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Asfalt na Bizeljskem

NA MORJE. PO ZDRAVJE!
Prejšnjo sredo se je iz doma novomeškega Rde

čega križa v Fazanu pri Portorožu vrnila skupina 
otrok, ki je ob morju letovala 14 dni. Otroci so se 
naužili morja in vročega sonca, saj_ so imeli ves cas 
lepo vreme Spet so spoznali del naše lepe domovine, 
marsikdo med njimi pa je tokrat prvič videl morje. 
Vzgojitelji in osebje v domu so se tudi tokrat potru
dili, da je bilo otrokom kar najlepše. — Za dan vstaje

slovenskega naroda so otroci priredili ob tabornem 
ognju kulturni in zabavni program, član Združenja 
Zveze borcev iz občine Piran pa jim je pripovedoval 
o dogodkih iz NOB v teh krajih.

To je bila letos že druga izmena dolenjskih otrok 
na morju, za njo pa bosta odšli v Fazan še dve sku
pini. »Čas nam je prehitro minil« so dejali otroci ob 
odhodu. Vsem, ki so jim omogočili bivanje v kolo
niji in prispevali za to denar, se mladina prisrčno 
zahvaljuje, zlasti še občinskemu odboru Rdečega 
križa in DPM iz Novega mesta (Foto KATI, Lucija)

Izseljenski piknik 
v Ribnici

ro ja k e  iz ribni
šk e  občine, k l _ p r is u  na 
obisk v s ta ro  domovine, na. 
mera/va ribniška podružnica 
SIM povabiti na piknik oko
li 20 a v g u s ta  v rihniškem 
Sradu. Srebanje izseljencev 
bodo  izrabili tudi za pomen
ke o življenju in delu naših 
ljudi v tujini, podružnica 
Slovenske izseljenske matice 
Pa bo  skušala poglobiti stike 
2 rojaki. -r

Atleti iz Hrvatske 
v Novem mestu

. Od 7 . d0  17 , avgusta bodo at- 
iz Hrvatske izvedli svoje vsa. 

"0*etnc redne priprave, tokrat za 
JP^membo v Novem mestu. Med 

atleti, ki bodo vadili na stadi- 
r ®*1 bratstva in enotnosti, je- ra- 
T? 1 vrste m lajših, nadarjenih tu-

Tožba za krompir je dobljena!
Za kmetovalce in zadrugo je to moralna zmaga, pomeni pa tudi ohrabritev 

za bodoče pogodbeno sodelovanje!

Cesto, ki poveauje Brežive 
z Bizeljskim, modernizirajo 
v časovnih presledkih. Lani 
so asfaltirali prvih sedem ki
lometrov od Brežic do kri
žišča v Dobrava. Z asfaltom 
so prelili tudi cesto skozi vas 
Bizeljsko. V zadnji tretjini le
tošnjega julija pa so začeli 
navažati gramoz na odsek od 
Bizeljskega do Stare vasi. 
Delo je v polnem razmahu in 
hitro napreduje.

Prebivalci Bizeljskega so 
sicer za kratek čas ostali 
brez avtobusnih zvez, toda to 
voljno prenašajo v upanju, 
da se bodo skoraj vozili po 
gladkem asfaltu. Avtobus iz 
Brežic vozi samo do posestva 
KZ v Stani vasi, osebni av
tomobili pa vozijo skozi Bi- 
šece po novi cesti. Ta oesta 
pa je dokaj ozka in za avto
busni promet ni varna.

85 let gasilstva 
v Brežicah

V nedeljo, 6. avgusta, 
bo slavilo gasilsko derušt- 
vo v Brežicah 85-letnico 
obstoja. To društvo je naj
starejše v občini. Za ne

diM nekaj znanih atletskih imen. 
J*®* drugim bomo videli Fo£!če- 
v°. Sukerja, Stigliča, Gredlja itd. 
d ®‘vanje atletov iz Hrvatske bo. 
ki , '3!*coristili tudi domači atleti, 
J* “®J*° prav tako vadili in se bo- 

od priznanih atletov in trener- 
marsikaj koristnega naučili. 

mSret,v'dena sta tudi dva atletska 
»ooii5 a.' na katerih bi nastopili 
{‘ ‘Je iz Hrvatske, domačini in at 

** drugih atletskih klubov.
Sd.

2 rnlačve v Krko 
in v smrt

• 25. julija je okoli 13. ure v 
*vrki pri Dobravi utonila Al- 
bina Pucelj iz Drame. Dekle 
Je tega dij* pomagalo mlatiti, 
po mladvi Pa se Je So kopat. 
Menijo, da j« Pucljevo zadela 
kap, bo je bila razgreta sko
čila v mrzlo vodo.

