagi 46. člena statuta ter sklepa delavskega sveta

5 DELOVNIH MEST DELAVCEV TEŽA KO V V KOMU
NALNI SLUŽBI.

Osebni dohodki od 1.900 do 2.200 din, poleg tega še 300 
din terenskega dodatka na mesec. Stanovanj ni.
Kandidat mora prošnji priložiti ustrezno zdravniško spriče
valo. N
Zaposlitev je za nedoločen čas.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest

PROSTA DELOVNA MESTA!

trebanjska
industrija
montažnih
objektov
trebnje trimo

Delavski svet

razpisuje na podlagi 37. člena statuta 
prosti vodilni delovni mesti

l' POMOČNIKA GLAVNEGA DIREKTORJA  
2-DIREKTORJA TOVARNE FASADNIH IN STREŠNIH 

PLOŠČ V IZGRADNJI

POGOJI: 1 . visoka ali višja strokovna izobrazba strojne, eko- 
P°m*ko-komercialne ali organizacijske smeri 

• 8 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih 
t e s t i h .

Inte/*teresenti naj pošljejo svoje ponudbe v roku 15 dni po 
J^obiave na naslov: „TRIM O ", Prijateljeva 12 ,68210 '

dne-
Treb-

VSAK ČETRTEK BOLJŠI DOLENJSKI LIST

IZ ID
NAGRADNEGA ŽREBANJA PREŠERNOVE DRUŽBE 

24. junija 1974

Dobitke so zadele naslednje številke srečk:

00881,
03126,
04941,
07224,
09139,
11302,
12230,
13295,
14782,
15716,
16912,
19752,
21112,
22793,
24130,
27328,
28841,
30781,
34756,

00950,
03127,
04988,
07411,
09165,
11385,
12305,
13432,
14830,
15762,
17014,
20022,
21192,
22872,
24310,
27494,
28918,
31198,
34846.

01016,
03137,
05162,
07417,
09627,
11451,
12458,
13755.
14998,
15850,
17347,
20085,
21320,
22888,
24328,
27540,
29094,
31206,

01143,
03296,
05314,
07440,
10011,
11735,
12565,
13853.
15025,
15922,
17502,
20146,
21361,
22981,
24337,
27866,
29220,
31996,

01592,
03387,
05435,
07453,
10149,
11839,
12674,
13940.
15130,
16379,
17857,
20194,
21662,
23183,
24520,
28010,
29690,
32549,

01724, 
03431, 
05535, 
08172, 
10197, 
11886, 
12677, 
14285, 
15170, 
16475, 
18110, 
20197, 
21820, 
23258. 
24567, 
28069, 
29751, 
32610,

02010,
03895,
05783,
08186,
10675,
11917,
12976,
14328,
15298,
16720,
18218,
20450,
21992,
23345,
24590,
28186,
30300,
32675,

02306,
04268,
06224,
08346,
10852,
11969,
13140,
14462,
15601,
16822,
18341,
20890,
22303,
23387,
24703,
28328,
30407,
32933,

02870,
04691,
06362,
08479,
10954,
12176,
13199,
14572,
15651,
16834,
19738,
20958,
22400,
23468,
26955,
28730,
30471,
34343.

Srečke, ki se končujejo s številko 1, 6 in 8, so zadele knjigo Agathe 
Christie: „Karibska skrivnost".
Imetniki srečk lahko dvignejo dobitke v upravi Prešernove družbe 
vsak dan, razen sobote.
Zadnji rok za dvig dobitkov je 31. oktober 1.1. Dobitek lahko dvigne 
samo tisti izžrebanec, ki je do žrebanja poravnal celotno naročnino. 
Dobitniki izžrebane srečke za knjigo pošljejo srečko upravi Prešerno
ve družbe (na srečko napišite svoj točen naslov) in jo bodo prejeli po 
pošti. Lahko pa jo dvignejo tudi osebno v upravi Prešernove družbe 
vsak dan, razen sobote.

PREŠERNOVA DRUŽBA LJUBLJANA 
Opekarska — Borsetova 27

PROSTA UČNA MESTA!
DES Podjetje za distribucijo električne energije Slovenije 
TOZD ELEKTRO KRŠKO,
Krško, Cesta 4. julija

objavlja prosta učna mesta:

ELEKTROMONTER ZA OMREŽJA IN INSTALACIJE 
2 učni mesti v Brežicah 
2 učni mesti v Krškem 
2 učni mesti v Mokronogu 
2 učni mesti v Sevnici

Pogoji za sprejem so: uspešno končana osemletka, starost do 
18 let in zdravstvena sposobnost.
Višina temeljnega dela štipendije za čas šolanja je odvisna od 
osebnih dohodkov staršev in se giblje od 400 — 700 din. 
Gibljivi del štipendije je odvisen od učnega uspeha.
Prošnje sprejema splošni oddelek do 31. 7. 1974.

ŠTIPENDIJE
Štipendije za šolsko leto 1974/75

1 štipendijo na visoki šoli, smer elektro jaki tok
1 štipendijo na TSŠ, smer elektro jaki tok
1 štipendijo na srednji ekonomski šoli
Pogoji: uspešno končana osemletka, vsaj dober uspeh v
zaključnem spričevalu.
Višina temeljnega dela štipendije je odvisna od osebnih do
hodkov staršev in se giblje od 500 — 850 din. Gibljivi del 
štipendije je odvisen od učnega uspeha.
Prošnje sprejema splošni oddelek do 31. 7. 1974.

VPIS V ŠOLO
Center srednjih šol Črnomelj vpisuje v I. LETNIK  
EKONOMSKE SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 
1974/75.
Razpis je orientacijski, v primeru zadostnega števila prijavlje
nih kandidatov bomo odprli oddelek. Prijave zbiramo do 15. 
julija 1974.
Podrobnejše informacije daje Center srednjih šol Črnomelj, 
Ul. Mirana Jarca 2, telefon 76-093.

VAS
ZANIMA
DELO
ŠIVILJE?

Želite postati 
sodelavka našega 
kolektiva?
Vabimo dekleta in žene, ki imajo veselje in sposobnost za 
šivanje, naj se prijavijo v petmesečni tečaj za strojno šiviljo, z 
mesečno nagrado od 600 do 900 din.
Po uspešno končanem tečaju se lahko zappslite kot kon- 
fekcionarka-strojna šivilja, z mesečnim dohodkom od 1.500 
do 2.100 din.
Pismene prijave pošljite na naslov:

konfekcija LISCA
sevnica

ZAVAS 
TUDI 

POPOLDAN!

•  ponedeljek
#  torek 
m sreda

poslovalnica ŠENTIVD  
specializirano trgovsko in proiz
vodno podjetje z gradbenim mate
rialom

7 . - 1 4 .  •  četrtek 7. - 14,
7! — 14. •  petek 7 . - 1 8 .
7 . - 1 8 .  •s o b o ta  7 . - 1 3 .

ŠTIPENDIJE!
TEMELJNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST 
RIBNICA
Upravni odbor sklada za štipendije in posojila

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE , 
za študijsko leto 1974/75: ' v

5 štipendjj za študij na PEDAGOŠKI AKADEMIJI oz. PE
DAGOŠKI GIMNAZIJI z usmeritvijo za razredni pouk;

1 štipendijo za študij na VŠTK -  za pouk telesne vzgoje 
1 štipendijo za študij na PA — smer ortopedagoško uspo

sabljanje DP

1 štipendijo za študij na PA — smer matematika—fizika 
1 štipendijo za študij na PA — smer tehnična vzgoja 
1 štipendijo za študij na FF oz. PA — smer psihologija— 

pedagogika

Prednost pri dodelitvi štipendije imajo študentje oz. dijaki 
višjih letnikov.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
— prošnja z opisom socialnega stanja družine (poseben obra

zec DZS, št. 1 ,65);
— potrdilo o vpisu v šolo;
— overjen prepis zadnjega šolskega spričevala;
— potrdilo o zaključnem izpitu oz. potrdilo o opravljenih 

izpitih;
— potrdilo o premoženjskem stanju družine na predpisanem 

obrazcu (izda skupščina občine);
— potrdilo o skupnem gospodinjstvu oz. članih družine (izda 

skupščina občine);
— potrdilo o zaposlitvi staršev in o poprečnem osebnem do

hodku v zadnjih 6 mesecih;
— mnenje šole oziroma razrednika;
-- izjavo, da prosilec ne prejema štipendije drugje.

