
Bodimo pravi gostitsiji!
Danes se je začelo športno prvenstvo vojakov

JESENIČANI
r a z s t a v l j a j o

V KRŠKEM

liia  ̂ Galeriji bodo jutri, 20. ju- 
razstavo s 33 deli članov 

Dolik z Jesenic na 
zaDel priložnosti bo

nekaj pesmi ženski pevski zbor 
2 Jpco* ?®novega. Amaterski slikarji 

že nekaj let sodelujejo z 
v Krškem in so se 4 č in -  

rastnii^ predstavili v Galeriji samo- 
na brestaniškem gradu.

VETERANOM  IN 
i z k a z n i c e  NOVINCEM

junija, bo v 
ferenr občinske kon-
ze ^  občinskega sveta Zve-
zlat^, izročili
Dartiii^^ ^^oniunistpm, ki so v 
nom sprejetim čla-
tei komunistov pa bodo ob
kazi  ̂ slovesno izročili iz-
oceniif bodo udeleženci seje
obč̂ in; * ^^>^opolitične razmere v 
Ve. ^  potek uresničevaitja usta- 
uveliavi*̂ *̂ spregovorili tudi o 

javljanju delavske kontrole.

^S T A N O V  U E  N 
a ^ « , ‘̂ ?® ^*N SK I ODBOR  
a k c i j e  „ s u h a  K R A JIN A "

Prevolah v Suhi 
S  ‘̂ ^terem so usta-
S ,  .»fbor akcije

vW Dredvf/nJU ' odbora
SZDl in občuiskih konferenc 
skun5nin Ptedsedniki izvršnih svetov 

^  občin Grosu^djc, Kočevje, 
, ^®sto, Ribnica'^ in Trebnje, 

jjeaobčmski -odbor bo vodU in 
obnovo Suhe krajine v 

' ^ ‘ednjih desetih letih.

p r i z n a n j e  ,P I0 N IR J U "

teden so v Celju -  
dni . P^r^dnjo proslavo ob 
teri Svobod, na ka-
selcrpt̂  govoril Stane Dolanc,

P'«*edstva“ S " 7 ^ ,  
sebni ^ ~  PO-

slovesnosti podelili sindi-
cen,  ̂ samoupravdjal-

 ̂Dosatv, j® dobilo deset
J r ^ z n ik o v  in šest kolekti-
izlsi  ̂ ° tudi SGP Pionir

 ̂Novega mesta.

Že od ponedeljka Novo me
sto gosti vojake—športnike, ki 
so prišli na 30. športno prven
stvo ljubljanske armijske oblasti 
iz šestih slovenskih vojašnic: 
Kranja, Postojne, Maribora, 
Ljubljane, Vrhnike in Novega 
mesta. S tekmovanji v vojaškem 
mnogoboju, atletiki, streljanju, 
rokometu, odbojki in plavanju 
so začeli danes. Tekmovanja 
bodo na športnih igriščih na 
Loki, stadionu „Bratstva in 
enotnosti", v Dolenjskih Topli
cah in vojaškem športnem par
ku v Bršlinu.

Letošnje vojaško prvenstvo je 
jubilejno inje posvečeno 30-let- 
nici osvoboditve. Novo mesto 
dobro sodeluje z vojaki, to pa 
so dokazala tudi podjetja, ki so 
prevzela nad tekmov^ci pokro
viteljstvo („Krka“, tovarna 
zdravil — pokroviteljstvo nad 
ekipo Postojne, Pionir nad Kra
njem, Novoteks nad Maribo
rom, Novoles nad Ljubljano,

NOVOMEŠKI MOST 
NI VEČ NA .

MRTVI TOČKI

V ponedeljek so predstav
niki Republike skupnosti za 
ceste in SGP Pionir podpisali 
pogodbo o pripravljalnih 
delih za graditev novega 
mostu čez Krico v Novem 
mestu. Ivan Kočevar, direk
tor SGP Pionir, je izjavil, da 
bo načrt novega mostu izde

la n  v dveh mesecih. .

IMV nad Vrhniko, Labod nad 
Novim mestom).

CICIBANI PLAVAJO

V ponedeljek se bo v Cateških 
Toplicah začel 10-dnevni plavalni 
tečaj, ki ga za svoje varovance prire
ja brežiška vzgojnovarstvena ustano
va. Starši pozdravljajo zamisel vzgo
jiteljic otroškega varstva, saj menijo, 
da morajo otroci veščino plavanja 
čimprej obvladati. V 5oli je bilo do
tlej za to malo priložnosti, ker v te
čajih ob koncu šolskega leta niso 
mogli priti vsi na vrsto.

420 novome^dh pionirk in mladink je s svojo vajo navdušilo okoli 
10.000 ^edalcev. Novonieščanke so po zaidjučku zleta ostale v 
Bosni še en dan in si ogledale legendarno Kozaro in Jesenovac. 
(Foto: Janez Pezelj)

Najboljša »Pesem mladosti«
13. zlet »Bratstva in enotnosti« v Prijedoru uspel 

14. zlet bo čez dve leti v Gospiću

Kar so Prijedorčani obljublja
li lani na XII. zletu „Bratstva in 
enotnosti** v Novem mestu, so 
uresničili. Izkazali so se z odli
čno organizacijo in ker je bilo 
vreme v soboto in nedeljo na
stopajočim naklonjeno, je XIII. 
zlet v celoti uspel.

V mestecu pod obronki legendar
ne Kozare -  Mjedor je zaradi zleta 
dobil novo športno dvorano, ki 
sprejme 1.300 gledalcev in nov mo
gočni športni center -  seje 14. in 
15. junija zbralo okoli sedem tisoč 
mladink in mladincev iz sedmih zlet- 
nih področij (Banjaluka, Bihač, No
vo mesto, Sisak, Gospič, Karlovac in 
Prijedor) in 10.000 gledalcev. Prvi 
večer smo si ogledali v letnem gleda
lišču akademijo, na kateri je nasto
pil tudi mešani pevski zbor tovarne 
zdravil Krka z dirigentom Rado
vanom Gobcem, v nedeljo pa se je 
zlet začel potem, ko je Novome- 
ičanka Dara Uhan po skoku s pada
lom predala organizatorjem zletn'o 
zastavp.

Večino točk smo Novomeščani 
videli že lani, z novo pa so se pred
stavile tudi naše mladinke. Njihovo 
vajo s kiji „Pesem naše mladosti” -  
Novomeščanke so z njo nastopile v 
Beogradu 25. maja -  so gledalci 
navdušeno pozdravili, prav tako tudi 
zadnjo točko, v kateri so se predsta
vili vsi nastopajoči. S kolom se je 
XIII. zlet zaključil, dekleta v liških 
narodnih nošah pa so vse gledalce in 
nastopajoče s transparentom pova
bile v Gospič, kjer bo srečanje brat
stva in enotnosti čez dve leti.

J. P.

„ZMAJ"
GRE V NOVOLES

V ponedeljek ,so v Ljubljani 
p o d e li priznanja za najboljše 
izdelke, razstavljene na 5. salonu 
pohištva na Gospodarskem raz
stavišču. Mešana jugoslovanska 
komisija, ki je posebej ocenje
vala otroško poWštvo, kuhinje, 
sestavljivo in kosovno pohištvo 
ter garniture, je v prvi skupini 
p ris^ ila  prvo mesto in kipec 
„Ljubljanskega zmaja“ oUroske- 
mu pohištvu „Rokec“ , ki so ga 
izdelali v Novolesu po zamisU 
njihovega člana kolektiva Adija 
Bevca. Diplomo pa so podelili 
otroškemu pohištvu „Mima“ , 
izdelanemu po zamisli prof. 
Nika Kralja v industrijskem 
obratu na Dobu pri Mirni.

Radioamaterji si podajajo roke
14. junija so se zbrali na 

posvetovanju v Brežicah radio- 
amateiji Ddenjske in Posavja. 
Z astof^  so klube v novomead, 
sevn i^ , trebanjski, krški in 
brežiški občini.

To je bilo prvo širše srečanje 
radioamaterjev dveh pokrajin, na 
katerem so spregovorili predvsem o 
težavah, s katerimi se ubadajo pri 
svojeih delu. Drug drugemu so pred
stavili svojo dejavnost, uspehe in 
načrte. Poudarili so < potrebo po 
skupnih akcijah in trajnih oblikah 
sodelovanja.

m

Večina klubov ima na voljo zelo 
malo denaija za delo in za opremlja
nje delovnih prostorov. Morda bi 
jim marsikje kanilo^več v bla^jno, 
če bi znaU pravočasno prikazati svo
je potrebe in jih utemeljiti z delov
nimi programi. Pot do sredstev vodi 
prek Ljudske tehnike, ta pa uveljav
lja skupne zahteve v okviru samo
upravnih interesnih skupnosti.

Na posvetovanju so potrdili ko
ristnost delovnih akcij, kot je letos 
Kozjansko 75. Radioamaterji bodo 
pomagali Kozjancem v času od 27. 
julija do 20. avgusta.

O svojih načrtih bodo v prihodnje 
glasneje spregovorili in prikazali 
pomembno funkcijo, ki jo opravlja
jo z usposabljanjem radiotelegra
fistov in radiomehanikov za potrebe 
ljudske obrambe.

J.T .

Prispevali bodo
Prebivalci Črnomaljske občine so v nedeljo, 15. junija, 

odločali o uvedbi posebnega štiriletnega krajevnega samopri
spevka za gradnjo šol in vrtcev v občini. Najboljši odziv volil- 
cev je bil na voliščih v Čmomlju, Bojancih, Hanini, Jerneji 
vasi, Fučkovcih in Gorencth. Nekoliko slabše pa so se izka
zali prebivalci Gribelj, Osojnika, Stranske vasi, Marindola in 
Pribincev. Na volišča je prišlo 9.986 občanov, torej 83,7 
odstotka vseh voHlnih upravičencev. Za samoprispevek pa je 
glasovalo 82 odstotkov vseh volilcev.

Kdo zavira uresničevanje ustave?
ZK ima nalogo s točnimi analizami odkriti posameznike in skupine, ki us

tavi preprečujejo vstop v življenje - Netočnosti bodo zavrnili

Na Dolenjskem bodo ta mesec sestanki vseh osnovnih organizacij 
in aktivov ZK, na katerih bodo sjvejeli ocene družbenih razmer v 
svojem okolju. Kot zahtevi  ̂sklep četrte seje CK ZKS, bodo morali 
odkriti posameznike ali skui^e, ki zavirajo uresničevanje ustave.

AKOVANJU KONCA $OLE — Redke lepe sončne dni ob 
Riškega leta izkoristijo učenci osnovne šole Kočevje pri 

pouku za risanje panorame mesta v najrazličnejših slikar-
(Foto: France. Brus)

Iz prakse je znanih več primerov, 
da uresničevanje ustavnih določil ni 
krenilo naprej. TOZD so ustanovlje
ne, odnosi pa se marsikje niso spre
menili.

Sekretar medobčinskega sveta ZK 
Lojze Sterk je dejal, da imajo komi
teji nalogo zavrniti vse površno pri
pravljene ocene, zlasti pa take, ki ne 
bi kazale dejansicega stanja. „Gre za 
popolnost analiz,* je poudaril, „če 
ne bo šlo drugače, se bodo v ocenje
vanje vključili komiteji z delovnimi 
skupina mi.“

Oceno razmer v občinah bodo 
dale občinske konference Z K, ki se 
bodo tudi sestale, medtem ko bo 
medobčinski svet tako oceno napra
vil za regijo. Kajpak namen analiz ni 
le odkriti posameznike in skupine, 
ki negativno delujejo pri presajanju 
ustave v življenje, skratka odkriti 
zgolj napake. Nujno se je dogovoriti, 
kako vse to odpraviti in določiti 
nosilce te naloge.

Iz tega sledi, da bodo morale 
or^nizacije in organf ZK dopolniti 
delovne programe. Seveda bo v naj
več primerih potrebno poskrbeti, da 
bodo naloge le reševali na podlagi

načrtov, ki so že dolgo sprejeti. To 
ugotovitev podčrtujejo tudi prve

ocene iz uresničevanja sklepov CK 
ZKS.

Vsi ti sestanki, ocene in analize 
bodo hkrati pomenili priprave do
lenjske regije na peto sejo CK ZKS, 
ki bo jeseni ocenjevala uspešnost ZK 
v Sloveniji.

I. ZORAN

/  ^
SPOROČILO BRALCEM

Z današnjo številko se 
tako kot vsako leto začenja 
trimesečno obdobje tiskanja 
Dolenjskega lista v delno 
zmanjšanem obsegu. V na
slednjih tednih se bodo 
menjavale številke s 24 in 16 
stranmi obsega, v izjemnih 
primerih pa bomo število 
strani kljub temu povečali. 
Komunske rubrike bodo iz* 
hajale v polovičnem obsegu. 
Zunanje sodelavce lista ob 
tej priložnosti prosimo, ''aj 
potrpijo, če kak prispevek \ii 
takoj objavljen, oziroma če 
je občutno skrajšan.

VEČJE PREŽIVNINE

V krški občini plačujejo preživni
no enajstim kmetom, ki so oč ali 
svoja zemljišča v družbeno last. Le
tos so jim zvišali preživnine za 24,3 
odst., za kolikor so se povečali živ- 
Uenjski stroški. Mesečno izplačujejo 
1896 dinarjev vsakemu upravičencu, 
zato so za preživnine rezervirali letni 
znesek 116.434 din.

KMALU „DOLENJSKA" 
ZBORNICA

Ob koncu junija bo zbor v gospo
darskih TOZD črnomaljske, metli
ške, novomeške in trebanjske 
občine izvoljenih delegatov, na kate
rem bodo ustanovili medobčinski 
odbor republiške gospodarske zbor
nice. Ta bo v prihodnje usklajeval 
razvojna prizadevanja dolenjskega 
gospodarstva v sami regiji in izven 
nje. Že v začetku bo imel odbor 
nalogo nadaljevati že zastavljene 
procese povezovanja dela in sredstev 
na Dolenjskem.

V okviru novega medobčinskega 
odbora bodo delovali dosedanji 
odbori zbornice za obrt ter turizem 
in gostinstvo. Poklicni strokovni 
tajnik pri medobčinskem odboru bo 
Ivo Štebljaj, inženir organizacije 
dela.

NEDOSLEDNO
ŠTIPENDIRANJE

Predsedstvo občinskega sveta 
Zveze sindikatov v Brežicah je 
na seji 16. junija pregledalo ures
ničevanje samoupravnega spora
zuma o štipendiranju v občinL 
Člani so se dogovorili, da bodo 
osnovne organizacije sindikatov 
takoj zahtevale plane kadrovskih 
potreb in da bodo o razpisih ka
drovskih štipendij obveščale 
skupno komisijo podpisnic sa
moupravnega sporazuma. Ures
ničevanje sporazuma o štipendi
ranju bodo v TOZD poslej nadzi
rali organi delavske kontrole. 
Predsedstvo je namreč ugotovi
lo, da nekatere podpisnice sploh 
nikogar ne štipendirajo, drugod 
spet opuščajo štipendiranje v 
nižjih letnikih in tako vodijo le 
kratkoročno kadrovsko politiko.

Ob koncu tedna se obeta 
izboljšanje vremena, z delni
mi ra»asnitvami in otoplit
vijo. Že danes bo deloma 
sončno in topleje.

W E L

S cvetjem po brežiških ulicah. Posnetek je z nedeljskega sprevoda, s katerim je Hortikulturno društvo 
Brežice zaključilo prireditev „Cvetje in pesem 7S“. V sprevodu so sodelovali varovanci otroške^ 
vrtca, šolarji iz Brežic, Dobove in Kapel, Hortikulturno društvo Bizeljsko, hortikulturna sekcija 
Dobova, Agraria Brežice, Jutranjka—TOZD Orlica in drugi delovni kolektivi. (Foto: Jožica Teppey)



tedenski
mozaik

Generalni sekretar komuni
stične partije SZ Leonid Brež- 
njev je na enem izmed predvo
lilnih zborovanj izjavil, da pri
pravljajo strokovnjaki novo, še 

' strašne j  še orožje od atomske 
oz. hidrogenske bombe. Njego
vega govora ni nihče podrob
neje pojasnil, toda tisti del, v 
katerem je govoril o novem 
orožju je izzval ne samo iz
jemno pozornost, marveč tudi 
zaskrbljenost. To je  bilo prvič, 
da so na tako visoki ravni po
trdili ugibanja o tem, da atom
ska bomba najbrže ne bo ostala 
na vrhu seznama najstrašnejših 
orožij za množično ubijanje. 
Menijo, da je imel generalni se
kretar sovjetske partije v mislih 
orožje iz vrste laserjev, vendar 
pa so to samo ugibanja, ki jih za 
zdaj še ni mogoče potrditi, vse
kakor pa njegove besede niso 
brez osnove. . .

Ta čas pa so opazovalci na 
nasprotnem koncu v Washing- 
tonu opazili, da prihaja pred
sednik ZDA Gerald Ford vse 
pogosteje pred TV kamere. 
Predsednikove izjave in in
tervjuji si kar sledijo, samo to ni 
naključje: ameriški- predsednik 
si skuša tako ustvariti med širšo 
javnostjo popularnost in za
upanje ter hkrati izvajati pritisk 
nad nasprotujočimi mu po
slanci v ameriškem parlamentu, 
kjer bi rad dosegel sprejetje več 
zakonskih predlogov. Pri tem je 
vsaj ena mala neprijetnost: ka
darkoli gre pred kamere, mora 
poprej opraviti skrbno naštudi
rano vajo, med katero mora 
večkrat poslušati zapovedi te
levizijskega režiserja „vstanite“ 
ali pa „sedite“. Menda pred
sednik nerad uboga ukaze te 
vrste, toda . . .

Pred časom je ameriški tisk 
objavil, da so vohunski sateliti 
odkrili na jugu Somalije, na 
vzhodni obali Afrike, začetek 
izgradnje sovjetske pomorske 
baze. To sporočilo je  izzvalo 
seveda veliko vznemirjenost 
predvsem v Afriki, ki se za
vzema, da bi bilo področje In
dijskega oceana brez tujih po
morskih oporišč. Včeraj je 
prišla iz Nairobija novica, da je  
Somalija odločno zanikala po
ročila o izgradnji sovjetskega 
oporišča na njenih tleh. Spo
ročilo dodaja, da so si to' iz
mislili Američani samo zato, da 
opravičijo svojo vojaško pri
sotnost na otoku Diego Garcia 
v Indijskem oceanu. . . .

VASI OSTALE BREZ KMETOV
Kmetijske zemlje ne bi 

nemariti
smeli tako za-

Vse pogosteje se sliši o hribovskih naseljih in vaseh brez kmetov. 
Ljudi so zadržali na njihovih domovih le tako, da so jim omogočili 
zaposlitev v bližini. Taki novi delavci, ki so se včasih preživljali s 
kmetijstvom, pa opuščajo obdelovanje zemlje. Nekje je že tako 
daleč, da v takih naseljih ne priredijo niti dovolj mleka in ga mo
rajo prinašati iz doline.

Vsak človek ima pravico sam 
odločati, kako bo živel in kaj 
bo delal. Tisti, ki želijo ljudi za
držati na njihovih domovih v 
hribih in-drugih odročnih kra
jih, pa bi morali to ocenjevati 
nekoliko širše.

Pokrajina naj bi ostala oblju
dena zaradi turizma, predvsem 
pa zaradi krepitve splošnega

TELEGRAMI

LIZBONA -  Juan Burbonski, ki 
je pred 19. leti zapustil Španijo za
radi „družinskega spora“ s svojim 
nekdanjim prijateljem, diktatorjem 
Francom, je nedavno na zboru 60 
predstavnikov „zmerne španske 
opozicije44 v Lizboni napovedal sko
rajšnji konec Francove diktature. 
Pri tem se je ponudil kot kan d id a t ' 
za španski prestol. Znano je, da je 
Franco z dekretom iz leta 1969 do
ločil za svojega naslednika princa 
Juana Carlosa Burbonskega, k ije  sin 
Juana Burbonskega.

BEOGRAD -  Predsednik ame
riške družbe za zasebne investicije v 
tujini Marshal Mays je prispel na 
štiridnevni obisk v Jugoslavijo. Med 
bivanjem v naši državi se bo Marshal 
Mays pogovarjal z jugoslovanskimi 
gospodarskimi funkcionarji o na- 
dalnjem izboljšanju sodelovanja med 
jugoslovanskim gospodarstvom in 
ameriško družbo -  OPIK.

ljudskega odpora. Podeželjski 
ljudje naj se ne bi odseljevali v 
mesta. Zaposlitev naj bi dobili 
blizu doma. Precej je bilo stor
jenega zlasti na nekaterih 
območjih Dolenjske, od koder 
so začeli prihajati tudi prvi gla
sovi o vaseh brez kmetov.

Poglejmo stvari nekoliko 
širše! Domovi, k ij ih  vzdržujejo 
taki delavci, bivši kmetje, bodo 
prišli zelo prav, če nas bo so
vražnik prisilil k obrambi do
movine. Samo streha nad glavo 
pa bo premalo.

Ljudje morajo tudi jesti. V  
gozdovih je veliko laže narediti 
iz lesa nova bivališča, kot pri
praviti zemljo za pridelovanje 
živil in pašo živine. Zato bi mo
rali čuvati tudi sedanja km e
tijska zemljišča, da jih ne bi 
preraslo grmovje, pozneje pa 
gozd. Ohraniti jih je m oč le z 
obdelovanjem in pašo. Torej 
tudi zdaj ne bi smeli zane
marjati kmetijstva, čeprav ljud
je lahko živijo z dohodki od  
drugega dela. Seveda je treba 
upoštevati naravne možnosti. 
Ljudem, ki so še voljni obde
lovati zemljo, pa bi bilo treba 
pomagati z ustreznejšimi druž-

V kenijskem mestu Nakuru so se sešli trije voditelji angolskih osvobodilnih gibanj, med katerimi Je p
zadnji čas prišlo do oboroženih obračunavanj. Na sliki od leve proti desni dr. Holden Robert® 
(FNLA), dr. Jonas Savimbi (UNITA) in dr. Agostinho Neto (MPLA), tik pred vstopom v palač0’v 
kateri so pogajanja.

Iz zadnjega PAVLIHE

-  Drage obrtniške usluge, pravite? Ja, človek 
božji, ali sploh veste, koliko stane čisto navaden 
zadnji model m ercedesa, ki ga mislim kupiti?

beno gospodarskimi pogoji. Ne 
gre le za njihove trenutne ko
risti, ampak tudi za dolgoročne 
potrebe družbe.

Ne bi smeli spregledati še 
druge nevarnosti. Nekateri de
lavci, bivši kmetje in njihovi 
otroci, so ostali na svojih do
movih le zato, ker ni stanovanj 
bližje njihovih delovnih mest. 
Če jih na tako bivališče ne veže 
tudi zemlja, ker je ne obde
lujejo, si bodo zaželeli pre
selitev kar najbližje k tovarni. 
Njihovi domovi se bodo z leti 
praznili. Odseljevanje ljudi je  
torej le upočasnjeno, ne pa od- 
pravljeno.Kdo bo hodil daleč 
na delo — četudi bo pot dolga 
le eno uro — če si hišo lahko 
zgradi blizu tovarne? To velja 
zlasti za tiste, ki živijo v starih 
hišah. Veliko bolj tudi za 
mlade, ki niso tako navezani na 
rojstni kraj kot starejši.

Z zaposlitvijo ljudi v tovar
nah in drugih obratih še ni za
gotovljena obljudenost hribov
skih krajev niti poskrbljeno za 
kmetijstvo. Potrebni so še drugi 
ukrepi. Razdrobljena posestva, 
zlasti neobdelano zemljo bo 
treba združevati v take enote in 
na njih uvajati tako kmetijstvo, 
da jo  bo kdo voljan obdelovati. 
Receptov ni, saj o tem še nismo 
začeli prav razmišljati.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
K o sta prejšnji torek izvršni kom ite pred

sedstva CK ZKS in predsedstvo republiškega 
sveta zveze sindikatov Slovenije na skupni 
seji ocenjevala rezultate družbene akcije za 
gradnjo stanovanj za delavce; sta ugotovila, 
da so bili doseženi pomembni uspehi pri 
uveljavljanju samoupravnih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva. Tudi 
predvidevanja glede obsega stanovanjske 
gradnje in reševanja stanovanjskega vprašanja 
delavskih družin so bila uresničena. Kljub 
temu pa se akcija ne sme upočasniti, so me
nili na omenjeni seji. Še nadalje se je treba 
zavzemati za popolno uresničitev sprejetih 
sklepov v zvezi s stanovanjsko gradnjo, saj so 
ti sklepi dolgoročni.

V družbenem sektorju je bilo lani zgra
jenih 8057 stanovanj, kar je za 68 odstotkov  
več kot predlanskim. Tudi obseg stano
vanjske graditve v zasebnem sektorju se lani 
ni bistveno zmanjšal, pa čeprav se zasebni 
gradbeniki srečujejo z velikimi težavami za
radi podražitev gradbenega materiala in 
ostrejših kreditnih pogojev. Kljub temu je 
bilo lani v zasebnem sektorju zgrajenih 4945  
stanovanj, kar pomeni, da je bilo lani skupaj 
zgrajenih 13.000 stanovanj ali za 24 od 
stotkov več kot leto poprej.

Kaj pa stanovanja za delavce, torej pod
ročje, na katerem smo zastavili glavnino 
naših sil v bitki za „štiri stene? “ Podatek je, 
da je bilo lani zgrajenih 2136 solidarnostnih  
stanovanj, kar je več kot 10-krat več kot 
predlanskim! In če k temu dodamo še ugo
tovitev, da so imeli solidarnostni skladi ob 
koncu lanskega leta že sklenjene pogodbe za 
dograditev nadaljnjih 2556  stanovanj v tem  
letu, potem sm o lahko resnično zadovoljni 
nad uspehom našega prehoda od besed k de 
janjem.

Uspehi, razveseljive številke pa nas ne 
smejo uspavati, so menili na skupni seji iz
vršnega komiteja CK ZKS in predsedstva

ljanje teh problemov in protislovij našega 
razvoja.

Delegati so v razpravi poudarili še neka
tera pomembna vprašanja, tako da obliko
valce tega družbenega dokumenta čaka še 
precej obsežno in zahtevno delo, da bodo do 
konca leta uskladili marsikatera še precej 
nasprotujoča si stališča naše bodoče raz
vojne poti.

Če bi radi naredili vse tisto, kar si želimo, 
bi potrebovali več kot 21 milijard dinarjev, 
so prejšnji petek ugotovili na seji izvršilnega 
odbora republiške skupnosti za ceste, ki so 
obravnavali prvi delovni osnutek srednje
ročnega programa vzdrževanja, rekon
strukcij, modernizacij in gradenj magistral
nih in regionalnih cest v SR Sloveniji v o b 
dobju 1976-1980. Želje, v številkah izražen^ 
so torej vredne celih 21 milijard, pa daleč 
presegajo finančne zmogljivosti, saj sedanji 
sistem financiranja cestnega gospodarstva 
zagotavlja komaj 6,7 milijarde dinarjev. 
Takšen sistem pa izvršilni odbor od ločno  
odklanja, saj bi se že itak capljajoči razvoj 
cestnega gospodarstva še bolj spotikal.

Strokovna služba je pri izdelovanju prvega de
lovnega osnutka programa predvidela dva plana 
dohodkov republiške skupnosti za ceste. Po prvem 
naj bi skupnost razpolagala z omenjenimi 6,7 mili
jarde dinarjev, po drugem pa z 9,9 milijarde di
narjev dohodka. „Privlačnejši44 je seveda drugi 
plan, zato se je izvršilni odbor zavzel, da se mora 
spremeniti financiranje tako, da bi ob sedanjih 
virih cestnemu gospodarstvu pripadal še celotni 
prometni davek za tekoča goriva (razen temelj
nega) in nadalje, da bi bilo potrebno zaradi odnosa 
cen z bencinom zvišati ceno plinskega olja za na
daljnjih 0,60 dinarja za liter. ,

Na omenjeni seji je izvršilni odbor zadolžil stro 
kovno službo, da pripravi obrazložitve in predlog 
za spremembo zakona o gradnji investicijskih ob
jektov in zakona o cestah -  in sicer v smislu, da bo 
možno nekatere regionalne ceste modernizirati na 
obstoječi trasi z manj zahtevnimi elementi. Če bi 
namreč ceste modernizirali tako, kot to predvidcv; 
zakon, potem bi za to potrebovali 30 ali pa še več 
let. To pa je dolga, veliko predolga doba . . .

BITKA ZA 
»NAŠE 
STENE«

tedenski zunanjepolitični pregled]

Angola, nekdanja portugal- Huseinom so v krogih nekatejijj 
ska kolonija, je pred državljan- opazovalcev v Bejrutu vzbu®** 
sko vojno in zadnja možnost da upanje, da utegne med Sinj0' 
se ta prepreči je poskus vodi- Jordanijo in p a l e s t i n s k o  ^ ^  

teljev treh osvobodilnih gibanj, 
ki so se sestali nedaleč od kenij
ske prestolnice, da bi zgladili 
medsebojne razlike. Posred
niška vloga šefa kenijske države
Kenyatte utegne biti usodno 
pomembna, kajti bodočnost 
angolskega ljudstva, ki je bilo 
stoletje dolgo pod portugalsko 
kolonialno oblastjo, je dejansko 
odvisna bržkone od te zadnje 
možnosti.

Po nekaj sto mrtvih in ra
njenih ter številnih bitkah, v ka
terih je sodelovalo na tisoče pri
padnikov treh različnih osvobo
dilnih sil, je bila Angola na pra
gu državljanske vojne, za katero 
so nekateri že trdili da se je 
praktično tudi začela. Razlike v 
vodstvih treh osvobodilnih gi
banj so velike, zadevajo pa tako 
mednarodne odnose kot bodoči 
notranjepolitični razvoj dežele.

Predsednik MPLA Agostinho 
Neto se zavzema za sociali
stično izgradnjo na notranje
političnem in neuvrščenost na 
zunanjepolitičnem področju, 
voditelj gibanja FNLA Holden 
Roberto pa je proti temu, da bi 
v notranjepolitični usmeritvi 
bodoče angolske države prevla
dovali socialistični elementi, 
prav tako pa nasprotuje ne
uvrščenosti kot možni inačici 
bodoče angolske zunanje poli
tike. In tudi voditelj tretjega 
osvobodilnega gibanja, ki je 
znano pod kraticami UNITA, 
Jonas Savimbi stoji na približno 
enakih pozicijah, ki so v vsakem 
primeru daleč od tistih, ki jih 
zagovarja predsednik do ne
davno najpomembnejše osvobo
dilne organizacije MPLA.

PODPORA 
INDIRI GANDHI

Sklep sodišča v zvezni državi 
Alahabad, ki je razglasilo m i
nistrsko predsednico Indiro 
Gandhi krivo zaradi „nezako- 
nitosti‘\  ki jih je menda zagre
šila leta 1971 v predvolilni kam
panji, je zbudil v Indiji veliko 
politično napetost.

Njeni pristaši so sicer — to 
velja tako v vladi kot v njeni 
stranki Kongresa -  odločno za
nikali te obtožbe, hkrati pa tudi 
potrdili, da ni pričakovati od
stopa Indire Gandhi vse dotlej, 
dokler ne bo vrhovno sodišče 
Indije izreklo svoje dokončne 
sodbe o tem sklepu lokalnega 
sodišča.

Indira Gandhi je dejala, da ne 
’ misli odstopiti, ker da so zahte
ve po njenem odstopu nenehno 
na dnevnem redu političnega 
repertoarja njenih nasprot
nikov.

FEDERACIJA?
Obisk predsednika Sirije El 

Asada v Jordaniji in njegovi iz
redno prisrčni ter prijateljski 
pogovori z jordanskim kraljem

bodilno organizacijo priti 
ustanovitve federacije. Šef s* 
ske države je prvič v zadflj 
dvajsetih .letih  obiskal SIpc 
samo 150 km oddaljeno J0  ̂
dansko prestolnico ravno

M M  jjjj » n

Zadnji
poskus

pomiritve ii

času, ko doživlja to podrli 
nove ure napetosti. Po zadnje  ̂
vdoru palestinskih komandi 
iz Libanona v Izrael in poV\  
čilnih akcijah izraelskih enot 
jugu Libanona, so v vseh enot<u 
palestinske osvobodilne arfltf 
uvedli stanje stroge pripflP 
nosti. To je vneslo še doda1 
napetost, hkrati pa utrdilo 
pričanje tistih, ki so se že & °\ 
časa zavzemali za trdnejše 
nose med Sirijo,, Jbradanij0 
Palestinci, da je trebq, federa^J 
med temi tremi vsekakor ^  
ničiti.

TELEGRAMI

BUDIMPEŠTA -  V ponedftij 
popoldne so uradno objavili •*' v 
parlamentarnih volitev, ki so bve 
nedeljo na Madžarskem. Od 
nad 7,7 milijona volil cev je v0 ;i3 
97,6 odstotka. Od skupnega šteVtc 
veljavnih glasov za kandidate fto* 
je glasovalo 99,6 odstotka držav«

W  .
K1NSASA -  Po pisanju z a l «  

lista Elima so oblasti v Zairu m 
zaroto,’- katere cilj je bil UI’'. $  
predsednika Mobutuja. List 
so aretirali vse zarotnike, . -jjO 
vladni krogi v Kinšasi te novicc 
ne potrdili ne zanikali

STUTTGART -  V soboto je 
v Stuttgartu velika jugoslovtf1 ^ 
prireditev „Jugoslovanska noc > 
jo je organiziral turistični biro m jrr 
v sodelovanju z jugoslovanskimi  ̂
formativnim centrom in našin| L 
neralnim konzulom v Stuttg* 0 
Prireditve s? je udeležilo Pr'b.7„,ga 
100.000 ljudi. Po pisanju nem **^ 
tiska je bil to doslej absolutni . 
kord, kar zadeva obiska, ^  £ .j. 
Stuttgart zabeležil na podobni*1 Y 
reditvah. J

ALEKSANDRIJA -  
predsednik, nadškof MakenO* { 
prispel na štiridnevni obisk v fcP* ^  
Takoj po slovesnem sprejeni ^ 
kairskem letališču je s helikopt®^ t 
odletel v Aleksandrijo na sestan ( 
egiptovskim presednikom Sada
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P*ad rezervni oficiiji so na nedeljskem takti- 
o-onentacijskem pohodu dokazali, da dobro 

teorijo in taktiko ter da so tele- 
di pl,- pripravljeni. Pohoda so se udeležile tu- 
Janp aktivov ZSMS z Dolža, iz Stopič in OŠ 

 ̂Trdina. (Foto : Feliks Orel)

6. junija praznuje Mirna krajevni praznik.. Letos 
je bilo v počastitev tega praznika več sindikalnih 
tekmovanj, osrednja proslava pa je bila v soboto,
7. junija, v domu TVD Partizan na Mimi. Na sli
ki: predsednik KS Mirna tov. Gregorčič govori o 
uspehih in nalogah KS. (Foto: Zdravko Kramar)

Pred nedavnim so se od ginmazijskih klopi poslo
vili tudi maturanti črnomaljske gimnazije, ki so 
na simboličen ključ vrezali že 24. zarezo. Ključ 
so slovesno pred^ prihodnjim maturantom. V 
teh dneh pa bodo svojo zrelost dokazali na matu
ri. (Foto: Boris Lorkovič)

V nedeljo je bilo v okolici Šmihela pri Novem 
mestu občinsko tekmovanje v taktično-orienta- 
cijskem pohodu^ ki ^  ga je udeležilo 9 ekip; se
stavljali so jih člani Zveze rezervnih starešin ter 
štiri mladinske ekipe. Vse ekipe so pokazale iz
redno flzičAo pripravljenost ter znanje.

r   -------------------------------v

pred s v o jim  p r a g o m ...

J ^  zbora združenega 
^^vniške občinske skup- 

cine je pomočnik glavnega 
akterja Lisce Franc Ogo- 

po tistih 
^  ^^dežem zunaj obči- 

n,. " je šlo za Ko-
s. TOZD Jugotanin -  ki 

J P̂ .̂ ^̂ ôval podatkov o le- 
cerrf/ef«em gospo- 

Ogorevčevih be- 
zaradi takih izjem ni 

zaokrožene 
ni gospodarjenju v obči- 

• -ca/ pa jg y uvodni obrdz- 
^i^bo Motore, anali- 

w upravi, nave-
datl ki ni dala po 
da tozde, češ

medtem reorganizi-

Pri pospeševanju razvoja zaostalih 
predelov stopamo še ža nekaj kora
kov naprej. V razpravi je osnutek 
družbenega dogovora o manj razvi
tih območjih in manj jazvitih ob
mejnih območjih, ki ga je obravna
val tudi medobčinski svet ZK Po
savje.

li MESTO: Rejci so pripelja-
■ . ®  ____x22 __  —A __ ? 1.Od g ^JWšče 532 prašičev, starih 
stari}, ° tednov, in 38 prašičev,
prodal?, A 6 mesecev. Skupaj so 
^ 0  dn /10/V P^l^i^cv; mlajši so stali 
680 din t  starejši pa 490 do 
SentieJn’ • . J® sejem v
kolij(Q^5J^».je bil promet tokrat ne- 

plemenskim 
so bile zato precej nižje.

Sejem Na tedenski prašičji
satnQ- tudi tokrat pripeljali
'o 40f stare od 3 mesece, in
2l din so jih 233 po

Kilogram žive teže.

Ta meni, da bo za naslednje pet
letno obdobje potrebno uzakoniti 
več stimulativnih elementov za inve
stitorje na nerazvitih območjih. To 
naj velja za investicije -v gospodar
stvo in druge objekte (ceste, šole, 
zdravstvene, ustanove), ki bodo za
gotovili občanom enake možnosti 
za šolanje, zdravstveno oskrbo, 
vzgojo ipd., kot jih imajo prebivalci 
razvitejših predelov.

Medobčinski svet ZK Posavje se 
zavzema za teritorialno načelo pri 
opredeljevanju manj razvitih ob
močij. Občinske meje pri tem niso 
več pomembne. Gre za nerazvita ob
močja, ki se raztezajo na ozemlju 
več občin in v katerih narodni do
hodek ne dosega slovenskega po

vprečja. Med takšna geografsko 
strnjena območja sodita Kozjansko, 
ki sega v šest občin, ter območje 
Gorjancev, ki se razprostira v petih 
občinah, od Brežic do Krškega in 
Novega mesta in Črnomlja do Metli
ke.