' pravda, o kateri smo v 
našem ustu poročali, jc
prišla celo do zveznega 
gospodarskega sodišča, 
vendar je tudi ono odlo
čilo v prid Km etijske za 
druge Trebnje, ki je tožila 
trgovska podjetja, ker ni
so hotela izpolniti pogodb 
in vsled nižjih cen na trgu 
niso hotela prevzeti po
godbenega krom pirja. Vse
ga se seveda ni dalo izto
žiti, ker je priganjal tudi 
krom pir, ki ga je bilo tre 
ba porabiti.

Na račun dobljene tož
be je  zadruga v juliju  v 
obliki blaga izplačala ti
stim kmetovalcem, ki so 
prodali pogodbeni krom 
pir po nižji ceni, 10 mdili- 
jonov S din. Kot povedo
v zadrugi pri tem ni nič 
manj pomembna m oralna 
zmaga, ki so.* jo dobili

proizvajalca, saj bo to  zno
va zt»udilo zaupanje v za
drugo, ki je naredila, koli
kor je bilo v njeni • moči. 
To je tudi ohrabritev za 
bodoče, ker je vsem jas
no, da je  le ob zagotovlje
nih cenah in prodaji mo
goče km etije specializirati 
in napredovati v km etij
stvu.

In še razveseljiva novi
ca za dolenjske kmetoval

ce — pridelovalce krom 
pirja: gospodarstveniki že 
nekaj časa raziskujejo 
možnosti za  gradnjo to 
varne, v kateri bi prede
lovali krom pir za potrebe 
vse Jugoslavije. Tovarna 
bi pomenila za slonrensiko 
km etijstvo toliko, kot po
menijo sladkorne tovarne 
za Vojvodino. Kaj več o 
tem bomo še poročali.

M. LEGAN

Temeljite priprave za odvzem krvi 
v Spodnjem Posavju

OD 3. DO 13. AVGUSTA 
Okrog 3. in 10. avgu

sta krajevne nevihte, v 
ostalem lepo vreme.

Dr. V. M.

Predstavniki občinskih 
odborov RK iz Spodnjega 
Posavja so se 25. julija 
udeležili posveta o krvo
dajalstvu pri GO RK Slo
venije, kjer so sklenili, da 
bodo odvzem krvi v sevni- 
ški, krški in brežiški ob
čini (avgusta in septem 
bra) dobro pripravili, pri 
čemer naj bi osnovnim o r
ganizacijam RK pomagale 
tudi krajevne organizaci
je Socialistične zveze.

Boštanjski most 
bodo popravili

Kot so zagotovili predstav
niki sevniške občinske skup
ščine, bodo v kratkem začeli

popravljati most čez Mimo 
pri Boštanju, ki je že od po
mladi zaprt za ves promet. 
K mostu je napeljanega že 
nekaj peska in drugega gra
diva.

Umrl pod traktorjevo 
prikolico

27. julija je ob 13.30 v Mo
kronogu nesrečno umrl 42- 
letni domačin Jože Hočevar. 
Stoje se je peljal na priko
lici, ki jo je z njiv vlekel 
traktor trebanjske kmetijske 
zadruge. Nenadoma je omah
nil in padel pod kolesa pri
kolice. Umrl je na kraju ne
sreče.

deljsko slavje pripravljajo 
brežiški gasilci pester spo
red. Ob 13.30 bo sprejem  
gostov in gasilskih enot, 
ob 14. u ri bodo slovenske 
in hrvaške enote imele 
gasilske vaje na brežiški 
tržnici, nakar bodo sledili 
poždravmi nagovori in po 
delitev odlikovanj zasluž
nim gasilcem. Udeleženci 
se bodo po slovesnem delu 
lahko prijetno zabavati 
ob igranju kapelske god
be na pihala.