Pogoj za dodelitev štipendije je med drugim tudi izjava o 
zaposlitvi na območju občine Ribnica.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi tega razpisa.
Prijave pošljite na naslov: Temeljna izobraževalna skupnost 
Ribnica, Kolodvorska 15 — 61310 Ribnica

PROSTA DELOVNA MESTA!

unp
in d u str ijsk o  
m o n ta ž n o  
podjetje
TOZD TOVARNA REGULACIJSKIH 
ARMATUR IN APARATOV 
LJUBLJANA

objavlja naslednja prosta delovna mesta;

6 PK ALI KV STRUGARJEV
POGOJI: urejen vojaški rok, praksa zaželena

2 KV SPLOŠNA KLJUČAVNIČARJA -  VARILCA  
POGOJ: urejen vojaški rok

2 PK SPLOŠNA KLJUČAVNIČARJA -  OSNOVNO 
ZNANJE O B L O Č N tC * VARJENJA  
POGOJ: urejen vojaški rok

2 NK DELAVCA

Nastop je možen takoj ali po dogovoru. Poskusno delo in 
osebni dohodek po pravilniku |>odjetja.
Prijave sprejema kadrovska in splošna služba Tovarne 
regulacijskih armatur in~ aparatov, Ljubljana, Ulica Jožeta 
Jame 12, v 15 dneh po objavi.

LICITACIJA!
Avto-moto društvo Trebnje proda na javni dražbi, ki bo v 
nedeljo, dne 14. 7. 1974 ob 8. uri zjutraj, na dvorišču go
stišča „GRM ADA" v Trebnjem, avto „ZASTAVA" 750, 
letnik 1972, 33.000 prevoženih km; pristojbine so plačane 
do marca 1975.

Zdravilišče Šmarješke Toplice razpisuje za 7. 7. 1974 licita
cijo MOPEDA COLIBRI. Istočasno proda več rabljenih re
stavracijskih stolov. Informacije daje recepcija zdravilišča, te
lefon 84-900.
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tedenske B
Petek, 5. julija -  Cirila 
Sobota, 6. julija -  Marija 
Nedelja, 7. julija -  Dan izgnancev 
Ponedeljek, 8. julija -£ lizab eta  
Torek, 9. julija -  Veronika 
Sreda, 10. julija -  Amalija 
Četrtek, 11. julija -  Olga

BREŽICE: 5. in 6. 7. ameriški 
barvni film „Inšpektor Madigan44. 7.

in 8. • 7. ameriški barvni film 
„Popolni rop44. 9. in 10. 7. francoski 
barvni film „Velika gneča v Parizu44.

KRŠKO: 6. in 7. 7. italijanski 
barvni film „Ko so žene učile ljubi
ti44. 10. 7. ameriški barvni film „Mo
rilec v vrsti'4.

METLIKA: od 4. do 7. 7. ameri
ški barvni film „Neznosna leta44, od 
5. do 7. 7. ameriški barvni film „Po
letni ubijalec44. -

SEVNICA: 6. in 7. ameriški film 
„V vrtincu44.

ŠENTJERNEJ: 6. in 7. 7. „Moja 
nora glava44.

TREBNJE: 6. iir 7. 7. ameriški 
barvni film -  kriminalni „Sinjebra- 
dec44. »

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

J

liM )Qg
S L U Ž B O  D O B I

NUJNO ISCEMO gospo ali mlajše 
dekle za varstvo 16-mesečnega 
fantka na domu. Nudimo hrano, 
stanovanje in nagrado. Ponudbe 
na naslov: Jožica Smodiš, Lavrica 
78, Škofljica.

SPREJMEM samostojnega vodovod
nega inštalateija in vajenca. Ugo
dni pogoji. -Plača po dogovoru. 
Ludvik Mežnar, Partizanska 13, 
Novo mesto.

SPREJMEM samostojnega elektroin- 
štalaterja in vajenca. Ugodni po
goji, plača po dogovoru. Dragan 
Sobar, Ragovska 2, Novo mesto.

SPREJMEM v uk vajenca za avtoli- 
čarsko stroko. Avtokleparstvo in 
ličarstvo Avgust Modic, Trdinova 
49, Novo mesto.

SPREJMEM frizersko vajenko. Slav
ka Južnič, Irča vas 66a, Novo me
sto.

V UK ALI ZA priučitev sprejmem 
vajenca za kolarsko stroko. Janez 
Medic, kolarstvo, Irča vas 7, 
Novo mesto.

ZAPOSLITEV DOBI takoj gospo
dinjska pomočnica. Hrana in sta
novanje preskrbljena, plača po 
dogovoru. Informacije dobite 
vsak dan do 10. ure po telefonu 
(064) 89-032 ali od 14. ure dalje 
v bifeju pri Potokarju, Dovje 48, 
p. Mojstrana, Gorenjsko.

VAJENCA sprejmem takoj za izuči- 
tev pečarsko-keramične stroke. 
Pavel Udovč, pečar-keramik, No
vo mesto -  Grm, Adamičeva 67.

FRIZERSKO pomočnico in vajenko 
sprejme takoj frizerski salon Joži
ca Aleksič, Brežice.

ISCEM žensko ali mlajšo upoko
jenko, ki bi bila pripravljena pazi
ti petmesečnega otroka v dopol
danskem času. Nudim stanovanje 
in vso oskrbo, plačilo po dogovo
ru. Naslov v upravi lista 
(1692/74).

S T A N O V A N J A

ODDAM opremljeno sobo samske
mu mofleemu. Naslov v upravi 
lista (1668/74).

ZAMENJAM enosobno stanovanje v 
pritličju v Zg. Šiški -  Ljubljana, 
za enako v Novem mestu. Naslov 
v upravi lista (1681/74).

PRODAM takoj vseljivo stanovanje' 
v Prijatljevi ulici v Trebnjem. 
Ogled vsak dan. Argentina Čeri
na.

MATI DVEH otrok išče stanovanje 
v Novem mestu ali bližnji okolici 
Naslov v upravi lista (1688/74).

DIJAKOM oddam opremljeno sobo. 
Zaželeno prvi ali drugi letnik. Na
slov v upravi lista (1699/74).

M o t o r n a  v o z i l a

PO UGODNI CENI prodam Opel 
Rekord, letnik 1961, v voznem 
stanju in registriran za leto 1974, 
ter prikolico za vleko poškodova
nih vozil. Lado Ule, Jurčičeva 17, 
Trebnje.

ŠKODO MB, letnik 1967, prevože
nih 35.000 km po generalni, ra
dialne gume Michelin, poceni Dro- 
dam. Ogled na Adamičevi 4, No
vo mesto.

PRODAM DIANO 6, letnik 1969, v 
voznem stanju za 8.000 din. Jože 
Stegenšek, Radna 11, Boštanj.

POCENI PRODAM VW 1200 stan
dard, letnik 1967/68, zelo dobro 
ohranjen in tehnično pregledan. 
Ogled vsak dan po 15. uri v 
Črnomlju, Viniška cesta 17, ali v 
soboto in nedeljo na telefon 
(041)512-660.

PRODAM FIAT 750, letnik 1968,
• dobro ohranjen in registriran do 

junija 1975. Ogled vsako popol
dne. Jelka Muhič, Kajuhovo nase-
lip S ru*pvi#»

RENAULT 8, letnik 70, 63000 pre
voženih km, prodam. Telefon 
21-826 int. 83.

PRODAM traktor Ferguson 35 s ko
silnico. Peter Pičman, Britof 47, 
Kranj.

NUJNO PRODAM osebni avto Za- 
porožec (ZAZ). Cena ugodna. 
Alojz Staniša, Vinja vas 34, Sto
piče.

UGODNO PRODAM ZASTAVO 
101, letnik 1972. Primc, Ragovo 
ali telefon 22-543.

PRODAM AMI 8, letnik 1971, za 
24.000,00 ali zamenjam za Zasta
vo 750 delux. Ivan Kovačevič, 
Skemljevec 6, Suhor.

UGODNO PRODAM fiat 850, let
nik 1970. Ogled pri Stanetu Pu- 
stavrhu, Krško CKŽ 139.

UGODNO PRODAM FIAT 750, let
nik 1970. Jože Šinkovec, Ragovo 
10, Novo mesto.

UGODNO PRODAM dobro ohranje
no simco 1301, letnik 1969. Uli
ca talcev 5, Novo mesto.

PRODAM ŠKODO 100 LS, letnik 
1971, v dobrem stanju. Koštialo- 
va 39, Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM nov 13-colski gumi voz. 
Anton Lisec, Lukovec 14, Bo
štanj.

PRODAM rabljeno dnevno sobo po 
zelo ugodni ceni. Bajraktarevič, 
Majde Sile 11, Novo mesto.