MS ZK Posavje predlaga, da se 
med podpisnike družbenega dogovo
ra o manj razvitih obmoqih in manj 
razvitih obmejnih območjih vključi
ta tudi samoupravna interesna skup
nost za nafta in plin ter'skupnost za 
socialno varstvo. To pomeni, da mo
ramo v naslednjem petletnem ob
dobju popraviti nekatere krivice in 
razvijati tudi tiste kraje, ki jim do 
sedaj zakon ni priznavd nerazvitosti 
zaradi občinskih meja. Doseči mora
mo, da bodo imeli interesenti za na
ložbe na teh območjih večje ugod
nosti, take, da bodo spodbujale no
ve investicije za hitrejši napredek za
ostalih krajev z mnogimi drugimi 
prednostmi, z zaledjem delovnih 
moči, z naravnimi bogastvi ipd.

JOŽICA TEPPEV

Kmetijski nasveti

Drenaža prikliče rodnost
^ radT' hektaii ev rodovitne zemlje izgubi vsako leto Slovenija 
tarjih Zaz^ av >n graditev. Izgubi jo nepovratno! Na tisoč hek- 
Hiiij: Je m°8°če pridelati 4 milijone kilogramov pšenice ali 20 
%  ?nPv. kilogramov krompirja, zato nikomur ne more biti vse- 

Ni n ^  tre^ a žrtvovati toliko zemlje, vira življenja. 
radj i. anien tega kratkega zapisa prerekati se o urbanizaciji, 
vitjxe 1 °pozorili le na izrabo možnosti za pridobivanje rodo- 
<Jostj ali za povečanje njene rodovitnosti. Slovenija nima
Yse.k reZerv zamočvirjene zemlje, zato je treba izkoristiti prav 
>iilt: 31 se izkoristiti izplača. Tudi posamezen zamočviijen trav- 

.Mogoče izboljšati , ne da bi stroški melioracijskega posega 
Su dobiček od njega. 

kmetj.P/ed tisočletji so ljudje poznali namakanje in osuševanje 
°̂vitn zeml)e - Zamočvirjena zemlja je malo ali skoraj nero- 

Popor a* Talna voda izriva zrak iz tal. Kjer ni zraka, gnitje ni 
116 ra?L°’ P °sledica tega je, da se gnoj ali organske snovi v zemlji 
t^j p foje do svojih osnovnih sestavin, dostopnih rastlinam. V 
kkis,Cmlj i sc tvorijo kisline, drobnoživke slabo uspevajo, zemlja 
S'lnihVllaclria, ner°dovitna. Že na zunaj jo spoznamo po zna 
v0do s‘abih travah, ki imajo plitve korenine, saj le-te nočejo v 

0(j
%  ^ ^ n j e  vode, ki mu rečemo tudi drenaža, je nadvse kori

t o  ° č ' tno premalo cenimo zemljo, saj niti propagi-
več tega v zadostni meri. Tehnična izvedba je lahko .

^ V la\ Poznamo dva temeljna načina osuševanja: z odprtimi £ 
^rv‘ Je uporabljiv le na travnikih, drugi pa £ 

S  j ’ 'endar je dražji. Najbolje je uporabiti posebne drenažne * 
N Ce *8ane gline, položene na poseben način, z zadostnim 

*  v°da odteka. Če je zemlja ilovnata, morajo biti 
gosteje kot sicer. . *

Ovno pravilno položena drenaža v nekaj letih bistveno 
r°dovitn°st zemlje. Ob regulacijah rek (na primer v Mi- 

\  j °Uni) je drenaža nujno dopolnilo, sicer zaman pričaku- 
\ t a bo sama regulacija reke v širšem pasu izboljšala rodo-

Razmisleka vredna ekonomska 
analiza iz ZRN pravi: proizvod
ni stroški za I kg mleka so pri 
mlečnosti 4000 kg ih 40 arih 
krmne površine na kravo še 
enkrat manjši kot pri 3000 kg 
mlečnosti in 100 ^rih krmne 
površine.

Nič obetavno
Kmetijski „šlager sezone": Več 

domače krme za živino in manj dru
gih močnih krmil! še nima pravega 
odziva. Niti omejen izvoz in preo
bilje mesa na domačem trgu, kot 
kaže, še nista prisilila živinorejcev, 
da bi se bolj ravfiali po tem starem, 
preizkušenem receptu.

Tako je mogoče sklepali po po
datkih, ki jih je v enem svojih rednih 
pregledov te dni objavil republiški 
Zavod za statistiko. Presenečeno 
lahko ugotovimo, da se pridelek 
sena in krmnih rasthn lani ni pove
čal, kot bi pričakovali, temveč se je 
v večjem delu celo zmanjšal.

Statistika lahko sicer pri tem 
„laže“ , saj hočeš nočeš mora več
krat graditi svoje ugotovitve na 
„hišnih številkah", približnih po
datkih, ki jih je zlasti mnogo v 
kmetijstvu, zasebnem kmetijstvu pa 
še posebej. Vendar le ne kaže 
omalovaževati podatkov, ki vseeno 
mnogo povedo. Tako je ugotovlje
no, da so naši kmetje, družbeni in 
zasebni, lani pridelali za tri odstotke • 
manj sena kot leto dni prej, detelje 
pribUžno enako, travno-deteljnih 
mešanic pa precej manj. Svetla izje
ma sta le koruza za siliranje in 
pitnik, ki sta imela lani 8-odstotni 
prirast.

Ker je prireja v živinoreji najbolj 
odvisna od krmljenja in šele nato od 
kakovosti živine, živinorejci pa se 
tega očitno še ne zavedajo dovolj, je 
mogoče tudi zaradi tega pričakovati 
nadaljnje poslabšanje rentabilnosti 
reje, oziroma nadaljnji pritisk na 
cene mesa, mleka in mesnih ter 
mlečnih izdelkov. Torej; nič obetav
nega!

M. L.

Odgovori Stillesu
Na tej strani smo poročah, da so 

družbenopolitične organizacije in 
samoupravni organi sevniškega Stil- 
lesa, tovarne stilnega pohištva in no- 

, tranje opreme, razpbslali pisma o 
svojih težavah pri prodaji pohištva. 
Ta pisma so poslali 23 organom v 
republiki in zvezi. Doslej so prejeli 
osem pismenih odgovorov, deveti pa 
je bil prav posebne vrste: član IK 
predsedstva CK ZKS Miran Potrč je 
namreč minuli četrtek prišel med 
komuniste tega podjetja na sestanek 
njihove osnovne organizacije.

Komunisti Stillesa so samokri
tično spregovorili o nastalem polo
žaju. Poudarili so, da od družbe pri- 
čalcujejo pravilno vrednotenje svoj
ega dela. Mii;an Potrč je dejal, da jc 
treba v danem trenutku storiti vse in 
ohraniti zaposlenim delo. „V tako 
težkem položaju ostanek dohodka 
ni bistven. Spremljanje zalog, pre
gled nad varčevalnimi ukrepi in sta
bilizacijskimi prizadevanji, poveča
nje produktivnosti, vse to ni le skrb 
strokovnih služb, marveč odgovorna 
naloga subjektivnih sil v podjetju," 
je menil tov. Potrč.

Nesprejemljivo je tudi, so ugotav
ljali v Stillesu, da se trgovina posta
vlja v vlogo komisionarja, ki dela po 
načelu „ftodam, če kdo vzame“ , če 
pa izdelek ne gre v prodajo, naj vse 
trpi proizvajalec. V razgovoru je bilo

Sevniški mizaiji si na vse načine 
prizadevajo, da' bi prodali vsaj 
nekaj svojega kakovostnega po
hištva. Na sliki: Miran Potrč 
(drugi z leve) med razgovorom 
v novi prodajalni v tovarni. (Fo
to: Železnik)

tudi razjasnjeno, da je zvezni izvKni 
svet sprejel sporno odločite? o polo
gih za nakup avtomobilov povsem 
brez .posvetovanja z republikami in 
pokrajinami.

A. Ž.

L
Brez besed (Opomba: velja zlasti za naše razmere)

(K a r ik a lu ra :  M ar jan  Bregar)

Sorodnica: jedrska elektrarna 
Gundremingen ob Donavi (Ba
varska)

Uranu se mudi
Onstran Save, V Stari vasi pri 

Krškem, že zija ogromna gradbena 
jama in v njej nastajajo prvi-obrisi 
bodoče jedrdce elektrarne, prve v 
Jugoslaviji. Kot je znano, je predvi
den prvi januar 1979' kot začetek 
obratovanja.

Kako bo  ̂ s pogonskim gorivom, 
uranom, še*ni vse pojasnjeno. Prav 
zdaj pospešeno pripravljajo vse po
trebno za obratovanje rudnika urana 
Žirovski vrh pri Žireh na Gorenj
skem. Kot so pokazale dosedanje 
raziskave, bo v tem rudniku na voljo 
približno dva milijona ton uranove 
rude, ki vsebuje okoli 3.000 ton ura
novega oksida. Vendar se mnenja o 
?m delno razlikujejo. Kot poroča 

„Gospodarski vestnik" je Geološki 
zavod iz Ljubljane povabil k sodelo
vanju bolj izkušene madžarske stro- 
kovnjake;'ti pa menijo, da je ob do
slej raziskanih virih mogoče pridobi
ti le 900 ton uranovega oksida. To 
precej zmanjšuje možnosti dolgolet
nega oskrbovanja jedrske elektrarne, 
saj bo predvidoma potrebovala ka
kih 120 ton uranovega oksida v kon
centratu na leto.

Ker je treba ležišča urana zato še 
nadalje*raziskovati in tudi sicer ures
ničiti celo vrsto zahtevnih nalog, se 
je geološki zavod pogodil z več tuji- 
'mi tvrdkami, ki sc ukvaijajq s prido
bivanjem tega, na svetovnem trgu iz
redno dragocenega goriva. Za kako 
velike naložbe gre, pove podatek, da 
bodo investicije znašale 380 milijo
nov dinarjev, kdr pa verjetno šc ne 
bo zadostovalo, saj sc pri nas večina

redno je
fg n p is a tM •••

Pod lupo družbenopoli
tičnega preverjanja so prišli 
v zadnjem času tudi izvršni 
sveti. . Prve ocene so si enot
ne v tem, da predvsem ob
činski izvršni sveti še ne 
delujejo tako, kakor je nji-

IS pod lupo
hovo vlogo opredelila usta
va. So bolj nekakšni kolegiji 
občinskih uprav kot organi 
občinskih skupščin. Na to 
opozarja tudi sestava, saj 
sedi praviloma na sestankih 
izvršnih svetov vse preveč 
ljudi, ki so vodilni uslužben
ci uprave ali direktorji delov
nih organizacij. Taka sestava 
seveda zožuje interes izvrš
nih svetov, ki se zato čutijo' 
odgovorne samo za posa
mezna področja, ne pa tudi 
za celotno stanje v občinah.

Kot je poudaril Stane 
Markič, predsednik družbe
nopolitičnega zbora republi
ške skupščine, prejšnji teden 
na medobčinskem posvetu v 
Novem mestu, se bodo mo
rali izvršni sveti bolj odpreti 
tako svojim skupščinam kot 
družbenopolitičnim organi
zacijam, samoupravnim inte
resnim skupnostim in krajev
nim skupnostim. Pomeni, da 
jih bo moralo poslej enako 
zaskrbeti politično stanje v 
občini kot proračun ali 
gradnja pomembnega objek
ta. Bolj bodo morali prisluh
niti tudi delegatom in dele
gacijam ter poslej pripravlja
ti za odločitve na sejah ob
činskih skupščin aktualno 
gradivo, predloge za reševa
nje pa v inačicah.

Čeprav je ustava razmejila 
vlogo in dolžnosti občinskih 
skupščin, občinskih uprav in 
izvršnih s\fetov, se v praksi še 
vedno rado zatakne. Zato bi 
morali po Markičevem mne
nju v občinah te dolžnosti in 
še posebej pristojnosti 
omenjenih organov natanč-  ̂
neje opredeliti v statutih, 
poslovnikih in drugih aktih. 
Še prej bi bilo nujno, da bi 
vsa ta vprašanja pretresle 
politične organizacije, ker bi 
bilo treba razen o izvršnih 
svetih kritičneje spregovoriti 
o delu občinskih upravnih 
organov.

Inž.  M.  L.  ,  <----------- ^ ^ -------
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Omejitvt v 
sezoni

Od nedelje naprej 
poletni cestni red

Uredba o omejitvi prometa na 
javnih cestah v Sloveniji bo sicer 
objavljena šele v prihodnjem 
Uradnem listu, vendar bo veljala 
v času celotne turistične sezone, 
se pravi že od 15. junga da^e, in 
bo trajala do 15. septembra. Po- 
dobniii ukrepov smo vajeni že iz 
prejšnjih let, vendar je letos ne
kaj novosti.

Prva je ta, da bodo med viken
dom lahko vozili tovornjaki do 
dveh ton nosilnosti, druga pa, da 
je zapora za uro daljša. Po 
novem bo omejitev za tovornja
ke in priklopnike veljala za dne
ve pr(ž prazniki in petke od 15. 
do 20. ure, medtem ko ob ne- 
de^ah in zadnji dan praznikov 
tovornjaki ne bodo smeli na 
cesto m ^  15. in 22. uro.

. Cez sobotne omejitve v pro
metu so se sicer gospodarstveni
ki pritoževali, vendar je še ostala 
v veljavi. Tovornjaki ta dan ne 
bodo smeli voziti med 6. in 9. 
luo zjutraj.

Sprememba pa je tudi v tem, 
da bodo tovornjaki lahko vozili 
po avtocesti Vrhnika -  Razdrto 
tudi v času omejitve, medtem ko 
jim landca omejitev tega ni do
puščala. V o d ru b i je navedenih 
7 cest, na katerih bo omejitev 
vejala, med njimi tudi odsek 
magistralne ceste od državne 
mqe pri Ljubemu prek Kranja, 
Ljub^ane do Bregane pri^Zagre- 
bu.

Razen za tovornjake velja ta 
omgitev tudi za priklopnike, 
delovne stroje, traktorje, motor
na vozila, na katerih se uče vozi
ti bodoči šoferji in za vprežna 
vozila. Za vprežna vozila m 
detovne stroje ve^a omejitev 
tudi vsak dan od mraka do 
popolne zdanitve.

Kršitelji odredbe bodo plačali 
dokajšnje kazni, saj zna&jo od 
500 do 1000 dinarjev za pravne 
osebe in za posameznike od 50 
do 500 dinarjev.

R. B.

ŠMIHEL: V ČAST 
KRVODAJALCEM

13. junija je bila v dvorani Di
jaškega doma Majde Šilc v Šmi
helu pri Novem mestu prva 
akademija.v čast krvodajalcem. 
Mladi člani so pripravili zelo lep 
program. O 100-letnici jugoslo
vanskega Rdečega križa in o nje
govih nalogah je spregovoril 
mentor mladih članov RK na 
osnovni šoli „Milka Sobar- 
Nataša“ , Filip Rihar; o vzponu 
RK Šmihel pa je govorila Diana 
Vodopivec, poverjenica RK za 
Šmihel. Danes šteje RK Šmihel 
500 članov, od tega 50 podpor
nih. O krvodajalstvu v novo
meški občini je govorila delegat
ka za občinsko skupščino RK 
Marjeta Nemanič* Akademije so 
se udeležili tudi vojaki iz novo
meške garnizije.

^  Prireditev je zelo lepo uspela^

»Občina Trebnje v NOB«
Izšla je knjiga, mimo katere ne bo mogel iti tisti, 

kdor se bo ukvarjal z zgodovino NOB

Deset let vztrajnega dela, 
iskanja po arhivih in knjižnicah, 
zbiranja izjav in podatkov pri še 
živečih udeležencih zadnje voj
ne ter natančno preveijanje vse
ga zbranega dokumentarnega 
gradiva: vse to je združeno na 
nič manj kot 891 straneh knjige 
„Občina Trebnje v NOB“, ki jo 
je napisal Zoran Hudales, iz^a

SREČANJE DOPISNIKOV
/

5. junija je bilo na trebanjski 
oMiovni šoli drugo srečanje mladih 
dopisnikov občine Trebnje. Mladi 
dopisniki so prebrali svoje najboljše 
spise, ki so govorili o sreči, o rojstni 
vasi, nekateri pa tudi o žalostnih 
dogodkih. Spregovoril jim je pred
sednik kulturne skupnosti Trebnje 
inž. Jože Falkner.

Mladi dopisniki si žele, da bi bilo 
takih srečanj še več.

DARJA SLAK 
novinarski krožek 

OŠ Šentrupert

pa je v knjižnici „0F“ , ki do
polnjuje obsežno zbirko „NOV 
in POS“ pri Partizanski založbi.

Kot je pojasnil avtor na novinar
ski konferenci 13. junna v Ljubljani, 
kjer so predstavili izid knjige, je za 
prikaz partizanskega in revolucio
narnega gibanja na Trebanjskem 
zbranega toliko gradiva, da bi se 
dalo napisati sedem tako obsežnih 
knjig. Kljub temu pa je pričujoča 
knjiga, ki ob avtorjevem prispevku 
vključuje tudi sodelovanje tako 
ustreznih odborov ZZB. NOV v re
publiki in občini (v skoraj dvajsetih 
letih so na Trebanjskem zbrali za 
okoli 600 strani zgodovinskega gra
diva), kot tudi Socialistične zveže, 
nazoren prikaz dogodkov na ob
močju trebanjske občine od začetka 
do konca druge svetovne vojne.

Izid knjige "„Občina Trebnje v̂  
NOB“ je podprla tudi trebanjska 
občina, zaradi dostopnejše cene 
(samo 210 din) pa se je avtor odpo
vedal honorarju. Naročilnice za na
kup knjige imajo vse krajevne orga
nizacije ZB v trebanjski občini, dobi 
pa se tudi v vseh knjigarnah.

D. R.

ČEVLJARJEV NI

V ribniški občini manjka čev
ljarjev, krojačev, kleparjev in še 
nekaterih obrtnikov. Možnosti 
za štipendiranje vajencev teh 
obrti so, ni pa mojstrov, pri ka
terih bi se izučili. V vsej občini 
ni več nobenega čevljarskega 
mojstra. Pred kratkim je čevljar- 
dci mojster iz Ljubljane iskal po 
ribniški občini pomočnika in 
mu ponujal 7.000 din mesečne 

.plače, a ga ni dobil.
V ______________________  ^

BORCI NA IZLETU

27. maja se je 50 članov ZB Pod
bočje odpravilo z avtobusom na 
izlet. Najprej so se ustavili v gradu v 
Brežicah in sj^gledali muzej, nato 
pa so nadaljevali pot proti Stubici, 
kjer so občudovali spomenik Matije 
Gubca in Gubčev muzej. Naslednja 
postaja je bil Kumrovec; v Domu 
borcev in mladine so gledali barvne 
filme o obiskih našega predsednika 
Tita v neuvrščenih deželah. V Kum
rovcu so obiskali Titovo rojstno hišo 
in muzej.

V sr udeleženci, zlasti borci- 
kmetje, so bili zelo zadovoljni, saj 
sicer nimajo skoraj nobenega razved
rila. Želijo, da jim bodo požrtvoval
ni organizatorji še kdaj pripravili tak 
ali podoben izlet.

ČLANI ZB PODBOČJE

Mokra cesta je nevarnost več
Značilnost prometne varnosti na Do'enjskem: še vedno veliko vinjenih 

voznikov in to, da v nesrečah trpijo zlasti sopotniki

v  letošnjem maju se je v štirih dolenjskih občinah, Novem 
mestu, Trebnjem, Metliki in Črnomlju, zgoidUlo 117 prometnih ne; 
sreč. Povzročile so eno smrtno žrtev, 48 huje in laže ranjenih in 
nekaj milijonov gmotne Seode.

Povzročitelji 117 majskih nesreč tevanja, prekratke varnostne razda-
so bili pretežno voznDci osebnih Ije in tudi zavoyo vinjenosti so pov-
avtomobitov -  teh je bilo 88. Zaradi zrbčili karambole. To velja tudi za
prehitre vožnje, nepravilnega prehi- 10 šoferjev tovornjakov, 3 avto-

V pionirski delovni brigadi ,JBratstvo in enotnost^, ki gradi mla
dinsko rekreacijsko sr^išče na Kozari, so predstavniki vseh re
publik; Slovenijo zastopajo pionirji iz Dolenjskih Toplic: Karmen 
Kenda, Polona Mlinar, Cirila Bobnar, Igor Lukšič in Marko Pršina. 
Brigadirji bodo ostali na Kozari do 4. julija. Topličani so se udele
žili akcije „Kozara ’75“ na povabilo jugoslovanskega informativ
nega lista ,JSiale novine“ , ki ga izdajajo V Sarajevu. (Foto: Dubravr 
ka Bauer)

busarje, 6 motoristov in 5 'kolesar
jev. Med povzročitelji nesreč pa je 
b ib  tudi 5 pešcev. Smrtno se je po
nesrečil voznik kolesa s pomožnim 
motorjem, med ranjenci pa je bilo 
kar 23 sopotnikov v avtomobilih, 
kar kaže očitno, da je zanje vožnja 
še posebno nevarna.

M ^tem  ko se je v naseljih in 
mestnih ulicah pripetilo 25 promet
nih nezgod, jih je bilo 30 na dolenj
skem odseku „avtoceste” , 15 na 
gorjanski magistrali, na r^ionalnih 
in ostalih, še slabših cestah pa je bilo 
37 nesreč.

Miličniki so v skupinskili akcijah 
ugotavljali kršitve, ki so najpogoste
je vzrok nesreč. Sodnikom za pre
krške so podali 265 predlogov za 
531 kršitev, na mestu pa je morato 
plačati denarno kazen 1150 kršitel
jev cestnoprometnili predpisov.

Maja je bilo odvzeto vozniško 
dovoljenje 49 voznikom, med temi 
je tudi en pokUcni voznik. In poseb
no zaskrbljujoče je, da je bila med 
lastniki odvzetih knjižic velika veči
na vinjenih. Bilo je kar 41 takih pri
merov.

R. B.

RAČUNALNIŠKI CENTER

V Posavju je vzniknila zamisel za 
ustanovitev enotnega računalniškega 
centra, ki naj bi deloval kot samo
stojna delovna organizacija za potre
be širšega obiriočja. Predlog za tak
šen center podpira tudi medobčin
ski svet Zveze komunistov, vendar 
poudarja, da mora biti prej dobro 
proučen.

V S P O M I N

25. junija bo minilo leto dni, 
odkar smo se poslovili od našega 
ljubljenega in dobrega moža, očeta 
in starega očeta

MARTINA GERKSIČA
iz Gornjega Suhorja 21

Vsem, ki ste ga spoštovali in cenili, ki se ga še spominjate 
in obiskujete njčgov grob, iskrena hvala.

Njegovi: žena Pepca, sinovi Tine, Jože in Tone z druži
nami.

v  S P O M I N

6 . junija je minilo 5 let, odkar 
nas je mnogo prezgodaj za vedno 
zapustil naš najdražji oče, mož, 
brat in stric

JOŽE NEMANIČ
iz Bušinje vasi

Vsem, ki -ste ga spoštovali in cenili, in vsem, ki se ga š® 
spominjate, naša iskrena hvala.

Vsi njegovi

. Z A H V A L A

Na pragu svoje 70-letnice je nfcnad^ 
ma za vedno odšel naš srčno dobri raoz, 
oče, stari oče in stric

KARL STIH
rudar — upokojenec iz Krmelja

Iskrena hvala vsem, ki ste počastili njegov spomin, nam izrazih 
sožalje, poklonili vence, cvetje in ga spremUi na njegov zadnji 
dom. Zahvaljujemo se sosedom in dr. Levstiku za p o m o č ,  KS 
Krmelj za organizacijo pogreba, DU Tržišče in IGD „Metalna" ^  
spremstvo s praporom, pevcem „Svobode" Krmelj in rudarsto  
godbi Hrastnik za žalostinke, govorniku za ganljive besede ob 
odprtem grobu. Za pozornost se zahvaljujemo tudi osebju zdrav
stvene ^ s ta je  in lekarne Krmelj, zdravstvenemu domu Sevnica, 
obratu Lisca Krmelj, skupnim službam SIS in kulturni skup n o sti 
Hrastnik.

Žalujoči: žena Minka, hčerke Marica, Štefka, Vika z 
družinami in drugo sorodstvo.

h

Jedrska elektrarna ’ 
ni - atomska bomba
66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse

Dosegli niso še niti potrebnih izredno 
visokih reakcijskih temperatur, niti ostalih po
trebnih fizikalnih veličin.

Naj še omenimo, da vladajo pogosto napačne 
predstave, da povzročajo tudi fuzijski reaktorji 
radioaktivnost. (Radioaictivnost je spontano spre
minjanje določenih elementov (atom. jedra) v 
druge izotope istega elementa ali tudi drugih 
elementov. Pri tem se sprošča značilno sevanje 
(radioaktivni žarki!) Izotopi so elementi, katerih 
jedra imajo isto število protonov in različno šte
vilo nevtronov; dva izotopa imata isto atomsko 
število, imata iste kemične, toda različne fizikal
ne lastnosti.)

S. vprašanje: Koliko stane jedrski tok v primer
javi s tokom iz elektrarne na zemeljski plin?

Odgovor:
Za enote moči nad 600 MW,ki obratujejo več 

kot 6000 ur na leto, so proizvodni stroški jedrske 
elektrarne manjši kot pri virih energije,'ki sojih  
uporabljali doslej (velja za Nemčijo!). Pri izbolj
šanih izkoristkih in večjih agregatih se prednost 
pri proizvedeni ceni premakne v prid jedrske 
energije.

Če gledamo dolgoročno, bo verjetno jedrska 
energija čedalje ugodnejša od drugih nosilcev pr
imarne energije (premog, nafta itd), zlasti ker 
zemeljskega plina ni v zadostnih količinah za pro
izvodnjo elektrike.

6 . vprašanje: Aii zaloge urana zadoščaio zaaio 2 

)iliviipreskrbo vseh jedrskih elektrarn s cepijivim 
materialom? (Uran je jedrsko gorivo, V bistvu ga 
tvorita oba izotopa: U-238 (99,3 %) in U-235 
(0,7%). Popolna cepitev: 1 kg U-235 sprosti 
teoretično toliko energije, kot jo nastane pri 
sežigu okrog 3000 ton dobrega črnega premoga).

Odgovor:
Mnenje, da primanjkuje danes ali pa da bo v 

bližnji prihodnosti primanjkovalo urana, ne ustre
za sedanji svetovni oceni stanja. Če upoštevamo 
pregledno obdobje tja do leta 1980, lahko raču
namo, da bodo znašale skupne potrebe zahodne
ga sveta okoli 400.000 ton koncentrata. Po štu
diju Mednarodne agencije za atomsko energijo so 
po današnjih ugotovitvah razpoložljive rezerve 
urana, ki jih je vredno izkoriščati, najmanj pet
krat tolikšne, kar ustreza količini okrog 2  milijo
nov ton koncentrata. Kot je splošno znano, ima 
Jugoslavija znatne količine uranovih rud, ki bodo 
olajšale obratovanje naših jedrskih elektrarn.

7. vprašanje: Au se podaja ZRN glede preskrbe 
z uranom v odvisnost od inozemstva?

Odgovor:
ZRN nima omembe vrednih zalog urana. Nave

zana je na uvoz iz inozemstva. Vendar je odvisna 
prav tako tudi od uvoza dnigih primarnih ener
getskih virov (premog, nafta, plin itd.).

Pri moči reaktorjev 1000 MW je računati z

letno porabo obogatenega urana okrog 26 ton 
oziroma do okoli 145 ton naravnega urana. Letna 
poraba goriva enako velike elektrarne na kurilno 
olje pa znaša 1,5 milijona ton olja, oziroma 2,0 
milijona ton premoga v termoelektrarni na pre
mog.

Očitno je tudi, da je transport v primeru poli
tičnih zapletljajev tako majhnih količin jedrskega 
goriva ogrožen veliko manj, kot preskrbovanje 
precejšnjih količin kurilnega olja ali premoga.

Utrip atomskega veka je dosegel tudi nas, 
najprej -pravzaprav našo pokrajino. Onstran 
Save, v Stari vasi pri KrŠcem, gradimo prvo 
jedrsko elektrarno, ki naj bi dala prve kilo
vatne ure energije v začetku 1979. leta. Ne
kako s plahimi koraki se približujemo temu 
dogodku in tehničnemu dosežku. Prvi se 
bodo torej neposredno srečali s tem ,čudom‘ 
naši ljudje. Da bi bolje spoznali, kaj jedrska 
energija sploh je in kaj je povezano z njenim 
pridobivanjem, smo se odločili v podlistku 
objavljati zanimivo knjižico , / a  boljše razu
mevanje jedrske energije“ , ki jo je prevedel 
inž. Dušan Krapeš. V 6 6  odgovorih je razum
ljivo pojasnjeno vse, kar je za Sršo javnost 
zanimivega, tudi naravnovarstvena vprašanja,
o katerih je bilo izraženih že toliko besed, pa 
tudi/Strahu in dvomov med prebivalci Posav
ja, ki bodo živeli v bližini naše pire jedrske 
elektrarne.

Zahvaljujemo se v uvodu imenovanim 
podjetjem, zlasti pa avtorju J. KOPPEJU za 
velikodušno privoljenje za prevod brez 
kakršnihkoli obveznosti.

Pri tem je treba prišteti še,ugodnosti pri skla
diščenju goriva. Za enoletne rezerve jedrskega 
goriva potrebujemo komaj nekaj kubičnih met
rov prostornine in je skladiščenje popolnoma 
nenevarno. Nevarnost eksplozye sploh ne obstaja,

4 DOLENJSKI LIST

Takšno je ta čas gradbišče prve atomske e> 
ne v Stari vasi pri Kr^em ..

ker manjkajo fizikalni pogoji za verižno 
(Verižna reakcija v jedrski tehniki je 
mnogih nevtronov zaradi cepitve urana 2-7 
sprožijo nove jedrske cepitve, če naletijo 
ga cepljiva jedra.)

Razumljivo je, da so pri navedenih 
stroški za transport in skladiščenje je^̂  
goriva v primerjavi s stroški za transport 
diščenje kurilnega olja ali premoga 
majhni. . ^

8 . vprašanje: AU je zagotovljena 
obogatenim uranom? (Obogatitev v 
jedrskim gorivom je zvišanje vsebine cepi 
urana 235 v primerjavi z njegovo vsebino 
v naravnem uranu). ^
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To stran ste napisali sami!
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Načela naše politike na kul
turnem področju smo jasno za
pisali v programu ZKJ. Zveza 
•komunistov ^  je in^se bo borila 
^  to. da kultura široko odpre 
^ t a  delovnemu človeku, da bi 
^  dokopal do duhovnega bo- 

saj mu je bilo v stoletnem 
godovinskem razvoju marsikaj 
cdostopno in odtujeno, 
tna izmed poti preseganja 

oietnega prekletstva delitve 
6Ja na umsko in fizično je vse- 
akor kulturna in umetniška 
ejavnost delovnih ljudi, bogate- 
je in razvijanje njihovega okusa 
j.°° ‘̂ titka za kulturne in umet- 

dn -1 in s tem njihove
‘"^zbene in politične zavesti. 

Amaterska društva, katerih 
1^'^ost je družba dolžna ne- 

: . ° spodbujati in podpirati,
^ a jo  pn teiu pomembno vlogo.

j® zveza kulturno- 
P svetnih društev Svobod lahko 

zgled. Kultura kot eno 
dol* '  Ppdročij, kjer se razvijajo 

‘Oceni družbeni procesi, po- 
embni za 'splošni napredek 

^ e  sodobne družbe,' je nujen 
dan“t^* del človekovega vsak- 
, njika in močan element za 
_ Pitev zavesti našega človeka 
nj^^’̂ O'^Pravljalca in opora pri 
J govih težnjah po novem in v 

^^o v an ju  ostankov s t̂arega. 
bori zaradi tega nenehno 
_ « Za preseganje vsega negati- 

nazadnjaškega na pod- 
kulture, imo  proti prag- 

znan V kulturi, umetnosti in 
do popolno_svobo-

*turnega ustvarjanja.
(Iz govora Staneta Dolan
ca, sekretarja IK predsed- 
^va CK ZKJ 14. junija v 
Celju) y

.Trebnje-:

Dnevi kulture
 ̂ petkovo otvoritvijo razsta- 

® “kovnih del mladih ustvaijal- 
n t   ̂^^eriji likovnih samorast- 
^ o y  so se v Trebnjem začeli 

kulture in umetnosti. Ta 
tiirf’ obiskovalci prisluhnili 
^  mladinski godbi ter si ogle- 

P ^ d itev  „Pojemo, igramo 
plešemo za vas“ , ki so jo pri- 

■»»vili osnovnošolci.
(jjji * SC bodo kulturni dnevi na
ška • ^ Šentrupertu bo mladin- 

skupina trebanjske 
Hlaček« uprizorila igro „KrojačeK 
na » mokronoški učcncj bodo 

„Mogočni prstan", 
iiUh« ^^®nčani pa v Mokronogu 
v Ančko“ . V Mokronogu bo 
Hoč tradicionalna kresna

ko'
Vin. tabor likovnih samorastni-

nji A slavnostno odprli prihod
ih ctrtek, 26. junija. Pokroviteljica 
^  Ugoslovanska rcvija“ iz Beogra- 

 ̂^cčcr se bodo v trebanjskem 
samn ktilture predstavili literarni 

iz občine, avtoiji 
publikaciji „Samorastniška*

VrT** ’ * Prireditev
tom "Spolnil Silvo Mihelčič s koncer- 

J'a elektronski harmoniki.
dan bo, tudi v Treb- 

*'3slo’ pevskih zborov pod
bo(ii»y°‘2^”Zdaj zaori pesem o svo- 
kvjit^’ ^ red itve  v okviru djievov 
dali J® umetnosti se bodo na- 
Vej tja do 5. julija, o drugih pa 
to, (U ^ Naj zapišemo le še

oodo vse te prireditve posve- 
^0-letnici osvoboditve.

I. Z.

Predsednik Dolenjskega kulturnega festivala Lado Smrekar (pred 
mikrofonom) začenja sobotno slovesnost na otvoritvi retrospek
tivne razstave akvarelov Franceta Slane v Lamutovem likovnem 
salonu. V ozadju slike je APZ iz Ljubljane z dirigentom Markom 
Munihom. (Foto; L Zoran)

Slanova izpoved v akvarelu
Znani slovenski umetnik je za retrospektivo v Ko

stanjevici pripravil 120 akvarelov

14. junija so v Lamutovem li
kovnem salonu v Kostanjevici 
odprii retrospektivno razstavo 
znanega slovenskega slikaija 
Franceta Slane. Umetnik, čigar 
prvi akvarel je nastal v partiza
nih pomladi 1945 v Vojni vasi 
pri Črnomlju, je za to razstavo 
pripravil 1 2 0  del, od prvega in 
pravkar omenjenega do tistih, 
nastalih letos, tako da s kosta- 
njeviško razstavo slavi tudi tri
desetletnico svojih umetniških

Pesniki Severih Šali, Jože Dular, 
Ivan Perhaj, Vladimir Bajc in 
Ivan Zoran so 11. junija na 
šmaiješki šoli učencem podelili 
Župančičeve bralne značke in 
priznanja. Predtem je amaterska 
igralka Staša Vovk iz Novega 
mesta prebrala nekaj njihovih 
del. Krajši kulturni program so 
ob tej priložnosti pripravili tudi 
sami učenci, ki so imeli ta dan v 
gosteh tudi delegacijo pobrate
ne šole iz Rimskih Toplic. 
(Foto: .Z .)

DUŠAN JEREB SLAVI

V soboto, .21. junija ob 20. uri, 
bo v novomeškem Domu kulture 
slavnostni koncert moškega pevske
ga zbora Dušan Jereb, ki slavi letos 
tridesetletnico ustanovitve. Pevci so 
pripravili pod vodstvom dirigenta 
Franca Mileka pester program, ki 
vključuje poleg narodnih in umetnih 
pesmi tudi izbor partizanske bor
bene pesmi. Sodeloval bo tudi 
moški zbor'Grafika iz Ljubljane, s 
katero so „jcrebovci“ pobrateni.

VALVASORJEVA 
Hi3A ČAKA

Bliža se leto 1977, ko bo Krško 
slavilo 500-letnico mesta. Med nalo
gami, ki so jih sprejeli na kulturnem 
področju, se bodo verjetno že letos 
lotili obnove Valvasorjeve hiše. Ta 
mora najprej dobiti novo streho. 
Predvkieno jc tudi urejanje novih 
prostorov v brestaniškem gradu in 
prostorov za vinarski oddelek Tehni
škega muzeja v Kostanjevici.

i  i i  1 1 1

Na^J^^^ADOLCAN V  KOCEVJU -  
tc(jg '^ '̂^vski osnovni šoli so prejšnji 
2HaAV. podelili I^vstikove bralne 
nastiK • 125 cicibanovih, 110 bro- 
'*̂ en srebrnih in 70 zlatih, 232
l l f g p a  je dobilo priznanja. 
Suhjj®, Je obiskal pisatelj Leopold 
iž . *^an in jim prebral odlomek 
Hij[j°Jega mladinskega dela „Očal- 

n a o č n ik “ . (V . I.)

SoJ?^AVSKA PEVSKA REVIJA -  
ski}̂ . n^Sa srečanja posavskih pev- 
lo • ^ ^ ro v  v Brežicah se je udeleži- 

zborov iz brežiške, krške in 
občine. Udeleženci so na 
spremljavi kapelske godbe 

ska ,  pesem o Titu. Posavska pev- 
2veza je podelila priznanja. (V.

0{3-o b o Ca n i v  SLOVENJ- 
I ~ Lanskoletno srečanje

^ih pevskih zborov, za katero so

dali pobudo Globočani, se jc že 
uveljavilo. Letošnje srečanje je bilo 
pred kratkim v Slovenjgradcu, pevce 
iz Globokega pa Je tja popeljal zbo
rovodja Miha Haler. (V. P.)'

VODNIK PO TRDINOVI POTI -  
Izšla je druga popravljena in dopol
njena izdaja Vodnika po Trdinovi 
poti. 116 strani obsegajoča knjižica 
ima 30 slik in zemljevid v treh bar
vah. Vodnik stane 30 din, naročiti 
pa ga je mo^no pri PD Novo mesto 
(Jerebova 2) ali pri Dolenjski turi
stični zvezi.

•

PRIREDITVE V KRIŽANKAH 
-  V ljubljanskih Križankah so se za
čele včeraj 23. mednarodne poletne 
kulturne prireditve in 5. operni 
bienale. Po otvoritvi jc Opera SNG 
iz Ljubljane uprizorila Simonitijevo 
opero „Partizanka Ana“ .

prizadevanj na področju akva- 
relnega slikarstva.