PRODAM lahek 15-colski gumi voz 
s prednjo zavoro. Ivan Gnklica, 
Blanca 18.

UGODNO PRODAM kuhinjsko 
omaro. Serovič, Nad mlini 43, 
Novo mesto.

PRODAM ali zamenjam apno za zid
no opeko (bloke) ali lažji gumi 
voz. Vidmar, Male Vodenice 10, 
Kostanjevica.

KRAJEVNA SKUPNOST Mihelja 
vas pri Črnomlju proda mlatilnico 
Zarja, dvojno čiščenje, v brezhib
nem stanju, po ugodni ceni. 
Ogled vsak dan v Mihelji vasi 12. 
Odbor.

PRODAM kozolec dvojnik s šestimi 
okni. Naslov v upravi lista 
(1666/74).

ZARADI SELITVE prodam posa
mezne dele sobnega in kuhinjske
ga pohištva. Janez Rodič, Mestne 
njive 10, stan. 14, Novo mesto.

PRODAM KOSILNICO BCS, grab
lje, mlatilnico in 5 let staro kobi
lo z žrebetom. Naslov v upravi 
lista (1669/74).

PO UGODNI CENI prodam malo

PRODAM dobro kravo frizijko, sta
ro 5 let. kosilnico Alpina, skoraj 
novo, in dva mopeda. Cena po 
dogovoru. Nikola Zvirac, 61338 
Kočevska Reka 34.

PRODAM zazidljivo parcelo. Naslov 
v upravi lista (1680/74).

PRODAM 50 m3 kamna. Dostop s 
kamionom. Miro Zarabec, Zdinja 
vas 3, Otočec.

PRODAM malo rabljen kombajn v 
dobrem stanju z Dieslovim mo- 

’ torjem. Anton Stojnič, Grabrovec 
20, Metlika.

K U P I M

KUPIM suhe hruškove plohe. Sporo
čite količino in ceno na naslov: 
France Meijascc, aranžer-mojster, 
Ljubljana-Sentvid, Štrukljeva 17, 
telefon 5 1-641.

J E E K U e i'^
OPRAVIČUJEM se Edvardu Kordi

šu iz Travnika št. 54 za moje izja
ve glede denarja, ker za take izja
ve nisem imel nobene osnove. Jo
že Avstelj st., Hrib 59, Loški po
tok.

UGODNO PRODAM nov vinograd s 
sadovnjakom v bližini Krškega in 
gradbeni material: razna vrata in 
okna, vse s polknicami, novo od 
Jelovice, ter mreže za betonsko 
ploščo. Prodam tudi dobro ohra
njen moped colibri. Viktor Zem-' 
ljak. Zdolska cesta 18/a, 68270  
Krško.

PRODAM 15 arov vinograda z zida
nico na Ljubnem pri Uršnih selih. 
Tudi letos .obilna trgatev, cena 
ugodna. Interesenti naj se oglasijo 
pri Stanetu Ravbarju, Jurka vas 
16, po možnosti v nedeljo, 7. 
julija 1974, do 14. ure.

PRODAM posestvo v bližini Krškega 
(Raka). Vse informacije dobite 
pri Mariji FUKS, Pijavice la, 
68295 Tržišče.

R A Z N O

V OKOLICI OTOČCA je bil najden 
škotski ovčar. Informacije na te
lefon 22-577.

POROČNI PRSTANI! -  Želite pre
senetiti nevesto? Zlatar Otmar 
Zidarič v Ljubljani v Gosposki 5 
(poleg univerze) Vam bo rad po
magal! -  Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

^OBVESTILA I
GOSTILNA TURK, STOPIČE, ob

vešča cenjene goste, da bo lokal 
od 8. julija do 4. avgusta zaprt. 
Za nadaljnji obisk se priporoča
mo!

NUDIM VSE VRSTE ROLET, ZA- 
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠIM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V

• TO STROKO. KRATKI DOBAV
NI ROKI, CENE SOLIDNE. NA
ROČILA PREVZEMAJO BOGO
r a d i , Ža b j a  v a s  15, n o v o  
MESTO; IGNAC PRIJATELJ, 
KVEDROVA 8, KRŠKO; IVAN 
JERINA, METLIKA. IN STAN
KO ČRTALIČ. DOBRAVA PRI 
KOSTANJEVICI.

NAŠI DOBRI mami ALOJZIJI 
PROGAR iz Hmeljčiča pri Mimi 
peči za minulo dvojno praznova
nje iskreno čestitamo in želimo 
veliko zdravja in veselja ter da bi 
se še mnogo let veselila med na
mi. Sinovi Jože, France, Stane z 
družinami, hčerke Lojzka, Ančka 
z družinama, vsi vnuki in vnuki
nje. -  Enako želimo stricu Lojze
tu Progarju iz Sel pri Mirni peči, 
Lojzetu in Lojzki ter hčerki Lojz- 
iki Muhič iz Ivanje vasi pri Mirni 
peči.

DRAGEMU očetu ALFONZU 
TWRDYJU iz Bršlina iskreno če
stitata za njegov 59. rojstni dan 
žena in hčerka Nežka.

M
Po dolgi in hudi bolezni nas je za

pustil mož in oče

STANE JUVANC  
s Suhorja pri Prečni

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za podaijeno 
cvetje in vence ter spremstvo na nje
govi zadnji poti.

Žalujoči: žena Viktorija, sin 
Stanko in Matjana z družino.

Vsem zdravnikom, medicin
skim sestram in strežnemu 
osebju ginekološkega oddelka 
novomeške bolnice iskrena hva
la za uspešno opravljeno težko 
operacijo in nesebično pomoč. 
Hvaležna pacientka MARIJA  
PAPIČ iz Ljubljane.

Ob smrti naše ljubljene mame

JOŽEFE KOŠMRLJ, roj. Šavr 
iz Meniške vasi 7

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem, ki so darovali 
cvetje in pokojnico spremili na zad
nji poti. Posebno se zahvaljujemo 
sosedom, ki so nam pomagali v teh 
trenutkih, župnišču Dol. Toplice in 
cerkvenim pevcem, pevskemu zboru 
Maks Henigman iz Dol. Toplic.

Žalujoči: mož Jože, sinova 
Jože in Ivan, hčerki Micka in 
Kristina z družinama ter hčerka 
Pepca z možem.

Z A H V A L A

Ob nenadni, boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega 
očeta, dedka in brata

LEOPOLDA GRABNARJA  
iz Ljubljanske IS

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, znancem, ki 
so z nami sočustvovali, darovali vence in cvetje. Posebno se zahva
ljujemo dr. Janezu in Mariki Kramaijpvima, kolektivoma Novo- 
teks, Mercator, SOb Novo mesto, ZZB in govorniku za poslovilne 
besede.

Žalujoči: hčerka Biljana, sin Dušan, Matjan z družino 
in drugo sorodstvo

rabljeno spalnico z jogiji. Naslov v 
upravi lista (1671/74).

UGODNO PRODAM dve zadnji tra
ktorski gumi 11 x 28 (semperit- 
ke) in mlatilnico z dvojnim čišče
njem v zelo dobrem stanju. Jože 
Rupar, Goriška vas 7, Škocjan.

PRODAM dobro ohranjeno mlatil
nico po zelo ugodni ceni. Naslov 
v upravi lista (1673/74).

PRODAM mlatilnico znamke 
Schicht, ki tudi čisti Naslov: Ja
nez Potokar, Stari trg 25, Treb
nje.

PRODAM brano za ferguson ali za

Eoljubni priključek. Jože Zidar, 
lali Kamen, Senovo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi drage mame in stare mame

JULKE HOČEVAR  
iz Krmelja in

tašče, mame in stare mame

MAGDE JAKLIČ  
iz Krmelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem m znan
cem, ki so nam v tako težkih trenutkih stan ob strani, izrazili 
sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnici pospremili na njuni 
zadnji po ti Posebna hvala velja sosedom, vsem kolektivom, ki so 
darovali vence, govornikoma za poslovilne besede ob odprtem 
jrobu in župnikoma za opravljeni obred. Vsem še enkral lepa 
ivala.

Žalujoči: mož oziroma zet Franc s hčerkama oz. vnu
kinjama Vido in Mileno z družino

f,1

• Z A H V A L A

Ob nenadni in boleči izgubi dragega moža in očeta, starega 
očeta, brata in strica

M ARTINA GERKŠIČA  
iz Zgornjega Suhorja št. 21

se iskreno zahvaljujemo za pomoč ob smrti sosedom, vaščanom 
in prijateljem, predstavnikom ZB in gasilcev za poslovilne besede. 
Hvala župniku za poslovilni obred in vsem darovalcem cvetja. Še 
enkrat vsem iskrena hvala za zadnje slovo.