Malo manj kot polovica razstav
ljenih akvarelov je objavljenih tudi v 
katalogu oziroma monografiji Fran
ceta Slane, ki jo je za to priložnost 
izdal Dolenjski kulturni festival. V 
katalogu je poleg krajše študije, v 
kateri je umetnostni kritik Janez 
Mesesnel označil Slano kot izjemne
ga slovenskega akvarelista in tudi 
edinega, ki se je z dosedanjimi do
sežki od sodobnikov tako visoko 
zapisal, v glavnih črtah označena 
tudi slikarjeva življenjska pot s po
datki o vseh njegovih dosedanjih 
razstavah, nagradah in literaturi o 
njeni.

Na slovesni otvoritvi je pel Aka
demski pevski zbor iz Ljubljane pod 
vodstvom dirigenta'Marka Muniha, 
Tone Kuntner pa je prebral nekaj 
svojih pesmi iz najnovejše pesniške 
zbirke „Trate“ , ki mu jo je izdala 
Cankarjeva založba in ilustriral 
France Slana. Ta knjiga in katalog 
oziroma monografija Franceta Slane 
sta bili ta dan naprodaj pri vhodu v 
Lamutov likovni salon.

I. Z.

Kozinov večer
Po uvodnem baletnem nasto

pu, s katerim se je ob odlomku 
iz simfonije „Bela krajina^ 
Marjana Kozine predstavila 
baletna skupina Zavoda za kul
turno dejavnost, so 1 2 . junija v 
novomeškem Domu kulture 
učenci osnovnih šol „Bršlin“, 
„Grm“, „Katja Rupena“, 
„Milka Šobar-Nataša“ in „Sto- 
piče“ v obliki preizkusa znanja 
predstavili življenje in delo 
akademika, slovenskega sklada
telja in pisatelja, novomeškejga 
rojaka Marjana Kozine ter tako 
počastili deveto obletnico smrti 
velikega umetnika.

Program, ki ga jc povezovala 
Nataša Dolenc, napovedovalka RTV 
Ljubljana, je bil sestavljen tako, da 
so učenci omenjenih šol odgovarjali 
na vprašanja o življenju in delu skla
datelja. Čeprav pre i^us znanja ni 
bil tekmovalnega značaja, so se 
učenci potrudili in so pravilno odgo
vorili* na vsa vprašanja, ki so jim bila 
zastavljena ob posnetkih ter izvaja
njih basista ljubljanske „Opere“ 
I^dka Korošca (le-ta jc hkrali 
obudil tudi spomine na gostovanja s 
skladateljem in njegovo edino opero 
„Ekvinokcij"), ob spremljavi 
pianistke Zdenke Lukec, učencev 
Glasbene šole in recitacijskega 
krožka osnovnih šol „Grm“ in 
„Katja Rupena“ .

Docela uspeli, „Večer Marjana 
Kozine“ , ki sta ga pripravila Zveza 
kulturtio-prosvetnih organizacij in 
Glasbena mladina občine Novo 
mesto, sta pred polno dvorano po
slušalcev zaključila mladinska pev
ska zbora osnovnih šol „Grm* in 
„Katja Rupena“ , ki sta ob klavirski 
spremljavi prof. Mira Kokola zapela 
tri Kozinove pesmi.

„GALERIJA" VABI!

Po daljšem premoru bodo jutri 
zvečer znova odprli vrata krške 
„Galerije**, po Sloveniji znanega 
luama likovne umetnosti. Tokrat 
bodo ob 18. uri odprli razstavo ama
terjev jeseniškega ,,Dolika**, ob 
otvoritvi pa bo zapel ženski zbor 
senovdce „Lisco** pod vodstvom 
Adolfa Moškona. Žal moramo ob 
tem zapisati, da bo v teh prostorih 
letos odprta verjetno samo še ena 
razstava, saj vodstvo tarejo finančne 
težave. Po dolgoletni razstavni tradi
ciji in u^ešni likovni vzgoji prebi
valstva bi bil to vsekakor korak na
zaj in bistvena osiromašitev kultur
nega življenja v tem kraju, zato bi se 
pristojni vendarle morali potruditi, 
da bi bila tudi letošnja razstavna 
sezona do konca leta še bolj bogata.

Ž.S.

Preuran|ena trditev
Nekaj misli o Kočevskih razgledih in o ocenah, 

ki so bile o njih napisane ali izrečene

Po ustanovitvi Kluba kulturnih 
delavcev v Kočevju je izšla prva šte
vilka revije Kočevski razgledi. Sesta
vek predsednika izvršnega odbora 
kulturne skupnosti občine Kočevje 
profesorja Miloša Humeka „Kočev
skim razgledom na pot“ je bil mo
der in koristen nasvet, naj nikomur 
kljub morebitni kritiki ne upade 
pogum. Pri izidu druge številke, kije 
po mojem prepričanju zelo dobra, 
pa je že priŠo do občutljivosti 
zaradi raznih kritik, tudi glede izda
janja Razgledov, kar smo prebrali 
tudi iz zapiska „Kočevski razgledi** 
v št. 20 DL.

Ne spuščam, se v oceno literarne 
vrednosti razgledov, ker temu nisem 
kos. Več sodelavcev razgledov pa 
me je vprašalo za moje mišljenje in ^  
oceno. Oblika izdaje je okusna. Tisk 
je čist. O sliki na ovitku so mišljenja 
različna, a meni ugaja. Je pa v 
sestavkih, ki obravnavajo kočevsko 
življenje in zgodovino raznih ob
dobij, nekaj napak. Nekaj spisov bi 
morali točneje obdelati in še oboga
titi s podatki, ker bi tako pridobili 
na kakovosti. Te pripombe sem dal 
le kot odgovor na zastavljena vpraša
nja, ne pa da bi kritiziral. Kočevsko 
politično, društveno in gospodarsko 
življenje zadnjih 50 in več let m ije 
dobro znano.

„KONCERT.
IZ NAŠIH KRAJEV"
V DOL. TOPLICAH

V nedeljo, 1. junija,, je bila v 
prosvetnem domu v Dolenjskih 
Toplicah javna radijska oddaja 
„Koncert iz naših krajev**., ki jo 
je vodil igralec MGL Brane 
Ivanc. Sodelovali so ansambel 
Zadovo^ni Kranjci s pevcema 
Branko Stergar in Stojanom Ve
netom, trio Franca Bergerja iii 
pevec Vasja Matjan, Slovenski 
oktet ter moški pevski zbor pro
svetnega društva „Maks Henig
man** iz Dolenjskih Toplic. Med 
glasbenimi točkami so predstavi
li tudi kraj ter še posebej pro
svetno društvo „Maks Henig
man** in pevdci zbor. Med števil
nimi gledalci in poslušalci sta bi
la izžrebana dva, ki sta prejela 
hranilni knjižici Ljub^anske ban- 
kc

META FABIJAN

Gajba krompirja 
za malico

v  torek, 27. maja, je kmet 
Jože Gornik iz Ribni3ce doline 
pohajal v Kočevju od gostilne do 
gostilne in ponujal svoj še vedno 
lep krompir. Povsod so ga od- 
slavljali, češ da krompirja ne 
potrebujejo. V neki gostilni pa 
se je le posvetilo, da je upal na 
kupčqo. Prisedel je za mizo, si 
naročil vampe s kosom kruha in 
kozarec vina. Upal je, da bo 
potem vse steklo bolje, in na
posled so mu dejali, naj nekaj 
krompiijapripelje.

,,Po čem? ** je vprašal kmet, 
ki je bil partizanski intendant in 
je tam izkupil kroglo.

„Po dinar kilogram,** so mu 
odvrnili.

„In koliko stane moja mali
ca? “ je vprašal Natakarica 'je 
izračunala in mu dala listek. Ni 
mogel verjeti. „Sedemindvajset 
dinarjev, sedemindvajset dinar
jev,** je ponavljal, natp pa se je 
razjezil:

„Gajbo krompirja za eno 
malico! Sramota!*.*

S Stanetom Nosanom iz Rib
nice sva ga mirila še zunaj, on pa 
nama je dopovedoval:

„Zemlja je moja, orodje tudi, 
plačujem davek, gnojim, oijem, 
sadim in sejem, okopavam, 
ogrinjam, kopljem in skladiščim 
krompir. Moram ga pripekati v 
Kočevje, in to celo gajbo za eno 
samo malico! Po vojni sem bil 
vodja okrajne ekonomije, ki jc 
imela sedemdeset hektarjev 
obdelovalne zemlje. Tedaj ni 
bilo tako. Uslužbenci in celo 
vodilni izvršniki so mi hodili po
magat delat in pospravljat, zdaj 
pa se trg iz kmeta skoraj dela 
norca . .  .**

Na tem je veliko resnice. 
Morda bo kdo dejal, da je 
kmečka proizvodnja zaostala m 
storilnost majhna. Toda kmetij
ska posestva pri vseh inženirjih 
in tehnikih ter sodobni mehani
zaciji ne morejo nikamor. Cene 
med kmetijskimi pridelki in 
industrijsko proizvod'njo bi 
rnorali uskladiti, 6 čemer je 
govoril tudi pokojni Boris Kid
rič. Razen tega delavci, ki delajo 
v hlevih in na zemlji, niso dolžni 
delati na pol zastonj, da v mestih 
razmetujemo kruh, mleko in 
druge dobrine. Vprašujemo se, 
zakaj je toliko neobdelane 
zemlje in praznih hlevov. Mar ni 
vse to naše?. jo N E  OŽBOLT

Ni pa mi všeč uvod sestavka v 
DL, ker pride zaradi takih namigo
vanj do nepotrebnih polemik. Tam 
piše: ,3ojazen, da Kočevski razgledi 
ne bodo več zagledali belega dne 
(taki pomisleki so krožili med 
„povprečnimi poznavalci) seje zdaj, 
ko imamo na mizi že drugo številko 
te revije, prav gotovo razblinila.** 

Osebno ne bi tvegal tega trditi pri 
izkiu šele druge številke. Vem za več 
revij v Kočevju, ki so po nekaj šte
vilkah prenehale izhajati kljub za
četnemu zaletu. Vzroki za preneha
nje so bili: finančne težave, pomanj
kanje sodelavcev, politične razmere 
ali premalo naročnikov itd. Tako so 
umolknile Bliskavice, revija kočev
ske gimnazije leta 1924, Okrajni 
bilten telesne kulture 1954, Tu
ristični vestnik 1957, Novice 1963 
in več šolskih mladinskih listov.

ANDREJ ARKO

OB 100-LETNICI RK

V nedeljo 8. junija, je bila v 
Šentrupertu prosbva v počastitev 
100-letnice RK Jugoslavije. Predsed
nica vaškega, odbora RK Marija 
Brezovar je najprej orisala delovanje 
organizacije RK, zatem pa je sledil 
kulturni program, ki so ga izvedli 
pionirji osnovne šole in mirenski 
moški pevdci zbor. Med člane RK so 
sprejeli učence 8. razreda in 62 od- 
raslUi. Najbolj seje odlikovala učen
ka 5. razreda Mirica Drobne, ki je 
prklobila kar 14 novih članov RK. 
Tako je v naši organizaciji RK toliko 
članov, da bo delovanje gotovo še, 
bolj uspešno.

DUŠANKA HRIBAR 
8 . razred

Starešina - 
vojakov prijatelj

v  kasarni „Bela krajina** v 
Črnomlju uživa med vojaki in 
starešinami veliko zaupanja tov. 
Radomir Spasič. Za uspehe, ki 
jih je dosegel pri šolanju svojih 
voj^ov, je bil že večkrat po
hvaljen in nagrajen, njegova 
enota je dobila prehodno zasta
vico, on pa oceno „posebno se 
odlikuje**. Spasič se odlikuje 
tudi kot družbenopolitični de
lavec na terenu.

„Vse, kar sem dosegel, je plod 
dela. Na poligonu s svojimi 
vojaki, če je potrebno, tudi 
kopljem rove in se plazim. Od 
vojakov zahtevam resnost pri 
izvrševanju nalog, v prostem 
času pa smo prijatelji, saj smo 
približno istih let,** pravi SpasićT

„Cc moram vojaka kaznovati, 
je to moj neuspeh, vsake nagrade 
pa sem iskreno vesel. Z vojaki 
moraš deliti veselje in žalost, saj 
starešina vojaku nadomešča, nje
gove najbližje, zato si mora vzeti 
čas za vsakega vojaka.**

LAZAR DRAŽlC

Sami zgradili vodovod
Vaščani Korit imajo prvi v KS Dobrnič vodo - De

lalo je staro in mlado

Kristalno čisti studenček že dolga 
stoletja žubori nad vasico Korita pri 
Dobrniču. Vendar so vaščani kljub 
temu kopali vodnjake in vanje spe
hali žlebove s streh.

Nekaj let pred vojno so se na
predni vaščani odločUi, da bodo iz 
tega potoka napeljali vodo v vas, 
vendar so naleteli na odpor. Prišlo je 
do prepirov in celo do tožbe, sodni 
stroški so bili še enkrat večji, kot bi 
stala napeljava vode. K^ub temu je 
šest vaščanov vztrajalo in so po ce
veh napeljali vodo v betonsko korito 
v vas. Tako je ostalo do leta 1967, 
ko so se spet začeli ogrevati za vo
dovod, da bi vodo dobili v hiše in 
hleve. Vendar so naredili premajhno 
zajetje ih ob daljši suši je vode 
zmanjkalo. 1973, ko so začeli delati 
načrt za splošno vodovodno omrež
je Velika Loka -  Knežja vas -  Do- 

, l>mič, so vaščani Korit odklonili

^ u p n i vodovod in se odločili, da 
posodobijo svojega.

Vaščani so sami zbrali več kot 
60.000 dinarjev pa tudi izkop so sa
mi opravili, 31. maja so začeli beto
nirati zajetje. Na ^adbišču je bik) 
staro in mlado, tudi nekdaj sprte lju
di je dek) združilo.

STANE OBERSTAR

SREČANJE PIONIRJEV

• 7. junija so pk)niiji dveh osnovnih 
Šol „Staneta Rozmana**, iz Draga- 
tuša in Ljub^ane-Šiška, pripravili v 
osnovni šoli Dragatuš prijetno sreča
nje s programom „Bela krajina v 
pesmi in plesu**. Gosfujoči pionirji 
so prespali na domovih domačih 
učencev, naslednji dan pa so*si sku
paj ogledali tradick>nalno ,jurjeva- 
nje‘* v Črnomlju pANI TOMAN

J

Ob petnajstletnici ustanovitve bralne značke je v torek, 10. junija, 
obiskal učence osnovne šole Kočevje pobudnik bralne značke 
pisatelj Leopold Suhodolčan in jim bral svoja dela. Letos so med 
učence razdelili kar 617 bralnih značk in dij^om. (Foto: France 
Brus) '

Obvestilo aktivistom
Vsem bivšim aktivistom OF, ki so kakor koli aktivno in organizira

no delovali v Beli krajini med NOB od leta 1941 do 1945, a živijo 
sedaj povečini v nam neznanih krajih, sporočamo, da bo v počastitev 
30. obletnice osvoboditve okvirna proslaVa za Belo krajino v Adleši- 
čih 6. julija dopoldne. Obenem bomo proslavili tudi modernizacijo 
ceste Cmomelj-Adlešiči.

Ob tej priložnosti bomo imeli bivši aktivisti OF s celotnega pod
ročja Bele krajine krajši posvet o nalo^h  in dejavnosti našega aktiva, 
ki sta mu črnomaljska in metliška občina podelili domicil na proslavi 
4. julija 1973 na Vinici. Za aktiviste smatramo vse, ki so aktivno in 
organizirano delovali med NOB, ne oziraje se na časovno obdobje, to 
je vse tiste, ki so bili aktivno organizirani in so delovali v vseh 
forumih, mladinskih, A F2, OF, v NOO, krajevnih, okrajnih, okrož
nih odborih in komitejih KPS, kakor tudi poslance v kočevski zbor. 
Ker pa sedaj dober del teh aktivistov živi izven Bele krajine, jih po tej 
poti naprošamo, da nam pošljejo svoje sedanje naslove in se proslave 
po možnosti udeleže. Osrednji odbor tega aktiva deluje v okviru 
SZDL Črnomelj; prosimo, da na ta naslov pošiljajo svoje naslove in 
po možnosti podatke, v kakšnem svojstvu in funkcijah so delovali.

Na svidenje v Adlcšičih!
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ŠTIPENDIJE

tekstilna tovarna.
Novo mesto, n. sol. o.

r a z p i s u j e  za šolsko leto 1975/76 naslednje štipendije:

za TOZD TKANINA Novo mesto, n. sub. o.
1. Tehniška tekstilna šola
a) tkalski odsek 1 štipendijo
b) predilski odsek 1 štipendijo
c) kemijski odsek • 2 štipendiji
2. Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za 
tekstilno tehnologijo 1 štipendijo 
Za štipendiste pod točkami 1 in 2 želimo zaradi narave nji
hovega dela predvsem moške kandidate.

za TOZD KONFEKCIJA Novo mesto, n. sub. o.
1. Ekonomska srednja šola 1 štipendijo
!2. Ekonomska fakulteta 1 štipendijo

za TOZD KONFEKCIJA Novo mesto, n. sub. o., DE Vinica
1. Ekonomska srednja šola 2 štipendiji

za TOZD PREDILNICA Metlika, n. sub. o.
1. Tehniška tekstilna šola, predilski odsek

1 štipendijo
2. Tehniška srednja šola, strojni odsek

1 štipendijo 
1 štipendijo 
1 štipendijo 
1 štipendijo

3. Tehniška elektro šola, oddelek za šibki tok
4. Ekonomska srednja šola
5. Upravno-administrativna šola
Za štipendista pod točko 1 želimo zaradi narave njegovega 
dela moškega kandidata.

za SKUPNE SLUŽBE PODJETJA
1. Ekonomska srednja šola 5 štipendij
2. Upravno-administrativna šola 2 štipendiji
3. Visoka ekonomsko-komercialna šola
(dveletni študij) 3 štipendije
4. Visoka ekonomsko-komercialna šola
(štiriletni študij) 1 štipendijo
5. Ekonomska fakulteta 1 štipendijo

II .

-Pogoji za dodelitev štipendije:
' — kandidati za srednje šole morajo imeti v zadnjem obisko

vanem razredu najmanj dober učni uspeh;
— kandidati za visokošolski študij morajo imeti v četrtem 

razredu srednje šole in pri zaključnem izpitu vsaj dober 
učni uspeh;

•— kandidati, ki že študirajo na fakulteti, se lahko udeležijo 
! razpisa, če so na dosedanjih izpitih dosegli v poprečju

vsaj dobro oceno.
Prosilci naj prošnji za štipendijo (obrazec 1,65) priložijo spri
čevalo ali potrdilo o do sedaj opravljenih izpitih z ocenami 
in potrdilo o premoženjskem stanju.
Prošnje sprejema kadrovski oddelek NOVOTEKS, tekstilna 
tovarna. Novo mesto, n'sol. o., do 15. julija 1975.

PROSTO DELOVNO MESTO! ^
Odbor za medsebojna razmerja
ZAVAROVALNICE SAVA -  POSLOVNA ENOTA NOVO 
MESTO

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

REFERENTA, SNEMALCA IN LIKVIDATORJA KME
TIJSKIH ZAVAROVANJ.

POGOJI:
— Visoka šolska izobrazba kmetijske smeri in 3 leta delov

nih izkušenj
ali višja šolska izobrazba kmetijske smeri in 5 let delov
nih izkušenj.

— Obvezna enomesečna poizkusna doba.
Nastop dela takoj ali po dogovoru.

Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi prostega delov
nega mesta na naslov:
Zavarovalnica SAVA — poslovna enota Novo mesto. Novo 
mesto. Glavni trg št. 24, z oznako „Odbor za medsebojna 
razmerja".

  \

PROSTA DELOVNA MESTA! ^

Komisija za razpis vodilnih delovnih mest 
pri KZ ČRNOMELJ,

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

1. VODJA KOMERCIALNEGA SEKTORJA
2. VODJA POSPEŠEVALNE SLUŽBE

Kandidata rDorata poleg splošnih pogojev izpolnjevati še na
slednje pogoje:
Ad 1. — Visoka strokovna izobrazba ekonomske ali agro
nomske smeri in 2 leti delovnih izkušenj; Višja strokovna 
izobrazba ekonomske ali agronomske smeri.
Ad 2. — Dokončana agronomska fakulteta ali končana višja 
agronomska šola.
— Veselje do dela pri pospeševanju kmetijstva v privatnem 
sektorju.

Kandidati naj pošljejo pisrheno ponudbo z dokazili 
dneh po objavi na splošni sektor KZ Črnomelj. 
Stanovanje ni zagotovljeno.

v 14

VPIS V SOLO!
POKLICNA OBLAČILNA ŠOLA V SEVNICI,
Savska c. 2,

r a z p i s u j e  v šolskem letu 1975/76 vpis v 1. razred šole.

V ŠOLO BOMO SPREJELI 100 KONFEKCIONARJEV
s sklenjenimi učnimi pogodbami s podjetji in brez učnih 
pogodb.

Kandidati, ki se žele vpisati, morajo do 30. 6. 1975 poslati 
prijave po pošti ali se lahko osebno prijavijo vsak dan od
7.—14. ure.
Prijavi za vpis (obrazec DZS 1.20) kol kovani s kolekom za
2.- din, naj prilože:
— originalno spričevalo o končani osemletki,
— izpisek iz rojstne matične knjige,
— zdravniško potrdilo o sposobnosti za poklic.
Učenke lahko dobijo stanovanje in oskrbo v domu; ob vpisu 
v šolo izpolnijo prijavo za dom.
Seznam sprejetih kandidatov za šolo in dom bo objavljen 5. 

.7. 1975 na šolski oglasni deski.

PROSTO DELOVNO MESTO! ^
SKUPŠČINA
SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI OBČINE 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

TAJNIKA SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE SKUP
NOSTI

Kandidat za mesto tajnika mora izpolnjevati poleg splošnih 
še naslednje pogoje:
1. — da ima visoko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj 

na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v gospo
darstvu ali družbenih službah ali •

— da irria višjo izobrazbo in pet let delovnih izkušenj 
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v gospo
darstvu ali družbenih službah ali

— da ima srednjo izobrazbo in osem let delovnih izku
šenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v 
gospodarstvu ali družbenih službah;

2. da je družbenopolitično aktiven delavec z organizacijski
mi sposobnostmi in da je sposoben razvijati in utrjevati 
samou^pravne odnose na celotnem področju stanovanj
skega gospodarstva.
Nastop dela je možen takoj ali po dogovoru!

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izobrazbi, opisom 
dosedanjega dela in'kratkim življenjepisom v roku 15 dni po 
objavi na naslov „Samoupravna stanovanjska skupnost 
občine Novo mesto — za razpisno komisijo — Novo mesto, 
Prešernov trg št. 8.

RAZPISNA KOMISIJA

GOSTINSKI DELAVCI!
ŽG -  PODJETJE ZA TURIZEM, TRANSPORT. IN GO
STINSTVO LJUBLJANA,
LJUBLJANA, Moša Pijade 39
Enota KOLODVORSKA RESTAVRACIJA, NOVO MESTO

v a b i  k sodelovanju zaradi obnove lokala in razširitve de
javnosti

-  KV KUHARJE
-  KV NATAKARJE
-  PRIUČENE KUHARJE
-  PRIUČENE NATAKARJE 
-SN A ŽILK E 
-SKLADIŠČNIKE

Za vsa objavljena delovna mesta je p>osebni pogoj poskusno 
dek) 90 dni. ^
Pismene prijave pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: Kolo
dvorska restavracija. Novo mesto.

r a i c a r s i i r ^

r
NOVO MESTO

PROSTA UČNA MESTA!
UČENCI,
postanite delavni člani 
SGP „PIONIR"
Novo mesto!

Pogoji dela, učenja in -nagrajevanja so izredno ugodni. V 
letošnjem šolskem letu bomo g>rejeli v uk večje število

ZIDARJEV 
TESARJEV

Pogoj za sprejem:
dokončana osnovna šola; izjemoma tudi 7 razredov osnovne 
šole, telesru) zdrav.

Prošnjo za sprejem ^n zadnje šolsko spričevalo naslovite na 
naslov SGP „PIONIR" Novo mesto, kadrovski oddelek, 
Kettejev drevored 37 do 20. 6 . 1975.

VPIS v SOLO!

S£U >ailraj\3
Industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov 

. R A Z P I S
Izobraževalni center razpisuje v šolskem letu 1975/76 

v p.i s v redne šole, in to:

a) V ŠOLO ZA GUMARSKE DELAVCE 60 učencev
b) V POKLICNO GUMARSKO ŠOLO 30 učencev
c) V POKLICNE ŠOLE DRUGIH STROK 33 učencev

(rezkalce, strugarje, brusilce, orodjarje, graverje, strojne 
ključavničarje, vodovodne inštalaterje, cevne inštala-  ̂
terje, kleparje, elektrikarje, avtoelektrikarje).

VPISNI POGOJI:
a) ZA ŠOLO ZA GUMARSKE DELAVCE
— končanih 6 razredov osnovne šole z opravljeno osnovno

šolsko obveznostjo,
— uspešno opravljen test ročnih spretnosti,
— zdravniški pregled v ambulanti SAVA,
— starost do 18 let;

b) ZA POKLICNO GUMARSKO ŠOLO
— končanih 8  razredov osnovne šole, lahko brez ocene iz 

tujega jezika,
— - uspešno opravljen test ročnih spretnosti,
— zdravniški pregled v ambulanti SAVA,
— starost do 18 let;

c) ZA POKLICNE ŠOLE DRUGIH STROK • ;
— končanih 8  razredov osnovne šole,
— uspešno opravljen psihološki test,
— zdravniški pregled v ambulanti SAVA,'
— starost do 18 let.

ZA SPREJEM V ŠOLO PREDLOŽITE:
— prošnjo za sprejem,
— zadnje šolsko spričevalo,
— prošnjo za sprejem v dijaški dom (oddaljeni učenci),
— izjavo staršev, da bo učenec ostal v delovnem razmerju 

toliko časa, kolikor bo trajalo šolanje.

UGODNOSTI V ČASU ŠOLANJA
— mesečna nagrada, ki je odvisna od učnega uspeha (od 

700 do 1000 dinarjev),
— povračilo prevoznih stroškov nad 40 din, če se učenec 

vozi v šolo,
— delovna obleka in čevlji,
— topel obrok — malica,
— ■ regres za dopust,
— učni pripomočki za strokovne predmete.

Učencem v dijaškem domu pa delovna organizacija prispeva 
še polovico stroškov za vzdrževanje v domu.
Po šolanju
Učenci, ki pokažejo posebno prizadevnost v šoli, se lahko ' ^  
vključijo v nadaljnje šolanje in v tem času dobivajo pomoč v 
obliki nagrade oziroma štipendije.
Po določeni praksi se lahko tudi vključijo v šole za zaposle
ne, in to v skladu s potrebami delovne organizacije.

ROK PRIJAVE
Rok prijave je 20. junij 1975 na naslov IZOBRAŽEVALNI 
CENTER SAVA, Kranj, Medetova 1.

P O R O Č I L O
O žrebanju blagovno denarna loterija Odbora 
pohod »PO POTEH PARTIZANSKE UUBUANE«. 

kt Je bilo dne 10. junija 1975 v Ljubljani

00 din 50 
4090 din 400 

026060 hladilnik

1
9281 ročna ura 

118761 pnilni atroj

6742 tranzistor 
8752 pony 

dvokolo 
099422 pralni stroj

005153 din 1.000 
078113 din 1.000 
111723 din 10.000

117594 din 1.000

6
096 din 200 

0276 brivnik 
ISKRA 

010726 din 1.000 
012446 din 1.000 
038766 televizor 

č. b.
091856 televizor 

č. b.

005907 hladilnik 
065347 din 30.000

8

709 din 100 
749 din 100 

033499 d in  20.000 
081289 d in  60.000 
ali ZASTAVA 101 z 
doplačilom do din 
60.000

DcMtke laplaCuJ« Odbor a t pohod »PO POTEH PAR^' 
•2;ANSICE LJUHUANE«, Ljubljana, Komenskega 
aoba 61 na podlagi uradnega po«)čila o Izidu žrebanj*« 
vsak dan od 8. do 13. ure, v IJublJand dobllice do lOp^ 
din, tudi ulidni prodajalci. V pdnami iaplaiujejo dpbit* 
Tsak dan, razen sobote in nedelje.

Dobitruki zainaj Ljubljane lahko poSljeJo srečke t 
poroćenem pismu na naslov*

Izplatilo dobitkov zapade v 90 dneh od dneva obja’ ® 
žrebanja.



Tri desetletja 
duši »Jerebu«

Jz sveta pod Triglavom ga je 
Oubezen do glasbe gnala v svet in 
pripeljala v Novo mesto, kjer sc 
Jc vživel v dolenjsko pokrajino in 
' ẑljubil njene prebivalce. Tenko- 
cutno jim je prisluhnil in začel 
‘*stanavljati pevske zbore.

„ T? je Tone Markelj, po rodu 
“oninjec. po počutju Dolenjec.

Poglob^en v skrivnosti glasbe, 
 ̂ katere se je „zapletel' že v 

jjladosti (orglardca šola), je v 
”Ovcm mestu takoj po končani 
r̂ ugi svetovni vojni organiziral 

Pevski zbor, ki je zaslovel po 
olenjskem, Gorenjskem, Štajer

cem, Primorskem, Koroškem, 
onkraj Kolpe in še kje.

zboru „Dušan 
uctan Markelj dirigiral od

skoraj tri desetletja, 
sorpti izkušen in
Eam Pevovodja. Kljub nalo-

poklicu je 
zvprt ^°'^riSko In strokovno

bi ne ? I zadržak), da
Vadil T J . “1 z njimi
se ip' j® uspehe, zbor

‘erskimi vrstniki.

**"0 j®
generarif “  pevske
*“tih ki?ih  ̂ Dolenjskem, poleg 

“ ‘.KI Jih je sam vzgojil.

Pevski zbor ,^ušan Jereb“ iz Novega mesta ob 304etnici ustanovitve. Na jubilejnem koncertu 21. junija bo zbom dirigiral France 
Milek (na sliki sedi), vodja ljubljanskega zbora Grafika, ki je z ,jerebovci“ pobraten,

»JEREBOVCE« JE RODILA SVOBODA
10. maja 1945 se je v Novem 

mestu zbralo nekaj pevcev in usta
novilo zbor. Štiri dni kasneje je zbor 
prvič zapel na mitingu.

Pevci so se zavedali svojih nalog v 
svobodni domovini: tudi pesem naj 
pomaga graditi kulturo novega člo
veka. Pesem naj razveseljuje dušo in 
srce, plemeniti duha.

Po narodnem heroju Dušanu Jere
bu poimenovani zbor si je zastavil 
dvoje nak)g: negovati slovensko
ljudsko in ‘umetno pesem ter razgla
šati iz pev.skih grl partizansko 
pesem, rojeno v boju za svobodo in 
novi svet. Ta osnovni smoter je 
pevski zbor gojil od ustanovitve do 
danes, do .častitljivega jubileja -  
30-letnice, k ije  slavi te dni.

.J'Jaša prehojena pevska pot ima 
za seboj nemalo velflcih uspehov, še 
več pa navidezno skromnih nasto
pov in koncertov, ki pa so bili prav 
tako sad prizadevnega dela in vztraj
nosti naših pevcev, vztrajnosti, za 
katero se je bilo treba žrtvovati, 
marsičemu odpovedovati," je vod

stvo zbora zapisalo v jubilejno bro
šuro, ki bo izšla te dni.

Zbor je poznal vzpone in padce. 
Kljub oviram, ki so bile nemalokrat 
videti nepremagljive, se je posamez
nikom posrečilo vselej ohraniti 
enotnost ,,pojočega kolektiva** in 
hkrati pospešiti kakovostno rast.

Skoraj štiridesetčlanska pevska 
družina, v kateri enakopravno sode
lujejo delavec, obrtnik, učitelj, 
zdravnik, upokojenec, pravnik, je 
dala pomembne sadove pevski, glas
beni in splošni kulturi Novega mesta 
in Dolenjske.

Ob tridesetletnici ima zbor za 
seboj lepo zakladnico dejanj in 
požrtvovalnosti slehernega člana. 
Pevce je povezovalo prijateljstvo s 
čutom odgovornosti do družbene 
skupnosti. Se posebno tople vezi so 
se stkale med pevci in dirigenti -  z 
dolgoletnim zborovodjem Tonetom 
Markljem in prof. Francem Mile- 
kom, k ije  prevzel dirigentsko palico 
pred letom.

NJIHOV GLAS TUDI 
ONKRAJ KARAVANK

V tridesetletnem delovanju je 
imel moški pevdci zbor „Dušan 
Jereb** 2.012 nastopov. Nemalokrat 
je napobijeval kulturno vsebino pro
slav in akademij, ki so jih pripravili 
družbenopolitične opganizacge ali 
kolektivi. Iz njegove kronike je 
razbrati, da je sodeloval na 72 spo
minskih slavnostih (komemoraci
jah), pel pri odkritju 53 spominskih 
plošč padlim borcem, pqvzdignil 
glas na 18 revqah in festivalih v 
Novem mestu, Krškem, Brežicah, 
Črnomlju, Karlovcu, Kranju in Mari
boru. Od leta 1970 je zbor stalni 
gost pev^ega tabora v Šentvidu pri 
Stični.

Lepoto slovenske narodne, 
umetne in partizanske pesmi je zbor 
ponesel s 95 samostojnimi koncerti 
v domala vse kraje na Dolenjskem, 
pred šestimi leti tudi bratom on
stran Karavank -  koroškim Sloven-

Zbor je pel mladinskim delovnim 
brigadam, ki so gradile železniške 
proge, delale v roških gozdovih in na 
avtocesti. Svoj delež je prispeval ob 
človekoljubnih prireditvah RK in 
društva za boj proti raku. Njegova 
pesem je bila neštetokrat poslednje 
slovo od preminulih borcev. V letih 
1958, 1964, 1966 in 1970 je pel 
tudi pred mikrofoni RTV Ljubljana.

Program, ki ga je zbor naštudi
ral, je bil vselej skrbno in široko 
zasnovan. To je omogočilo uspešno 
in aktivno delovanje. Delovni človek 
na vasi ali v mestu je ob nastopu 
novomeških pevcev začutil izvirnost 
z nadihom Dolenjske.

Priznanja niso bila redka. Dajali 
so jih glasbeni strokovnjaki, kritiki 
in tudi občinstvo. Lovro Hafner, 
Matija Tomc, Pavel Kernjak in drugi 
skladate^i so zboru pošiljali nalašč 
zanj napisane pesmi.

vanju zborov novomeškega OKrdja, 
1961 -  ob petnajstletnici -  Trdino
va nagrada, 1966 priznanje za 
uspešno sodelovanje na prireditvah 
Rdečega križa, 1970 priznanje 
komande novomeške garnizije za 
sodelovanje z JLA, ob 25-letnicide
lovanja je sledilo priznanje OF. Po
leg tega je ZKPO Slovenije podelila 
pevcem zlate, srebrne in bronaste 
Gallusove značke.

NJIHOVA PESEM 
JE ZDAJ OTOŽNA,
ZDAJ ŠEGAVA . . .

Pesem, ki jo je in jo goji novo
meški zbor, je zdaj radostna, zdaj 
šegava, zdaj otožna, zdaj bojevita. 
To je pesem fantov, ki so že od 
nekdaj peli dekletom na vasi; „Noč 
trudna molči, nezamudna beži č e z ’ 
mestni trg luna sanjava . .  .“ ali „in 
ljubo sem se nagnil nate, poljubil te 
na laske zlate . . . “

„Ljubezen do petja jih je združe-,, 
vato in plemenitila. Le kako bi mogli 
živeti brez petja ^ irk o , Darine, 
Rudi,' Ivan pa Jože, Ljubo, Marjan 
pa naš'doktor in seveda drugi! Na 
vaje, nastope in koncerte prihajajo 
od blizu in daleč — brez plačila. 
Dvakrat na teden žrtvjijejo za vaje 
svoj prosti čas*. . .T o  so čudoviti 
^udje: dcromni, požrtvovalni in to
variški!** je zapisal kronist.

In kaj si želijo ti fantje ob jubileju 
svojega zbora in 30-letnici osvobo
ditve?

V jubilejni brošuri so zapisali:
,,S pesmijo bomo obujali spomine 

na najtege dni naše zgodovine i n , 
slavili junake dela. S pesmijo bomo 
spodbujali delovne množice pri 
uresničevanju socialističnih klej. Z 
obiski v delovnih kolektivih in s 
samostojnimi koncerti v mestu in na 
vasi, s proslavami in akademijami 
bomo pospeševali razvoj naše samo
upravne socialistične skupnosti, 
katere člani smo. Tak.prispevek pri
čakuje od nas družba.

Z zavestno disciplino, vztrajno
stjo in dobro voljo posameznikov in 
ob podpori delovnih kolektivov si 
bomo prizadevali še izbo^šati ka
kovost dela, povečati število pevcev 
in pridobiti zlasti mlade ljudi. Nego
vali bomo našo pesem, z njo ple
menitili sebe in druge. Še bo^ se 
bomo morali približati hotenju ljud
ske duše, okusom ljudi. Vsebino in 
raven pevske kulture bomo obogatili 
tako. da bo v nonos Novemu mestu
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'oba barva zanesUiva pot do uspeha ^ 
sami boste hitro in poceni 
olepšali svoj dom "
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takoleprihajalaPriznanja
1964. leta za prvo mesto na tekmo-cem.
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SANDOLIN PX 65
•  uživa mednarodni sloves 

odlikuje ga bogata tradicija in novi tehnični dosežki 

najbolj iskano sredstvo za dolgoletno zaščito lesa

•  uničuje plesen in zajedalce ter je odporen proti vremenskim 
vplivom

•  služi za osnovni ter končni premaz in je izdelan v 13 barvah

ZAHTEVAJTE PROSPEKTE IN NAVODILA ZA UPORA
BO

SCHIEDEL — YU — 
Kamin, dironik št. 1 
v Evropi

proizvaja in dobavlja

GRADNJA ŽALEC

Razveseljiv napredek
NAČRT o zgraditvi lesnega kombinata, ki bi na najsodobnejši 

način kemično in mehanično obdeloval dolenjski bukov les, 
tako da pri tem ne bi šlo nič v izgubo in da bi prodajali našo 
osnovno surovino do kraja predelano v najrazličnejše izdelke, 
smo pozdravili že prcd leti. Uresničitev načrta je dosegla raz
veseljiv napredek. Že letos bodo začeli s pripravljalnimi zemelj
skimi deli za prvi obrat lesnega kombinata. Pri izbiri najprimer
nejšega. prostora za tovarno bodo odločali predvsem gospodar
ski in politični razlogi, kot n.pr. vprašanje razpoložljive delovne 
sile, prevoza, bližina gospodarskih in kulturnih centrov itd.

PRED KRATKIM sem bil v Šentrupertu na Dolenjskem in 
sem med drugim obiskal tudi vaško pokopališče. Ko sva z 
znancem vstopila, mi je takoj pri vhodu pokazal na desno stran, 
na" prostor, kjer so pokopani neznani padli partizani. Nisem 
mogel verjeti, da počivajo borci, ki so žrtvovali svoja življenja za 
svobodo, v tako zapuščenem, s plevelom preraščenem grobu! 
Mislim, da bi morala biti organizacija Zveze borcev tista, ki bi v 
prvi vrsti skrbela, da se grobovi urede tako, da bi bilo dostojno 
za padle borce.

PRAV V ČASU, ko je Jugoslavija v središču svetovne pozor
nosti in ko s svojo dosledno miroljubno in neodvisno politiko 
pridobiva vedno večji ugled v svetu, je smatral Vatikan za po
trebno, da ponovi izmišljeno trditev o preganjanju vere v_Jugo
slaviji. Klerikalci so se seve takoj spet vključili v to staro melo- 

■ dijo iz Rima in so uslužno prežvečili vse, kar jim je nadrobila 
Jugoslaviji sovražna rimska centrala.

LJUDJE SKRBIJO premalo za gospodarsko rast naših krajev. 
Je že res, da ugodne prometne zveze z Novim mestom omogo
čajo zaslužek ljudem, ki jih skopa zemlja ne more preživljati. 
Vendar pa se njihovo presežno delo ne investira v domačem 
kraju.

. (Iz DOLENJSKEGA LISTA 
17. junija 1955)

nmnam
OBSOJENA „CAR0VN1CA“ -  

Neka Szuszanna Budapcst iz Los 
Angelesa je v časopisih jjetnajst let 
objavljala, da ,Jcot čarovnica proda
ja uroke, magične napitke; preroku
je" itd. Strank je imela dovolj, pred 
kratkim pa seje znašla na sodišču -  
kot obtoženka! ČeY>rav je izjavljala, 
da je za ZDA prava sramota, ker so 
po 300 letih prva dežela, ki sodi 
„čarovnici**, so jo obsodili na 
petnajst dni zapora. Ne zato, ker je 
„čarovnica", ampak zato, ker služi 
denar z vraževerstvom!

SELI SE -  J. Paul Getty, naj
bogatejši človek Zahoda (in ne več 
tudi sveta, ker so ga z vrha „liste 
bogatih** izpodrinili nekateri naftni 
mogotci), je sklenil, da bo zapustil 
Anglijo in se preselil v sončno Kali
fornijo. To zato, ker ga angleška 
zima in megla bolj vznemirjata kot 
pa -  angleški davki!

„OPIJ“ ZA LJUDSTVO -  Pre
častiti Billi Nichols, župnik prve 
unitarianske cerkve v mestu 
Richardson (Texas, ZDA), je do
pustil svoji vernici Diani King, daje 
po njegovi pridigi v ccrkvi izvedla -  
striptiz! Znabiti, da je bila pridiga 
posvečena -  sveti Magdaleni greš- 
nici!

KAR NAENKRAT -  Fihn in 
knjiga „Zadnji tango v Parizu** nista 
bila „zlato tele** samo za kinemato
grafe in knjigarne, ampak tudi za 
plesne učite^e! V Velflci Britaniji, 
Nemčqi in Belgiji se je kar naenkrat 
veliko tisočev ljudi hotelo naučiti 
plesati tango. Vsaka šola pa nekaj 
stane, na Zahodu še posebno!

POSNEMAJO GA! -  Gologlavi 
detektiv Kojak ne samo da vleče 
ljudi pred^ televizijske zaslone, 
ampak vpliva nanje tudi tako, da ga 
posnemajo -  s „pričesko**, kajpak! 
Med nekdanjimi zagledanci v beatlc ■ 
in druge dolgolase „električne kriča
če** v ZDA in Veliki Britaniji je 
postala pravcata moda striženje „na 
balin**! Ogromne kilograme las na 
novo postriženi fantje darujejo v 
človekoljuben namen -  za izdelo
vanje lasulj! ^

NEPRIJETNO BRANJE -  Ame
riški predsednik Geraki 1'ord zad
njih nekaj mesecev nima veliko časa 
za branje. Tako je izjavil njegov 
predstavnik za tisk in dodal, da seje 
predsednik ob nekaj poljudno zgO' 
dovinskih knjigah s te ^ a  lotil branja 
„Zatona ameriškega predsednika**, 
knjige, ki jo je napisal Georges 
Reedy po velikem padcu 1'ordovega 
predhodnika -  R. Nixona. Stežka 
morebiti zato, ker sc boji podobne 
usode?

DOKAZ IN POL 35-letricmu 
bančnemu uslužbencu I-rancozu 
Marcclu Lemmeru je žena nenehno 
očitala, da ni „pravi moški". Možak, 
ki je tudi prostovoljni gasilec, jo je 
hotel prepričati o nasprotnem s 
požrtvovalnim gašenjem! Zategadelj 
je začel sam podtikati ogenj in 
potlej prklno gasiti. Ni bil dovolj 
oprezen, izsledili so ga in obsodili,na 
štiri leta in pol strogega zapora. 
Zena pa je zahtevala razvezo zakona 
zato, ker noče biti žena -• budala!

Vzrok, da kmečki stan hira
( H o č e m o  si )  izboljšati razmere, treba 

nove zbornice, novih mož, ki poznajo teženj 
ljudstva, pa imajo tudi srce zanj. Tedaj pozor 
pri volitvah! Dandanes se sploh vse suče krog 
volitev, kakoršne* poslance si* bodete izvolili, 
take poslance bodete imeli. Razpravlja potem 
razne druge nedostatke, ki so vzrok, da hira 
kmečki stan. Večkrat je temu kriva tudi lastna 
nemarnost, zapravljivost, dostikrat prevelika 
baharija v dotah. Prav posebno zopet tudi libe
ralna naprava, ki pripušča vsakemu poljubno 
razkosavati zemljišča. Veliko breme nalaga ljud
stvu sedanja šola in nova šolska postava iz dobe 
istega liberalizma. Otrok, obiskujoč ljudsko 
šolo, zna dovelj, če zna brati, računati, krščan
ski nauk.

(K o se  je )  visoki gospod nadvojvoda 
Evgen s svojim spremstvom pripeljal do Suhor
ja, zagrmi mogočni strel s topiči na bližnjem 
hribu, slovesno zvonenje se oglasi, z 2 0 0  otro
ških grl zadoni trikratni „Živijo!“ , s hiš stoječih 
ob cesti vihrajo cesarske in narodne zastave.

Visoki gospod se prijazno pogovarja z župni
kom in učiteljem -in se obema prav laskavo 
zahvali za častni sprejem.

( Vr e me . )  Letos imamo nekako čudno 
vreme, nič kaj prijazno in lepo noče biti. Za 
trenotek je lepo, čisto, a koj je zopet otožno 
včasih nekako megleno, kot v pozni jeseni. Tudi 
nebo se zgrozi in treska. Bilo je že več nesreč, 
mej temi je strela poškodovala sina in hčer 
Pavčekovo iz Cegelnice; ker so hitro ljudje in 
zdravnik prihiteli v pompč, so bili rešeni in se 
zopet primerno dobro počutita,

( Z a t o r e j )  stariši vtisnite*si v srce, da ste 
vi sami krivi dušne in telesne pogube svojih 
otrok, ki jih pošljete večkrat komaj 15 ali 16 let 
stare v Ameriko, misleč, nam bo pomagal, nam 
bo poslal, da bomo lahko živeli. Prodaste, kar 
morete, samo da ima fantič dovolj denarja. Vi 
ste brez skrbi, a motite se! ^

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. junija 1895)

Pomislek! 
marksista
Sledimo kapitalizmu 
na nesmisleni poti?

Kjer so razlike med cilji, 
ki si jih je postavil sociali
zem, in tistimi, ki jih ima ka
pitalizem, to sprašuje in s 
tem trka na našo zavest 
vzhodnonemšd marksist 
Robert Havemann, ko v svo
jem najnovejšem eseju opo
zarja na pojav potrošništva v 
sodalističnDi deželah.

• Razumniki'so v kapita-, 
lističnih deželaii že zdavnaj 
spoznali, kam pelje pot v po- 
trošni^o družbo. Lov za do
bičkom spodbuja nesmotrno 
porabo in se ne sprašuje o 
posledicah, ki jih že občuti
mo in ki lahko postanejo 
usodne za b io lo g  obstoj 
človeštva. Havemaim pravi, 
da se po tej poti ozirajo tudi 
socialistične dežele, ko si 
prizadevajo za čim vi^o živ
ljenjsko raven in s tem hote 
ali nehote tudi rinejo v po
trošništvo.

Kot da se nismo nič na
učili iz grenkih izkušenj ka
pitalizma, ki se duši v nesmi
selni proizvodnji! Nato nava
ja kot primer avtomobil, ki 
je sam po sebi sicer velik 
tehnični dosežek, njegova 
koristnost s širšega zornega 
kota pa je vprašljiva. Pri 
avtomobilu je izkoriščena 
komaj ena desetina njegove 
življenjske dobe. V preosta
lih devetih desetinah ali še 
več pa je v napoto človeku. 
Žene ga tudi 2 0 0  in več 
konjski moči, za prevoz 
človeka pa jih je potrebnih 
neprimerno manj. Z avtomo
bili energijo naravnost raz
metavamo, saj je razmerje 
med avtomobilovo lastno in 
koristno težo zelo nepri
merno. Avtomobil porabi ti
sočkrat več kisika kot člo
vek in temu primemo tudi 
onesnaži naše ozračje. A 
vendar se nihče, tudi pri nas 
ne, ne postavi po robu ne
nehno naraščajoči proizvod
nji avtomobilov, ker je pač z 
avtomobilizmom povezano 
delo tisočev ljudi!

Ob vsem tem ostaja Have- 
m n n , in ne le on, brez pra
ve rešitve.

Podoba velikega ruskega pisate
lja Tolstoja bolje osvetljena z 
novimi dokumenti.

Tolstojevi 
rokopisi

V podarjenem arhivu 
tudi Izvirni rokopisi

življenje grofa Leva Nikola
jeviča Tolstoja je bilo v njego
vih zadnjih letih polno odre

kanja slavi in posvetni nečiinr- 
nosti. V skladu s svojo filozofi
jo je veliki ruski pisatelj zaniče
val vse tiste stvari, na katere se 
danes radi obešamo pri čašče
nju velikih ljudi: fotografije, 
pisma, rokopise, osebne pred
mete. Veliko tega se je porazgu
bilo, veliko pa ima shranjen 
Državni literarni muzej Leva 
Tolstoja v Moskvi. K že tako 
bogati zbirki je muzej pred 
kratkim dodal še nekaj novega 
gradiva, ki je šele sedaj našlo 
pot iz zasebne zbirke v javnosti 
dostopne prostore.

Hčerka znanega sovjetskega 
literarnega strokovnjaka Nikola
ja Ardensa je muzeju podarila 
celoten arhiv svojega očeta. 
Ardens je namreč dolga leta 
zbiral ra^ično gradivo in se mu 
je posrečilo zbrati dragoceno in 
obsežno zbirko redkih listin, ro
kopisov, fotograf^ in drugega  ̂
gradiva. Arhiv obsega okoli ti
soč arhivskih enot.

Državni literarni muzej Leva 
Tolstoja je tako dobil nekaj dra
gocenih stvari, s katerimi je iz
popolnil svoj materialni sklad. 
Med drugim je zdaj med stalni
mi razstavnimi predmeti laliko 
videti pet rokopisnih listov ro
mana „Vstajenje**, pisma raznih 
osebnosti, ki so pisala Levu Tol
stoju in na svoj način osvetljuje
jo dogodke iz zadnjih pisatelje
vih let, nato več kot 30 izvirnih 
fotografij velikega književnika 
in redke izdaje njegovih del.

i
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Komu potuho?
Kadarkoli imajo ljudje 

težave z mladim človekom, 
učitelji v šoli ali kasneje, ko 
ga možje postave postavijo 
pred sodnike, se vsi kaj radi 
izgovarjajo, da starši niso 
pravdansko skrbeli zanj. Eni 
starši so krivi zato, ker so 
bili preveč popustljivi, drugi 
pa zavoljo tega, ker so bili 
strogi, pa otrok ni mogel 
razviti v človeka, ki bi se 
znal izogibati stranpotov.

Vsak izgovor pride prav,
mladi človek, ki se je pre

grešil čez postave, ne sme 
biti kriv, kajti on sme biti 
drugačen od drugih in delati 
po svoje, kakor se njemu zdi 
prav.

Nekaj podobnega je z 
možmi, ki pretepajo doma 
žene kot črno živino ali pa 
ponoči podijo z noži svoje 
otroke okoli oglov, da so 

‘ brez spanja. Mirno pustimo, 
da dan za dnem opravljajo 
taka početja brez bojazni, 
da bi koga zavoljo tega pekla 
vest. Tudi ako kdo takega 
prijavi, se hitro izmaže z iz
govori, da je bolnik. Bolnik

ne sme biti obsojen, obsoje
ni se le tisti, ki morajo živeti 
z njimi življenje, podobno 
peklu'.

O, kako drugačni znamo 
biti takrat, kadar smo priza
deti! Naj smo krivi ali ne
dolžni, vsepovsod iščemo 
oporo, da bi se izmazali.

Nekateri so ceh prepriča
ni, da možje postave ne dela
jo prav, ker skrivaj ob cesti 
oprezajo za vozniki, ki kršijo 
prometne postave. Celo pred 
sodni pečat hočejo, da se 
zapiše: ,M ož postave naj 
stoji tako, da ga je od daleč 
videti, in naj kaznuje zgolj 
tiste, ki se nalašč pregreši
jo."

Ako je tako prav, kot oni 
menijo, trdim,, da tega ne 
smemo dopustiti že zavoljo 
tistih, ki so in še bodo na 
cesti nesrečno končali. To 
bi bilo podobno početje, 
kot če bi gosp(xiar v lastni 
hiši rekel razbojniku: ,JNa, 
ubožček, tukaj imaš novce, 
da ti ne bo treba stikati po 
mojem stanovanju!"

MARTIN KRPAN

Ali sloni 
ali ljudje

Nenavadna vojna zj 
hrano - Omamljeni

ni

Afrika se spreminja. Iz 
danjega divjega kontinenta p 
staja dežela prebujajoče 
gospodarske r a s t i .  Prav to sp̂  
minjanje prinaša Afriki 
nje, na katerega je težko w  
voriti: komu prostor, člov j 
ali živali? Divjad afriške c« : 
je ogrožena, kar velja  ̂
no za veliko divjad. Civil*^ 
svet bije plat zvona zi 
živalske vrste, ki izumirajo, 
bi, da bi Afrika ostala . 
košček sveta, kjer bi se 
stvo ohranilo. Toda 
gledajo drugače. Hočejo P  j 
se razvijati . . .  |

Prav zanimiv primer  ̂
Rvvanda. Ta narod na 
centralne Afrike se je v 
času številčno zelo. povec , 
naenkrat ni bilo več dovolj Pj 
štora za ljudi in slone, kiĵ ĵ 
na malem ozemlju 
razmeroma zelo i 
Rwandska plemena so 
divjini nove kose plodne , 
in jo obdelala. S tem p2 .

Helikopter odnaša omarnlj®***! 
slončka v rezervat. j
močno zmanjšal naravfH ; 
hrane za slonje črede. 
so pričeli vdirati na obd̂  \- 
polja-

Predsednik Rwande i
Habyalimana se je odlogi j 
korenit poseg. Zaukazal M  
rvvandske slone iztrebijo. 
vo ljudstvo je namreč že 
trpelo lakoto, zato debelo^  ̂
požeruhov ni več hotelo » 
jih poljih. In tako se je  ̂
afriški deželi začela nenaf^ 
vojna. Lovci so postrelil*. '̂ 
sto slonov. Samo nekaj 
s helikopterji in tovomjal^L 
peljali v bližnje rezervate- 
da so jih prej s posebnii  ̂ f 
strelki omamili.

Tistih nekaj preostali')  ̂
nov, ki se še klatijo okoli 
je uspelo pobegniti pred iz 
ljenjem, čaka n e iz o g ib e n ? ^ 
Nanje prežijo temeljiti r'va'̂   ̂
poljedelci.

Riše in piše: Marj^

17. Zver seje približ^^’ĵgld
Tedai pa se je ig o ^  ^  

povohala svoj zalogaj, g?. 5/  
pa se je čudno namrô ĵ̂ ĵj?' 
da jo po najkrajši poti 

Zares, neveijetno!
Ne bomo vas mučih' 

katerem grmu tiči 
pripetilo isto, ko bi se V  
tigrom. Zverina je inie*̂
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(Ne)resnice 

z napako
sta si po kosilu 

^ ĵala zdravnici (zdravljici). 
? občino je šel’ po svojo 

(pravico). .
pl ® gore so planinci ve- 
I (zaukali).

je skihala (skuhala)

[»f^oprispevek so uvedli za 
> « ( m o s t ) .

tedp mora vsaj vsak
pihalni (pisalni)
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I Za temno zaveso časa I
2'belka človeštva-je bila Afrika - Raj za antropologe in paleontolo- 

ge v (iollni Avaš - Znanost prodira v temo prazgodovine

Ze Charles Danvin je tr- 
**) da je Afrika zibelka člo- 

Najdbe fosilnih ostan- 
najbolj davnih 

prednikov, ki so jih paleon- 
izkopali v Evropi, na 

na Jawi in dru- 
sicer kazale, da se je 

ce evolucijske teorije zmo- 
» toda prav zadnja leta so 

Pnnesla odkritja, ki dajejo 
•j itvi o afriškem poreklu 

človeka novo 
ditve.

težo in potr-

Lani so znanstvene ekipe •

'"‘Tj?’Francije odkrile

nahajališče fosilnih ostankov 
pračloveka v sloviti dolini 
Avaš, severno od glavnega 
etiopskega mesta Adis 
Abebe. 45 metrov pod vul
kansko površino so naleteli 
na človeške kosti, za katere 
seje kasneje v laboratorijih z 
do sedaj najbolj točno me
todo ugotavljanja starosti 
izkazalo, da štejejo najmanj 
3 milijone let.

Kmalu se je o najdbi raz
vedelo in danes je območje, 
kjer so omenjene fosile našH, 
pravi raj za antropologe. Na

cedilu pa niso o'stali tudi 
paleontologi, saj starodavne 
zameljske plasti v svojih 
nedrih skrivajo mnoštvo 
ostankov živalskih kosti, 
katerih starost je tudi do 1 0  

milijonov let. Ta mesec dela 
na hadarskem območju že 
okoH 2 0 0  strokovnjakov in 
se trudi predreti temno za
veso, ki zagrinja znanosti 
prve korake človekovih 
prednikov na zemlji.

. Na osnovi teh novih najdb 
io najdb ob Viktorijinem  
jezeru je Darvvinova trditev 
spet postala močrio aktual
na. Obenem s tem, ko je 
veliki učenjak ponovno 
prišel do veljave, pa se-na 
področju antropologije že 
oblikujejo-nove znanstvene 
teorije o nastanku človeka. 
Vse bolj se namreč uveljavlja 
mnenje, da smo imeli skup
nega prednika, iz katerega so 
se po zakonih evolucije raz
vile razne vrste človečnja
kov. O tem pričajo tudi dru
ge najdbe, toda &le z najno
vejšimi je znanost dobila v 
roke dovolj močno orožje. 
Te vrste so propadle, ohrani
la in razvila se je samo U, 
katere daljni potomci smo 

Avaš v severni Etiopiji vabi znanstvenike z vseh kon- vsi prebivalci na našem pla- 
s''eta k svojemu bogastvu fosilnih ostankov. netu.

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I

Kam gre 
človeštvo?
Nam grozi propadanje? 

Kje je edina rešitev?

Vodilni svetovni znanstveniki, ki 
razmišljajo o usodi in prihodnosti 
človeštva, se strinjajo, da sta za člo
veštvo največja nevarnost preoblju- 
denost in onesnaženost okolja. Naj
bolj črnogledi govore celo, daje svet 
v smrtonosni krizi, v katero sta ga 
pripeljali znanost in tehnologija.

Pri vprašanju, koliko ljudi lahko v 
bodočnosti prehrani Zemlja, pa se 
njihova mnenja precej razlikujejo. 
Nobelov nagrajenec sir Macfarlaine 
Burnet. pravi, da človeštvo ne bi 
smelo šteti več kot tri milijarde 
ljudi, zato bi se v svetu moralo 
zmanjšati število rojstev. Idealno bi 
bilo, ko bi do leta 2000 vsaka druži
na imela povprečno največ dva 
otroka.

Več kot 600 milijonov let so se v 
zemlji nabirala bogastva, ki jih zdaj 
po vsem svetu tako hitro izkorišča
jo, da jih bodo, kakor kaže, v krat
kem času porabili. Zato velika ne
varnost za človeštvo prihaja tudi od 
pogoltnega izčrpavanja zemeljskih 
virov. Ena od.rešitev bi bila sončna 
energija, ki bi jo bilo izkoristiti, saj 
je neizčrpna, zastonj in edini vir, ki 
ne okuži okolja.

Skupina ameriških znanstvenikov 
pa je ugotovila, da Zemlja lahko pre
hranjuje celo 30 milijard ljudi; ven
dar poudarjajo, da je to skrajna meja 
in da bi se toliko ljudi lahko hranilo 
zelo pičlo. Zato je po njihovem 
mnenju 10 milijard meja, k ije  nebi 
smeli prekoračiti. Tej meji pa se 
hitro bližamo, saj bo človeštvo, kot 
predvidevajo, leta 2000 štelo že 
osem milijard ljudi. Zato vsi poudar
jajo, da se mora življenjski način 
korenito spremeniti: človeštvo mora 
zavreči nevarni ideal vedno večje 
porabe, potrošniška družba je bliž
njica v smrt vsega človeštva. Rešitev 
je v filozofiji ohranitve, ne porabe!

Me d  s v e t im i k r a v a m i

SAMOPO
f i

o / D l O / d lm

mmmMk
Žival je

kS  ih
^ obrnila,

izveste, v 
nas bi se 

\  ^aljevskim  
^  to, kaj je

naravna hrana in kaj je zastrupljeno in zasmrajeno s 
pesticidi, hormoni, herbicidi in podobnimi modernimi 
začimbami. Naš Paradižnik je namreč tako kot mi ho
dil po zrezke, piščance, makarone, jajčka, maslo in 
ljubi krphek v samopostrežnico na trgO v Košati Upi. 
Leta in leta je pridno nosil te dobrote domov in prid
no sta jih s iĆaro skladiščila v svojih okroglih tre
buščkih. Z dobrotami pa sta skladiščila tudi vso zgoraj 
omenjeno kemijo in zaudarjala sta kot sam gospod 
apotekar.

Zato, vidite, se je'tiger zasukal na peti.
In pobrisal bi jo — ko bi ga Klara ne bila zgrabila za 

rep. Da, Klara!

,41op, Cefizelj, imam te!“  ̂je dejala. Trdno ga je 
držala in v spomin so se ji vrnile dolge minute, ko je 
stala pred izložbo butika in cedila sline. V izložbi 
namreč se je bleščal — tigrov plašč . . .

Tak in še lepši plašč je zdajle stiskala v roki Klara in 
odločila se je, da ga ne izpusti, pa naj pride karkoli.

V S P O M I N

18. junija je minilo leto dni neizmerne žalosti, odkar seje v 
grenki smrti morala za vedno od nas vseh posloviti naša ljuba 
mamica, hčerka, sestra in teta

SLAVKA MURGELJ
iz Jablana pri MiMM^cči

Spomin nate bo ostal vedno živ in praznina v naših srcih bo ostala 
večna. Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, -ji krasite in 
prižigate svečke na njenem mnogo preranem grobu.

Žalujoči: sinek Silvo, sestra Malči z možem Vladom iz 
Radeč, mama, ate, bratje in sestre in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani smrti moža, očeta in starega očeta

ALOJZA HROVATA
iz Uršnih sel

se iskreno zahvaljujemo zdravstvenemu osebju pljučnega oddelka 
bolnice v Novem mestu, sorodnikom, znancem, prijateljem, 
sosedom, delovnim organizacijam in vsem, ki so ga spremljali na 
zadnji poti, mu darovni vence in cvetje ter nam izrekli sožalje. 
Poseono se zahvaljujemo: ZB, ZK, Gasilskemu društvu in Društvu 
upokojencev iz Uršnih sel.

Žalujoči: žena Marija, otroci: Lojze, Mimi, Tončka, 
Jožica, Janez, Vida z družinami in drugo sorodstvo.

- V SPOMI T^

14. junija je minilo žalostno le
to, odicar nas je za vedno zapustil 
naš ljubi mož, oče in stari oče

JANEZ
SIMONIČ

iz Vinjega vrfia pri Semiču

V naših srcih je še vedno ista bolečina. Vsem, ki se ga 
spominjajo, iskrena hvala.

Za njim vedno žalujoči: žena Katarina, hčerka- Zofija, 
sinovi Lojze, Janez in Martin z družinami.

V S P O M I N
I

Te dni mineva leto dni, odkar se 
je od nas za vedno poslovil naš ne
pozabni in nenadomestljivi

JOŽE SMOLE
kovač

Vsem, ki ste ga poznali, ga spoštovali in se ga še spominja
te, iskrena hvala.

 ̂ Kovačevi . ^

Vel. Dole, Ljubljana

POVEČANA PROIZVODNJA OMOGOČA 
ZA 12% NIŽJE PROIZVODNE CENE ZA

-  okna
-  omarice za PVC rolete
-  notranja vrata
-  zidne podboje

EDINSTVENE PREDNOSTI STAVBNEGA 
POHIŠTVA VASE JELOVICE

-  kvalitetne surovine H i
-  sušenje v avtomatskih komorah
-  kvalitetni impregnacijski materiali in lepila
-  ck>bro tesnenje
-  pokrito enoročno okovje za vertikalno In

horizontalno odpiranje 
-'kontrola in testiranje na lastni ALCO napravi
-  zaščitna embalaža

ePRIJATEUU -  ŠIROKO ODPRTA 
NEPOKLICANEMU -  ČVRSTO ZAPRTA 
OKNA IN VRATA -  JELOVICA

L U

JELOVICA
POSLOVALNICA -  ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA 58
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n o Cni o b is k  v  a m b u l a n t i
-  v  noči na 12. junij je nekdo iz 
predala v zobotehnični ambulanti 
na Mirni uicradel 1.610 dinarjev. Za 
dolgoprstnežem poizvedujejo.

SLADKARIJ SI JE ZAŽELEL -  
Pri belem dnevu je bilo 12. junija 
vlomljeno v stanovanje Marije Golo
bič v Birčni vasi. Zmikavt se je spla
zil v spalnico in iz ročne torbice od
nesel 3.900 dinarjev. Popoldne je 
Golobičeva opazila vlom in krajo ter 
takoj obvestila milico. Že zvečer so 
storilca odkrili. Mladoletni I. je iz
koristil stanovalkino odsotnost in 
vzel denar, do večera pa je precej 
zapravil že za sladkarije, igrače in 
značke.

STREZNIL SE JE NA MILIO -  
14. junija popoldne so novomeški 
miličniki odpeljali iz hotela Metro
pol razgrajača Serifa Bahtića, delav
ca SGP ttonir. Ta je opit razbijal 
steklenino in razgrajal, pa tudi nedo
stojno se je vedel do strežnega oseb
ja, da so ga morali do iztreznitve od
peljati.

NA POTEP PO SVETU -  14-ju
nija popoldne so prometni miličniki 
pri Mačkovcu zalotili Madžara p ^  
polndma brez dokumentov. Kasneje 
so na travniku v Mačkovcu našli vre
čko s puloverjem, osebno izkaznico 
in'zračno pištolo. Štiriindvajsetletni 
Madžar se je, kot vse kaže, odpravil 
na potep iz domovine.

Klanec pri Medvedjeku je že marsikaterega neučakanega voznika 
pripravil v nesrečo, ali pa vsaj ob denar. Če prehitevaš kolono, 
tvegaš trk z nasproti vozečim vozilom, sicer padeš vsaj v miličniško 
zasedo. Na vrhu klanca navadno čakajo. (Foto: R. Bačer)

NESREČA NA MOSTU

Ni dosti manjkalo, pa bi se 
karambol Ivana Galuška iz Brežic 
končal v mrzli Savi pod novim 
mostom. 12. junija popoldne je z 
osebnim avtom dokaj liitro pribijal 
na most, s kolesom zadel v pločnik, 
nato pa ga je zasukalo. Avto se je 
prevrnil na streho in drsel v takem 
položaj|u do ograjo. Voznik in nje
gova žena Ana sta bila v nesreči huje 
poškodovana. Oba sta zdaj v celjski 
bolnišnici, na avtomobilu pa je za 
15.000 dinarjev škode.

STRELA JE ZAŽGALA

Med nevihto, ki je 13. ju
nija malo pred poldnem di
vjala oiad Gorenjimi Lazami, 
je strela udarila v gospodar
sko poslopje' Franca Avsca. 
Brž se je vnel ogenj, ki je po
vsem upepelil poslopje in 
vse, kar je bilo tam spravlje
no. Gospodar je o^odovan 

^ a  okrog 80.000 dinarjev.

^  PADEL POD KOLESA

S smrtjo se je 10. junija 
okrog 16. ure končala vož
nja 48-letnega Antona Prav- 
neta z Mirne. Peljal se je na 
kolesu z Mirne proti Gomili, 
dohitel pa ga je s tovomja- 
kom-cistemo Dominik Krese 
iz Dolenjskih To[^c. Ko je 
zapeljal mimo kolesarja, je 
ta padel s kolesa pod zadnji 
del tovornjaka, daje zapeljd 
čezenj. Pogodbe so bile za 
Pravneta tako hude, da je na 

t kraju nesreče umrl.v ' >
OTROK POD AVTOM

Komaj 5-letni Gregor Odlazek iz 
Kvedrove ulice v Sevnici leži s hu
dimi poškodbami v celjski bolnišni
ci, kamor so ga odpeljali takoj po 
nesreči, ki se je zgodila 16. junija 
popoldne. Fantek je stekel čez cesto 
ravno takrat, ko je mimo peljal z 
dostavnim avtom Milan Rihtar iz 
Sevnicc. Čeravno je voznik zaviral, 
nesreče ni mogel preprečiti in je 
otroka zadel.

Jezen na nekdanji kolektiv
Martin Avguštin se je na čuden način liotel maščevati: vdrl je v skladišče 

\GM »Sava«, pobral za 2.800 din orodja in ga skril v živo mejo

Na 6  mesecev zapora, pogojno za dve leti, je bil pred novo- 
me^dm okrožnim sodiščem obsojen 35-letni strojnik Martin 
Avguštin iz Veniš pri Leskovcu. Na zatožno klop ga je pripeljalo 
maščevanje, ki pa nima podlage.

Avguštiri je delal pri industriji 
gradben^a materiala SAVA v 
Krškem, pa mu ni bik) všeč, in je 
delo sam pustil. On trdi, da so mu v 
podjetju ostali dolžni cek) plačo in 
delavsko knjižico in da tega nikakor 
ni mogel dobiti. Potem je šel v 
Nemčpo, se letos v začetku januarja 
vrnil m se „maščeval**, kot pravi 
sam vlomilskemu podvigu.

Ko se je 25. januarja precej pod
prl z aDcohotom^ je vlomil v zaprto 
skladišče IGM Save in odpeljal 
raznovrstno orodje, vredno i.800 
dinarjev. Vse to je skril doma za 
živo mqo, kjer pa so ga miličniki že 
drugi dan izvlekli in vrnili oškodova
nemu kolektivu.

Milijon v

Sum je namreč kmalu padel na 
Avguština, in ko so se pri njem ogla
sili miličnOči, jim je sam pokazal, 
kam je odneseno skril. Predstavniki 
podjetja IGM so na sodišču in tudi v 
preiskavi povedali povsem drugo 
ver/go ponovnih stikov z Avgušti

nom, po kateri podjetje ni bilo nič 
dolžno. Resda so oaišlcmu Avgušti
nu zadržali osebni dohodek, ampak 
zato, da so z njim poravnali dolg pri 
samopomoči. Po knjižico pa, pravi
jo, sploh ni hotel pritL

Senat okrožnega sodišča je pod 
predsedstvom Janeza Kramariča 
obtožencu b,rekcl kazen, upoštevali 
pa so, da prej ni bil še nikdar kazno
van in da se je Avguštin kesal svoje 
,jeze“ . Sodba še čaka na pravno
močnost.

V.

Škatli
Malo »pod paro« je v 
zagovoru rekel Žučko

,J>Ie vero, kaj mi je bil̂ o, 
da sem to nar^il,** je več
krat rdcel 214etni Silvester 
Žučko s Senovega, ko se je 
zaradi vloma zagovarjal na 
novome^em okrožnem 
sodišču.

Dejstvo je, da je 31. maja letos 
skozi okno spalnice vdrl v stanovanj
sko hišo sovaščana Ivana Mirta in iz 
škatle na omari vzel točno 10.000 
dinarjev (stari milijon). Na hitro je 
iz nočne omarice pobral še zavitek, 
pa se je izkazak), da ni bilo nič kaj 
posebnega v njem: 2 k^uča in šči- 
palnik za nohtč.

Naslednji dan seje Žučko s polno 
denarnico odpravil v Črnuče. Tam 
je z znanci popival in jih gostil, toda 
miličniki so ga dobili Denarje imel 
še pri sebi, manjkalo je le 2.840 din, 
ki jih je  medtem zapravil.

Dejanje je obtožsnec odkrito pri
znal in obžaloval, kar so sicer šteli 
za olajševalno okoliščino, obtežuje 
pa ^a žc poprejšnji skok v stran, 
kajti nekomu je odpeljaravto. Pri
sodili so mu 10 mesccev zapora, pri 
čemer mu bodo všteli pripor, seveda 
pa mora oškodovanemu Mirtu po
vrniti tudi 2.840 din, ki jih je tako 
zlahka pognal v enem samem dnevu. 
Zoper sodbo, ki še čaka pravnomoč
nost, se je javni tožilec pritožil.

GOR. KAMENCE: CELNO
TRCENJE -  10. junija dopoldne 
sta na makadamski cesti med Dole
njimi in Gorenjimi Kamencami pri
peljala naproti osebna avtomobila 
Franc Grmovšek z Daljnjega vrha in 
Silvester Tomšič iz Gor. Kamene. 
Med srečanjem v nepreglednem 
ovinku sta čelno trčila, tako da ima-- 
ta za 7.000 din gmotne škode.

NOVO MESTO: V OBCINSKI 
STCBER -  10. junija dopoldne je 
Jože Kobe iz Dol. vasi pri Gorenji 
Straži vozil z osebnim avtom po 
Ljubljanski cesti. V ovinku pri po- 
sIo{^u Elektra je avto zanašalo sem 
in tja, nakar se je zaletel v steber pri 
stopnic^  poslopja občinske skup
ščine. 'Gmotno škodo cenijo na
4.000 dinarjev.

SREBRNICE: PODRL BETON
SKO OGRAJO -  Bogomir Pečjak iz 
Vavte vasi je 10. junija popoldne vo
zil osebni avto od Novega mesta 
proti Srebrničam. V ovinku je avto 
začelo zanašati, potem 'je  bočno 
drsel naprej, trčil v ograjo na mostu 
in jo podrl. Voznik in sopotnik 
Branko Premelč iz Novega mesta sta 
se poškodovala, pomoč so jima nu
dili v bolnišnici. Gmotne škode je za
25.000 dinarjev.

VEL. CEROVEC: NARAVNOST 
V DREVO -  Franc Oven iz Stran
ske vasi pri Semiču je 10. junija po
poldne vozil osebni avto čez Gorjan
ce proti Novemu mestu, pri Vel. Ce
rovcu pa je v9zilo v ovinicu zaneslo.' 
Avto je zdrsnil s ceste in trčil v dre
vo. Škodo cenijo na 15.000 dinar
jev.

• ŠENTJERNEJ: KO STA
VLEKLA AVTO -  11. mniia popol
dne je Novomeščanka Cecilija Osoj
nik vozila osebni avto skozi vas in 
vlekla poškodovan avtomobil, v ka
terem je sedel njen mož Jože. Koje 
ta opazil, da zavora ne deluje, je dal 
ženi znak, naj ustavi. Pri zaviranju je

pred tovornjak, ta pa ga je 
Škode je za

Osojnik zavil v desno, da ne bi trčil 
v prvi avto, takrat pa se je odtrgal 
priključek za vlečno vrv in avto je 
trčil v žično ograjo ob hiši. Skodc je 
za 5.000 dinarjev. .

BELA CERKEV: ZRINIL GA JE 
V JAREK -  Razim Pamutović iz 
Gradačca je 11. junija dopoldne vo
zil tovornjak proti Zs^ebu in pri 
Beli cerkvi začel prehitevati, ko je 
naproti pripeljal drug tovornjak. P^- 
mutovič je spet ^v il v desno in trčil 
v osebni avto Antona Gašperiča iz 
Ptkla pri Trebnjem. Osebni avto je 
zasukalo
nato zrinil v jarek, 
okrog 7.000 dinarjev.

SELA: V HISO PA V BEG -  10. 
junija zvečer je neznan voznik oseb
nega avtomobila pripeljal do hiše 
Albina Novaka v Selih pri Semiču. 
Pri hiši ga jc zaneslo, da je podrl 
podporna stebra pred vhodnimi vra
ti, nakar se jc podrl še nadstrešek. 
Voznik je izginil, za njim pa je osta
lo precej škode.

MARTINJA VAS: PRI LIPI
OBSTAL -  Anton Markeljc iz Gor. 
Lakenca je 12. junija popoldne vozil 
z avtom proti Trebnjemu, v levem 
ovinku med potjo pa ga je začelo 
zanašati. Zdrknil jc na dvorišče in 
trčil v lipo. Voznik se jc pri trčenju 
teže poškodoval in so ga odpeljali v 
novomeško bolnišnico, gmotne ško
de pa je za 10.000 dinarjev.

METLIKA: KARAMBOL PRI
TRGOVINI -  Radivoj Vrlinič z Vi
nice je 12. junija zvečer vozil avto
bus na progi Ljubljuna-Karlovac, pri 
samopostrežni trgovini v Metliki pa 
je naproti pripeljal osebni avto do
mačin Mihael Koglič. Ker je ta pri
peljal po levi, sta vozili čelno trčili. 
Roglič in sopotnik Otmar Sturm sta 
bila huje poškodovana in soju odpe
ljali v bolnišnico. Gmotne škode je 
za 10.000 dinarjev.