Žalujoči: žena Pepca, sinovi Tine, Jože, Tone z druži- 
nami in brat Jože z družino

ŠTIPENDIJE
Iniciativni odbor za sklenitev družbenega dogovora za izva
janje štipendijske politike pri občinski skupščini TREBNJE

razpisuje

ŠTIPENDIJE ZA ŠOLANJE NA SREDNJIH ŠOLAH IN V I
SOKOŠOLSKIH ZAVODIH V ŠOLSKEM LETU 1974/75.

Na razpis za štipendije, ki se bodo dodeljevale iz združenih 
sredstev TOZD, se lahko prijavi vsak učenec in študent iz 
občine Trebnje, ki v družini nima zagotovljenih sredstev za 
študij v višini, kot so ugotovljeni življenjski stroški učencev 
oz. študentov.
Prošnji za štipendijo, ki jo je treba vložiti na obrazcu DZS 
1,65 pri občinski skupščini Trebnje, priložite:
— potrdilo o premoženjskem stanju,
- potrdilo o višini osebnih dohodkov staršev,

— potrdilo o višini otroškega dodatka.

STIPENDIJE!

Upoštevajoč kriterije družbenega dogovora o štipendiranju 
in kreditiranju učencev in študentov v občini Novo mesto,

* I i

RAZPISUJE

Komisija za medsebojna razmerja uprave občinske skupščine 
Novo mesto naslednje štipendije: " I
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠTUDIJ NA PRAVNI FAKULTETI,
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠTUDIJ NA EKONOMSKI FAKUL

TE T I,
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠTUDIJ NA VIŠJI EKONOMSKO- 

KOMERCIALNI ŠOLI -  FINANČNA SMER,
4 ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ NA VIŠJI UPRAVNI ŠOLI ( 

PREDNOST DAVČNA USMERITEV),
1 ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ NA VIŠJI TEH N IČ NI ŠOLI -  

PROTIPOŽARNI ODSEK,
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠOLANJE NA GEODETSKEM ODSE

KU GRADBENE TEHNIŠKE ŠOLE,
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠOLANJE NA EKONOMSKI SREDNJI 

ŠOLI,
2 ŠTIPENDIJI ZA ŠOLANJE NA SREDNJI UPRAVNO- 

A D M IN ISTR A TIVN I ŠOLI.

Prednost imajo dijaki oziroma študenti višjih letnikov.
Prošnje za štipendije na obrazcih DZS 1,65 z overovljenim 
prepisom zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilom o 
opravljenih izpitih in kratkim življenjepisom ter potrdilom o 
premoženjskem stanju oziroma osebnih dohodkih staršev naj 
pošljejo kandidati Komisiji za medsebojna razmerja uprave 
občinske skupščine Novo mesto v 15 dneh od dneva objjve 

razpisa.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
meesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL 
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), 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 Pezclj, Branko Podobnik, 
Jože Primc, Jože Splichal (urednik j»rilogc 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 i4 0  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 diuge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 6 od l.l* 
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: CZP Dolenjski list. Novo mesto -  Barvni filmi m 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana



RADIO LJUBLJANA TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO SEVNICA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 

600, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 19.30, in ob 20.00.

ČETRTEK, 4. JULIJA: 8.07 
Praznična otroška reportaža. 8.40 
..Svobodi naproti44. 10.00 Skupna 
proslava leta 1944 v Beli krajini 
ustanovljenih organizacij (prenos iz 
Planine pri Semiču). 11.00 Poročila 
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 13.30 M. Drobež: Kako so 
rastli narodni heroji. 14.05 Po do
mače s pesmijo in plesom. 15.15 Po
jo jugoslovanski operni pevci. 16.00 
..Vrtiljak44. 17.05 Zabavni zvoki. 
18.05 Radijska igra -  Vjekoslav 
Kaleb: Čudoviti prah. 19.00 Lahko 
■joč, otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 22.15 
Popevke in plesni ritmu

PETEK, 5. JULIJA: 8.10 Glasbe
na matineja. 9.05 Počitniško popo
tovanje od strani do strani. 10.15 
Uganite, pa vam zaigramo po vaši 
kiji. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Jože 
Petrič: Varstvo gozdnega okolja na 
Dolenjskem. 12.40 Z domačimi 
ansambli 13.30 Priporočajo 
va.m . 1 4 . 3 0  Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.35 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44. 17.10 
Solisti z opernih in koncertnih od
rov. 18.15 „Signali44 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z Vese- 
jjmi hmeljaiji. 20.00 Stop-pops 15 
21.15 Oddaja o moiju in pomoršča
kih- 22.15 Besede in zvoki iz logov 
domačih.

SOBOTA, 6. JULIJA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.35 Iz mladinskega 
glasbenega albuma. 10.15 Sedem 
^ i  n a  radiu. 11.00 Poročila -  Turi- 
*tični napotki za naše goste iz tuji- 
ne. 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Mudmila Haller: Živinorejcem na
menjene kmetijske šole in njihovi 
ucni načrti 13.30 Priporočajo 
vajn . . .  14.10 S pesmijo in besedo 
P9 Jugoslaviju 15.30 Glasbeni inter
mezzo. 16.00 „Vrtiljak44. 17.10 In
strumenti v ritmu. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam
blom Borisa Kovačiča. 20.00 Tuji 
Sosti na „Slovenski popevki44 22.20 
Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 7. JULIJA: 4.30 -  
? 00 Dobro jutro! 8.07 Radijska 

za otroke Ivan Zorman: Naj- 
“oljS prijatelj. -9.05 Se pomnite to- 

11.00 Poročila -  Turisti
čni napotki za naše goste iz tujine. 
11.00 -  14.00 Naši poslušalci česti

tajo in pozdravljajo. 14.05 Humo
reska tega tedna A. Moravia: Na
ravna stvar. 15.10 Nedeljske repor
taže. 16.00 Radijska igra -  Djordje 
Lebevič: Svetlobe in sence. 16.50 
Glasbeni intermezzo. 17.05 -  19.00 
Nedeljsko športno popoldne. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 V nedeljo zvečer. 
22.20 Jazz za vse.

PONEDELJEK, 8. JULIJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pisan svet 
pravljic in zgodb. 10.15 Za vsakogar 
nekaj. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Miha
ela Cm e: Kaj je za gojenje cvctače 
pomembno? 12.40 S tujimi pihalni
mi godbami. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute s triom Avgusta 
Stanka. 20.00 Stereofonski operni 
k oncert 22.15 Popevke sc vrstijo.

TOREK, 9. JULIJA: 8.10 Glasbe
na matineja. 9.05 Počitniško popo
tovanje od strani do strani 9.40 Z 
našimi simfoniki v svetu lahke glas
be. 11.00 Poročila -  Turistični na
potki za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti -  inž. Raoul 
Jenčič: Možnosti za skupinski na
kup premičnih sušilnikov za polje
delstvo. 12.40 Po domače. 13.30 
Priporočajo vam . . .  15.30 Glasbeni 
intermezo. 16.00 „Vrtiljak44. 18.15 
Z majhnimi zabavnimi ansambli.
19.00 Lahko noč, otroci! 15.15 Mi
nute z ansamblom Lojzeta Slaka.
20.00  Lahka glasba slovenskih 
avtorjev. 22.15 Od popevke do po
pevke.

SREDA, 10. JULIJA: 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Počitniški po
zdravi 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Bo
jan Nendel: Začenjamo osemenjeva
ti krave s semenom pitovnih pasem. 
12.40 Od vasi do vasi. 13.30 Pripo
ročajo v a m . . .  14.30 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 „Loto  
vrtiljak44. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Glasbene razglednice. 20.00  
Stereofonski koncert simfoničnega 
orkestra RTV Ljubljana. 22.15 S 
festivalov jazza.

Č e t r t e k ,  11. j u l i j a :  8.10
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
10.15 Po Talijinih poteh. 11.00 Po

ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 K m etski na
sveti: Stanko Šauperl: Gospodarska 
vrednost mladih matic. 12.40 
Pihalne godbe. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Amaterski zbori po
jo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 17.10 Pomladan
ski simfonični koncert. 18.35 Iz ka
setne produkcije RTV Ljubljana.
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.40 Glasbeni nokturno. 
22.15 Popevke in plesni ritmi.