NA MOTOKROSU 3.000 GLEDALCEV — V Prilipah pri Brežicah je domače AMD organiziralo tret]« 
mednarodne dirice v motokrosu za , Jvlagrado Brežic“ in tekmo za državno prvenstvo mladih v razred« 

do 50 kubikov. Žal se domači tekmovalci niso izkazali, z dobro vožnjo pa je presenetil Čmomalji^  ̂
VVeiss. Na sliki padec prvega favorita Madžara Kisa. (Foto: A. Železnik)

Ligaški rokomet že ir slovenski ligi
Inles v II. zvezni rokometni ligi - Sevničanke izpadle iz SRL

Končno se je Ribničanom posrečilo! Popolnoma zasluženo so 
postali prvaki v najkvalitetnejšem republiškem telcmovanju in se 
hkrati uvrstili v drugo zvezno rokometno ligo. Sevničani so v go
steh zamudili priložnost, da bi se z zmago uvrstili na drugo mesto, 
Brežičanke so ob koncu prvenstva pristale na devetem mestu, igral
ke Lisce pa so izpadle.

Sevnica: Možic, Krištofič, Sinjp, 
čič 1, Vrtačnik, Bizjak USvaflC ' 
Doblekar 7, Novšak 1, Sumej ’ 
Gologranc.

INLES -  POLET 
42: 23

Zadnjo tekmo letošnjega prven
stva so Ribničani odigrali doma. Ker 
je v goste prihajala slaba ekipa, so 
domači gledalci -  na igrišču se jih je 
zbralo več kot 1000 -  vedeli, da bo
do gledali tekmo s številnimi zadet
ki. In res, domači rokometaši so se v 
zadnjem srečanju razigrali in v dokaj 
lepi tekmi zmagali z najvišjim rezul
tatom letošnjega prvenstva ter doka
zali, da so igrali ligaški rokomet že v 
slovenski ligi. Ob koncu srečanja je 
predstavnik RZS Vinko Kašnar Inle-

/

Zmagal Bratož
' Prejšnji teden se je končalo keg

ljaška prvenstvo Dolenjske za posa
meznike v disciplini 3 x 200 lučajev. 
94 tekmovalcev se je pomerilo na 
kegljiščih v Sevnici, Novem mestu in 
v Brežicah. Do sedaj so prva mesta 
skoraj vedno osvajali kegljači iz no
vomeške Krke, tokrat pa je bil na^ 
boljši Bratož (Železničar). Z dobri
mi igrami so presenetili Goleš, Pla
ninc in Kuzmin, ki so se uvrstili med 
osem najboljših na Dolenjskem in si 
s tem zagotovili pravico nastopa na 
republiškem tekmovanju.

Vrstni red prvih desetih: 1. Bra
tož (Železničar) 2537, 2. Knišič 
(Krka) 2507, 3. Goleš, Trebnje 
(Mercator) 2503, 4. Vesel (Krka) 
2497, 5. Planinc (Krško) 2477, 6. 
Badovinac (Krka) 2474, 7. Zabuko
vec (Novoteks) 2473, 8. Kuzin (Bre
žice) 2458, 9. Hren (Krka) 2454, in 
10. Turk (Krka) 2449.

„KOLO-ZDRAVO TELO"

Krška TTKS je s pomočjo kole
sarskega društva prejšnji teden pri- 
‘pravila množično akcijo „Kolo-zdra- 
vo telo**. Udeležilo se je je kar 300 
občanov, ki. so prevozili 36 kilo
metrov dolgo progo Krško -  Ko
stanjevica -  Krško.

ŠENTJERNEJ:
DOBRI REZULTATI

Prejšnji teden je bilo v Šentjerne
ju občinsko atletsko prvenstvo za 
mlajše pionirje in pionirke. Udeležili 
so se ga atleti iz Mirne peči, Šentjer
neja in Novega mesta. Nekateri re
zultati:

Pionirji-: 60 m: Rodič (Grm) 7,8; 
600 m: Jurekovič (Katja Rupena) 
1:44,4; daljina: Zoran (Grm) 4,43; 
met žogice: Pleskovič (Šentjernej) 
60,73; pionirke: 60 m: Bele (Grm) 
8,1; 600 m: Mramor (Šentjernej) 
1:50,5; daljina: Stan^lj (Grm)
4,66; met žogice: Hribar (Grm) 
40,55.

J. K.

sovim rokometašem za osvojeno 
prvo mesto predal pokal.

Inles: I. Kersnič, S. Kersnič 6, 
Radič 7, Andoljšek 5, Mikulin 7, 
Ambrožič 2, Žuk 4, Ponikvar 2, 
Abrahamsberg 3, Matelič 3, Tanko 
3- M. G.

JADRAN -  SEVNICA 
3 0 : 29

V zadnji tekmi letošnjega prven
stva SRL so Sevničani gostovali pri 
Jadranu. V izenačeni in lepi tekmi 
sta se ekipi v prvem polčasu menja
vali v vodstvu, v nad^jevanju sreča
nja pa so domači povedli za štiri za
detke. Tik pred koncem tekme se je 
razigral odlični Sumej in z malo več 
športne sreče bi Sevničani lahko tu
di zmagali.

VODI ITAS

V Kočevju so prejšnji teden od- 
i^r^i 7. kolo v rokometni sindikalni 
bgi. Prva Itasova ekipa je ponovno 
zmagala in še naprej vodi.

PARTIZAN -  TRIMO
2 : 3

V dolenjskem odbojkarskem der
biju II. SOL so imeli gostje več 
športne sreče in so zasluženo zmaga- 
b. Po vodstvu 2:0 so domači zaigrali 
precej bolje in izenačili na 2:2, v 
zadnjem setu vodili 6:2 in 13:10 in. 
vseeno izgubili. Pri gostih je bil do
ber Pandžia, pri domačih pa so bili 
nekoliko boljši od ostalih Mrvar, 
Kosmina in Ktišmaš. p,

BREŽICE -  SLOVAN 
16: 19

Več kot 100 ^edalcev je videloj 
prvem delu dokaj izenačeno teK^ 
v nadaljevanju pa so L jubljane^ 
zaigrale precej bolje in zaslu*® 
zmagale.
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Brežice: Hribernik,
Stauber 3, Bah, Mimič 1,

pej 1, Levačič.

lEUDCr IVllITuC 1» tj'l/'Aa
, Zakšek 1, Kežman 6,-Vogrinc._ - I P
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IZOLA -  LISCA 
17: 13

Ko(
Ceni
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M
NMoj

v  2 2 .  kolu SRL so S e v ^ ^ ^ ' 
gostovale v Izoli in srečanje 
Z  boljšo igro bi požrtvovalne i ^  
Usce lahko tudi zmagale, ven<W* « . 
v ligi najboljših slovenskih !
tašic vseeno ne bi obdržale, 
jo igralke Ete precej boljšo razU* 
goUn. .. ],• 2

Lisca: Fsgfer, Pesjak, Static «i , 
Kovač, Rugelj, Mlinarič 6,
Popovič, Etvart, Žveglič 4 in

KAJ, KJE, KDO?

v  slovendd košarkarski l*"j 
gi gredo v soboto Novoion 
ščani v Kranj, Beti  ̂
Ljubljano k Trnovemu. V D' ^  
SOL so Trebanjci p^^^ ■ , 
Mokronožani gredo k Lj»  ̂
liani, Žužemb«rčani pa ^  
do prvenstveno tekmo 
igrali v Kamni gorici. J 

Vj_______  — ^

Za »tekstilce« nove točke
Novomeščani brez težav premagali Mariborc^Ja

Odo 
>«as-

v 9 . kolu slovenske košar
karske lige 1 A sta ekipi iz Do
lenjske, novomeški Novoteks in 
metlišlca Beti, dose^  novi zma
gi. Medtem ko smo za košarkar
je Beti vedeli, da bodo brez te* 
žav premagali slabe Vrhničane, 
so Novomeščani z odlično igro 
proti favoritom prijetno prese
netili.

BETI -  VRHNIKA 
91 : 60

Napoved iz prejšnje številke Do
lenjskega lista se je uresničila. Metli
ški trener Borut Bassin je na igrišče 
poslal vse razpoložljive moči in prav 
vsi igralci so d o se^  zadetke. Tokrat 
so presenetili predvsem mlajši košar

karji, mladinci, ki so dokazali. ^  
se v kratkem času pod strokovni 
vodstvom veliko naučili. Pri  ̂
čih se je izkazal Jezerinac, gostJ* ,j 
so razočarali.

Beti: T. Vergot 2, Peršič 4, 
mesec 4, Jankovič 14, Ž. V e ^ J ^ i  , 
Sajovic 1, Lalič 2, Svinger 
rinac 21, Medek 17 in Kljajič 4-

NOVOTEKS: BRANI K 
9 8 : 68

(■ile 

Bte
Mladi novomeški košarkarji 

od tekme do tekme bolje. 
na domačem igrišču močno 
^  Branik in se utrdili v 
lestvice. Mariborčani, ki so 
didati celo za naslov spon^ao**'^
*“  prvaka v I. A slovenski ligff

Cie

ŠPORTNI KOMENTAR

INLES: jeseni - srečno!
Ribničanom se jc 

posrečilo. Njihova rokometna 
ekipa -  njen pokrovitelj je to
varna Inles — se je po odličnih 
igrah v slovenski rokometni ligi 
uvrstila v drugo zvezno rokomet
no ligo. Za ta uspeh so zaslužni 
prav vsi: igralci, ribniški roko
metni dclavci, trener ekipe prof. 
VSTK v Ljubljani Cveto Pavčič, 
telesnokultumi delavci, vsi zvesti 
navijači in ne nazadnje tudi po
krovitelj, čigar ime nosijo ribni
ški rokometaši, Inles.

Do 1964. leta sc o ribniškem 
rokometu ni slišalo veliko. 
1’antje so sicer igrali, toda brez 
večjih uspehov. Sele potem, ko 
so sc v ekipi odločili, da bodo 
resno in redno trenirali, so se 
pokazali prvi uspehi. 1964 so 
Ribničani postali člani ljubljan
ske conskc rokometne lige, bili 
čez dve leti prvi in se uvrstili v

najkvalitetnejšo ligo; od tedaj so 
stdni člani slovenske lige. Že 
nekajkrat piej je kazalo, da bo 
Ribničanom uspela uvrstitev v 
II. zvezno ligo, toda za ta skok 
jim je vedno nekaj manjkalo: ali 
dovolj dobrih igralcev, izkušenj, 
dobrega vodstva itd. Letos, 
devet let po uvrstitvi v slovensko 
ligo, je Ribničanom uspelo in 
prav v letošnjem prvenstvu so 
igrali že zvezni rokomet. V 22 
srečanjih so kar 19-krat zmagali, 
dosegli 542 zadetkov in jih pre
jeli 413. Prvo mesto so osvojili 
premočno, saj so imeli kar osem 
točk naskoka.

Do novega prvenstva v II. 
zvezni ligi ni daleč. Ribničani so 
v teh dneh slavili dovolj, sedaj pa 
jih čaka še precej trdega dela. 
Nanj so Inlesovi igralci navajeni, 
torej, jeseni -  srečno!

brez moči pred učinkovitimi 
Novoteksoi^ igralcev, ki so ^  
sam zadetek z a š i l i  stotico. .*  ̂

Novoteks: P. Seničar 16, 
Cukut 10. Ž. Kovačevič 16, ‘
vačevič 11, Ivančič 24, Plant*** 
Janežič 2, S. Seničar 2.

ŠE NAPREJ ČETVERIC^

V dolenjski ligi nič novega^ ^  Voj 
favoriti so spet zmagali in so < ^  Iim 
prej složno na čelu lestvice, 
več opravka je imelo P o d b o č je ,  
le s težavo premagalo Dragatu>-^jr 

Rezultati osmega kola; 
berk: Straža 112:78, Mirna:
91:69, Mirna peč: Loka 74 oj,;
Podbočje: 
Šentjernej 
Vrstni red:

Dragatuš 59:56, 
20:0, MetUka P/J 

74, Podbo;Loka
12Bršlin in Žužemberk po 

Mirna in Metlika po 8, Sem ^  
D r ^ tu š  in Straža po 4, Mir*’ 

Šentjernej brez točke
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Od kod še denar za vodovode?
110 sklada za negospodarske investicije predlaga soudeležbo Stanovanjske

ga podjetja in računa z njo tudi pri zazidalnih načrtih

tisoč za zazidalni načrt območja 
Brežic -  okolice. Ob tem je pred
sednik izvršnega sveta Ivan Živič 
opozoril, da ni samo sklad tisti, ki 
bo plačeval zazidalne načrte, da je 
tu še Stanovanjdco podjetje, ki bo v 
prihodnje moralo sodelovati pri- 
financiranju.

J .T .

4̂0 omrežje bodo letos in prihodnje leto priključili
•Ovniki  ̂ območja Artič, Globokega in Kapel. Pred-
‘®®“ancira ? odborov in krajevnih skupnosti se obračajo za 

upravni odbor ^ la d a  za negospodarske investi- 
ko s t r o ^  na posamezno gospodinjstvo 

Vk)p, ^ ^ dinarjev.
v s L ^ s o  naslovili na

IJ -  Nî več
J* V Kapekder !^ aJ ir?  ]Q zmanj- 

zbrali i i 7‘ ^am bodo prebival- 
^jka na ii’m v miJjJ0na dinarjev,

E? gradi s t tis° Č‘ Vod°-

1j»® v Breiicah
I m e n i k  -  za  

1 ° v ftfecah h “  osvoboditve 
S ^ p S o r o h JeSeniuredilisPO- 
5 ? ^  spome°nV o v l^ ovini. Za

• &  °ko|a ,p in ure-
S S -0°0 din str Pfedvidevajo za

a S i s i ®  • &  b ° x * ,p,o io v ic o  jihn  » i n S i 2 za nego-
P°mo5 50.000 d iS 6 50 jim  od ob rili 

a S S f c , ? ? "  Soli -  Na
I š°isj.i* č̂etek monr ta.teden na-

* £ i Pi0sloPja k f h anja novega 
UniicSel0 pod u sePtembra 

| bod0 nJega okoliš u • učence 
inevno ^ č i l i  orl h ° VI Prostori

0 klanje prehod na celo-

4 Skim^^^Ul LFPSr
?«* občine b? 7  Počitni- 

000 din e bo Pri'  
svoj v s *  •?a Reditev
*  n J ^  domÛ ..kJer ima
^ t n q t ^ e»em o k o i i i T ’ Bi? '  

m e b k '  ° snovna ” la
Jžpisi S  nk«  so sicerJmanj ° sem 
H i  so n°Ve r zaman vsi 
* » <  P> J  za b J « r či- Stano- 
Chod na’ce,1 J? zahtevJ nnStrokovno 
^  °dnevnj nm.?. Pcn pr-

lo sodebvati tudi Stanovanjsko 
podjetje. Tak je bil dogovor, zato ne 
bi smeli pozabljati nanj.

Sredstva za pomoč pri graditvi 
vodovodov bo upravni odbor razde
lil na prihodnji seji, ko bo Stano
vanjsko podjetje, ki gradi tudi vodo
voda Kapele in Artiče -  Globoko, 
postreglo z dodatnimi podatki in ko 
bodo finančno ter tehnično ocenje
ne še nekatere druge vodovodne 
akcge v občini

Odbor je odobril 50 tisoč dinar
jev za zazidalni načrt Cerkelj in 60

FOTO-KINO KLUB 
BO RAZSTAVLJAL

Trideseto obletnico osvoboditve 
bo Foto-kino klub iz Brežic počastil 
z razstavo umetniške fotografije. 
Prireditev bo vključena v prazno
vanje občindcega praznika. Razstav- 
Ijah bodo tudi člani šolskih
lOto krožkov iz brežiške občine. Te
ma ni predpisana, torej si bodo mo
tive lahko svobodno izbirali vsi, ki 
želijo sodelovati na tej prireditvi.

‘ NAGRADE ZA CVETJE 
V BREŽICAH

V slavnostni dvorani brežiškega 
gradu so v nedeljo, 15. junija, izroči
li nagrade in priznanja razstavljat 
cem cvetja na letošnji prireditvi 
Cvetje ip pesem 75. Za lončnice je 
prgek) prvo nagrado Hortikulturno 
društvo Bize^sko, drugo Marija Pe
teline iz Sel in tretjo hortikulturna 
sekc^a iz Dobove.

Za rezano cvetje so dobili n a ^ d e  
Agraria Brežice, Marjan Božič iz 
Brežic in Žoka^ iz Malene. Prvo na
grado za kakteje so podelili Roziki 
Dernikovič iz Brežic, drugo Božu 
Joviču iz Zagreba in tretjo hortikul
turni sekciji iz Dobove.

Za ikebano je osvojila prvo nagra
do Andreja Murn iz Novega mesta, 
drugo Ivan Kramarič iz Brežic, 
tretjo Žokalj iz Malene.

Posebna priznanja so prejeli GG 
Brežice -  TOZD Hortikultura, 
osnovna šola Cerkve in Antonija Za
lokar.

Z novim šolskim letom  bodo dijaki šolskega centra v Brežicah dobi
li novo telovadnico. (Foto; J. Teppey)
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Štipendija veže ali pa ne
V krški občini premalo kadrovskih štipendij

štipendiranje ie ne odraža 
potreb po kadrih, saj prejema 
veliko premalo študentov tako 
imenovano kadrovsko štipendi-

ncmu in družbenemu izobraževanju 
delavcev bodo v kolektivih morali 
posvečati več pozornosti.  ̂ ^

jo . 'T o  velja zlasti za v i ^  in 
visoke šole in delno tudi za 
srednje.

Na vi.^ih šolah prejema kadrovsko 
Štipendijo enajst študentov, socialno 
32; na visokih kadrovsko 31, social  ̂
no 67. Za ostale študente ni podat
kov. Številke nas opozarjajo, ua zelo 
niajhen del študentov usmerjajo, 
druge pa izpuščajo iz rok, čeprav že 
trenutne potrebe zahtevajo drugač
no ravnanje. Niti načrti za razvoj v 
prihodnjih letih niso več skrivnost, 
torej bi si morali postopoma zagoto
viti zasedbo strokovnih delovnih 
niert z načrtnim štipendiranjem.

Za srednje šole so podatki bolj 
razveseljivi: kadrovdco štipendijo 
prejema 95 dijakov, socialno 221, 
šola —  ■
skrbli
^ la  pa se jih 510. Se bolje }c po- 

•u za izobraževanje v poklic-
nih šolah: tam je usmerjenih 381 
ovršine ki '‘Vencev, ki prejemajo vajendco na-
_ Posadili - 8^*^o. Socialno štipendijo dobiva 99
H ercev. Vseh skupaj se šola 473.
. Občindca organizacija ZK opozar- 

delovne organizacije, naj čimprej 
Vežejo nase več študentov, tistih, ki 
?9 niso prejemali kadrovskih
štipendij. Zaposleni naj bi razen tega 
prejeli načelo, da bodo izobraževali 
cc strokovnjakov, kot jih trenutno 

potrebujejo, in da bodo z večjimi 
^^cndijam i usmerjali študente v 
^ k lice , za katere sicer ni zanima
nja, Tudi dopolnilnemu strokov-

ZA ŠOLO SE MUDI

V Leskovcu je letos predvidena 
gradnja prve faze nove šole. Tega 
dela ni več mogoče odlagati na kas
nejše obdobje. Stiska v stari šoli je 
zelo velika. Na vrsti je tudi gradnja 
delavnic in igrišča za Šolski ccnter. 
Med letošnje investicije sodi Se 
vzgojnovarstvena ustanova v Krškem 
ter nekaj manjših del, ki bodo 
omogočila postopen prehod na celo
dnevno šolanje.

PET IZMEN NA MORJE

Takoj po zaključku šolskega leta 
bodo odšli na letovanje otroci iz 
Krškega, Zdol in Dolenje vasi. Počit
nice v Poreču bodo uživali od 26. 
junija do 10. julija. V orugi izmeni 
bodo letovali otroci iz obn\očja Se
novega, Gorenjega Leskovca in 
Koprivnice. V tretji, izmeni bodo ob 
morju šolarji iz Ixskovca, Velikega 
Podloga in Rake, v četrti otroci iz 
Brestanice in v peti otroci iz Kosta
njevice in Podbočja. V vsaki izrneni 
bo letovalo nainanj 80 otrok, ki so 
potrebni okrepitve in ki bodo lahko 
izkoristili priložnost za pouk plava
nja. Okoliške šole nimajo bazenov, 
zato večina otrok ne obvlada te pre
potrebne veščine.

Dipl. pedagog Jože Bogovič (na sliki levi) je staršem pripravil predavanje o prednostih celodnevne šole. 
Kot je dejal, je sam naziv te šole neustrezen. Mnoge starše odvrača. V resnici otroci ostajajo v šoli ob 
vrsti najrazličnejSh aktivnosti le za slab delavnik. Čeprav dvo-, v bližnji prihodnosti pa grozi celo še 
tri-izmenski pouk ne onemogoča uvedbo celodnevne šole, se nanjo resno pripravljajo. (Foto: Želez
nik)

Strah pred tretjo izmeno
Sevniška osnovna šola ima prva v pokrajini oblikovano popolno sveto

valno službo - Ugodna strokovna zasedba učiteljev

v  nedeljo je sevniška osnovna šola Savo Kladnik priredila zadnji 
roditeljski sestanek za starše v tem šo l^em  letu. Ker je na tej šoli v 
34 oddelkih 1.011 učencev, so roditeljski sestanek pripravili v dvo
rani sevni^ega Partizana, ki je bil ob tej priliki nabito poln.

šča letno ponavadi za dva oddelka. 
Namesto, da bi se lahko veselili, jih 
je pravzaprav groza pred cek)letno 
malo šolo, saj ta terja tri dodatne 
oddelke. Kot računajo, bo leta 1977 
in 1978 treba odpreti še več oddel
kov. Velik je pritidc staršev na od
delke takoimenovai\ega podaljšane
ga bivanja ali šolsko varstvo. Za 
usmerjeno izobraževanje sevniška 
šola v začetku laHco ugodi kadrov
skim zahtevam, seveda pa nima pro- 
stordcih pogojev. Rešitev je edino v 
čimprejšnji gradnji nove šole, za kar 
bi bilo treba kar 35 milijonov dinar
jev! Zaradi tega je bil na sestanku 
upravičen poziv ravnatelja šole ob
čanom, naj si prizadevajo najti reši
tev. Boleča je ugotovitev iz ravna
teljeve razprave; „V sestavi podruž
ničnih šol sevniške šole so še take iz 
časov Avstroogrske, medtem ko v 
nekaterih sosednih občinah že pre
morejo šole z bazeni in drugimi na
pravami. Naša družba bi morala 
skrbeti za bolj.enotno opremljenost 
osnovnih šol, saj se najmlajši lahko

Sevniška osnovna šola je po 
učnem u ^ e h u  (97 odst.) v zlati sre
dini slovenskih osnovnih šoL Po ka
drovski zasedbi se lahko kosa cek> z 
brežiško gimnazijo; premorejo nam
reč osem učite^ev z visoko izobraz
bo. Ravnatelj France Pipan, dipL 
politolog, pa je dejal, da še vrsta uči
teljev ob delu u^ešno  izredno študi
ra in bo izobrazbeni sestav učitelj
skega zbora v bodoče lahko še bolj
ši. sola razpolaga tudi s popolno 
svetovalno službo, v kateri delajo di
plomirani pedagog in psiholog ter 
socialni delavec.

Žal pa se lahko sevniška šola „za
duši" zaradi prostorske stiske. Če
prav je novo šolsko poslopje staro 
šele desetletje, ga priliv otrok prera-

»Dolenjski list« 
v vsako družino

le tako nadejajo enakega starta v živ 
Uenje!“

ALFRED ŽELEZNIK

SevniškI paberki
SPET VPIS -  Zavod za kulturo 

in prosveto v Sevnici spet vpisuje v 
številne oblike izrednega in večerne
ga izobraževanja (od večerne' osem
letke do vige kadrovske in komerci
alne šole) vsak delavnik. Šolanje st 
bo pričelo v jeseni. Tisti, ki so se 
vpisali lani, so bili izredno zadovolj
ni, saj je zavod marsikateremu delav
cu približal šolo.

DOPOLNILNI POUK OBVEZEh 
-  Sevniška osnovna šola bo v krat 
kem razposlala obvestila staršem, di 
se mora njihov šolar udeleževati do 
polnilnega pouka. Za izostajanje s( 
predvideni isti vzgojni ukrepi, ki ve

tajo za izmikanje rednemu pouku 
animivo je, da ob koncu takega po 
uka ni izpitov.

»Da ne bi ostalo le breme!«
Žene se uspešno uveljavljajo tudi v delegaciji krajevne skupnosti • Šent 

lovrenc: kar štiri in pol odstotka dohodka dajejo za samoprispevek

Frančiška Grošelj in Milka Kotar sta članici delegacije v šentlov- 
renski krajevni skupnosti. Obe sta zaposleni v računovodstvu tre
banjske Kmetijske zadruge.

Francka Grošelj se je potegnila za 
svojo krajevno skupnost na ločeni 
seji zbora krajevnih skupnosti tre
banjske občinske skupščine, ki je 
bila zaradi delitve letošnje pomoči 
razširjena še s predsedniki svetov 
kr^evnih skupnosti. ,Ker je zahtev
kov krajevnih skupnosti veliko, sami 
pa so se poleg 1,5-odst. občinskega 
samoprispevka spomladi odločili še 
za 3-odst. krajevni samoprispevek za 
posodobljanje cest, je opozorila, da 
je visok delež občanov KS Sentlov- 
renc jemati kot soudeležbo.

Hkrati je izrazila bojazen, da na
zadnje ne bi bili ob pomoč, ostale 
pa bi jim le obveznosti od samopri
spevkov. „Ne bi radi vedno ostah na 
repu med kraji, ki zaostajajo," je 
poudarila, nam pa sta skupaj z 
Milko povedali, kako delavni so lju
dje iz njenih krajev. „Od Sentlovren- 
ca pa vse do Velikega Gabra je 
znano semensko področje. Ženske 
že rano odhajajo sleherni dan na 
trge v mesta z zavoji semen. Kmetij
ska zadruga je tod razvila pridelo
vanje semenskega krompirja,” hvali 
svoje sovaščane Milka Kotar,

Poglavitna ovira v razvoju te kra

jevne skupnosti je predvsem 
makadamska cesta, Francka Grošelj

Mirenčani
pripravljeni
Mirenska krajevna ^  up no st slavi 

krajevni praznik v spomin na akcijo 
novomeške in mokronoške partizan
ske skupine, k i j e  leta 1942 napadla 
fašistični vlak na Mirni,

Ko smo se o tem pogovarjali z 
Ludvikom Golobom, članom 
družbenopolitičnega zbora občinske 
skupščine in aktivistom mnogih or
ganizacij z Mirne, je lahko povedal 
že mnogo podrobnosti, čeprav je bi
lo takrat do prireditve še daleč. „Ob 
tej priliki se bodo zbrali borci 3. ba
taljona vojske državne varnosti, ki, 
čeprav imajo domicil v občini, ve
dno prihajajo na Mirno, ker se je v 
njegovem sestavu borilo mnogo Mi- 
renčanov. Organizacije ZRVS se bo
do pomerile v običajnili tekmoval
nih disc^linah že 4. julija dopoldne. 
Glavna prireditev bo ob 15. uri

Francka Krošelj (levo) in Milka Kotar (desno) sta sodelavki v 
računovodstvu trebanjske Kmetijske zadruge, po delu in obvez
nostih v gospodinjstvu sta delavni tudi v delegaciji KS. (Foto: 
Železnik)

se z žalostjo spominja časov, ko jc 
bilo le govor, da bi Kolinska gradiU 
svojo tovarno v Sentlovrencu 
„Sedaj je na Mirni. RekU so nam, dž 
nimamo ustrezne ceste, niti železni 
ška postaja takrat še ni bila urejena 
Kar 200 ljudi si služi kruh slehem 
dan izven občine. Tudi naše edine 
podjetje. Mizarstvo Hrast, bi lahke 
še bolje napredovalo, če bi bik 
boljša cesta. Sedaj je v njem zaposle 
nih 19 delavcev. Letos bi vsekakoi 
radi začeli asfaltirati cesto od Mak 
Loke do meje z VeUkim Gabrom 
Pri tem upravičeno računamo tud 
na družbeno podporo,**

A, ŽELEZNIl

Iz kraja v kraj
SAMO RACUN b o  „v  REDU* 

-  Delavci trebanjskega komunalne 
ga poc^etja so sc prav slabo odrezal 
pri izd[elavi ploščadi na mokro no 
škem gradu. Namesto tega, da b 
imel človek pri hoji po njej obču 

,tek , da hodi po ravnem, so naredil 
nekaj takega kot pri mokronoški ka 
nalizaciji. Voda namreč ostaja v lu 
žah, tako da bi ob dežju bilo naj 
bolje,nositi škornje. Ker pa je plošči 
predvklena za krst na kresno noč 
na ploščo ne bo smel nihče bre: 
Scornjev, ker drugače ne bo ime 
kam dati praprotnega semena. Naj 
bolj resni larfarji že grozijo, da ko 
munalcem ne bodo priznali celotne 
ga računa!

LUKOVK DOBI AVTO -  Prosto 
voljno gasilsko društvo Lukovk bo ' 
nedeljo popoUne izročilo nameni 
nov gasilski kombi. Ob prizadev 
nosti gasilcev, razumevanju obča 
nov, bo tako število gasilskih avto 
mobilov v občini spet bogatejše 
Vnema društev je vredna pohvale.

roC iST IL l PAPIR -  Ob zadnj 
ak cp  Rdečega križa za zbiranje pa 
pirja v človekoljubne namene so si 
izkazali vsi večji kraji v trebanjsk 
občini. Avto v svoj kontejner ne b 
mogel spraviti več, kot so nanosil 
pridni podmladkarji. Vsega stareg: 
papirja seje nabralo za 6,5 tone.

TREBANJSKE NOVIC



rr7o^° čem sklepaš, da pri nas v 
“AJ>ni vse v redu?

v dveh letih niste mogli 
sniciti sklepa, ki ste ga kar tri-

sprejeli.

Drobne iz Kočevja
za odCjE M A R I C E  Košarice 
uliQ,metavanje smeti so po mestnih 
Ptooč z^menJa ^ z večjimi. Nove so 
strancu ̂ . za »zpraznjevanje. Po 
V „.7  ̂ ulicah pa so ostale še stare.

Motiin U Je več reda ‘n sna8e- 
lih h, 53010 nabiti plakati po steb- 
dati ^ar bi morali prepove-

* ““J tako uničujemo drevje.

NJA - S  ZALOGE IN DRAGI- 
bfcigj jpbd išča  so polna vseh vrst 
radio'i ■ e*km  50 polni časopisi, 
« W "  teJevizija. Cene so vsak dan 
de. k y le’, .se človek več ne znaj- 
vse mJ .e^ i°  inšpekcije? Imamo 
tfo dpi j  ? kontrole, od upravnih 
nob * V* * >  Potrošniki pa nimajo 
hodi,:; zaščite. Tisti z manjšimi^o- 
j° „  {J več otroki že komaj zmore- 
Inflaciia n-°’ k-le Je Pa še ostalo! 
sti, a b' ? ilnese težave in nevšečno- 
faždpiit- v 1 morali enakomerno po- 

,, ^e sm° tovariši.

* 'eNV S T A R ? F ^ Vliam° * ^Podjetip v . STARCEK! Poziva
tektnmra 0 , v? i s0 se hitro odzvali

 ̂sreče. in imeli so tudi dokaj
i> dobi); S* rednem žrebanju so
Wega in KUPno kar ^8 steklenic rde-

oeiega prvovrstnega vina.

S‘e z e ^ Lu°  REKREACIJE -  
skoraj v “ mete za trim imajo že 
^°čeviu v em večjem kraju, le v 
°enter a ne' šmarno lep športni 
Šport Mi P.redvsem za tekmovalni 

^«kor v h hi se lahko zganila
ureHi/11® krajih in tudi sama 

‘{y°dstvor.1a;r S?veda P°d strokovnim 
?^°2liu 5 m s.̂ ezo sije mladina v 
človek ^  , zSradila. Je bil tam pač 
•Ko. ’ 'J e *mel smisel za organiza-

Na svečanosti v NAMI v Kočevju so pred kratkim podelili članske 
izkaznice več kot 100 mladincem in mladinkam iz osnovnih organi
zacij ZSM NAMA, Agroservis in Trgopromet. Kulturni program so 
izvedli učenci osnovne in glasbene šole. (Foto: J. Primc)

Klub bi lahko že imeli
Vsa mladina bi se morala složno zavzemati zanj 

Delovni načrti odsev hotenj vse mladine

; otr o ke  VIETNAMA

Ropeviu  ̂ Seškovem domu v 
r^lCEF J^sebni prireditvi za
^oniVipj denarno pomoč otro-

'̂ ČEUSKE NOUICE

''"••■iul.

edgovarja

Aktiv mladih komunistov kočev
ske občine je prejšnji teden razprav
ljal o uresničevanju sklepov kongre
sov ZSM Slovenije in ZK ter o neka
terih drugih zadevah. V občini je ze 
veliko mladih komunistov, zato so 
tokrat vabiU na sejo Ic delegate iz 
posameznih 0 0  ZK in člane pred
sedstva občinske konferend: ZSM. 
Tak način sestajanja aktiva mladih 
komunistov bodfo uveljavili tudi v 
bodoče.

Na sestanku so sc dogovorih, da 
bodo mladi komunisti pobudniki 
razprav o mladini na skupnih sestan
kih 0 0  ZK in ZSM, da bodo pobud
niki nadaljnjega ustanavljanja 0 0  
ZSM v krajevnih skupnostih, TOZD, 
šolah in povsod, kjer mladi delajo in 
živijo.

ZMAJ NA IGRIŠČU

Sptošno gradbeno podjetje Zidar 
iz Kočevja je po načrtu inž. arh. 
Marjete Rupnikove zgradilo pri 
novih stanovanjskih blokih ob Tur
jaški cesti v Kočevju otroško igrišče, 
opremljeno s peskovnikom in različ
nimi elementi za igro in razvedrilo 
otrok. Iz betonskih cevi različnih 
profilov so oblikovali tudi zmaja, ki 
ga bodo v kratkem, Jco bo vreme 
'uho in lepo, fantazijsko poslikali 
učenci osnovne šole Kočevje pod 
vodstvom likovnih pedagogov Ivana 
Brudarja *in akademskega kiparja 
Staneta Jarma.

V. 1.

Tudi. ostali sklepi se nanašajo na 
organiziranost in delo mladih, njiho
vo sodelovanje z ZK, sprejemanjem 
v ZK in sodelovanje z drugimi orga
nizacijami in organi.

Mladinci so posebno poudarili, da 
morajo biti delovni programi mla
dinskih organizacij odsev potreb in 
želja mladine. Pri tem so spet opo
zorili, da v Kočevju še vedno ni 
mladinskega kluba. Menili so, da bi 
ga žc imeli, če bi bila mladina bolj 
složna, se pravi, če bi se zanj zavze
malo vse članstvo ZSM, ne pa le 
občinsko vodstvo ZSM.

« J. P.

OVIRAN RAZGLED

Ena najlepših razglednih točk je 
prav gotovo Mestni vrh nad Ko
čevjem. Skoda, da je zaraščen z 
grmovjem, ki ovira obiskovalca. 
Morda bi Turistično ali Planinsko 
društvo zgradilo razgledni stolp, ki 
bi omogočil pogled na kočevske na
ravne lepote. Tudi obiskovalcev bi 
bilo potem več.

V . l .

GIBANJE PREBIVALSTVA

V maju je bilo na območju mati
čnega urada Kočevje osem porok, 
rojstev pa ni bilo. Umrla sta: Jože 
Žnidaršič, Breg pri Kočevju 6, upo
kojenec, star 55 let in Rozalija Zu
pančič, Rapljevo 3, gospodinja, sta
ra 80 let.

Samoprispevek za asfalt
Referendum v Globeli

Ugodili trgovcem in 
krajši delovni

bodn zaposlene žene dejale, 
L®̂ °vnim kar med svojim
 ̂ ’̂ rgovin^*°"^ krenile v nakupe

p •

S'*Nški

Občani naselja Globel so 
pred kratkim na zboru občanov 
sklenili,,da bodo razpisali refe
rendum za uvedbo krajevnega 
samoprispevka. Krajevni samo
prispevek bo razpisan za obdob
je petih let, to je do 1. avgusta

zobotrebci
^ e t i S ,  \  SAN MARINO 
Piraji a Zadruga Ribnica bo orga- 
**kt v n -r- sv.0Je člane dvodnevni 

. ^ujo  in tudi v San Marino.

^  M  BREŽ -  Prebivalci 
* o .  Tph 0nčno d°t>ili asfaltno p k: m so prevlekli z asfaltom 

ifi M>i’ču Se odcepi od glavne pri
if

|S N5 K ČEBELARJEV -
3 r *  so , mSkc8a čebelarskega dru- 
& N d i  nC, i^ ed kratkim sestali na 

deiu ad Ortnekom in pogovorili 
6 ^ o r g a n iz a c i j e .

'  NcCEM KMALU k r u h  “
rj*pitj vi u Gregorja ne morejo
?°taio I  . v trgovini, zato ga 
h°% pcči- Vzrok, da nc

• sem kruha iz ribniške 
tf v °> da’ î e Ŝ ha  cesta. Zvedeli pa 
^.I°*ili Lr . ^ o  s 1. julijem tudi sem 
* °klet h^h’ in sicer vse do takrat, 
[jt cesta prevozna.

jjS z g r a d b a  -  Pri proda-
h^^io „ V Sodražici pripravljajo 
"itličju i°Ye stavbe, ki bo imela v 

tanova° •a*e’ V dv nadstropjih

M. G.

► ^ N E  SPREMEMBE

^jlji skupščina Ribnica je na 
A a  .‘ Potrdila spremembe zazi- 
kJJ*0{je Ucrta za Ribnico in sicer za 
ij bo ^ 28 gozdarskim domom, 
]t*a 0£ soka stanovanjska gradnja 

Za Pfi novem domu
° močje za zdravstvenim 

n«* sPrcmemba še ni do- 
C  JPrei. rjena - Dopolnitve so bile 

viavJ uni spremembami mesec 
Vni razpravi.

BOSA K O W A C E \ / A  

KOBILA

Nekdaj, šc pred vojno, je ime
la ugledna Pickova trgovina )f 
Ribnici vedno lepo pobarvana 
železna vrata in polkna. Kako pa 
je danes? Vse je zaijavelo in 
okrušeno, da se skoraj ne vidi 
več barve. Ta brezbrižnost kazi 
glavno ulico. Prav ta trgovina pa 
sama prodaja barve! To je slaba 
reklama za podjetje, saj bi vse 
lahko spravib v red z malo dobre 
volje in.malenkostnimi stroški.

Seveda bi se našlo po Ribnici 
šc več podobnega, kar sicer 
Ribničandv ne bode v oči, ker 
so tega že vajeni, tujce pa.

letos do 31. julija 1980. Na
menjen bo sofinanciranju asfal
tiranja ceste skozi naselje Glo
bel.

Samoprispevek bo znašal za 
vsako hišo 5.000 din; toliko 
bodo plačali tudi morebitni gra
ditelji novih stanovanjskih hiš. 
Graditelji • počitniških hišic 
bodo plačali pol manj, se pravi 
2.500 din.

To odločitev občanov Globe
li mora s sklepom potrditi še 
zbor delegatov krajevne skup
nosti Sodražica, nakar bo velja
la.

- C -

Gasilsko slavje
65 let GD Vel. Poljane

Strumno so gasilci Velikih Poljan 
korakali skozi vas na paradi ob 
65-lutnici obstoja društva. Dolgo
letni predsednik društva Slavko 
Ivanc je v govoru nanizal delo in 
uspehe zadnjih 30 let. Na svečanosti 
so sc spomnili tudi vseh va.ščanov, 
posebno še gasilcev, ki so darovali 
življenje za našo osvoboditev.

Na proslavi so odlikovali tudi tri 
najstargše gasilce, in sicer Stefana 
Ambrožiča, Filipa Andoljška in 
Ak)jzija Ivanca, ki so vrsto let zvesto 
sodelovali v vaški gasilski četi. Vsi 
trije so bili tudi borci za severno 
mejo.

Svečani del sbvja je potekal -v 
vedrem vremenu, žal pa jč veselemu 
deluf nagajal dež, kar pa razpolože
nja ni preveč motilo.

Gasilci so nam vedno bolj potreb
ni, zato sodelujmo z njimi in jim 
pomagajmo. Na Poljanah manjka 
tudi sodoben gasilski dom.

V. P.

Nekaj mladinskih
NOVI PREDSEDNIK IN 

TAJNIK -  Za novega predsednika 
organizacijo ZSM občine Ribnica je 
izvoljen Albin Mikulič iz Grčaric, ki 
je zaposlen kot ključavničar v 
RlKO; Alojz Zbašnik, tehnik iz 
INLESA, pa je novi sekretar.

DANES KONI'ERENCA -  Volil
na konferenca ZSM občine Ribnica 
bo danes, 19. junija. Morala bi sicer 
biti že 25. januaija, a je bila zaradi 
preobremenitve čbnov vodstva in 
zamenjave predsednika in tajnika 
odložena.

MLADINSKI DELEGATI -  De
legati mladinske organizacije občitle 
Ribnica za občinsko konferenco 
SZDL so Alojz Lavrič, Milan Glavo- 
njić in Alojz Zbašnik. Delegata 
mladine v krajevni skupnosti Ribni
ca pa sta Viktorija Skrabec in Nino 
Leban.

NOVI PREDSEDNIK V LONČA
RU I -  Novi predsednik osnovne 
organizacije ZSM Dolenja vas je 
Anton Henigman. Zamenjal je do
sedanjega predsednika Staneta 
Kromarja, kije pri vojakih.

NAJBOLJŠA ORGANIZACIJA 
-  Osnovna oiganizacija ZSM Šival
nice BPT na Hribu v Loškem poto
ku je med najbolj delavnimi v obči
ni. Imajo delovni program za vse 
leto. Naloge tudi vestno izpolnju
jejo.

M. G.

Reorganizaciji sledi - delo
Predsednik OK SZDL Niko Požeg, podpredsednica Ema Šuica, sekretar pa 

Anton Marentič - V črnomaljski občini 13 krajevnih konferenc

Na seji občinske konference SZDL Črnomelj, ki je bila prejšnji 
četrtek, so izvolili nove organe konference. Tako je novoizvoljeni 
predsednik občinske konference SZDL Niko POŽEK, za podpred
sednico Je bila izvoljena Ema Šuica, Anton Marentič pa bo sekretar 
OK SZDL.

nom deluje v črnoma^ski občini 13 
krajevnih konferenc SZDL, ki imajo 
svoje izvršne odbore kot politične 
izvršilne organe, v katerih so zasto
pani tudi delegati drugih družbeno
političnih organizacij. Taka organi-

Z zadnjim konstituiranjem občin
ske konference SZDL so v črnoma^- 
ski občini končali obdobje reorgani- 
zacye SZDL po načelih, ki so jih 
uzakonili nova ustava in statut 
SZDL Slovenge ter pravila prejšnje 
konference SZDL.

Socialistična zveza delovnega 
Uudstva je demokratična zveza vseh 
delovnih ljudi in občanov ter vseh 
organiziranih socialističnih sil. Kot 
najširša družbenopolitična osnova 
samoupravljanja omogoča, da v njej 
združeni delovni ljudje in občani 
uveljavljajo in tudi uresničujejo svo
je interese in potrebe. S tem name-

ziranost SZDL pa je frontna, saj 
združuje vse občane.

Že pred časom pa so dolenjske 
občine sprejele dogovor o ustanovit
vi medobčinskega sveta SZDL. 
Občindce konference Socialistične 
zveze so namreč spoznale, da neka
tere zadeve presegajo občinske me
je. Pomembnost sveta je zlasti v 
tem, da preprečuje zapiranje v ozke 
občinske meje.

L. T.

Predstavljen domačinom
V dneh od 9. do 20. junija je v črnomaljski knjiž-. 
nici odprta razstava o življenju in delu Mirana

Jarca

UCENCI 

IN SAMOPRISPEVEK

TUDI So l a r j i  so  s o d e l o 
v a l i  -  v  akcnah za izvedbo refe
renduma so sodelovali tudi učenci 
osnovne šole, ki so s transparenti 
hodili po mestu in pozivali občane, 
naj glasujgo za samoprispevek, saj 
bo prav od denarja, ki se bo tako 
zbral, odvisna prihodnost naših šol

V prostorih črnoma^ske knjižni
ce si bomo še jutri lahko ogledali 
razstavo o Miranu Jarcu, ki jo je pri
redila Ljudska knjižnica Črnomelj v 
sodelovanju s Studijsko knjižnico iz 
Novega mesta. Tako so v Črnomlju 
počastili spomin na domačina 
Mirana Jarca, saj prav letos mineva 
75 let od njegovega rojstva in 33 let, 
odkar je na Pugledu v kočevskih 
hribih padel.

Razstava prikazuje delo in tudi 
življenje Mirana Jarca. Tako si lahko

Otvoritve razsta.ve o^življenju in delu Mirana Jarca sta se udeležili 
tudi njegovi hčerki Marija in Eka ter njegov prijatelj Božidar Jakac, 
ki je nekaj Jarčevih del tudi ilustriral. (Foto; Marjan Švirt)

bia
novomeški dobi od 1915 do 1918, 
razstavljen je izbor pesmi v periodi- 
kih po letu 1918 ter prozna in 
dramska dela, ki so bila objavljena v 
periodikih. Prikazani pa so tudi ro
kopisi in dela, ki so nastala v parti
zanih. Slike, ki prikazujejo nekatere 
dogodke iz pesiukovega življenja, pa 
povezujejo njegovo delovno in 
osebno živ^enje v zaokroženo 
celoto.

Na otvoritvi razstave 9 .Junga so 
se med ostalimi zbrali tudi Jarčevi 
hčerki Eka in Marija ter njegov pri- 
jate^ Božidar Jakac. Življenje in 
delo Mirana Jarca je v uvodnih bese
dah predstavila Lea Grabrijan, vodja 
knjižnice v Črnomlju. Božidar Jakac 
pa se je spominjal doživljajev s 
pokojnim pryateljem. Učenci osnov- j 
ne šole Mirana Jarca iz Črnomlja so 
prir^ili doživet kulturni program, 
člani novinarskega krožka osnovne 
šole pa so se z gosti, ki so Jarca 
osebno poznali, pogovarjali o njego- h] 
vem življenju in delu. 'V

Pesnik, kritik, dramatik, pisatelj io 
in prevajalec Jarc, ki se je rodil v m 
Črnomlju, je v svojemTojstnem kra- iv, 
ju prvikrat predstavljen. Bogato in .n 
zanimivo razstavo si je ogledalo veU- 
ko občanov, zlasti šolarjev.

Za razvoj bodo vsi prispevali
Delegati zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in 

družbenopolitičnega zbora m etlice občine so na skupni seji spreje
li izhodišča za izdelavo družbenogospodarskega pl^a občine za 
obdobje od 1976 do 1980.

Družbeni razvoj v prihodnjem 
obdobju bo v veliki meri odvisen od 
doseženega gospodarskega razvoja, 
zato bodo v občini storili vse, da 
bodo povečali produktivnost. To pa 
bodo dosegli z večjo rack>nalizacijo 
proizvodnje, s stimulativnimi oblika
mi nagrajevanja in s prehodom na 
intenzivne oblike go4)odarstva. V 
prihodnjem obdobju se bo v občini 
še nada^evak) povezovanje v gospo
darstvu in negospodarstvu ter druž
beno dogovarjanje med gospodarski
mi in negospodarskimi dejavnostmi. 
Ob predvkleni večji proizvodnji v 
občini bodo lahko zaposlili več de
lovne sile, zlasti moške. Ob vsem 
tem pa bodo tako gospodarske kot 
negospodarske organizacge izdelale 
protiinflacijske programe, da bi 
zmanjšali številne negativne posledi
ce inflacye.

Vzporedno z večanjem produk
tivnosti se bodo v metliški občini 
izboljšale življenjske razmere obča-

NEKAJ METLIŠKIH..

Vedno več Metličanov 
ima svoje vikende na hrib
čku Veselica. Ce se ga od 
časa do časa nalezejo, jim 
vsaj nihče ne more očitati, 
da njihova zabava ni bila na 
višini.

Prebivalci vasi Grabro
vec, Radoviča, Drašiči, 
Slamna vas, Griblje, Dobra- 
vice komaj čakajo, da udari 
ponoči kje v bližini strela. 
Edino v tem primeru imajo v 
vasi nekoliko svetlobe.

Poklicni gasilec v pod
jetju ne sme imeti enodnev
nega dopusta samo takrat, 
kadar zaseda delavski svet 
podjetja, zato da je vedno 
pri roki in da je pripravljen 
za gašenje preveč razgrete 
situacije.

nov. Dosledno se bodo zavzemali za 
odpravljanje neupravičenih socialnih 
razlik v občini, ki so posledica nedo- 
grajenosti našega družbenega siste
ma.

Na osnovah zvezne in republiške 
ustave bodo v metliški občini na-

V brigadti
'O bčinska konferenca 

ZSMS poziva mladince in 
mladinke, zlasti študente in 
dijake, naj se v čim večjem 
številu prijavijo v mladinske 
delovne akcije. Prijave bodo 
zbirali na O b č in ^ i  konfe
renci ZSMS Metlika do 25. 
junija. Delovne akcije bodo 
potekale na Kozjanskem od 
20. julija do 10. avgusta, v 
Brkinih pa bodo mladi bri
gadirji delali od 10. avgusta 
do 30. avgusta. Pričakujejo, 
da se bo te solidarnostne 
akcije udeležilo kar največ 
mladih tudi iz metliške obči
ne.v:

NOVA SESTAVA SZDL

V četrtek, 12. junija, se je v 
Metliki na svoji prvi seji sestala 
novoizvoljena konferenca 
SZDL. Novi predsednik Občin- 
dce konference SZDL je Milan 
VAJDA, za sekretarja pa je bil 
izvoljen Alojz VESELIC. Izvoli
li so tudi novo predsedstvo in 
več svetov. Tako bodo v pri
hodnje delovali svet za družbe
noekonomske odnose, svet za 
vzgojo, izobraževanje in kultu
ro, svet za kmetijska vprašanja, 
svet za socialno politiko in 
zdravstvo ter svet za družbeno
ekonomski in politični položaj 
žensk.

da^evali izgradnjo političn^a in 
gospodarskega sistema ter samo
upravnih družbenih odnosov. Težili 
bodo zlasti k učinkovitemu detova- - -- 
nju delegatskega sistema, k ije  doslej'>n 
najviša obl&a demokratičnega 
odločanja.

Pomembno vlogo bo v prihod
njem obdobju imelo tudi izobraže
vanje in strokovno izpopolnjevanje 
občanov.

L. TOMIC

Sprehod po Metliki
DELAVNI FOLKLORISTI -  

Mladinska folklorna skupina je 
vedno bolj aktivna. Pred kratkim je 
nastopila na jurjevanju v Črnomlju, 
na Dobravican ob tovariškem sreča
nju borcev železničarjev ob 30- 
letnici svobode, v soboto pa se bodo 
udeležili srečanja folklornih skupin 
v Samoboru. Mlade folkloriste vodi 
Janči Bračika.

125-LETNICA -  Mestna godba 
na pihala praznuje letos 125-letnico 
ustanovitve. Zato nameravajo pri
praviti proslavo, pomembnejše pa bi 
bilo, ako bi ob tem visokem jubileju 
tovrstna dejavnost dobila več pod
pore. Godbenike u^ešno vodi že 
vrsto let Ivan Jerina mlajši.

PIHALA IN TROBILA -  Žetlalj 
časa razmišljajo, da bi odprli pri 
glasbeni šoli tudi oddelek za pihala 
in trobila, ker je med mladino veliko 
zanimanja za te inštrumente. Prav bi 
bilo, če bi akcijo denarno podprla 
kulturna skupnost.

TEREZA KESO VIJ A -  Prejšnji

Petek je pred polno dvorano doma 
artizana nastopila pevka lahkih not 

Tereza Kesovija. Kaže, da ljudem 
manjka podobnih prireditev, zato bi 
jih veljalo v poletnih mesecih pripra
viti še več. Obisk ni problem.

o d o jC ki in  j a g e n j č k i  -  Ko
se prevesi cesta čez Gorjance na 
belokranjsko stran, stoji domala 
pred vsako gostilno električna na
prav^ za pečenje odojčkov in ja
genjčkov. Ljudje, posebno turisti, 
radi posegajo po tej specialiteti. V 
Kamanju na hrvatski strani na pri
mer Sl morate okusno pečenko 
rezervirati dan poprej.

metliški tednik



Zaloge prehitro naraščaje
Ribniško gospodarstvo dosega lepe uspehe, obe

tajo pa se tudi težave - Vrniti preveč vzeto

Gospodarstvo ribniške obči
ne je brez TOZD, ki imajo se
dež OZD v drugih občinah, 
doseglo lani v primerjavi z le
tom prej naslednje rezultate: za 
64,5 odstotka večji celotni 
dohodek, za 83,5 odstotka 
večji družbeni proizvod, za 
89,3 odstotka večji dohodek, 
za 2543  odstotka večje sklade, 
za 35,9 odstotka je bilo več 
izplačanih osebnih dohodkov 
pri 0 , 6  odstotka povečanem 
številu zaposlenih. Povprečni 
mesečni čisti osebni dohodek je 
bil večji za 40,3 odstotka. Za 
pogodbene obveznosti je plača
lo gospodarstvo 54,2 odstotka 
več, zakonskih obveznosti pa 
kar za 2 2 1 , 6  odstotka več.

Ugodni podatki o rasti 
proizvodnje so se nadaljevali tudi v 
prvem četrtletju letos, saj je bil v 
primerjavi z istim obdobjem lani 
dosežen za 42,4 odstotka večji ce
lotni dohodek, 41,7 odstotka večji 
dohodek, 40,7 odstotka večji druž
beni proizvod, 36,3 večji ostanek 
dohodka za sklade, število zaposle
nih je porastlo za 4,8 odstotka,

povprečni osebni dohodki na zapo- 
• slenega pa za 5 odstotkov.

Vendar pa so tako rast spremljale 
tudi slabosti, kot so precejšnja nelik
vidnost, prehitro naraščanje zalog 
(predvsem končnih proizvodov), 
hitra rast cen surovin,.polizdclkov in 
izdelkov, naraščanje življenjskih 
stroškov, prevelik uvoz in premaj
hen izvoz.

Informacija o gospodarjenju lani 
in v prvih treh mesecih letos je bila 
tudi na dnevnem redu zadnje seje 
zbora združenega dela občinske 
skupščine. Žal, prave razprave o 
tem sploh ni bilo, kar dokazuje, da 
delegacije in delegati še ne opravlja
jo dobro svojih dolžnosti.

Vendar so sklenili, da je treba 
take analize izdelati vsake 3 mesece. 
Vanje je treba zajeti tudi tozde, ki 
imajo sedeže izven občine. Ugotovi
ti je treba tudi, če so TOZD prav 

^ obračunavale dohodek in sklade, saj 
je upravičen sum, da ga ponekod 
niso in da so se tako izognile delne
mu plačilu prispevkov, ki se obraču
navajo od teh osnov. OZD se bodo 
morale v bodoče resneje prizadevati 
za izvoz. Ugotoviti je tudi treba, če 
je bila povečana obremenitev gospo- 
da rs t^  upravičena, in če ni bila, jc 
treba gospodarst.vu preveč vzeti 
denar vrniti.

J. P.

Kako ustvariti, 
ne la deliti

Na zadnji seji zbora združene
ga dela občinske skupščine Rib
nica so imeli na dnevnem redu 
tudi informacijo o gospodarjenju 
lani in v prvem tromesečju lani. 
Razprava je bila izredno skrom
na, saj sta v njej v glavnem sode
lovala le predsednik zbora in 
predsednik občinske skupščine.

Zanimivo je, da so razprave o 
gospodarstvu in gospodarjenju 
običajno precej skromne, med
tem ko so razprave o potrošnji, 
potrebah in delitvi denarja pravi
loma zelo burne. Prav bi bilo, ko 
bi bilo obratno. Edino v proiz
vodnji, se pravi v gospodarstvu, 
se ustvarja nova vrednost (doho
dek), od katerega živimo potem 
vsi: tako zaposleni v gospodar
stvu kot v vseh dejavnostih izven 
gospodarstva. Zato bi morah vsi 
s svojimi predlogi in znanjem 
pomagati, da bo gospodarstvo 
dosegalo čim večji dohodek.

Res pa je, da je potrebno za 
razpravo o gospodarstvu precej 
znanja. Tega si delegati pridobi
vajo razen v šolah tudi na raznih 
tečajih, seminarjih in predava
njih. Žal so biU zadnji seminarji 
za delegate bolj slabo obiskani. 
Vendar bomo morali vsi občani 
odnos do pridobivanja znanja 
spremeniti. Brez znanja ni samo
upravljanja. Kdor malo ve in 
zna, ne more biti dober samo-' 
upravljalec, ne more uveljavljati 
ustavnih pravic in dolžnosti, pa 
tudi gospodariti ne more dobro.

Zaradi takega stanja so občin
ska vodstva sklenila ubrati pot, 
kakor so jo že v nekaterih drugih 
občinah. Sestankom delegacij v 
TOZD in KS bodo v bodoče pri
sostvovali tudi predstavniki 
občinske skupščine ali vodstev 
občinskih organizacij, ki bodo 
lahko dajali podrobnejša pojasni
la delegatom.

JOŽE PRIMC

V vsem povojnem obdobju so peli sodraški pevci na skoraj vseh 
proslavah in kulturnih prireditvah v domačem kraju in okolici, pa 
tudi drugod v r ib n ik  občini. (Foto: J. Pnmc)

Pojejo že dobrih 30 let
Moški pevski zbor Sodražica delu

je že ves čas po končani vojni. Sedaj 
šteje 13 članov. V povojnem obdob
ju  se je nekaj pevcev sicer izmenjalo, 
jedro pa je ostalo.

Zbor .so v preteklih letih vodili 
Stane Bartol, Majda Bitenc-Ivanc in- 
Anton Petje. Zadnje leto je zboro
vodja Andrej Petek.

Zbor ima največ težav, ker nima 
rednih vaj, oziroma ker nima doma
čega zborovodje. Ce bi bil vodja 
zbora domačin, bi lahko redno vadi
li. Sedanji zborovodja se vozi iz 
Bjež. Pevci radi hodijo<na vaje.
'  Sodraški moški pevski zbor nasto

pa na vseh proslavah in kulturnih

LANSKE KAZNI

Lani je prejel sodnik za prekrške 
ribniške občine 562 prijav, leto prej 
605, dve leti prej celo o30), skupaj 
pa je pravnomočno rešil 670 zadev, 
se pravi tudi nekaj zaostalih iz pre
teklih let. Skupno je izrekel lani 42 
zapornihIcazni, 585denarnih kazni, 
dva ukora in 19 opominov. Lani so 
znašale zaporne kazni kar 330 din, 
kar je precej več kot v letih 1972 in 
1973.

prireditvah v domačem kraju in 
okolici. Sodeloval je tudi na pevsko- 
modni reviji v Dolenji vasi, na pro
slavi 30-letnice osvoboditve v Ribni
ci in na drugih proslavah

LONČARJI O DELU IN 
RAZMERAH V KS

Skupni sestanek članov osnovne 
organizacije ZK in članov organiza
cij ZK v TOZD, ki prebivajo na ob
močju krajevne skupnosti Dolenja 
vas je bil 9. junqa, se pravi v ,,Tednu 
Komunista*' v ribniŠci občini. Na 
njem so se komunisti seznanili s 
50-letnim obdobjem pisane partijske 
besede, razpravljali so o političnih 
razmerah v Lončariji,

Če bi se pri letošnjem nalaganju bale kaj zataknilo, so imeli pri
pravljen izgovor, da je pri vseh prevozih bale pač tak običaj. Ven
dar je šlo vse zelo lepo,da so gledalci res uživali. (Foto: Primc)

Ženin lahko vrna le 
nepoškodovano nevesto
Tako so zapisali v letošnji pogodbi pri šranganju 

v Hrovači, ko so vozili balo za neveste

R ib n ik  fantje in možje so 
„naostrili^ brke, pevci glasove, 
ulice so bile polne gledalcev in 
naro<inih noš, predsednik uskla
jevalnega odbora za proslave pa 
je spet tekal ponosno sem in 

kot da je ponovno prišla v 
mbnico Milanka Bavcon.,

Vendar so prišli le pari letošnje 
Kmečke ohceti, da bi si ogledali 
,4>revoz bale po ribniško**. Zupan 
jim je dal bogate napotke, kako naj 
ponesejo iz Ribnice smeh, veselje, 
dobro voljo in ljubezen, nakar je 
ženine prepustil v obdelavo voditc- 
^ici narodnih noš, neveste pa pred
sedniku usklajevalne komisije za 
proslavo. Ženska je lepo enakomer
no porazdelila vsakemu ženinu po 
en poljub in darilo; moški pa je v 
začetku dajal nevestam le darila, 
potem se je opogumil in začel sra
mežljivo deliti še po en poljubček 
vsaki, v finišu pa je zamujeno na
doknadil tako, da je delil na veliko 
veselje gledalcev kar po dva poljub
čka.

Potem so šli pari na kosilo k 
„Cenetu**-, mi pa v grad. Fant v 
narodni noši je prinesel k paviljonu 
z jedačami tri listke in naročil:

-  Tri klobase.
-  Jc podpis? -  jc vprašala stre- 

žajka.

-  Ni pddpisa.
-  Ni klobase, -  je bil odgovor in 

pojasnilo:

ker
-  Zdm dobe klobase le gasilci, 
r je le Sobar podpisal.
Nekateri so kritizirali, da je orga

nizacija slaba, če sodelujoči v paradi 
ne dobe zaslužene in obljubljene 
klobase.

Poveljnik občinske gasilske zveze 
Anton Sobar pa je razlagal:

-  Zmešano jc, kot tisti, kije vola 
jahal, pa gaje znanec vprašal: ,J<am 
greš? * , on pa je odgovoril: „Vprašaj 
vola.**

Pivo sem namrej dobil po 8 din, 
potem pa po 1(), a so me Ribničani 
hitro potolažili:

-  Ce je dražje, je boljše!
Nato so gasilci povabili k mizi 

mimoidočega možakarja:
-  Spiček, tukaj sc usedi pa boš 

kaj za pijačo dal.
Oni pa Jim je vrnil:
-  Gasilci ga* lahko špičite, ko 

imate zraven direktotja! -  In jc 
namignil proti Sobarju.

Potem so nam za začetek zapeli 
Lončarji, končno pa Je  urezala še 
pevka ansambla Ribniški fantje tisto 
„Nestrpno čakava, da bova rekla ja 
in si izmenjala prstana**, da je na 
grajski ploščadi zaplesalo vse mlado, 
6d 9 mesecev do 90 let.

Potem sc jc začelo nalaganje bale 
po ribniško. Ko so nesli na voz po
steljo, je „Radio Ribnica** v Pavliho
vem avtu razložil:

To je skupno ležišče, ki ic 
spremljalo zakonca od poroke do 
smrti.

Potem se jc nekaj zataknilo, kar 
je radijski napovedovalec prof. 
Janez Debeljak, ki jc ta petek oprav
ljal delo Milanke Bavcon, opravičil:

-  Upoštevajte,, da so fantje spih 
že vsak po dva kozarca in zato pride 
včasih do zastoja.

Kolovrat je predstavil kot aparat, 
s katerim si je žena preganjala dolg 
čas, sicer bi ji šle po glavi neumno
sti.

Namesto pralnega stroja so nalo
žili škaf za pranje, namesto sesalca 
za prah smetišnico in metlo, name
sto vsakovrstnih Emo in drugih 
loncev pa lončene lonce, ,,v kakrš
nih so Kuhali v ribni.ški dolini fižol, 
v Loškem potoku pa bob**.

Prevoz bale in nevest so preprečili 
šrangaiji, ki so zahtevali plačilo za 
nevesto, zastopstvo ženinov pa jc 
trdilo, naj bodo veseli, da d o g o  
nevesto sploh odpeljali. Pa se jc ne
vestina stran spomnila, da je nevesta 
študirana, ženinova stran pa, da je 
hodila 6 let v en razred. In potem so 
vsak malo popustih ter sklenili 
pogodbo za odkup le za 30 goldinar
jev. Ker je nevestina stran popustila 
za 20 goldinarjev, so v pogodbi za 
odkup neveste postavih posebne 
pogoje, in sicer: „Ce ženin ugotovi 
pri nevesti kakšno hibo, mora o tem 
molčati« K deluje ne sme priganjati. 
Ce bi rada zjutraj še ležala, jo mora 
pri miru pustiti, da je ne bi spravil v 
sbbo voljo. Na rojstni dom gre 
lahko, kadar bo hotela. Mož mora 
biti do žene pravo jagnje. Ce pa na 
nevesti ugotovi kakšno resno hibo, 
jo lahko vrne, vendar mora plačati 
dvakratno ceno, se pravi 60 goldi
narjev, seveda pa mora biti ob 
vrnitvi nepoškodovana.**

Ko je bila pogodba podpisana in 
štcmpljana, so sc vsi skupaj odpeljali 
na veselico ali piknik v^grad. Vsi so 
bih dobre volje, saj je tisti dan tudi 
sonce lepo sijalo. Pa kaj nebi, koje 
vreme nadziral sam direktor Sončne 
uprave, ki je ponosno hodil od go
stilne do gostilne!

JOŽE PRIMC

Suhokrajinskî  
drobiž |

v  VEC k r a j ih  SUHE KRAJj'
NE JE SLANA pred nedavnim uiJ 
čila posevke fižola, prizadela 
tudi krompirjeve nasade, nieo* 
ko je vinski trti ujma prizanesla.

PROSLAVA PRAZNIKA KRJ 
JEVNE SKUPNOSTI ZUZ^ 
BERK, ki bo združena s 
DNEVA ŠOFERJEV IN 
MEHANIKOV bo v nedeljo, , 
ja. Začela se bo s slavnostno 
skupščine delegatov krajevne 
nosti ob 9. uri, sledil bo kult 
program s slavnostnim go''°' 
nato pa bo veselo srečanje.

DVE MOCNl PLOHI sta v PJ 
teklem tednu napravili veliko j  
na makadamskih cestah in kiaJ^ 
poteh v Suhi krajini, r a z e n  tegy 
sta prizadeh tudi poljedelske 
ture.

Pri poslopju novomeške občinske skupščine so med pripravljalnimi 
deli za nove graditve naleteli na nove grobove rimskega grobišča, ki 
ga kustos Dolenjskega muzeja Tone Knez s sodelavci sistematično 
raziskuje že dve leti. Arheologova lopata bo prinesla na dan nov 
drobec mozaika antičnega življenja Dolenjske. (Foto: M. Bauer)

AJDOVSKI GASILCI so pre ^  
nedeljo imeli zelo uspešno vese 
Kakor vsako leto je bila tudi» 
nja prireditev manifestacija 
vanja med vasmi na območju Aj

Krka pogojno obsojena na smrt
-  -

čistilne naprave za vse bolj razvijajoče Novo mesto bodo zgrajene v 
letih - Kdo vse onesnažuje lepotico dolenjskih voda

v  zadnjem času smo spet bili priče za oči in pošteno srce nelju
bemu pojavu: po Krki, tolikokrat opevani zaradi njene zelene barve 
in lepote, so plavali kosmi odplak. Umestno je torej vprašanje, 
kako skrbimo za sveži videz dolenjske lepotice, kako torej skrbimo 
za varstvo narave in človekovega okolja, katerega bistveni del je v 
novomeški občini tudi reka Krka.

4
'i.

Po podatkih Ribiške družine 
Novo mesto onesnažuje Krko 26 
tovarn ali obratov. To so „Krka**, 
SGP Pionir, Cestno podjetje, IM V, 
Novoteks, Novoles, Novotelina,
Industrija obutve. Labod, Iskra, 
Splošna bolnišnica. Komunalno
podjetje, AMD Otočec, Bor Dolenj
ske Toplice, Iskra Šentjernej, Knji- 
gotisk. Kovinar, Gorjanci Straža, 
Kremen, Fidvard Glavan -  Kemična 
čistilnica, Anton Oberč -  Kemična 
čistilnica, Doljak Roman -  Steklar
stvo, KZ avtomehanična delavnica. 
Zavod za požarno varnost, Ela in 
Kemična čistilnica Novo mesto.

Ribiči trdijo, da spuščajo v Krko 
odplake, ki uničujejo favno in floro, 
podjetja Novoteks, Novoles, IMV in 
Cestno podjetje Novo mesto. To so 
kemikalije, ki po svoji sestavi nepo
sredno škodujejo življenju v Krki. 
Ža ribe so nevarne tudi snovi, ki

vežejo nase kisik. Včasih jc bilo ob 
kanalih na tisoče drobnih ribic, zdaj 
bi jih lahko iskali z mikroskopom. 
Vsak močnejši izpust uniči ob času 
drstenja tudi ikre.

Razen tega spusti tovarna Novo
teks od časa do časa v Krko tudi 
barvila, njihovo sled je mogoče vide
ti celo v Kostanjevici.

Leta 1973 jc dobila Ribiška dru
žina Novo mesto za stoijeno škodo 
zaradi odplak 99.000 dinarjev. Naj
višje odškodnine so bile odmerjene 
Novolesu, Novotcksu, Krki (takrat 
še ni bila priključena na čistilne na
prave v Ločni), Cestnemu podjetju 
in IMV.

Ribiči so poslali leta 1973 Skup
ščini občine Novo mesto odprto 
pismo, v katerem opozarjajo na vse 
bolj onesnaženo Krko in terjajo nuj
ne ukrepe.

EETRTK0V INTERVJU

Parada naše moči
Novo mesto je pokrovitelj jubilejnih športnih 

iger Ljubljanskega armadnega območja

„Velika čast in prizfianje je, 
da je pokrovitelj udeležencev 
tridesetega športnega prvenstva 
Ljubljanskega armadnega ob
močja občina Novo mesto,** je 
poudaril kapetan JLA Miloš 
Džudovič, načelnik novomeške
ga Doma JLA, mož, ki ima na 
tej prireditvi, ki bo letos zaradi 
30-letnice osvoboditve še po
sebno dobro pripravljena in slo
vesna, na skrbi zabavno-kulturni 
spored.

„Ekipe iz enot Ljubljanskega 
armadnega območja se bodo od 
16. do 22. junija pomerile v 
vojaškem mnogoboju, atletiki,

Miloš Djudović: „Športna 
tekmovanja so sestavni del 
obrambnih priprav"

streljanju, rokometu, odbojki in 
plavanju. Dolgoletna tradicija 
armadnih športnih prvenstev 
njihova najbolj kvalitetna oblika 
je jugoslovansko vsearmadno 
prvenstvo - je neizpodbitno 
dokazala, da šport v Jugoslovan
ski ljudski armadi razvija smisel 
za kolektivno življenje in delo 
ter naravnava mladino v moral- 
no-politično in psihofizično 
trdne naslednike pridobitev 
NOB,** je dejal kapetan Džudo
vič.

Armadna športna tekmovanja 
potrjujejo moč, enotnost in 
zavestno disciplino vseh pripad
nikov JLA, telesna kultura je

sestavni del bojne pripravljenosti 
in sposobnosti naših enot, ki so 
vsak trenutek pripravljene bra
niti svobodo naših narodov in 
narodnosti ter dosežke naše 
samoupravne in socialistične 
družbe.

Športno tekmovanje pripadni
kov enot JLA je letos.v občini, 
ki je mnogo žrtvovala za svobo
do naših narodov; več kot 150 
spomenikov in obeležij NOV 
priča o bojih in ljubezni Dolenj
cev do domovine. V novomeški 

• občini je 122 nosilcev partizan
ske spomenice in 7 narodnih 
herojev. Občinska skupščina 
Novo mesto je ob lanskem ob
činskem prazniku podelila eno
tam JLA plaketo mesta Novo 
mesto za vsestransko uspešno 
sodelovanje v družbenopolitič
nem življenju in krepitvi splošne
ga ljudskega odpora. Prihodnje 
leto bo v Novem mestu zgrajen 
nov dom JLA, ki bo zagotovil še 
bolj uspešno sodelovanje delov
nih ljudi in občanov s pripadniki 
JLA, in to na družbenopolitič
nem, športnem in drugih pod
ročjih, še posebej pa pri krepitvi 
SLO.

Kapetan Džudovič je ob tem 
poudaril, da so poleg generalne
ga pokrovitelja, to je občinske 
skup.ščine Novo mesto, pokazali 
za organizacijo tega pomembne
ga tekmovanja široko razumeva
nje tudi delovni kolektivi Krka, 
Pionir, Novoteks, Novoles, IMV 
in Labod. Prevzeli so pokrovi
teljstvo nad tekmovalnimi ekipa
mi.

„Pravzaprav ni važno, katera 
ekipa bo po napornem tekmova
nju prejela v roke veliki kristalni 
pokal, namenjen zmagovalcu. 
Važno je,’ da mi vsi vemo in 
čutimo, da sta jugoslovanska 
armada in ljudstvo eno in isto. 
To bo dokazalo tudi trideseto 
športno prvenstvo ljubljanskega 
armadnega območja v Novem 
mestu,** je končal kapetan Miloš 
Džudovič.

MARJAN BAUI;R

Seveda ni mogoče reci, 
Novem mestu ni nič stoije'’̂  ̂
varstvo okolja. V dolenjski me^ 
li je na kanalsko omrežje 
nih 70 odstotkov gospodinja* 
obratov, v Sloveniji pa 
Razen tega je zgrajena tudi 
osrednje čistilne naprave 
no „Krka** v Ločni, ki liJ 
dograjena, lahko očistila 
mesta, ki šteje 40-60.000 p .̂  ̂
cev. Zadoščala bo torej za y  - 
let razvoja Novega mesta- V®  ̂
mesto še bolj razmahnilo. J® J 
Črtu tudi dodatna čistilna nap 
Ragovem logu. J

Res pa je tudi, da bo 
prava, ki zadržuje 85 odstotK , 
čistoče, popolnoma zgrajena 
15 letih.

Kaj pa do tedaj? Se spon^ 
kakšna je bila Krka pred 15 1®'*;

Ladko Korošec, basist Ij**® 
ske ,,Opere“, je v četrt̂ ' 
„Večeru Maijana Kozine* P 
stavil skladatelja in 
opero „Ekvinokcij** ter 
njegov samospev.

NbvomeSfe kron»
SRECA j e  a l i pa  ^ ioI

se, da prodajalec eksprcsnil' ,• 
skih srečk natanko ve, kdaj J ̂  
stu največ ljudi, tudi 
skušajo srečo. To je kajpak ** 
dan, zato sc ob ponedeljki''^ 
kih okoli njegovega avtom®.^ 
tare ljudi. Veliko je radove  ̂
nekateri pa le poskušajo I 
način priti do denarja, ^
brez uspeha, če odmislimo 1' j 
kaj zadetkov po nekaj 
ali pa če odmislimo v prvi 
ga občana, ki je prišel niin' ’ p 
srečko, zadel novega tisoča 
šel naprej po svoji poti.

TRŽNICA -  Domala ni^
nimamo napisati o novoineJl |̂,^
ci, kajti tudi v p o n e d e l je k  j® jj. 
ustaljeno podobo z i
kramarji in gospodinjam«- 
nekaterim živilom so bile  ̂ « 
spremenjene. Kilogram jjn 
8 din, novega krompirja 1  ̂
radižnika 20 din; jajca 
1,50 din, za kilogram čcšcnj y  
treba odšteti 16 do 18 
so bile po 18 do 20 jjn. 
nih borovnic pa je stal 16 
ni bilo. 1̂

ROJSTVA -  Rodile so: 
Pavlin iz ulice Pod Trško ^  
Dejana, Marija Grabnar * ^  1̂ 
ske 22 -  Tomaža in Bar^J. • J  
Lamut iz Gubčeve 23 -  ^  |^1._ 
na Birrlan iz ulice v BrezpV 
Matejo in Zdenka KreguU ' j 
ske 14 -  Andreja.

Ena gospa je rekla, 
na medklubskem y 
športnih psov Slovenijf ^  
vem mestu največ pâ J* 
izrečenih na račun 
števila obcestnih svetilk  
terih mestnih p red e lih

REŠET0 I



ŠTIPENDIJE
v KRŠKEM

t e m e l jn a  o r g a n i z a c i j a  z d r u ž e n e g a  DtLA IN 
d el o v n e  s k u p n o s t i  v  o b č in i  k r š k o

razpisuje za šolsko leto 1975/76 naslednje štipendije in pro
sta učna mesta za učence v gospodarstvu.