RADIO BREŽICE

Č e t r t e k  -  4. j u l i j a :  I6.00
-  16.30 -  Voščila deLovnih kolekti
vov in pesmi borbe ter dela -  16.30
-  16.45 -  Ob dnevu borca -  30 let 
napada na okupatorjevo postojanko 
v Pišccah -  16.45 -  17.00 -  Mala 
šola avtomobilizma, obvestila in re
klame -  17.00 — 18.00 — glasbena 
oddaja Izbrali ste sami

SOBOTA -  6. JULIJA: 16.00 -
16.30 -  Pol ure za pop glasbo -
16.30 -  17.00 -  Sobotno kramlja
nje, Jugoton vam predstavlja -  
17.00 -  17.30 -  Kronika, Med za
bavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam, Melodija za vas. Za naše naj
mlajše — 17.30 — 18.00 — Domače 
zabavne na valu 192 m

NEDELJA -  7. JULIJA: 10.30 -  
Domače zanimivosti -  Poročilo s 
skupne seje vseh treh zborov skup
ščine občine Brežice -  Za nase 
kmetovalce: inž. Alojz Pirc -  Pero
nospora in oidij -  Nedeljska repor
taža: Kako letos in kam na dopust?
-  Pogovor s poslušalci -  obvestila, 
reklame in spored kinematografov -  
12.00 -  14.00 Občani čestitajo in 
pozdravljajo

TOREK -  9. JULIJA: 16.00 -
16.10 -  Napoved programa in sre
čanje z ansamblom Mihe Dovžana -
16.10 -  16.30 -  Poročila in šport. 
Novo v knjižnici, obvestila, reklame 
in filmski pregled -  16.30 -  17.00
-  MLADINSKA ODDAJA -  17.00
-  17.30 -  MALO ZA VAS -  NE
KAJ ZA VSE

KC 3 7 5  -  PRETVORNIK ZA ROČNO VARJENJE, 
ZANESUIV IN PREPROST ZA UPRAVUANJE

KC 375 je moderni pretvor
nik za električno varjenje, 
preprost za uporabo in 
upravljanje. Je tdko 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, 
^mogoča lahek vžig in prožnost delovnega dosega z mi
nimalnim brizganjem ter je tako usedanje kovine zelo 
dobro.
žganja 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 STEV 208, TELEFON: CENTRALA (052) 22-322 
TELEX: 25 252 YU ULJTES

NEDELJA, 7. JULIJA: 10.30 
Reklame, oglasi in obvestila, 10.50 
Naši zbori pojo -  Boštanjski oktet 
(posnetek s koncerta ob 10-letnici 
Boštanjskih fantov), 11.10 Boj za 
ženske pravice traja že več kakor 
100 let, 11.20 Minute z Majdo Sepe, 
11.40 Nedeljski intervju, 11.55 Za 
vsakogar nekaj, 12.30 Poročila,
12.45 Čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev, 14.30 Zaključek 
programa;

SREDA, 10. JULIJA: 16.00
Poročila, 16.10 Reklame, oglasi in 
obvestila, 16.30 Naši zbori pojo,
16.45 Kotiček za šofeije: Radio v 
avtu, 16.55 Disko klub brez imena, 
17.30. Vesele in žalostne zgobc iz 
naše vzgoje, 17.40 Dalmatinske 
pesmi z ansamblom Filipa Deviča, 
18.00 Zaključek programa;

SOBOTA, 13. JULIJA: 16.00 
Sobotni vrtiljak, 16.15 Pet minut 
z a . . .  , 16.20 I. del EPP, 16.30 
Poročila, 16.35 II. del EPP, 16.45 
Mini anketa, 17.00 Zaključek 
sobotnega vrtiljaka in napoved 
programa za nedeljo.

IZ NOVOM EŠKE#)

Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Jaroslava Kranjc iz 
Krškega -  Antona, Marija Jarh iz 
Dolnjega Leskovca -  Borisa, Jožica 
Kerin iz Rake — Martina, Nevenka 
Zvonar iz Črnomlja -  Darka, Jožica 
Berkopec iz Dolnje Težke vode -  
Renato, Ana Žagar iz Jablana ^  
Ivanko, Frančiška Mejaš iz Zabu- 
kovja -  Vido, Angela Prhne iz Vini- 
cc -  Mateja, Ivanka Matešič iz 
Kamanja -  Blaženko, Veronika Li
par iz Raven -  Aleksandra, Antoni
ja Jaklič iz Rihpovca -  Mojco, Dra
gica Svašnik iz Dolenjskih Toplic -  
Jožeta, Fani Eršte iz Sela pri 
Zajčjem vrhu -  Faniko, Matija 
Roženbergcr iz Stranske vasi -  Jo*' 
žeta, Anica Bevec z Grma -  Franci
ja, Marija Petrič iz Rosalnic -  
Ivanko, Marica Godina iz Orehovice
-  Sabino, Vida Draganič iz Gornje 
Straže -  Milko, Brigita Vrščaj iz 
Bitne vasi -  Roberta, Biserka 
Lončar iz Starega trga -  Tomaža, 
Katica Lorcnički iz Pribancev -  
Mirka. Ljudmila Šribar iz Leskovca
— Erazma. -  Čestitamo!

Posebna številka

POLETJE '74 za 5 dinarjev

— Poletne modne smernice
— Romantično poletje
— Nagradna modna igra
— Vse o soncu in to kaj
— Make up '74
— Evropa v loncu
— Kako Slovenec postane nudist 

'  — Vremenska poletna napoved
— Test
— Psihologija za privatno rabo
— V dlani pito vse
— Motorji — hit poletja
— Bikini — kralj sonca
— Najbolj zanesljivi poletni horoskoi
— Ljubezenske zgodbe
— Obilo informacij za vaš oddih

Edina revija za 
Slovence po svetu, 
njihov stalen most z domo
vino je revija

RODNA GRUDA

Naročite jo tudi svojim so 
rodnikom v tujini!

RODNA GRUDA  
61001 Ljubljana, p. p. 196 
Cankarjeva 1/11

Če t r t e k , 4 . j u l i j a : 9.55
Poštarski pevski zbor iz Maribora 
(Lj) -  . . .  Poročila (dopoldne)
16.45 Filmski pregled s svetovnega 
prvenstva v nogometu barvna oddaja 
(Lj) -  18.05 Poročila (Lj) -  18.10 
Zdravo na gori jurišev 19.10 Mozaik 
(Lj) -  19.15 To je bila pesem 
svetlega in vročega jedra (Lj) -
19.45 Barvna risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 20.35 J. Mach: 
Mavrica -  TV nadaljevanka (Lj) -
21.25 Četrtkovi razgledi: Kidrič 
22.10 Likovni nokturno (Lj) -
22.25 TV dnevnik (Lj).

PETEK, 5. JULIJA: . 16.45 
Madžarski TV (Pohorje, Plešivec do 
17.05) (Bg) -  18.10 Obzornik (Lj)
-  18.25 Revija mladinskih pevskih 
zborov v Zagorju -  I. del (Lj) -  
18.55 Mozaik (Lj) -  19.00
Etnomuzikologija: Spoznavajmo
ameriško narodno glasbo, barv. (Lj)
-  19.25 TV kažipot (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 Tv dnevnik (Lj) -
20.25 Tedenski gospodarski 
komentar (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  
20.40 Sneg na Kilimandžaru -  
čelov, film (Lj) -  22.30 TV dnevnik 
(Lj).

SOBOTA, 6. JULIJA: 15.45 
Propagandna oddaja (Lj) -  15.50 
Frankfurt: Svetovno nogometno
prvenstvo -  barvni prenos tekme za 
3. in 4. mesto EVR v odmoru 

oddaja (Lj) -  17.50
ropagandna oddaja (Lj) -  17.55 

Narodna glasba (Lj) -  18.25
Obzornik (Lj) -  18.40 Mozaik (Lj) 
-  18.45 Legenda o divjem lovcu -  
serijski film (Lj) -  19.45 Barvna 
risanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.20 
Tedenski notranjepolitični 
komentar (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.30 Melodije Jadrana Split 74 -  
prenos (Zg) -  22.00 TV dnevnik 
(Lj) -  22.15 Barvna propagandna 
oddaja (Lj) -  22.20 Colombo -  
serijski barvni film (Lj).