1. t o v a r n a  c e l u l o z e  in  pa pi r j a  „DJURO SALAJ"
krško

~ na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo — kem. teh
nologija 1 štipendija

-  na strojni fakulteti 1 štipendija
■" na ekonomski fakulteti 1 štipendija

na fakulteti za sociologijo, polit, vede in novinarstvo
1 štipendija

■" na višji grafični šoli v Zagrebu 1 štipendija
na višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru

1 štipendija
na srednji tehniški šoli 

^  papirna stroka 5 štipendij
~ kemo stroka 2 štipendiji
■“ strojna smer 1 štipendija

elektro stroka—jaki tok 1 štipei\dija
gi^fična stroka 1 štipendija

'  9>^dbena stroka 1 štipendija
^ poklicnih šolah:
■“ Papirničar '  14 učnih mest

strugar 3 učna mesta
'  obratni električar 8 učnih mest
■“ avtomehanik  ̂ 1 učno mesto
"  slikopleskar 1 učno mesto
■“ mizar 1 učno mesto
"  fočni stavec 1 učno mesto
■“ kartonažer 2 učni mesti
"  ofset tiskar 1 učno mesto
"  tiskar za anilinski tisk 1 učno mesto

^ndidati za učna mesta morajo izpolnjevati naslednje

^  ne smejo biti starejši od 18 let, biti morajo zdravi;
"  zdravniški pregled mora biti opravljen v obratni ambu

lanti celuloze; 
p jnieti morajo uspešno dokončano osemletko.
J'osilci morajo predložiti:

spričevalo o d6končani osemletki;
^  izpolnjen obrazec št. 1,20 (DZS);
^  prošnjo za štipendijo na obrazcu 1,65 (DZS).
. treba poslati kadrovski službi delovne organizacije

' '“ 30.6.1975.

^  r u d n ik  r j a v e g a  p r e m o g a  SENOVO
^  na pravni fakulteti
__ ®^'^jnistrativni tehnik
Z  ̂ , ^ ' " ‘strativni tehnik -  daktilograf
''poklicnih šolah:
~ obratovni elektrikar

strojni ključavničar

»METALNA" TO^ID TGO SENOVO 
'  na f,akulteti za strojništvo -  tehn. smer 1 štipendija

na višji tehnični šoli — strojna tehnološka smer
1 štipendija

^  na ekonomski fakulteti 1 Štipendija
*̂a višji ekonomski komercialni šoli — komercialna 

^  1 štipendija
^  na tehnični srednji šoli — strojna smer 2 štipendiji

na tehnični srednji šoli — elektro smer

' 1 štipendija 
1 štipendija 
1 štipendija

2 učni mesti 
2 učni mesti

^  na administrativni srednji šoli 
^  *̂ a ekonomski srednji šoli 

poklicnih šolah:
"  ključavničar 
"  *tfugar 
"  električar

1 štipendija 
1 štipendija 
1 štipendija

11 učnih mest 
1 učno mesto 
5 učnih mest

8. „KOVINARSKA", TOVARNA INDUSTRIJSKE OPRE
ME IN KONSTRUKCIJ, KRŠKO
— na strojni fakulteti 1 štipendija
— na fakulteti za elektrotehniko 1 štipendija
— na ekonomski fakulteti 2 štipendiji
— na srednji ekonomski šoli 2 štipendiji
— na srednji tehnični šoli — strojna smer 2 štipendiji
— na srednji tehnični šoli — elektro smer 1 štipendija
— na administrativni srednji šoli 1 štipendija

9. AGROKOMBINAT KRŠKO
— na pravni fakulteti 1 štipendija
— na visoki ekonomsko-komercialni šoli 1 štipendija
— na višji ekonomsko-komercialni šoli 1 štipendija
— na ekonomski srednji šoli 1 štipendija
— na kmetijski srednji šoli 1 štipendija
V poklicnih šolah:
— sadjar 10 štipendij
— vinogradnik 5 štipendij
— poljedelec 1 štipendija
— živinorejec 1 štipendija
— avtomehanik 2 učni mesti
— prodajalec 6 učnih mest
— mesar klavec 2 učni mesti

Za štipendije na srednjih, višji in visokih šolah imajo pred
nost kandidati višjih letnikov ter dijaki in slušatelji z boljšimi 
učnimi uspehi, a z najmanj dobrim uspehom.
Za poklice sadjar, vinogradnik, poljedelec in živinorejec so 
zaradi nšrave dela zaželeni moški kandidati.

10. TURIST HOTEL „SREMIČ'
— v poklicnih šolah
— natakar
— kuhar t

KRŠKO

4 učna mesta 
2 učni mesti

11. OBČINSKA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST KRŠIJO
— na gimnaziji — pedagoška smer 10 štipendij
— na pedagoški akademiji -  razredni pouk 5 štipendij
— na pedagoški akademiji — predmetni pouk
— za matematiko in fiziko 2 štipendiji
— za tehnični pouk — fiziko 2 štipendiji
— za glasbeni pouk 1 štipandija
— na srednji vzgojiteljski šoli 5 štipendij

12. SKUPNOST SOCIALNEGA SK^IBSTVA KRŠKO
— na višji šoli za socialno delo 2 štipendiji

SLOVENIJA AVTO, TOZD SERVIS KRŠKO v poklicnih 
šolah:

AVTOMEHANIK 
AVTOELEKTRIČAR 
AVTOKLEPAR 
AVTOLIČAR.

4 učna mesta 
1 učno mesto 
1 učno mesto 
1 učno mesto

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki se zahtevajo po za
konu o poklicnem izobraževanju učencev.

OBČINSKA SKUPSCINA KRŠKO 
na pravni fakulteti ' 
na ekonomski fakulteti 
na višji upravnj šoli

1 štipendija 
1 štipendija 
1 štipendija

Kandidati za štipendije naj vložijo prošnje na obrazcu 1,65 
(DZS) (Prošnja za štipendijo) in zadnje šolsko spričevalo-v 
15 dneh po objavi razpisa pri pristojni organizaciji združe
nega dela ali delovni skupnosti.
Kandidati za učna mesta morajo biti duševno in telesno 
zdravi in imeti uspešno dokončano osemletko. Prošnje za 
sprejem v uk s šolskim spričevalom naj pošljejo v 15 dneh po 
razpisu pristojni organizaciji združenega dela.

D E S - t o z d  ELEKTRO KRŠKO ' 
na fakulteti za elektrotehniko — smer elektroenergetika 

^  1 štipendija^
^  na pravni fakulteti 1 štipendija
^  na tehnični srednji šoli — jaki tok 1 štipendija
^  na srednji-ekonomski šo(i 1 štipendija
w ' â srednji geodetski šoli 1 štipendija
^  Poklicnih šolah:

alektromonter za omrežja in instalacijo Krško, Brežice, 
^  Sevnica 10 učnih mest

*^onter za električna omrežja Krško, Brežice, Sevnica
6 učnih mest

L,?'^^CIALIZIRAN0 PODJETJE ZA INDUSTRIJSKO 
PREMO SOP KRŠKO 

^  na strojni fakulteti ' 2 štipendiji
yj *ia tehnični srednji šoli — strojna smer 2 štipendiji

P^^'l'cnih šolah:
^  ključavničar ' 4 učna mesta
^  električar ‘‘ 1 učno mesto
^ i., °Pl®*kar 3 učna mesta
^  klepar 3 učna mesta

*'®klar ■ , 1 učno mesto

J  „SAVA", KRŠKO
^ na FAGG — odd. gradbeništvo 2 štipendiji
^  na FAGG — odd. za arhitekturo 2 štipendiji
^  na ekonomski fakulteti * 1 štipendija
w gradbeni tehnični šoli (Novo mesto) 3 štipendije
^ Poklicnih šolah:
^ Avtomehanik 2 učni mesti

''•■ojni ključavničar 2 učni mesti

j; Ko m u n a l n o  s t a n o v a n js k o  podjetje  k r š k o  -
I;^s t a k

^ na ekonomski srednji šoli 1 štipendija
^ na srednji šoli gradbeni in strojni 1 štipendija

Poklicnih šolah:
Vodovodni inštalater 2 učni mesti

ŠTIPENDIJE!
Odbor za kadrovske zadeve, nagrajevanje in socialno politiko 
GOZDNEGA GOSPODARSTVA BREZICE

r a z p i s u j e  za šolsko leto 1975/76 štipendije na nasled
njih šolah in fakultetah:

PO

1 ŠTIPENDIJO NA EKONOMSKI FAKULTETI
1 ŠTIPENDIJO NA GOZDARSKI FAKULTETI
5 ŠTIPENDIJ NA GOZDARSKI SREDNJI ŠOLI

STOJNA
3 ŠTIPENDIJE NA EKONOMSKI SREDNJI ŠOLI
4 ŠTIPENDIJE UČENCEV ŠOLE ZA GOZDARJE 
1 ŠTIPENDIJO UČENCA TRGOVSKE STROKE
1 ŠTIPENDIJO UČENCA MEHANSKE STROKE.

Interesenti naj vložijo pismene prijave za štipendije v 10 
dneh po objavi v časopisu na naslov: Gozdno gospodarstvo, 
kadrovska služba, Brežice.

LICITACIJA!
Splošno gradbeno podjetje 
„ZIDAR" Kočevje

razpisuje po sklepu DS JAVNO LICITACIJO za naslednja 
osnovana sredstva:

1.

2.

OSEBNI AVTO FIAT 125, leto izdelave 1971, izklicna 
cena 16.000,00 din
več betonskih mešalcev po spisku, ki je na oglasni deski 
delovne organizacije.

Licitacija bo v ponedeljek, 23. 6. 1975, ob 8. uri v Strojnih 
obratih SGP „ZIDAR", Kočevje. Prednost na licitaciji imajo 
delovne organizacije oziroma TOZD.

ŠTIPENDIJE

suvEnjuis
LESNA INDUSTRIJA

K O Č E V J E
r a z p i s u j e  za šolsko leto 1975/76 naslednje štipendije 
in učna mesta

I. ŠTIPENDIJE
— Na biotehniški fakulteti — lesna smer 2 štipendiji
— Na ekonomski fakulteti 2 štipendiji
— Na fakulteti za strojništvo 1 štipendijo

— Na pravni fakulteti 1 štipendijo
— Na fakulteti za naravoslovje
in tehnologijo—kemija <1 štipendijo
— Na fakulteti za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo 1 štipendijo
— Na visoki šoli za organizacijo dela 1 štipendijo
— Na visoki ekonomsko-komercialni šoli 1 štipendijo
— Na tehnični srednji šoli — lesna smer 3 štipendije
— Na ekonomski srednji šoli 2 štipendiji
— Na srednji administrativni šoli 1 štipendijo

PROSTA UČNA MESTA
II. UČNA MESTA ZA IZUČITEV POKLICA
— Pohištveni'mizar 2 štipendiji
— Strojni mizar 2 štipendiji
— Modelni mizar ' 1 štipendijo
— Brusilec orodja in rezil 2 štipendiji
— Sušilničar lesa 1 štipendijo
— Lesni strugar 1 štipendijo
— Žagar  ̂ 1 štipendijo
— Strojni ključavničar 2 štipendiji
— Železostrugar , 1 štipendijo

Kandidati morajo prošnjo vložiti na izpolnjenem obrazcu 
DZS 1,65, vlogi pa priložiti’ naslednje dokumente:
— potrdilo o šolanju oziroma vpisu
— overjen prepis zadnjega šolskega spričevala, za višje in 

visoke šole frekventiacijsko potrdilo in sporočilo o 
opravljenih izpitih

— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih 
članov

— lastnoročno izjavo, da jie prejemajo drugje štipendije. 
Prednost pri podelitvi štipendije imajo prosilci, ki imajo stal
no bivališče na območju občine Kočevje. Prošnje naj prosilci 
vložijo najpozneje do 10. julija 1975 na naslov Lesna indu
strija Kočevje, splošni sektor.

VPIS V ŠOLO!
CENTER POKLICNIH SOL 
KOČEVJE

r a z p i s u j e  za šolsko leto 1975/76 sprejem učencev v:
i

POKLICNO KOVINARSKO ŠOLO -  90 učencev
— ključavničarji
— strojni ključavničarji
— strugarji
— orodjarji
— rezkalci ^

POKLICNO OBLAČILNO ŠOLO -  30 učenk
— šivilje ženskih oblek
— krojačice za moške obleke

Ob vpisu morajo kandidati predložiti:
— prijavo (obrazec 1,20), kolkovano z 2,00 din
— spričevalo o uspešno končani osnovni šoli
— izpisek iz rojstne matične knjige
— zdravniško spričevalo

Redni rok za vpis je od 20.—30. 6. 1975, izredni^ pa od 26. 
d o31 .8 . 1975.
Izpolnjene prijave in ostalo dokumentacijo sprejema tajni
štvo Centra poklicnih šol Kočevje vsak dan od 7. do IZ  ure 
ali pismeno priporočeno po pošti na naslov:
CENTER POKLICNIH ŠOL, KOČEVJE, LJUBLJANSKA 
12.

• Učenci CPŠ lahko dobijo stanovanje in oskrbo v Domu 
Dušana Remiha, Kočevje, Prešernova 9.

PROSTO DELOVNO MESTO!
OKROŽNO SODIŠČE NOVO MESTO

o b j a v l j a  prosto delovno mesto 

VODJE PISARNE
Pogoj: srednja izobrazba. Prednost imajo kandidati z zna
njem strojepisja.

Rok za prijavo: 8 dni oziroma do zasedbe delovnega mesta. 
Prijave pošljite Predsedništvu okrožnega sodišča v Novem 
mestu.

vsak četrtek

DOLENJSKI LISTil7



TEDENS|A,rm
Četrtek, 19. junija -  Julijana 
Petek, 20. junija -  Silverij 
Sobota, 21. junija -  Alojzij
Nedelja, 22. junija -  Alucij 

ieliek,23.j 
Torek, 24. junija -  Janez
Ponedeljek, 23. junija -  Kresnica

Sreda, 25. junija ^  Vilijem 
Četrtek, 26. junija — Hema

LUNINE MENE

23. junija ob 17.54 uri -  ščip

BRESTANICA: 2. in 22. 6. ame
riški barvni film Varuj se prijateljev.

BREŽICE: 20. in 21. 6. angleški 
barvni film Ljubezen je le beseda. 
22. in 23. 6. ameriški barvni film 
Čuvaji gradu. 24. in 25. 6. ameriški 
barvni film O. K. šef.

CRNOMEU: 20. 6. zahodno 
nemdci barvni film Hura, šola gori. 
22.' 6. ameriški barvni film Moje 
pesmi -  m<ye sanje. 25. 6. am eri^i 
barvni film Mmpion rodea.

KOSTANJEVICA: 21. 6. itaUjan- 
ski barvni film Pustotovca v zraku.

njgi
S L U Ž B O  D O B I

ISCEM dekle za varstvo dveh otrok 
v dopoldanskem času. V popol
danskem času možnost šolanja ali 
zaposlitve. Nudim hrano, stano
vanje ter plačilo. Marinka Zidar, 
Cestno podjetje, Stolpniška 10^ 
Ljubljana.

FRIZERSKO POMOČNICO, po 
možnosti z znanjem brivske stro
ke, sprejmem takoj ali po dogovo
ru. Brivsko-frizerski salon Jože 
Novak, Ljubljanska cesta 10 b̂  
Novo mesto.

PEKARNA Omerzel, Krško, sprej
me pomočnika in fanta za priuči- 
tev. Stanovanje in hrana v hiši.

SPREJMEM v uk več vajencev za 
soboslikarsko-pleskarsko, stro
ko. Ivan Bobič, Marjana Kozine 
51, telefon 21-115.

S T A N O V A N J A

MLAD ZAKONSKI par brez otrok 
nujno potrebuje enosobno sta
novanje zaradi vrnitve iz tujine. 
Plačava dobro. Šifra „NUJNO“.

MIRNO dekle nujno rabi sobo v No
vem mestu ali bližnji okolici. Na
slov v upravi lista (1537/75).

ISCEM opremljeno ali neopremlje
no sobo v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista (1560/75).

SEM Št ip e n d is t k a  Novoteksa in 
iščem sobo v bližini tovarne za en 
mesec od 1. 7. do 31. 7. Plačam 
po dogovoru. Ponudbe pošljite na 
naslov; Duška Pelci, Limbuška 3, 
62000 Maribor.

P R O D A M

PRODAM stoj(?e gradbeni les za 
’ vsako poslopje. Ludvik Stih, 

Reber 27, Žužemberk.
PRODAM 7 mesecev brejo kravo 

sive* barve, staro štiri in pol leta. 
Ogled možen ob sobotah in 
nedeljah ves dan. Ivanja vas 2, 
Mirna peč.

UGODNO prodam rabljeno, toda 
dobro ohranjeno hrastovo spal
nico. Naslov v upravi lista.

UGODNO prodam skoraj nov 
180-litrski hidrofor s tristopenj
sko enofazno črpalko. Ogled 
mogoč vsako nedeljo popoldne. 
Alojz Cinkole, Dol. lO'onovo' 
21, Srnarješke Tophce.

ZARADI selitve ugodno prodam 
spalnico „Barbara" in štedilni
ke: električni, plinski in na trdo

?orivo. Informacije vsak dan od
5. ure dalje na Volčičevi 41.

PRODAM mlatilnice trosilke in 
smukarice v dobrem stanju, 
stare in nove, ter motorne in 
ročne slamoreznice in vejalnjke 
na rešeta. Anton Hočevar, 
Cužnja vas 38, Mokronog.

POCENI prodam dobro ohranjeno 
spalnico in kavč. Tramte, Ra- 
^vska  16, Novo mesto.

PRODAM novo italijansko kosilnico 
„MINEPADAME“ . Ogled vsak 
dan. Franc Kos, Smarjeta 4.

PRODAM sedem mesecev brejo teli
co le zavarovana. Franc Košir, 
Gor. Laze 1, Semič.

PRODAM motorno kosilnico 
„ALPINA** in moped „COLIB- 
RI“ 14 V. Bučar pri Naglju, 
Sela pri Ratežu 3.

PRODAM večjo količino prvovrst
nih bukovih drv, 3 km od Krške
ga. Informacije dobite po telefo
nu 71-0,32 v popoldanskem ča
su.

22.. 6. slovenski barvni film Let 
mrtve ptice. 25. 6. angleški barvni 
film Nekaj se plazi v mraku.

KRSKO: 21. in 22. 6. angleški 
film Zbogom, mister Chips. 25. 6. 
nemški film Osceola.

METLIKA: Od 19. do 22. 6. itali
janski barvni film Afera na Ažurni 
obali. Od 20. do 22. 6. ameriški’ 
barvni film Mož z imenom Pokle. 
25. in 26. 6. francoski barvni film 
Doktor v rdečem plašču.

MIRNA: 21. in 22. 6. film Za ti
soč dolarjev dnevno.

NOVO MESTOr KINO JLA: Od 
19. do 22. 6. italijanski film Emi
grant. Od 23. do 25. 6. jugoslovan
ski film Kar bo, bo. 26. 6. ameriški 
film SkorpHon.

NOVO MF.STO, KINO KRKA: 
19. 6. ameriški barvni film Privatni 
detektiv. Od 20. do 22. 6. ameriški 
barvni film Priče in morilci. 23. 6. 
italijanski barvni film Vrt Fihzi 
Contini. Od 24. do 26. 6. španski 
barvni film Moja draga scnjorita.

RIBNICA: 21. in 22. 6. francoski 
barvni film Hibernatus.

SEMiC: 22. 6. jugoslovanski 
barvni film Moja neumna glava.

, SEVNICA: 21. in 22. 6. ameriški 
film Detektiv klut.

TREBNJE; 21 .'in 22. 6. italijan- 
-ski barvni erotični film Homo Eroti- 
kus.

OS
PRODAM enoosno prikolico za 

osebni avto, nosilnost 800 kg. Jo
že Retelj, Dol. Kamence 7a, Novo 
mesto.

UGODNO prodam kosilnico in fre- 
zer, primerna za hribovite kraje in 
vinoCTade. Marjan Oberč, Osrečje 
29, S^kocjan.

PRODAM tračno žago, konzolno 
dvigalo in prikolico za osebni 
avto do 1000 kg. Zglasite sc v. 
Jurki vasi 28, Straža.

UGODNO prodam skoraj nov obra
čalnik za BCS. Ivan Rozman, 
Gor. Globodol 22, Mirna peč.

PRODAM punte, lantene in les za 
\bankine. Stane Murn, Partizan4z2
6, Novo mesto.

PRODAM globok otroški voziček. 
Pajk, Mestne njive 6, Novo mesto.

UGODNO prodam rabljeno spalnico 
(orehov-furnir) in kuhinjsko kre
denco. Djuraševič, Jerebova 16, 
Novo mesto.

p r o d a m  motorno kosilnico „FI- 
GARO**. Naslov v upravi lista 
(1556/75).

NEMSKE ovčarje, stare 7 tednov, 
prodam. Ogled po 14. uri. Boris 
Oklešen, Irča vas 56, Novo me
sto, telefon 21-294.

PRODAM enoosno prikolico za 
traktor in ena balkonska vrata. 
Lado Kump, Cerovec 1, Dol. To
plice.

PRODAM mlado srednjetežko kra
vo, drugič bo telila v najkrajšem 
času. Jože Barbič, Sutna 8, Pod
bočje.

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

PRODAJAM po delih NSU 1200 C. 
Peter Langer, C. 4. julija 52, 
Krško.

PRODAM dobro oluanjen fičko, re
gistriran do konca leta 1975,'še 
neprevoženih 60.000 km, za go
tovino ali ček ter enofazni elek
tromotor 1 KM. Andrej Viršček, 
Paderšičeva 1,'Novo mesto.

PRODAM zastavo 750, letnik 1968. 
Slavko Hočevar, Ločna 22, Novo 
mesto.

PRODAM zastavo 750. Vprašati-po
telefonu 21-146  po 19. uri.

^PRODAM osebni avto fiat-zastava, 
letnik 1969, registriran do no
vembra 1975. Naslov v upmvi li
sta (1532/,75).

R .16 (54.000 km) ali novo zastavo 
J 01 prodam. Plačilo možno s kre
ditnim pismom Jože Cimski, 
Sentlenart 2, 68250 Brežice.

PRODAM fiat 750, letnik 1971, 
registriran do maja 1976. Infor
macije na,telefon 22-584.

UGODNO prodam fiat 1300, regi
striran do novembra 1975, lah
ko tudi po rezervnih delih. 
Janez Svalj, Orehovec 7, 68311 
Kostanjevica na Krki.

PRODAM fiat 750, neregistriran, po 
zelo ugodni ceni. Ogled vsak 
dan popoldne. Naslov v upravi 
lista (1509/75).

PRODAM 1300 po delih, stroj po 
generalni, ogled od 15. do 20. 
ure vsak dan. Jeremija Novako
vič, Cankarjeva 6, Kočevje.

PRODAM dobro ohranjen avto 
Zastava 750, letnik 1970, po 
ugodni ceni. Telefon 21 446.

K U P I M

KUPIM globok otroški voziček. Po
nudbe po telefonu 22-419. 

KUPIM rezervne dele za motorno 
kosilnico „LAVFRDA**, starejši 
tip. I ranc Kralj, Dol. Kamence

PRODAM HIŠO, hleve, sadni vrt, 
nekaj arov zemlje -  elektrika, vo
dovod. Vsa. vseljivo, blizu postaje 

* Radohova vas, primerno za vsako 
obrt. Ogled vsak dan. Alojz Re- 
tar. Grm 8, 61296 Šentvid pri Sti
čni.

UGODNO prodam starejšO’ kmečko 
hišo v Dol. Dulah pri Škocjanu. 
Informacije ob nedeljah pri Ivan
ki Blažič, Drušče 22, Tržišče. 

PRODAM starejšo hišo z vrtom v 
bližini Novega mesta. Ogled ob 
nedeljah dopoldne. Marjan Boh, 
Regerča vas '61.

PCKTENI prodam nov vinograd (tera
se in žica) s sadovnjakom, začeta 
gradnja kleti, vsa dokumentacija 
za gradnjo in gradbeni material: 
vrata, okna, mreže itd. Parcela' 
ima 30 arov, blizu Krškega. Pri
stop z vsemi vozili. Ponudbe po
šljite na naslov: V. Zemljak, Zdol
ska cesta 18/a, Krško.

PRODAM nedograjeno novo hišo, 
z^ajeno do druge faze, v Treb
njem. Zglasite se v Dolenjskih 
Toplicah 66.

lî OEVESTIlA I
Razstava izdelkov  u č en cev  

POŠ b o  odprta od petka, 2 0 .  6.  
do  nedelje, 2 2 .  6 .  1975  v.Poseb-  
ni šoli v Sniihelu.

STEKLARSTVO 1'RANC KLOBU
ČAR, Novo mesto, obvešča in 
obenem prosi cenjene stranke, naj 
dvignejo svoje slike in ostalo 
steklo do 3. julija, ker bo delav
nica zaradi letnega dopusta zaprta 
do 20. julija.

NUDIM VSE VRSTE ROLET, 
ŽALUZIJE, PLATNENE ZAVE
SE VSEH BARV. IZVRSIM VSA 

■ POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO s t r o k o : KRATKI DOBAV
NI ROKI, CENE SOLIDNE. NA
RO Č ILA  PREVZEMATA: 
BOGO RADI, ŽABJA VAS 15, 
NOVO MESTO, IGNAC PRIJA
TELJ, KVEDROVA 8, KRSKO. 

NA DOLNJI PIROSICI pri Cerkljah 
sem odprla na novo urejen bife in 
se priporočam cenjenim gostom. 
Dušanka Božič.

PRED PRIBLIŽNO pol letom sem 
našla na cesti v Kamni gori pri 
Trebnjem moško zapestno uro. 
Kljub takojšnjemu razglasu se 
lastnik do sedaj še ni javil. Ponov
no objavljam, da se ura dobi pri 
Antoniji Grandovec v Dol. Pod- 

, borštu 7 pri Trebnjem, sicer jo 
bom oddala uradu za najdene 
predmete. .

VALILNICA na Senovem prodaja 
vsak- dan rjave kokoši nesnice po 
ugodni ceni. Ves junij bomo pro
dajah tudi enodnevne piščance. 
Priporoča se Mijo Gunjilac, 
68281 Senovo, telefon. 75-375.

BRIVSKO FRIZERSKI salon Jože 
Novak iz Ljubljanske ceste, obve
ščam cenjene'stranke*, da bo lokal 
zaradi dopusta zaprt od 1. 7. do 
10. 7. Cenjene stranke prosim za 
razumevanje in se priporočam. 

PSICA BELA (nemški ovčar) se je 
izgubila. Kdor kaj ve o njej, naj • 
sporoči na upravo Dolenjskega li
sta.

SREKUCI'«:®
MATIJA KASTELIC, Vinji vrh 5, 

Semič, prepovedujem vožnjo in 
pašo, posebej opozarjam Rome, 
na parcelah na Dolencih. Kdor t^- 
ga ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal.

NOGOMETNI KLUB „Bela krajina** 
v Črnomlju prepoveduje vsako 

. hojo na nogometnem igrišču z.no- 
traj atletske steze, -ker jc na igri
šču posejana trava.

MARTINA GORENC, Vinica 26, 
Smarjeta, prepovedujem delanje 
kukršnekoh škode na moji njivi. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

GIZELA KASTELIC, Rudnik I, 
Kočevje, opozarjam sosedo, naj 
se ne meša v mojo družino z otro
ki, ker bom drugače primorana 
sodno ukrepati.

R A Z N O
POROCNI PRSTANI! Poročni 

prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar 
v Gosposki 5 v Ljubljani, bo tra
jen spomin na sklenitev vaše za
konske zveze! -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

Ob prerani boleči in nenadomest
ljivi izgubi mojega dragega moža

IVANA MOŽETA 
iz Breške vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
mi v teh težkih dneh izrekli sožalje, 
■poklonili cvetje in vence. Posebno se 
zahvaljujem mojim domačim za ves 
trud in organizacijo pri pogrebu, to
varni Krka za denarno pomoč, sindi
katu za podarjeni venec in pokojni
kovim sodelavcem za vence in cve
tje. Najlepša hvala pevcem za zapete 
žalostinke pri odprtem grobu, du
hovniku Petru Vrtačiču pa za crkve
ni obred in govor.

Žalujoči: žena Fani, bratje,- 
sestre m drugo sorodstvo. 
Trška gora, Novo mesto, Straža, 
Ljubljana, Jesenice in Primor
ska.

Sporočamo vsem, da nas je nepri
čakovano zapustil naš mož, oče, sin 
in brat . '  '

FRANC MAHNE 
iz Uršnih sel 57

Vsem, ki so nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in nam izrekli sožalje, 
se iskreno zahvaljujemo. Posebno se 
zahvaljujemo kolektivu internega 
oddelka splošne bolnice Novo me
sto, Sekciji za vzdrževanje proge No
vo mesto. Gasilskemu društvu in or
ganizaciji ZB Uršna sela za podarje
ne vence ter govornikom za poslovil
ne besede. Lepa hvala vsem sosedom 
in kaplanu za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Marija, hči 
Fanika in pastorka Marija z dru
žino, mama, sestre in brat z 
družino ter drugo sorodstvo.

Ob prerani izgubi dragega očeta

FRANCA JUNCA 
s Pristave pri Šentjerneju

se najlepše zahvaljujemo, sorodni
kom, znancem, prijateljem in so
delavcem za izrečeno sožalje, podar
jeno cvetje in vence ter vsem, ki so 
ga v tako velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti. Lepo se zahva
ljujemo zdravstvenemu osebju novo
meške bolnice za požrtvovalno 
pomoč med pokojnikovo boleznijo. 
Posebej se zahvaljujemo trgovskemu 
podjetju Dolenjka, Iiricri Kr^nj in 
TOZD Šentjernej ter tovarni zdravil 
KRKA Novo mesto, gasilskemu 
društvu Mokropolje in poveljniku 
gasilske čete za poslovilne besede, 
vsem vaščanom, posebno pa Judežc- 
vim ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: sin Franci, hčerke 
z družinami in sestra Ani. 

Novo mesto, 11. junija 1975

Ob prerani in boleči izgubi naše 
drage mame, stare mame, sestre in 
tete

ANE JANC 
iz Velikih Brusnic 51

se zahvaljujemo sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem, ki so 
jo spremili na zadnji poti, ji darovali 
vence in cvetje. Zahvaljujemo se 
tudi kolektivom IM V iz Novega 
mesta, SGP - leshi obrat, Hmeljnik, 
vulkanizerju Mestniku, Društvu 
upokojencev Brusnice, |xrvcem in 
župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: hčerka Anica z 
družino, sinovi Jože, Tine, 
Franci, brat Jože, sestra Marija 
ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob bo leč i  i /gubi našega dragega n io /a ,  o č e ta ,  deda in 
pradeda

RUDOLFA MILERJA

se iskreno /alivaljujenio vsem sorodn ik om , /n a n cen i  in 
prijateljem, ki so ga v tako velikem številu spremili na 
/adnji poti,  mu poklonili  ob ilo  cvetja in i/.rekli so /a lje.  
Posebno sc zahvaljujemo ZB Črnomelj, l . l )  Črnomelj in 
Loka /a  ganljive besede ob odp rtem  grobu.

Žalujoči: žena Frančiška, sinovi Rudi, Zdravko, Miran 
in Jože z drAižinami.

Ljubemu možu in očku ALOJZU 
BRULC, ki je na začasnem delu v 
Sindelhngnu, za njegovo prazno
vanje vse lepo, posebno pa veliko

zdravja, želita žena Milka in sin«l 
Igor.

Vsem MISLEJEVIM LOJZKAMJ 
Rogačic in LOJZKI iz Trbovci 
čestitamo za njihov praznik, Trai’ 
nikovi in Klobučarjevi.

Z A H V A L A

Ob nepričakovani izgubi naše drage mame, stare mame, sestre, 
tete in ta.šče

MARIJE LUZAR
roj. Kralj, iz Gabrja št. 37

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, va
ščanom, prijateljem in znancem, ki so sočustvovali z nami, nam 
izrekli sožalje in spremili našo mamo na zadnji poti. Najlep^ 
zahvala org. ZZB Gabeije, tovarni Novoteks, Občinski skupščini 
Novo mesto in Krajevni skupnosti Otočec za podarjene vence, 
ženam iz Gabija za poslovilno pesem in 1’rancki Černe za govor 
ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: sinova Jože in Franci, hčerke Zalka, Micka, 
Pepca in Ivanka z družinami, snaha Albina z družino, 
sestra Ankica, vnuki in pravnukinja in drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob težki izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta

JANEZA BAJUKA
z Radoviče 70

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in vašča
nom, ki so nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter v tako 
velikem številu spremili pokojnika na njegovi zadnji poti. Posebna 
zahvala primariji} dr. Trobišu, dr. Zakrajškovi in strežnemu osebju 
pljučnega oddelka v Novem mestu, PGD Radoviča, ZB R a d o v ič i  
kolektivom KZ Metlika in železniške postaje Metlika, M ercato ija  
Litija in Save Kranj za podarjene vence, društvu upokojencev , 
govorniku Ivanu Slobodniku za poslovilne besede pri odprtein 
grobu, radovsjcim pevkam in župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Marija, hčerka Marija, sinovi Ivan, Jože 
in Tone z družinami ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Po težki in hudi bolezni nas je ža .vedno zapustila draga mama 
in stara mama

MARIJA LAVRIHA
roj. Šalehar iz Dol. vrha

Iskreno se zahvaljujemo za pomoč vsem sosedom in prijateljem, 
ki so nam izrekli sožalje^ jo spremili k večnemu počitku in kakor
koli pomagali in darovali vence in cvetje. Najlepše se zahvalju jem o 
kolektivom ^ k a  in Novoteks iz Novega mesta, Mercatorju Ljub
ljana, KZ Šenčur, Lesni industriji Kočevje, ZB in zvezi invalidov 
Svetinje in tov. Francki za poslovilne besede ter župniku 
opravljeni obred.

Žalujoči: hčerice Marija, Joža, Štefka, Cilka, s in o v a  
Stane in Bogo z družinami, sestre Lojzka in Ani, brat 
Tone iz Kanade ter drugo sorodstvo.
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JOŽETU ŽNIDARŠIČU
iz Lokev pri Črnomlju

Minilo je leto, odkar si nas zapustil. V mislih si vedno med nam' 
ljubi mož, oče, ded, praded. Spominjajo se le sorodniki, sosedj'-' 
prijatelji, vsi ki so te imeli radi in te spremili na tvoji zadnji po^’’ 
katerim sc še enkrat lepo zahvaljujemo.

Neutolažljiva žena Ana, otroci Janez, Ciril, Tonček« 
Jože, l^rance, Andrej, Matevž, Marija in Anica z druži' 
nami.

Lokve, Ljubljana, Egipt, Šentjernej, Škofljica, Novo nie"

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, N® 

mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL p* 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Rib11,1' 
Sevnica in Trebnje. A-

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni u 
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez Pczelj. 
Primc, J0 Ž9 SplichaJ (urednik priloge P), Jožica Tcppcy, Ivan Z 
in Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. a.

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. "Prc  ̂
nik: 1-'rane Bukovinsky. 3.

IZHAJA vsak četrtek ‘Posamezna številka 3 din Letna • 
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 d in, plačljiva vnap'

Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM * 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) Devizni ra^ 
52100-620-107-32002-009-8-9 „j.

0 0 LASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na c|°*°wsaK 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. v g 
mali oglas do 1 0  besed 2 2  d m, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za j 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od ■'•-j 
1975 Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 4 2 1 -* '^  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni daveK 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK ' v Novein nuj 0 
52100-601-10558 Naslov uredništva in uprave: 68001 *:!j 
mesto,'Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 Telefon: (068) 21 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Č a s o p is n i  sja j 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto Barvni liu11 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO LJUBLJANA TELEVIZIJSKI
DAN; Poročila ob 5.00, 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
‘ JO, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

. 19.00 in ob 22.00. Pisan glas-
spored od 4.30 do 8 .00. 

petek, 20. JUNIJA; 8.10 Glas- 
^  matineja. 9.05 Radijska šola za 

stopnjo. 9.30 Jugoslovanska 
^odna glasba. 10.15 Po TaUjinih 

,11.00 Poročila -  Turistični 
I3;n 2a naše goste iz tujine. 
Kafi l*riporočajo vam . . .  14.30 
lau čestitajo in pozdrav-

„Vrtiljak". 16.50 
vek in zdravje. 18.15 Zvočni 

LT 1^-40 Minute z Zadovolj-
19.50 Lahko noč. 

Odd Stojvpops 20. 21.15
in pomorščakih.

mačih do-
23]^ ' *^•05 Literarni nokturno.

ŠnoA? polnočjo. 
bOBOTA, 21. JUNIJA; 8.10

te d ^ ”n matineja. 9.05 Pionirski 
•K. 9.35 Naš Plesni orkester ima

jAPIO BREŽICE

Poročila 4 ~ Napoved programa, 
Novb 1 % si ogledali,

venWA„n^« 1 6 .1 5 -1 6 .3 0 -feP ]o5čeR T B
l6;Ir^LN0ST TEDNA 
me ~ “  Obvestila in rekla-
oddail -  Glasbena

& 2 B R A L I STE SANO
I60ft -  21. junij;
HEK -  MALO ZA VAS -

V SE - 1 6 .1 5 - 1 6 .3 0 -  
l6.3o _ i7 n n ^  predstavlja 
" n  aa ~ Sobotno kramljanje
Obvi?i‘'~ ” -30 -  k r o n ik a  -
naJe reklame -  Pravljica za
iole -  Iz naše glasbene

“ ■

'  Uvodnii; 'N a p o v e d  programa 
"  Za n * *Jonuce zanimivosti 
fonski • ^"*®tovalce -  Magneto- 
'  Ohv^P!l*' ^ ‘̂ il’ani v plavalni šoli 

^ naših -  Spored
12.00 Â rt^^®n^atografov 

< TAJ0m i.rS7.T OBČANI CESTI- 
Torpi^OZDRAVLJAJO 

16.00- 16^15 'm 24. 'junij; 
?^čanje s n^r programa,
16.15-1 <: o p e v c i  -

SaS!Srf,K!3:
Niškega -  Spored bre-

liZ-00-18 00 ® ^^°8fafa
^  lo.uu -  m la d i z a  MLA-

besedp. 10.15 Sedem dni na radiu.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti -  ing. Silva Avšič; O 
pridelovanju rdeče pese. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  1,4.10 S pesmijo 
in besedo po Jugoslaviji. 15.45 
„Vrtiljak". 16.45 S knjižnega trga.
17.20 Gremo v kinp. 1«.05 Listi iz 
albuma lahke glasbe. 19.40 Minute z 
ansamblom Slavka Žnidaršiča.
21.30 Oddaja za naše izseljence.
23.05 S pesmijo in plesom v novi 
teden.

NEDELJA, 22. JUNIJA: 8.07 
Radijska igra za otroke -  Zoltan 
Devavari; Kralj voda. 8.44 Skladbe 
za mladino. 9.05 Še pomnite, tovari
š i . . .  10.05 Trideset let lahkih not.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za'naše goste iz tujine. 11.20 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
16.00 Radijska igra -  Gerry Jones: 
Dobrodošlica. 19.40 Glasbene raz
glednice. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 V nedeljo zvečer. 22.20 

jrogram J RT — Radio Prišti
na. 2 3.(55 Literarni nokturno. 23.15 
V lučeh semaforjev.

PONEDELJEK. 23. JUNIJA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 9.20 Glasbena 
pravnica. 9.40 Orkestri in zabavni 
zb.orL 10.15 Nekaj za ljubitelje 
solistične in ansambelske glasbe.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti -  ing. Vilko Štern; 
Uspešnost gospodaijenja na sadjar- 
sko-vinogradniško usmerjenih kme
tijah . 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.4^ „Vrti- 
ljak‘̂  16.45 Kulturni globus. 17.20 
Koncert po željah poslušalcev.
18.05 Ob lahki glasbi. 19.40 Minute 
z ansamblom Lojzeta Slaka. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Ce bi glo
bus zaigral. 20.30 Operni koncert.
22.20 Popevke iz jugoslovanskih 
studiev. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 24. JUNIJA: 8.10
Glasbena matineja. 9.05 PočitniSco 
pcmotovanje od strani do strani.
9.20 Majhni vokalni ansambli. 9.45 
Znane melodije -  znani orkestri.
10.15 Promenadni koncert. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  ing. Jože Kolar: Prispevek 
za bioloSca vlaganja v gozdove in 
njegova uporaba. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Popoldne za mladi 
svet. 14.40 Na poti s kitaro. 15.45 
„Vrtiyak“ . 17.20 Skladatelju 
Gojmiru Kreku -  za stoletnico nje
govega rojstva. 18.05 V torek nasvi
denje! 18.35 Lahke note. 19.40 
Minute z ansamblom Slavka Žnidar
šiča. 19iO  Lahko noč., otroci!

20.00 Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi. 20.30 Radijska igra -  Frane 
Puntar: A. 21.16 Dve kratki simfo
niji. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 25. JUNIJA; 8.10 Glas
bena matineja. 9.05 Počitniški 
pozdravi. 9.35 Z našimi simfoniki v 
svetu lahke glasbe. 10.15 Urednikov 
dnevnik. 11.00 Poročila -  Turistič
ni napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. Stojan 
Vrabl: Virusne bolezni jablan. 13.30 
Priporočajo vam . .  . 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „Loto -  vrtiljak*. 17.20 Tri
deset let uredništva za simfonično 
glasbo. 18.05 Nenavadni pogovori.
19.40 Minute z ansamblom Atija 
Sossa. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Koncert iz našega studia.
21.30 Lepe melodije. 22.20 S festi
valov jazza. 23.05 Literarni noktur
no. 23.15 Revija jugoslovanskih 
pevcev zabavne glasbe.

ČETRTEK, 26. JUNIJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani.
9.20 Iz glasbenih šol. 9.50 Pesmice 
na potepu. 10.15 Uganite, pa vam 
zaigramo po želji. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
ing. l^arija Orešnik: Sodobni načini 
reje perutnine za domače potrebe.
13.30 Priporočajo v a m . . .  14.40 
„Mehurčki". 15.45 • „Vrtiljak".
17.20 Iz domačega opernega arhiva.
18.05 Revija orkestrov in solistov.
18.35 Produkcija kaset in gramofon
skih plošč RTV Ljubljana. 19.40 
Minute z Ljubljanskim jazz ansam
blom. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Koncert Plesnega orkestra 
RTV Ljubljana. 22.20 Naši umet
niki muzicirajo. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Paleta popevk in 
plesnih ritmov.

ČETRTEK, 19. VI. 17.30 Na 
črko, na črko, barvna oddaja (Lj) -
18.00 Obzornik (Lj) -  18.15
Mozaik (Lj) -  18.20 Vzpon človeka
-  barvna serija (Lj) -.19.10 Barvna 
risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) -  1 9 i5  
3-2-1 (Lj) -  20.05 E. Panitz. Sedem 
^ubezni Done Juanite^- III. del (Lj)
-  21.15 Četrtkovi razgledi: 25 let 
samoupravljanja (Lj) -  21.55 
Glasbeni magazin (Lj) -  22.25 TV 
dnevnik (Lj)

PETEK, 20. VI. 17.15 Pisani svet
-  mladinska oddaja (Lj) -  17.50 
Obzornik (Lj) — 18.05 Tuja 
folklora: Norveški in danski plesi, 
barvna oddaja (Lj) -  18.35 Mozaik 
(Lj) -  18.40 Spoznavajamo otrokov 
svet: Tako pač sodimo odrasli (Lj)
-  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) — 19.50 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Sicilijanski 
klan -  čelov, film (Lj) -  22.05 625 
(Lj) -  22.40 TV dnevnik (Lj)

matineja: Prt severnega vetra,
Vrančeve dogodivščine, Egipt za 
časa Tutankamona (Ij)  -  11.10 
Mozaik (Ij) -  11.15 Kmetijska 
oddaja (Bg) -  12.00 Poročila (do 
12.05) (Lj) -  Nedeljsko popoUne: 
Pisani svet (Lj) Prvenstvo v kajaku -

h.

m : . ’

h .

SOBOTA, 21. VI. 17.30 625 - ’ 
ponovitev (Lj) — 18.05 Obzornik 
(Lj) -  18.20 Mozaik (Lj) -  18.25 
Janošik -  barvjii film (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 Iz del Mirka B oži^ (Zg) -
20.35 Propagandna oddaja (Lj) -
20.40 Marjana -  barvna oddaja (Lj)
-  21.15 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) -  21.20 K o jak - serijski barvni

- -  22.10 ' "film (Lj) TV dnevnik (Lj)

NEDEUA, 22. VI. -  8.55 
Poročila (Lj) -  9.00 J. Semjonov: 
17 trenutkov pomladi -  TV 
nadaljevanka (Lj) -  10.00 Otroška

reportaža (Sk) Vaterpolo 
Jugoslavija: Kuba (Ti) Atletska
tekmovama za pokal Jugoslavije 
(Bg) -  18.10 Poročila (Lj) -  18.15 
Na ptičjih zbirališčih, sovjetski 
barvni film Pustolovec -  burleska 
Charlieja Chaplina (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -  
19^0 Tedenski gospodarski 
komentar (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -
20.05 Odborniki -  nadaljevanka TV 
Sarajevo (Lj) — 20.45 Mesta: Bitola 
(Lj) -  21.15 Športni pregled (JRT)
-  21.50 TV dnevnik (Lj)

PONEDELJEK, 23. VI. -
17.30 L. Suhadolčan Medvedek na 
obisku (Lj) -  17.50 Obzornik (Lj)
-  18.05 Na sedmi stezi (Lj) -  18.35 
Mozaik (Lj) -  18.40 Defenzivno je 
varno, cesta in človek, barvna filma 
o prometu (Lj) -  19.00 Odtočamo 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  19.55 Sodobna 
oprema (Lj) -  20.05 3-2-1 (Lj) -
20.10 I. Turgenjev: Mumu -  barvna 
TV drama (Lj) -  21.15 Kulturne 
diagonale (Lj) — 21.45 Mozaik 
kratkega filma: Jadranje -  
nizozemski film (Lj) — 22.00 TV 
dnevnik (Lj)

TOREK, 24. VL -  17.35 B. 
Čopič; Noge v zlatu,'glava v blatu -  
4. del (Lj) -  17.5’0 Barvna risanka 
(Lj) -  18.00 Obzornik (Lj) -  18.15 
Egipt za časa Tutankamona -  
barvna serija (Lj) -  18.40 Mozaik

(Lj) -  18.45 Ne prezrite;
Ijub^an^i festival (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Pogovor o 
izvozu v dežele v razvoju (Lj) -
20.55 Propagandna oddaja (Lj) -
21.05 R. M. du Gard; Thibaultovi -  
barvna TV nadaljevanka (Lj) 
-21.50 TV dnevnik (Lj) -  22.05 
Jazz na ekranu (Lj) -  22.25 
Svetovno prvenstvo v kajaku na 
divjih vodah -  spust Skopje

SREDA, 25. VI. -  17.35 
Vrančeve dogodivščine -  barvni 
film (Lj) -  17.50 Obzornik (Lj) -
18.05 Mladi za mlade -  oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  18.35 Mozaik (Lj) -
18.40 Od dninarjev do tekstilcev 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Ij) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  1 9 i5  3-2-1 (Lj) -
20.05 Družinsko življenje -  angleški 
film (Lj) -  21.55 Gorenje novosti 
(Lj) -  22.00 Miniature: Kvintet 
Clark Terry -  Ernie WiBcins (Lj) -
22.20 TV dnevnik (Lj) -  22.55 
Tekmovanje v kajaku (Sk)

Č e t r t e k ,  26. v i .  -  17.30 Na
črko, na črko -  barvna oddaja (Lj)
-  18.00 ObzornDc (Lj) -  18.15 
Mozaik (Lj) -  18.20 Vzpon človeka
-  barvna serija (Lj) -  19.10 Barvna 
risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19^5 
3-2-1 (Lj) -  20.05 E. Panitz; Sedem 
^ubezni Done Juanite — TV 
nada^evanka (Lj) -  21.40 Kam in 
kako na oddih (Lj) -  21.50 
Četrtkovi razgledi; Ljudje jeklene 
vo^e (Lj) — 22.20 Iz koncertnih 
dvoran; Glasba, s katero živim (Lj)
-  22.50 TV dnevnik (Lj)

RADIO SEVNICA
NEDEUA, 22. junija: -  10.30 

reklame, oglasi in obvestila -  11.00 
Kako je z ženskami po svetu in pri 
nas -  11.15 po domače z ansamb
lom Nika Zajca -  1130 naš razgo
vor -  12.00 za vsakogar nekaj -
12.30 poročila — 12!50 čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev -  14.30 
zaključek programa

SREDA, 25. junija: -  16.00 
poročila -  16.10 reklame, oglasi in 
obvestila — 16.35 po domače -
16.50 ključni problemi in strateški 
cilji razvoja občine Sevnica za ol - 
dobje 1976-1980 -  17.10 disko 
klub brez imena -  17.40 segli smo 
na knjižno polico -  18.00 zaključek 
programa

SOBOTA, 28. junija; -  16.00 
SOBOTNI VRTILJAK -  16.15 pet 
minut za —  -  16.20 EPP I. del -
16.30 poročUa -  16.35 EPP II. del
-  16.45 ^mini anketa -  17.00 za
ključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo

i n D U S T R I J f l m O T O R n i H  V O Z I L  
n o v O f T l E S T O

inDUSTRiJnfnoTORnm VOZIL 

n O V O I D E S T O
inD USTRunmoTOiiniH  VOZIL 

novofnESTO

inD US T R IJR m OT O R n iH  VOZIL 
novoniESTO

ivipirkoirit:

{svDindni republiki pod gorjand 
v njenem klrovskem junaku 
Hpaiju balfietu

Kir
pipar je imel vso žlahto pod Goijanci, 

9li slak̂  ̂ / 3̂glo preuTOril, ali bi bilo ta hip dobro 
O d l o g i k a k o  sestro tudi v Ljubljani; pa se

tri sestre v Ljubljani.“
Po ranv̂ ’̂ dobro!“ ga potreplja Italijan prijazno 

niu izroči zajeten zavoj. Neka Sta- 
Ce, sj . ^ ^ 6  z Vrazovega trga mu je poslala hla- 
StajijepK® robce. Še trikrat ga je skrivnostna 

obdarovala s prepečencem, sirom, li* 
hlajenje praznega čaja in z drugimi do-

8o Bakše“ je bilo, kajpada, samo dru-
N i ^  Osvobodilno fronto, ki je povsod in
•nji,̂  ^^Porih nevidno bedela nad preganjanimi 

močeh pomagala.
Jože Bakše je pljuval kri. Doktor Mi- 

jetil̂ o j®  ̂injekcijo tuberkulina ugotovil
^ Se VV®P>̂ av tista kri ni čisto pojasnjena stvar, 
Wjû ij*̂ Ĵ ovcu res odprle stare, zaceljene rane na 

*0 Sp ostati med zdravimi. Tudi Italija-
• 1̂(1 krvi. Bakšeta so odpeljali v zapor-

' ŽaraH- Splošne bolnišnice na Zaloški cesti,
p̂loj * pogostih pobegov političnih jetnikov iz

Kiff. -  med njimi je bila tudi Zden-
« ~  dermatološki oddelek utesnili

prvo nadstropje četrtega oddelka 
bolnišnice pa so preuredili za zaporniški 

î ‘ Oh J ga je Hacinova politična polici-
• je vodfil zdravnik doktor Rudolf

®iieu po njegovem odhodu v gozdove pa 
kirurg dr. Alfonz Debeljak. Ob kon- 

1943 je prišel iz šentpetrskih zaporov 
srede junija mladi doktor

I Mahkota kot bolnik, zdravnikov po-
1 ^ in obenem jetnik, obsojen na štiri leta.

V tem novem svetu se je v maju 1943 znašel 
tudi jetnik s Kire pod Gorjanci. „Za vas bomo pa 
naredili tako, da boste šli domov,“ mu je rekel 
zdravnik na rentgenu doktor Robert Hebein.

SMRT PARTIZANKE ANCKE

Sredi maja 1943 seje težko jetični strugar vin
skih pip Jože Bakše s starinskim vzdevkom Pahar, 
vrnil na Kiro nad požganim Prežekom. Casi so se 
čisto spremenili. Jesenska partizanska ofenziva je 

•belogardiste pometla tudi iz orehovških krajev. 
Ljudje so zopet svobodno zadihali. Konec je bilo 
belega terorja. Kak jr mučne sanje, je î ĝinilo di
vjanje belih krael; strahovanje, požiganje, ropa
nje, mučen;;, gonjenje ljudi po zaporih, ječah in 
internacijah. Bolje rečeno: Legisti iz Orehovice in 
Gracaijevega turna so pobegnili v močno utrjeno 
zidovje Pleterij in tam s svojim početjem nadalje
vali.

Na Kiro se je vrnil rajonski odbor Osvobodilne 
fronte s svojimi terenci, ki so obnavljali staro 
upravo svobodne republike, čeprav v dosti pre
prostejši obliki od tiste, iz pretekJega leta. Za var
nost je skrbela majhna Gorjanska četa. Velike vo
jaške operacije, nagle napade in premike, pa so 
sedaj opravljale dobro oborožene in močne briga
de.

Težki invalid Jože Bakše je partizanom lahko 
le še tu in tam popravil kako puškino kopito ali 
izdelal novo in stružil cigaretne ustnike, ki so mu 
jih plačevali po štiri cigarete. Najtrdnejša valuta 
sta namreč, zlasti pozneje pod Nemci, postajala 
tobak ir¥>sol. Predvsem, pa je pipar postal parti
zanski krčmar. Od intendantov je prevzemal vino

po pet lir za liter in ga prodajal partizanom po 
dogovorjeni ceni sedem lir. Bivši bataljonski in
tendant Rudi Pirkovič-Jal^a, ki je pozneje vodil 
skupino obveščevalcev, ga je še dan pred svojo 
junaško, tragično smrtjo skromno nagradil in mu 
izrekel priznanje, da je med slovenskimi krčmarji 
gotovo redek poštenjak. Tega Podgorci dolgo ni
so pozabili.

Zaskrbljen pa si je pipar po svojem povratku 
ogledoval na dvorišču svojo zidanico in klet, kiji 
je požar, koje sam sedel v ječi, skoro uničil slam
nato streho. Bili so sledovi zelo razburljivih do
godkov, povezanih s hudo bitko Cankarjevega ba
taljona, ki jo želim ohraniti v spominu.

V Mihovem je čakalo nekaj fantov, da bi odšli 
v partizane. Urban jim je iz Cankaijeve brigade
11. decembra 1942 poslal iz Suhadola svoj tretji 
bataljon, ki je štel takrat okoli sto partizanov. Z 
bataljonom je bil komisar Miroslav Počkaj, uči
telj iz Šentjerneja. V Mihovem je bataljon svoje 
položaje zavaroval z zasedami in razposlal izvidni- 
ške patrulje.

Zvečer so partizani, ki so jih v zasedi zamenjali 
drugi, po starem ljudskem običaju „čuli“ pri 
umrli vaščanki Anici Bratkovičevi, po domače 
Prahovki. Z njimi je med vaščani sedela tudi par
tizanka Ančka, lepo in prijazno dekle iz belo
kranjskega Mavrlena. Poznali sojo in jo imeli radi 
po vsem Podgorju. Z brado se je opirala na cev 
kratke italijanske puške.. Partizan jo je posvaril,, 
da je to nevarno. Odgovorila je, da se ne boji, ko 
se ji puška izpodmakne. Zgrabila jo je in po ne
sreči stisnila petelina. Strahovito je zagrmelo. 
Krogla je dekletu prebila glavo in ji široko raz
trgala teme. Kri in možgani ^o brizgnili proti stro
pu. Partizanka se je počasi obrnila. Z roko je 
pobožala svojo sosedo Zefko Kosovo, pokleknila 
poleg stola in se sesedla. Vse se je prestrašeno 
razbežalo.

Prihiteli so partizani, ki so slišali strel. Mrtvo 
borko so odnesli iz hiše in jo zunaj položili pred 
kaščo. Vračale so se vaščankc, ki so počedile hi
šo in poskrbele za pogreb. Proti jutru so jo v 
krvavordečem soju bakel pokopali pod temno 
smreko v gmajni Resje, blizu Johaneževe koče, ki 
je zadnja v vasi.

Prav tu so pred davnimi veki v soju bakel pola
gali k zadnjemu počitku junaške viteze bojevitega 
keltskega plemena Latobicev z njihovimi meči in 
ščiti vred. Stari Johanež je konec prejšnjega sto
letja iz jame, kj jo je skopal za steber plotu, po
tegnil prvi meč in zapestnico, sledova v neznano 
junaško davnino. Zemlja, v katero so položili par

tizanko Ančko, so že v starem veku posvetili 
druidski svečeniki, ki so z zlatimi srpi želi po 
Podgorju sveto omelo za svoje pogrebne obrede.
V kako nenavadni obliki se je ponovila znamenita 
zgodovina gorjanskega Podgorja.

„TISTALE DVA MORAM POSPRAVITI”

Sovražnik je že podnevi zvedel, da partizani 
novačijo po Mihovem. Bataljon Italijanov je pred 
zoro 12. decembra 1942 zasedel gozd na Penč- 
vrhu med Vrhpoljem in Mihovim; legistična 
štabna četa z Brezovice in druga četa iz Pleterij, 
ki jo je vodil mornariški narednik Alojz Bavdaš iz 
Goriških Brd, pa sta krenili v napad.

Iz Šmarja so se legisti tihptapili po stranskih 
stezah. V vrhpoljskem zaselku Stran so v megli 
presenetili partizansko patruljo, Alberta Božiča 
iz Kostanjevice in nekega Belokranjca.

(Med italijansko 
ofenzivo ustreljenega partizana v Pleterjah sem 
po nekem viru nap^ označil kot Alberta Božiča. 
Tu napako o njem popravljam.) Iz Kobilskc grape 
je del belih udaril naravnost na Mihovo, da bi vdrl 
v vas od'vzhoda; drugi oddelki so se povzpeli na 
Grobišča in opuščeni „Zevnik“ starega Prežeka, 
da bi z gorjanskih višin in skozi Kiro obkolili vas 
od južne in zahodne strani. Partizani bi se lahko 
umikali samo proti severu, naravnost pred cevi 
italijanskih zased, kjer bi končali v pogubnem 
križnem ognju.

Zjutraj je neki voznik, ki je z lojtrnicami priha
jal skozi Mihovo k hramu na Kiri po vino, parti
zane svaril, da je videl belogardiste na pohodu iz 
Šmarja proti Zvabovemu. Partizani niso bili v 
skrbeh, saj so v tisto smer poslali patruljo. NiSo 
slutih, da je že ujeta.

Podmorniški strojni podčastnik Pepi Hafner iz 
Škofje Loke, imenovan Toso, je k piparici 
Bakševki na Kiri pripeljal tujega partizana, četne
ga komisarja, ki je šep^. Mučila gaje revma. To
so je povedal, da se bo bolni partizan tu, na 
Bakšetovi topli peči, na varnem nekoliko odpo
čil. Sam je skočil še v Mihovo po kruha, potem 
pa se bo vrnil na stražo.

Koje bolnik odložil nahrbtnik in z revolverjem 
poleg sebe legel, zagleda gospodinja na kolovozu 
iz Zevnika krdelo belih. Prestrašena na^o stopi 
na prag. Vprašali so jo, ali je tu okoli kaj partiza
nov. ,,Vas vidim, drugega nikogar,“ odgovori 
zmedeno. Oddahne se, ko odhite proti Mihove
mu.
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Pesem ne utihne
Peti, je začel kot šoldrček, 

pesem ga je spremljala v gim
nazijskih klopeh, s šestnajsti
mi leti je dozorel za moški 
zbor železničarjev pri „Slo
gi” in v tem zboru „povzdi- 
goval“ glas do okupacije. 
K ot partizan je prepeval na 
mitingih, še ko je bil ranjen 
v njem pesem ni utihnila.

„ Vedno sem pel ljudem o 
boju, svobodi, sreči, ljubez
ni, pel sem tudi takrat, ko 
sem bil žabsten; v pesem 
sem izlival bolečino srca in 
duše. Koliko sreče je v 
tem!“

S tako malo besedami naj
brž ni še nihče toliko pove
dal, zlasti ne o sebi. Rudi 
Mraz je to storil, tisti vedno 
hiteči Rudi Mraz, ki danes s 
prav tako vnemo sledi kul
turnemu in še posebej glas- 

. benemu življenju v Novem 
mestu kot takrat, po vrnitvi 
iz partizanov, ko je takoj 
začel železničarje z glasom 
in posluhom organizirati v 
zbor ter se v isti sapi vključil 
tudi v zbor, ki se je zbiral 
okrog Toneta Marklja'* (in 
ki ga danes poznamo kot 
moški pevski zbor DPD 
Dušan Jereb).

Za Mraza pravijo, da je 
zboru troje v eni osebic usta
novitelj, nepogrešljivi bari
ton (po potrebi solist) in 
eden tistih stebrov, na kate
rih so „jerebovci" gradili 
množičnost, kvaliteto in 
ime.^Jn tako je preteklo teh 
trideset let,“ razmišlja, „pev
ci so prihajali in odliajali, 
dosegli smo uspehe, vidne in 
skromne, pohvale, pa tudi 
kritike. V zboru smo pevci 
brez glasbene izobrazbe, ki v 
prostem času iščemo -pota 
do umetnosti. Pesem nas je

družila, razveseljevala in 
bodrila. S pesmijo smo pre
magovali ovire. Peli smo o 
stiskah in delovnih zmagah. 
Ce pomislim, koliko težav in 
ovir je bilo! Včasih še pro
stora nismo imeli, da bi vadi
li. Toda odločili smo se, da 
zbor J)ušan Jereb' ne sme 
propasti, da bomo peli, 
četudi nas bo h  še p e t . . .  “

Zbor, v katerem poje, je 
rodila osvoboditev, zato bo 
njegov jubilejni koncert po
svečen tudi trem desetletjem  

■svobode. Pevci so sklenili, da 
mora biti to gala predstava, 
prireditev na ravni tudi zato, 
ker bodo imeli ob sebi po
brateni zbor ljubljanskih gra
fičnih delavcev. Rudiju Mra
zu so v pripravah na prosla
vitev tega mejnika naložili še 
največ „tekanja”: „Ti to 
znaš, ti imaš čas. ‘‘ Priprava 
dvorane, priprava in tisk 
brošure, plakatov, vabil -  
kdo bi vse našteval! -  vzame 
veliko časa, še posebno če je 
treba na pot v Ljubljano. In 
Mraz se je potrudil. KvalitC' 
ten koncert in vse brez za- 
tikljajev ob njem pomeni, ne 
nazadnje, tudi dobro pro
pagando, vabilo fantom z 
glasom in posluhom, naj pri
dejo pod taktirko sedanjega 
zborovodje Franca Mileka.

Mraz pravi: „Ob jubileju 
si vsi želimo predvsem to, da- 
bi zbor ostal kvaliteten tudi 
vnaprej, da bi se vključilo še 
več novih grl. Na žalost pei 
mladih ni vedno lahko pri
tegniti, imajo svoja pota in 
cilje. Tako vsaj pravijo. Je pa 
razveseljivo, da lepoto zbo
rovskega petja odkrivajo, 
čeprav počasi. “

I. ZORAN

Zlato Jugoslaviji!
Prihodnji teden začnemo objavljati feljton o be
ograjskem prvenstvu in o nastopih naše repre

zentance na velikih tekmah po vojni

v  Beogradu se je v nedeljo pozno 
zvečer z velikim zmagoslavjem naše 
reprezentance končalo letošnje 
evropsko košarkarsko prvenstvo. V 
flnabii tekmi, ki je po splošnem 
mnenju strokovnjakov zasenčila .vsa 
podobna srečanja na prejšnjih 
evropskih šampionatih, je Jugoslavi-, 
ja zasluženo premagala Sovjetsko 
zvezo. Na tretje mesto so se uvrstili 
Italijani, četrti pa so bili drugi s 
prejšnjega prvenstva -  Španci. Zad
nji dve mesti v finalni skupini so za
sedli Bolgari in Cehoslovaki.

Jugoslovani so s prvim mestom 
potrdili uspeh iz Barcelone, hkrati 
pa so dokazali, da so zares najboljši 
v Evropi. Tudi za prihodnost naše 
košarke se ni bati: imamo mlado 
reprezentanco, pa tudi mladinQi so 
najboljši na kontinentu.

Bralce opozarjamo, da bomo v 
prihodnji številki začeli objavljati

BODOČI PROMETNI 
INŠPEKTOR V ZAPORU

15. junija ob 1. uri so ko 
čevski miličniki pridržali do 
iztreznitve 21-letnega Jožeta 
Jarka iz Šalke vasi 95, ki se 
je pretepal na veselici v Li
voldu. Jark je zmerjal mili
čnike s fašisti in čilskimi po
licaji, ko pa so mu zaradi 
brcanja v vrata pripora sezuli 
čevlje, jim je dejal še, da so 
sadisti. Med drugim se je 
spomnil tudi, da jim  bo vse 
to početje že še poplačano, 
saj študira pravo oziroma bo 
postal prometni inšpektor in 
takrat bo že poskrbel za red 
na kočevski milici.

VEL. GABER: 
MOPEDIST JE MRTEV

14. junija okrog 17. ure je bila 
pri Velikem Gabru huda nesre
ča. Jože F-lere iz Martinje vasi se 
je peljal na motorju proti Rado
hovi vasi in v ovinek zapeljal po 
levi, tedaj pa je naproti privozil 
mopedist Marjan Matjaž iz Biča. 
Pri tfčenju je Matjaža odbilo v 
jarek, kjer je obležal hudo po
škodovan, ranjen pa je bil tudi 
1’leretov sopotnik Stanko Osta
nek iz Martinje vasi. Oba so od
peljali v ljubljansko bolnišnico, 
vendar pa 21-letni Marjan Matjaž 
nesreče ni preživel.

ŠE JE POŠTENOST

Pred prvomajskimi prazniki 
sem izgubUa zlato zapestnico, ki 
mi je bila drag spomin. Dala sem 
oglas v Dolenjski list in kmalu se 
je najavil pri meni neki tovariš in 
prinesel zlato zapestnico z uro. 
Najdena reč ni bila moja, a sem 
sc neznanemu poštenjaku vseeno 
zahvalila. 2e naslednji dan mijc 
prinesla izgubljeno zapestnico 
upokojena Kuharica Lojzka Sc- 
kula iz Kristanove ulice. Za nje
no poštenost se ji najlepše zahva
ljujem, prav tako tudi neznancu, 
kije prinesel najdeni predmet, ki 
ni bil moj. Veseli mc, da je na 
svetu še dovolj poštenih ljudi!

MARIJA RAVBAR 
Novo mesto

feljton o beograjskem prvenstvu m o 
nastopih naše reprezentance na veli
kih tekmovanjih po drugi svetovni 
vojni.

LAŽNA PRIJAVA 
TATVINE

Te dni je 23-lctni gradbeni tehnik 
pri SCiP Zidar Kočevje Valentin Juž
nič priznal, da si je izmislil tatvino 
20.050 din, ki jo je prijavil 3. junija 
zvečer.

3. junija'popoldne so ga namreč 
deložirah (prisilno, sodno izselili) iz 
samskega bloka v Kočevju, Trg zbo
ra odposlancev 1, kamor se je na
silno vselil. Pred nasilno izselitvijo 
ga je predstavnica občinske skupšči
ne opozorila, naj sc izseli sam, sicer 
bo izseljen s pomočjo najetih delav
cev. Valentin Južnič se sam ni hotel 
izseliti. Nato je bil spet opozorjen, 
naj sam odnese iz stanovanja vred
nostne predmete. Dejal je, da večjih 
vrednosti nima. Potem sta mu dva 
delavca zložila stvari na hodnik. 
Zvečer ob 21. uri pa je prišel na po
stajo milice prijavit tatvino preko 
20.000 din (to je dva stara milijo
na), ki „so bili zaviti v bel papir in 
shranjeni v kuhinjski omari“ .

J. P.

Zi

Srdit je bil v nedeljo zvečer boj za vsako žogo pod košem. 
vija je v Beogradu premagala sovjetske košarkaije 90:84 
evropsko zlato. Na fotografiji: Korkija (13), sodnika Rae iz ^  
de, A. Balov (zakrit), Čosič, Dalipagic (14), Žigili (15) in Jel®' 
(6 ). (Foto: Splichal)

Ortnek - filmske mesto
Ortnek z okolico ima veliko naravnih lepot, zato 

so ga^ačeli odkrivati filmarji

Filmarji iz Zagreba so teden dni 
snemali v Ortneku in okolici razne 
prizore o dogodkih iz okupacije, pri 
čemer so jim pomagali statisti iz rib
niške okolice. Največ prizorov so 
posneli na železnici in ob železnici v 
gozdnih predelih Ortneka. Ti kadri 
bodo vpleteni v televizijsko nadalje
vanko ,JCapelski kresovi", ki bo na 
malih zaslonih še letos, govori pa o 
dogodkih v Gorskem Kotaru leta 
1942. Zato so železniško postajo 
Ortnek preimenovali v Delnice.

Naši ljudje so z zanimanjem sle
dili poteku snemanja. Dobili so 
skromno sliko, kako nastaja film in 
zakaj so filmi tako dragi.

Naš Ortnek je že drugič prizori
šče snemanja filmov. Prav gotovo je 
izbran zaradi svoje primerne lega, 
romantike in naravnili lepot, ki jih 
drugod ni toliko na kupu.

Med igralci smo spoznali znanega

igralca nadaljevank Borisa Dvornika. 
Nastopali so tudi italijanski vojaki, 
ki so nas živo spominjali časov 
izpred 33, let, ko so prav tu, v 
Ortneku, vedrili in čakali na konec 
vojne. Vse je minilo, vse bo minilo, 
Ortnek pa bo s svojo romantiko še 
ostal.

Odmor med snemanjem smo 
izkoristili za razgovor z režiserjem 
Ivanom Hetrihom, ki nam je pove
dal: -  Nova serija „Kapelski kreso
vi", ki bo imeb 1 3 nadaljevanj, a bo 
vsako zase celota, bo podobna na- 
daljevahki „Kam gredo divje svinje" 
in „Odpisani“ , ki sem jo pravkar 
končal. Prvo nadaljevanko bomo 
videh 29. novembra letos.

V seriji bo nastopilo tudi precej 
mladih igralcev k  Zagreba, Ljublja
ne in Beograda. Glavna oziroma naj
bolj znana igralca pa sta Boris Dvor- 

'cVujisič.nik in Pavle Vujisić.

V. PRF.ZLLJ in 
M.GLAVONJIC

Kako do denarji) 
in ženske?^

Mokronog 
vabi h kresu

Mokronoški turistični dela.,.̂  
bolje znani kot larfarji, pn^' 
v soboto, s pričetkom ob 1̂  
na niokronoškem gradu že tre 
kresno noč.' Kot je na teh 
ditvah že običaj, prav 
tudi tokrat ne bo manjkal 
velj, ki bo, kot je ponekod 
slišati, uganil katero, kako J 
teh inflacijskih časih še 
priti tako do denarja, kot ‘ . 
do ženske! Med številnimi 
ginii se bodo predstavili 
solisti ljubljanske opere i 
baleta,' na kraju bodo 
delovali celo vsi udeleženci 
reditve s svečkami in pesmijO'|ĵ  ̂
o dobrotah in veselem 
ženju med samo prireditvijo j 
govorimo. ,

Turistični delavci so 
glavnem s prostovoljnim , 
uredili 160 kvadratnih 
veliko betonsko ploščad, k' ! 
služila kot nekakšen oder-^^

T
rnoj
Zasl
Priz

k̂o
mec
Priz
Nik

oj

Posebne priznanje za »Vlaj
Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev

v  gjavnih vlo
gah nastopajo Boris Dvornik 
(na sliki drugi z desne), Žarko 
Radić, Božidar Oreško vić, 
Vanja Drach, Pavle Vujsič in 
N a^  Gačešić. (Foto: Toni 
Vovko)

PO PRETEPU KARAMBOL

Koje bil 15. junija zvečer v prete
pu v Prečni poškodovan Jože Ljubi, 
ga je v fička brž naložil Zdinjčan 
Jože Luštck in ga odpeljal v ftovo- 
meško bolnišnico, čeprav nima voz
niškega dovoljenja. Srečno sta pri
spela do poslopja bolnišnice, tam pa 
je Luštek trčil v drog prometnega 
znaka, ki označuje prepoved parki
ranja.

Šestega in sedmega junija je bilo v 
Novi Gorici enajsto srečanje naj- 
mlajših filmskih ustvarjalcev Slove
nije, na katerem je sodelovalo štiri
najst filmskih skupin iz Slovenije s

ftetinštiridesetimi filmi. Letos je na 
estival prispelo nekaj manj filmov 
kot prejšnja leta, vendar je letošnje 

srečanje vse prijetno presenetilo s 
kakovostjo in sproščenostjo.

Dolenjsko so na festivalu zastopa
li člani l'’nto-kino krožka osnovne

šole Kočevje s filmom „Vlak 
zaradi prepletanja dokumenta^', 
in igranega filma vzbudil 
strokovne žirije članov sekcij®^ 
skih kritikov pri Društvu 
filmskih delavcev in zaradi teg* 
jel posebno priznanje.

Avtorju filma Juretu 
to priznanje prav gotovo vzp 
da, da bo nadaljeval s 
ustvarjanjem, čeprav letos zap 
osnovno šolo. F-

)KoxeriJa[

KDOR ČAKA. TA TUDI DOČAKA
Ponoči me je pričel svinj

sko boleti zob. Malo je manj
kalo, da nisem pričel tuliti od 
bolečin kot volk sredi pušče. 
Požrl sem tri aspirine, legel 
nazaj v posteljo, buljil na uro, 
da bi minilo pol ure, ko bodo 
tablete zagrabile. Toda boleči
na, ki je zajela pol glave, ni 
pojenjala.

^ gel sem po steklenici s 
diopsom, si napolnil usta in 
čakal. Nič. Zazdelo se mi je 
oelo, da je bolečina še hujša. 
Pogoltnil sem šnops, prižgal 
cigareto, dim pa zadržal v 
ustih. Morda bo nikotin oma
mil boleči živec. Vse zaman. 
Bolečina se mi je razlezla p o . 
oeli glavi in pomislil sem na 
vilice, s katerimi bi izvrtal zob 
iz čeljusti, a iz strahopetnosti 
tega nisem napravil. Tolažil 
sem se s tem, da bo kmalu ju

tro, ko bom  ̂odhitel v zdrav
stveni dom, da mi mož v be
lem izdre zob.

V čakalnici sem naletel na 
kisle obraze. Bilo jih je več 
kot trideset in zdelo se mi je 
preneumno, da bi vsakega po
sebej zaprosil, če me spusti 
naprej. Sklenil sem, da se 
vrnem ob dvanajstih, boleči 
čas čakanja pa bom preživel 
kje v gostilni.

Stolpna ura je dvanajstkrat 
udarila, ko je bilo v čakalnici 
še več skisanih obrazov. Na 
vratih se je pojavila nasmejana 
sestra: „Gospod zobozdravnik 
mora na občino. Važen sesta
nek.“

Noč sem preživel nad pa
ro, ki je prihajala iz petlitrske- 
ga lonca. Nekje sem prebral, 
da je pametno držati bučo

nad paro, ako te boli zob. 
Zjutraj sem bil podoben Picas- 
sojevi sliki in zdelo se mi je, 
da se je bolečina še povečala.

Čakalnica je bila, nabito 
polna.

— Kdaj bom prišel na vrsto, 
prosim, sestra?

— Enkfat proti večeru. Saj 
vidite.

Videl sem obraze, na kate
rih so bili beli in pisani 
robčki. Do večera je bilo šê  
dolgo. Odtaval sem domov in 
niti na misel mi ni prišlo, da 
bi odzdravljal nasmejanim 
otrokom.

— ,J*rosim, tovariš!" me je 
v mraku povabila v ordinacijo 
belo oblečena sestra.

— Da, na vrsto boste prišli 
čez štirinajst dni. Zdaj ste na
ročeni in ne bo vam treba ča
kati. Lahko noč!

Goltal sem tablete, držal v 
ustih šnops in cigaretni dim in 
neumnež še dvakrat poskusil s 
paro. Bolečina pa se ni menila 
za vse skupaj. Nekega dne se 
mi je porodila v omotični gla
vi misel, da že dolgo dolgo ni
sem ničesar jedel. Zgrabil sem 
lepo rdečo makedonsko jabol
ko, zapri oči in ugriznil. Poka
zale so se mi zvezde, večkrake 
zvezde, kmalu nato pa so za
zvonili zvonovi olajšanja. Svet 
je postajal jasnejši, po ustih se 
mi je razlila toplota, v belini 
odgriznjenega jabolka pa je ti
čal črn zob.

V čakalnici je bilo veliko 
kislih obrazov. Ko sem zagle
dal sestro, sem ji veselo predal 
zob. Nič se ni jezila, saj sem 
bil za ta dim naročen.

TONI GASPERIC

Minuli teden so piloti Dolenjskega letalskega centra prvî  ̂ f
li jadralno letalo B -4  švicarskega proizvajalca „Pilatus“. S 15

DLC bogatejši za sodobno jadralno letalo kovinske konstri^^̂ ĵ|(( 
je namenjeno za trenažo jadralnih pilotov, dosega pa 
športne rezultate. Letalo je kupljeno iz izkupička p ro s to v o j  

dela članov DLC pa letališču. (Foto: M. Bauer)

---
Pred štirimi leti je Pavle Majerle, komunalni nadzornik iz ?  
ki je ljubitelj in gojitelj rož in čebel, kupil v Ljubljani g t#
rože, ki ji ni vedel imena. V začetku junija letos pa je M'
V štirih dneh so ji zrastli štirje cvetovi, katerih največji j® ‘
21 cm premera. Pri cvetličaijih smo zvedeli, da se ta 
imenuje „amarilis“ . (Foto: Primc)