NEDELJA, 7. JULIJA: 9.20 W. 
S. Reymont: Kmetje -  barvna TV 
nadaljevanka (Lj), 10.15 Kmetijska 
oddaja (Sa), 11.00 Mozaik (Lj), 
11.05 Otroška matineja: Beli
kamen, Mroži, barvna filma (Lj),
12.00 Poročila (do 12.05) (Lj), 
14.45 Propagandna oddaja (Lj),
15.00 Frankfurt: Svetovno
pivenstvo v nogometu -  barvni 
prenos zaključne slovesnosti (EVR),
15.50 Frankfurt: Svetovno
prvenstvo v nogometu -  barvni 
prenos finalne tekme (EVR), v 
odmoru propagandna oddaja (Lj),
17.50 Propagandna oddaja (Lj), 
17.55 Naši zbori: Zenski in mešani 
pevski zbor iz Divače -  barvna 
oddaja (Lj), 18.20 Poročila (Lj), 
18.25 Poročila (Lj), 18.30 Puška, ki 
je osvojila zahod -  celovečerni film 
(Lj), 19.45 Barvna risanka (Lj),
19.50 Cikcak (Lj), 20.00 TV 
dnevnik (Lj), 20.25 Tedenski
zunanjepolitični komentar (Lj),
20.30 3 - 2 - 1  (Lj), 20.40 V gosteh

pri Nušiču (Lj), 21.30 Temne steze
-  II. del barvne oddaje o Pološki 
jami (Lj), 21.58 Propagandna 
oddaja (Lj), 22.00 Športni pregled 
(Zg), 22.35 TV dnevnik (Lj), 22.50 
Svetovno prvenstvo v nogometu -  
barvni posnetek finalne tekme, vmes 
propagandna oddaja, 0.30 
Portorico: Svetovno prvenstvo v 
košarki -  barvni prenos srečanja 
Jugoslavija : . . .  (EVR), v odmoru 
rezerviran čas

PONEDELJEK, 8. JULIJA:
16.45 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 17.05) (Bgd), 16.50 
Svetovno prvenstvo v košarki -  
barvni posnetek srečanja Jugoslavija 
: . . .  (EVR), 18.50 Obzornik (Lj),
18.30 Skozi neznano delto -  barvni 
serijski film (Lj), 18.55 Mozaik (Lj),
19.00 Mladi za mlade (Sa), 19.30 
Kaj hočemo -  aktualna oddaja (Lj),
19.45 Barvna risanka (Lj), 19.50 
Cikcak (Lj), 20.00 TV Dnevnik (Lj),
20.25 3 - 2 - 1  (Lj), 20.30 Sodobna 
oprema -  barvna oddaja (Lj), 20.40 
Rezerviran čas (Lj), 21.00 
Portorico: Svetovno prvenstvo v 
košarki -  barvni prenos srečanja 
Jugoslavija: . . . . ,  v odmoru 
rezerviran čas, 22.30 TV dnevnik 
(Lj).

TOREK, 9. JULIJA: 16.45
Madžarski TVD (Pohoije, Plešivec 
do 17.05) (Beograd), 18.00
Obzornik (Lj), 18.15 Veseli
tobogan: Ruše II. del (Lj), 18.45 
Mozaik (Lj), 18.50 Cesta in mi -  II. 
del (Lj), 19.10 Nastopa trio Lorenz 
(Lj), 19.45 Barvna risanka (Lj), 
19.50 Cikcak (Lj), 20.00 TV 
dnevnik (Lj), 20.25 3 - 2 - 1  (Lj), 
20.35 Dokumentarna oddaja (Lj),
21.00 Portorico: Svetovno
prvenstvo v košarki -  prenos
srečanja Jugoslavija : . . .  (Lj), v 
odmoru rezerviran čas (Lj), 22.30 
TV Dnevnik (Lj),

SREDA, 10. JULIJA: 16.45
Madžarski TVD (Pohoije, Plešivec 
do 17.05 (Bgd), 18.10 Obzornik 
(Lj), 18.25 Družina Smola -  serijski 
barvni film (Lj), 18.55 Mozaik (Lj),
19.00 Zabavnoglasbena oddaja (Sa),
19.20 Na sedmi stezi -  športna 
oddaja (Lj), 19.45 Barvna risanka 
(Lj), 19.50 Cikcak (Lj), 20.00 TV 
dnevnik (Lj), 20.25 3-2-1 (Lj),
20.30 Pot jugoslovanskih 
nogometašev na svetovnem 
nogometnem prvenstvu -  barvna 
oddaja (Lj), 20.50 Sanjave zvezde 
velikega voza -  čelov, film (Lj),
22.25 TV dnevnik (Lj).

ČETRTEK, 11. JULIJA: 16.45 
Madžarski TVD (Pohoije, Plešivec 
do 17.05) (Bgd), 17.50-Obzornik 
(Lj), 18.05 Otroci in mi (Lj), 19.10 
Mozaik (Lj), 19.15 Po sledeh
napredka (Lj), 19.45 Barvna risanka 
(Lj), 19.50 Cikcak (Lj), 20.00 TV 
dnevnik (Lj), 20.25 Kam in kako na 
oddih (Lj), 20.40 J. Mach: Mavrica
-  TV nadaljevanka (Lj), 21.30 
Četrtkovi razgledi: Lenart za 
vzpodbudo (Lj), 22.00 Glasbeni 
nokturno -  P. Ramovš: Simfonija 
med klavirjem in orkestrom (Lj),
22.20 TV dnevnik (Lj).

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Franc Pezdiršek, Franc Antončič, Vinko Manček, člani Krke -  to
varne zdravil Novo mesto; Milena Boltez, Matija Gazvoda, Ana 
Rukše, Franc Pavlin, Jožefa Pate, Draga Kajtazovič, Karolina Barbič, 
Albin Bojane, Zdravko Senčanin, Štefan Jenič, Rudi Retelj, Ivan 
Kastelic, člani Novotcksa Novo mesto; Alojz Muhič, Ivan Bobič, 
Martin Potočar, Matija Kočevar, Stane Sodja in Martin Bartoli, člani 
1MV Novo mesto; Matija Bradač, Stanislav Saje, Srečko Jordan, 
Polde Springer in Milena Špringer, člani Novolcsa Straža; Stefan 
Črnec, član Novograda Novo mesto; Slavka Božič, fotografka iz 
Črnomlja; Siniša Milojevič, član Pionirja Novo mesto; Milan Murn, 
član ŽTP Novo mesto; Ana Bartolj, gospodinja iz Dolnje Težke vode; 
Anton Miklavčič in Jože Rauh, člana Novomontaže Novo mesto; 
Štefan Kovač, član Gorjancev Straža; Štefka Ivanež, članica Industri
je obutve Novo mesto; Martin Furlan, član Gozdnega obrata Pod- 
turen; Ivanka Knafeljc, gospodinja iz Novega mesta; Marija Kukman, 
članica Krke -  tovarne zdravil Novo mesto;

im a

OB V S A K E M  N AK UPU  OD 5 0 .-  DIN  
NAPREJ V POSLOVALNICAH

MLADINSKE KNJIGE

19-  5. julija 1974



Znanje kot orožje
„Prednost mladih je ta, da 

se v procesu spreminjanja so
dobnega sveta hitreje in bolj 
elastično prilagajamo novim 
razmeram, “ pravi Boris Zajc, 
24-letni delavec iz Birčne va
si, zaposlen v „Krki“. „Koli
kor se temu razvoju ne prila
godiš, te povozi čas, obsta
neš na mestu, tvoje doje
manje sveta pa največkrat 
omejuje neznanje. “

Boris je že šest let komu
nist in skoraj pet let na de
lovnem mestu v proizvodnji, 
kjer se je podrobno seznanil 
z družbenim samoupravlja
njem, predvsem pa s silo, ki 
ga uravnava, to je delavskim 
razredom, iz katerega izhaja 
tudi sam. Vsi ga poznajo kot 
marljivega delavca in za
upanja vrednega tovariša, ki 
zna ceniti sočloveka in nje
govo delo. Poln volje po zna
nju se je pred letom dni 
odločil za srednjo politično 
šolo pri CK ZK Slovenije na 
oddelku v Novem mestu. 
Nenehni stiki z delavci in pa 
problemi, ki so se mu zastav
ljali ob ustvarjalnem delu, so 
mu utrdili prepričanje, da je 
'za uspešno družbenopo
litično aktivnost vseh komu
nistov nujno potrebno širše 
poznavanje družboslovja in 
osnov marksistične misli. 
Tako znanje je v omenjeni 
politični šoli uspešno osvo
jil, zato je hvaležen osnovni 
organizaciji ZK in delovne
mu kolektivu „Krke", ki mu 
je omogočil, da je črpal zna
nje na najbolj primernem

mestu. To ga tudi obvezuje 
in mu nalaga velike naloge 
pri prihodnjem delu.

Kot komunist je Boris 
dobro seznanjen s politični
mi premiki v zadnjem času, 
zato nič ne pomišlja, ko re
če: „ZK mora še naprej 
ostati revolucionarno
aktivna in izvajati določili 
novih ustav tudi v praksi. 
ZK je bila rojena v vrstah de
lavcev in tega se mora pri 
svojem boju nenehno zave
dati. “

,JVa mladih svet stoji," 
uči znani rek in Boris skuša 
to potrjevati s svojim delom. 
Kritično spremlja vlogo in 
pomen mladine, vedno je 
pripravljen pomagati, da 
mladi ne bi bili „peto kolo“ 
naše družbe. Z  zaupanjem 
gleda na vse večji priliv mla
dih v vrste komunistov, ki 
svoje znanje razdajajo za 
cilje našega socializma in 
tvorno sodelujejo v 
družbenopolitičnem živ
ljenju, kajti zavedajo se, da 
bojo samo na ta način lahko 
gradili naprej na trdnih te
meljih že doseženega.

Boris je zrel človek, ki s 
svojim nazorom o svetu in 
človeku kot ustvarjalnem 
bitju hitro koraka naprej. Ne 
more in noče se zadovoljiti z 
že doseženim znanjem. Ze 
razmišlja, da bi ob odgovor
nostih na rednem delovnem 
mestu še izpopolnil svoje 
znanje, kajti ravno v tem vi
di ustvarjalno pot vsakega 
posameznika.

D. RUSTJA

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

RIMSKE NAJDBE V  
ROSALNICAH  
PRI M ETLIK I

Pretekli teden so v Rosalnicah 
pri kopanju vodovodnega jarka 
na bivši Štefaničevi njivi, ki leži 
nedaleč od železniške postaje, 
naleteli na deset rimskih grobov. 
Najdbe so zelo zanimive, naj
lepše pa je bil ohranjen velik, s 
kamnitimi ploščami obložen 
grob, ki je vseboval več glinastih 
in steklenih posod. Muzejski 
strokovnjaki so ugotovili, da 
sodijo grobovi v konec 1. in v 2. 
stoletje po našem štetju. Vse 
kaže, da je bilo v Rosalnicah pri 
Metliki večje antično grobišče, 
ki pa ga bo treba še raziskati, saj 
bo zagotovo pojasnilo mariskate- 
ro vprašanje najstarejše belo
kranjske zgodovine.

-ez

V soboto ob trinajsti uri pri ribniku na Prilipah. Miličniki, gasilci in vaščani se posvetujejo, v katero 
smer se bodo skupine ponovno odpravile iskat malega Boštjana. Vsi so bili že utrujeni in premočeni, 
vendar niso odnehali, dokler je  bilo le kaj upanja. (Fo to : Jožica Teppey)

GOLOB PREDAVAL

Ludvik Golob, član izvršnega ko
miteja predsedstva CK ZKS, je pre
daval 19. junija v Šmarjeških Topli
cah komunistom iz osnovnih organi
zacij ZK Otočca, Bele cerkve, Ško
cjana in Šmaijete o resolucijah X. 
kongresa ZKJ.

0 malem Boštjanu iz Prilip ni sledu
Pogrešanega dečka so iskali sovaščani, miličniki, vojaki in gasilci

Pri Klemenčičevih na Prilipah so v petek malo pred če trto  uro 
popoldne pogrešili dveletnega sinčka Boštjana. Začele so se ure 
m oreče negotovosti, dolge ure upanja, da bodo otroka ob pom oči 
sosedov in drugih le našli. Novica se je  k o t blisk razširila po soseski. 
Dvignila je vso vas in Boštjana so takoj začeli iskati.

Sovaščan Ivan Cešnovar je nasled- dati, da je Boštjan hotel iti z njima,
nji dan po vrnitvi z brezuspešnega 
iskanja povedal, da je otroka nazad
nje videla soseda Antonija Tomšeto- 
va. Oče in mati izginulega otroka sta 
tisto popoldne odšla s traktorjem na 
njivo. Tov. Cešnovar je vedel pove-

Primorski 
večer

V Kostanjevici navdu
šil

Kostanjevičani so spet imeli v go
steh slovenske kulturne ustvarjalce 
iz zamejstva. V nedeljo, 30. junija, 
so prisluhnili recitalu pesnikov iz 
Trsta in Gorice, v Lamutovem likov
nem salonu pa so si lahko ogledali 
razstavo del zanimivega tržaškega 
slikarja Klavdija Palčiča, o katerem 
je pri otvoritvi govoril dr. Mirko Ju- 
teršek. Dolenjski kulturni festival je 
s tem še bolj obogatil svoj letošnji 
spored.

Recital z imenom „Primorski ve- 
čer“ je bil pod pokroviteljstvom 
Društva slovenskih pisateljev. Sode
lujoče pesnike je pozdravil v imenu 
tega društva pisatelj Ivan Potrč. Nje
gove besede so bile namenjene pred
vsem sami Kostanjevici, ki je znala 
do vrhunskosti organizirati kulturno 
življenje.

Obiskovalcem so se predstavili pe
sniki Filibert Benedetič, Miroslav 
Košuta, Marko Kravos in Ace Mer- 
molja, ki so prebrali vsak po eno 
svojo pesem, nakar sta njihova dela 
in tudi pesmi Irene Žerjal recitirala 
Mira Srdoč in Jožko Lukeš, prvaka 
Stalnega slovenskega gledališča v 
Trstu.

Ob koncu je Lado Smrekar pre
bral pismo, s katerim je Stalno slo
vensko gledališče iz Trsta seznanilo 
kostanjeviško javnost s težavami, v 
katere je zašlo spričo neizpolnjeva
nja obveznosti italijanskih oblasti.

I. Z.

vendar ga nista vzela s seboj, ker se 
na njivi ne bi mogla ukvarjati z njim. 
Tako je Boštjan ostal doma pri stari 
materi, ki je pazila tudi na sedem
mesečnega dojenčka. Boštjana je 
pogrešila, ko ga je hotela preobleči. 
Fantiček ji je tedaj izginil izpred 
oči.

Vaščani so ga takoj začeli iskati. 
O otroku ni bilo sledu. Iskali so ga 
vso noč in ves naslednji dan pa še v 
nedeljo, toda brez uspeha.

Prvo noč sta se prizadevnim va
ščanom pridružila milica in vojašt
vo. V soboto so prišli na pom oč ga
silci s čolnom in drugo opremo. Pri 
iskanju so sodelovala gasilska društ

va Brežice, Mostec, Mihalovec, Veli
ki Obrež in Gaberje. Najprej so pre
gledali ribnik na Prilipah, nekaj sto 
metrov oddaljen od Klemenčičevega 
doma.

Približno 150 ljudi je preiskalo 
vsak kotiček^ vsako grapo daleč na
okoli Ivan Cešnovar je hodil s sku
pino, ki je v širini pol kilometra na 
široko prečesala gozdnato območje 
do Malih Mokric. V nasprotno stran 
je druga skupina preiskala območje 
do Čerine. Okoli 13. ure so se v so
bo to  vračali k ribniku vsi utrujeni in 
do kože premočeni. Prepričani so 
bili, da otrok ni mogel od dom a dlje 
kot štiri kilometre, čeravno so ga 
iskali na širšem območju. Mnogi so 
bili prepričani, da je Boštjana kdo 
ukradel in ga odpeljal z avtomo
bilom. Minila je druga noč, minila je 
nedelja, toda v ponedeljek zjutraj za 
malim Boštjanom še ni bilo nobene- 
ga sledu. j  TEpp£Y

Ko smo končali današnjo šte
vilko Dolenjskega lista, smo do
bili še sporočilo iz Prilip, da so
v torek dopoldne organizirali še 
eno akcijo. Več ko t 4 0 0  obča
nov, vojakov, gasilcev ifl 
miličnikov spet išče malega 
Boštjana. Do tiska nismo izvesgp 
deli, kako se je akcija končala.

SEVNICA -  V sredo so na se
ji upravnega odbora solidar
nostnega sklada skupno s pred
stavniki družbenopolitičnih or
ganizacij občinske skupščine in 
Društva upokojencev obravnava
li pripombe na pravilnik za do
deljevanje delavskih stanovanj, 
zaradi katerih delegati občinske 
skupščine tega pravilnika niso 
potrdili na zadnji seji.

Medvedka je skalpirala lovca
Dve leti kasneje pa je Lavrič uplenil medveda in poravnal dolg

Predsednik krajevne skupnosti Loški po tok , znani ter priljubljeni 
družbeni delavec Ivan Lavrič, ima med svojimi lovskimi trofejami 
tudi nagačenega medveda.

„Tega medveda sem uplenil 23. 
aprila 1967 ob 21. uri. Zadel sem ga 
naravnost v srce. Naredil je še 70 ko^ 
rakov in se zgrudil. Tehtal je 151 kg. 
To je bilo na mrhovišču v Starih la- 

. zih,“ je povedal.
Besedo je povzela še Lavričeva so

proga:
„Veste, da gaje  pred devetimi leti 

napadla medvedka, ga skalpirala, mu 
razgrizla roko in raztrgala nogo.“

Ker sem odkimal, da ne vem, se je 
spet oglasil Ivan Lavrič:

„Kot logar sem odkazoval drevje 
v Reski gori nad Retjem. Prišel sem 
tudi blizu brloga, za katerega sem 
vedel, da je že dve leti prazen. Ta
krat sya se zagledala z medvedko na 
tri metre in pol. Zatulila je in se za
podila vame, jaz pa sem,snel puško z 
ramena, a je bilo že prepozno. Kožo

Tone katrana v pljučih
Na Švedskem umre zaradi tobaka trikrat več lju

di kot zaradi prometnih nesreč na cestah

BREZICE -  Občinska skup
ščina bo na današnji seji sprejela 
predlog družbenega dogovora o 
dolgoročnem konceptu razvoja 
Posavja.

Švedski znanstveniki so ugotovili, 
da pride v pljuča švedskih toba- 
karjev vsako leto kar 108 ton čiste
ga katrana. S tem katranom bi lahko

asfaltirali 8.000 kvadratnih metrov, 
to se pravi 40  metrov široko in dve
sto, metrov dolgo ploščad.

Zaradi bolezni, ki jih povzroča 
kajenje, umre na Švedskem vsako le
to najmanj štiri tisoč ljudi, to je kar 
trikrat več, kot jih podleže ob pro
metnih nezgod ali. Profesor Simons-

ZAKAJ PREPRIČATI STAREGA?
Zgodilo se je letos, se pra

vi leta gospodovega 1974, 
ko so imeli v Ribnici preda
vanje o veri in klerikalizmu 
za delavce občinske uprave.

Točnega naslova preda
vanja ne vem in tudi preda
vatelja ne. Andrejc, ki je  
„zakrivil44 to  zgodbo, mi je 
zatrdil, da je šlo za klerika
lizem, da je  predaval neki 
učeni profesor, ampak on, 
Andrejc, ki sicer rad kakšno 
ugane, se ie kljub vsemu ne
koliko dolgočasil. Zatrdil mi 
je , da vse podatke o predava
nju, predavatelju in datum u 
predavanja ve France, načel

nik davčne službe in naj še 
njega vprašam. A kaj bi si 
klical v teh dneh davčnega 
vraga na glavo! Tudi imena 
in naslovi niso pomembni, 
pač pa le zgodba.

Profesor je proti koncu 
predavanja povedal, da bi 
morali vsi, tudi komunisti, 
poznati staro in novo zavezo 
svetega pisma ter primerjati 
dialektični materializem in 
marksizem s svetim pismom. 
Ko je kmalu nato zaključil 
predavanje in pozval navzo
če k razpravi, se je prvi ogla
sil Andrejc:

— Tovariš profesor, jaz 
sem stare in nove zaveze sit.

— Zakaj pa? je zanimalo 
profesoija.

— Veste, to  je bilo pa ta
ko. Takrat sem bil še mlad, 
vendar že partijec, na veliko 
nesrečo pa sem se zagledal v 
neko lepo dekle, ki je imelo 
zelo pobožnega očeta. Vabi
li so me na dom , vendar se z 
dekletom  niti pogovaijati ni
sva mogla. Njen oče je nam 
reč vedno, takoj ko sem pri
šel, prinesel na mizo sveto 
pismo in mi ga bral: najprej 
staro zavezo pa novo zavezo, 
pa ko  je zmanjkalo nove za

veze, spet staro zavezo . . .  
Potem pa mi je bilo na
enkrat vsega dovolj! Pustil 
sem starega in staro zavezo, 
punco in novo zavezo . . .

— Ampak tovariš, je pre
kinil Andrejca profesor, kot 
partijec niste ravnali prav. 
Morali bi preiti v ideološki 
boj ter prepričati dekle in 
očeta , da nimata prav, da ni 
boga. Razumete?

Andrejc pa:
— Razumem. Jaz bi dekle 

že prepričal, ne razumem pa, 
zakaj naj bi prepričeval sta- 
rega!

JOŽE PRIMC

son z interne klinike v T undu trdi, 
da je umrljivost med kadilci za 30 
do  80 odstotkov večja kakor pri lju
deh, ki so opustili kajenje ali pa 
sploh nikoli niso poskusili tobačne
ga dima. Po njegovem mnenju sta 
rak v grlu in bronhitis neposredni 
posledici čezmernega kajenja.

Kljub temu da se 95 odstotkov 
kadilcev zaveda škodljivosti kajenja, 
pa se skoruj nihče ne odreče tej na
vadi. Tako vsaj ugotavljajo švedski 
zdravniki.

Kako pa je s tem pri nas? Sicer 
nimamo na voljo nikakršnih statisti
čnih podatkov, vendar se nam zdi, 
da je zadnja leta razmeroma veliko 
odraslih ljudi opustilo kajenje. Na 
žalost pa se ga oprijemlje čedalje 
več mladih, med njimi posebno 
deklet prav rosne mladosti. To pa je 
nedvomno toliko bolj zaskrbljujoče.

mi je posnela z desne polovice glave, 
s kremplji mi je strgala meso z noge 
in grizla po roki.

Ves čas sem bil pri zavesti. Rešil 
me je pes, ki je skočil v medvedko, 
da sem jaz lahko pobegnil. Med 
potjo sem naletel na nekoga, ki nH 
je pomagal do Retij, potem  pa so 
me naložili na voz in odpeljali v 
ambulanto, od tam pa z rešilcern \  
bolnišnico. V Ljubljani so mi prišil1 
nazaj kožo na glavi, me tudi sicer 
zakrpali in pozdravili ter po tren 
tednih odpustili.

Lovec sem od leta 1955. Veliko
krat sem srečal medvede, a kaj take
ga nisem doživel ne prej ne p0" l. 
zneje,“ je zaključil pripoved o sve- / 
jem najbolj razburljivem lovskefl1 
doživljaju Ivan Lavrič. r

J. PRIMC

GENERATOR ŽE
V BRESTANICI

V Brestanici pričakujejo kone^ 
tedna težko pošiljko -  90-tonsK® 
plinsko turbino za elektrarno. To
v zadnjih dneh že drugi izjemno ve
lik tovor za opremo elektrarne. '

V petek, 27. junija, so pripeljali t 
Reke 12 metrov dolg, 3,35 m širo*- 
3,95 m visok in 101 tono težak 
nerator. Vso pot so ga morali vozj*
v spremstvu policije, ker njegov* 
mere presegajo dovoljeni obseg. 
ozki brestaniški cesti takega tovor 
do takrat še niso peljali. Turbina 
generator sta z ladjo prispela iz 
terdama, kamor so ju odposlali i* 
Essna.

Transporter je Hidromontaža 
Maribora, uvoznik Elektrotehni 
Ljubljana, špediter pa Intercvrop8 
Koper, filiala Celje.

TEPPE^

0 avtu, srnah in kravah
—»

Kako so pobegnile Matetove krave

Ko se je 31. maja ob 11.30 avto 
Božidarja Radiloviča iz Ljubljane 
zaradi neprimerne hitrosti pri Pra- 
pročah v ribniški občini prevrnil in 
popolnoma uničen obležal na strehi, 
ne da bi sft vozniku in njegovi ženi 
kaj zgodilo, se je šele začel pravi 
cirkus. Dve srni, ki sta dremali v 
bližnjem grmovju, je ropot prevrača
jočega se avta zbudil in splašil. Zbe
žali sta naravnost proti pašniku na
prednega kmeta Janeza Mateta iz 
bližnjih Podpoljan. Srni sta se med 
begom zaleteli v električnega 
pastirja. Hudo ju je streslo, da sta 
preplašeni še bolj brcali in potrgali 
žico z elektriko. Krave -  nekateri

trdijo, da jih je bilo 20, drugi pa 3® 
-  so izkoristile potrgano žico in p*e' 
plašene zaradi ropota na cesti in raZ' 
grajajočih srn zbezljale na prosto*  
in sc razteple na vse strani.

Pri vsej tej zmešnjavi so se na kr®" 
ju dogodkov začeli zbirati ljudje- 
Med njimi je bil tudi l a s t n i k  pobe' 
glih krav Janez Mate, ki je vil roK 
in tožil: v

-  Kaj avto, krave, krave!
Potem so prišli miličniki. LjudJ 

so krave polovili. Življenje se je 
časi spet umirilo in poteka po ust3' 
Ijcnem vsakdanjem tiru.
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