Otrok utonil 
pri Žužemberku

V nedeljo, 30. julija popol
dne, se je v Krka pri Šmihe
lu, ne daleč od dama, kopal 
11-letnd Tonček Nahtigal ia 
Dešeče vasi pri Žužemberku. 
Tonček ni znal plavati ki je 
imel s seboj zračnico od 
traktorjevega kolesa. Pri sko
ku v vodo ni zadel zračnice, 
zabredel je v globoko vodo 
in utonil. Kopalci so ga pre
pozno potegnili iz vode in 
mu niso mogli več pomagati 
Tonček je med prevozom k 
žužemberskemu zdravniku 
umrl. M. S.

Dekle iz »svetovne družine«
»Zelo mi bo hudo, ko se bomo morali sredi avgusta 

raziti. Tako smp se navadili drug na drugega, poštah 
smo prava mednarodna družina!« pravi Silva MlaV ar 
iz Starega trga pri Trebnjem, ki s svojim znanjem 
eleščine skrbi v mednarodni brigadi v Mokronogu za 
sporazumevanje z domačini. Več o tej »svetovni dru
žini« preberite na 5. strani!

ZVIŠANE OBRESTNE MEREza varčevalce pri DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI I
NOVO MESTO I

HRANILNIM VLOGAM SMO ZVIŠALI OBRESTNE MERE:

- hranilnim vlogam na vpogled: od 5 % na 
• vezanim hranilnim vlogam nad 12 meseteev: 

od 6 % na 
- vezanim hranilnim vlogam nad 24 mesecev:

ocT 7 % na

ZVIŠANJE OBRESTNE MERE volja od 1. avgusta 1967 dalje. — 
Vključite se tudi vi t širok krog varčevalcev pri domači področni 
banki, ki vam najugodneje obrestuje vse hranilne vloge! — POSLU
ŽUJTE SE TUDI VNAPREJ UGODNOSTI, ki vam jih nudi Dolenjska 
banka in hranilnica v Navora mestu pri namenskem varčevanja: za 

/ kreditiranje kmetov — proizvajalcev (za nakup, gradnjo aU obnovo 
gospodarskih poslopij, m nakup strojev in Mrojndb naprav, ■ ^ o b 
novo sadovnjakov In vinogradov, m nakup piemenske Sivine!) in »  
posojila »  pospeševanje turizma, aasobnega gostinstva in obrti!



ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED

Priprava za obrambo dežele je stvar slehernega 
državljana

V sistem u priprav za 
obram bo dežele pred so
vražnikom, ki so dobile 
še poseben pomen spričo 
naj novejših dogodkov na 
m ednarodnem  področju, 
pripada najpom em bnejše 
m esto občinam  in delov
nim organizacijam . K ajti 
obram ba naših m eja ni 
samo stvar jugoslovanske 
ljudske arm ade, am pak je 
tudi stalna in naj večja 
dolžnost vsaikega našega 
državljana!

Vso vrednost tako ime
novanega splošnonarodne- 
ga obram bnega s is te m a je  
zelo jasno izrazil tudi to
variš Tito, ko je nedavno 
rekel:

■  Obramba naše dežele
■  ni samo zadeva arma-
■  de, čeprav predstavlja
■  armada njen najbolj
■  organizirani in udarni
■  del. Skrb za obrambo
■  dežele je stvar vseh na-
■  ših državnih in družbe-
■  nih organizacij in vseh
■  naših ljudi. Zato mo-
■  ramo čedalje bolj raz-
■  vijati in izpopolnjevati
■  tak sistem vojaške vzgo-
■  je, ki bo zajel ne samo
■  armado, temveč na svoj
■  način tudi vse naše dr-
■  žavljane.«

Zato je  povsem razum 
ljivo, da je bilo tudi na 
zadnji seji Zvezne konfe
rence SZDLJ rečeno, da 
m ora b iti organizirano de
lo v pripravi prebivalstva 
za obram bo dežele sestav-

Puščava: III. MDB 
udarna 

in pohvaljena!
V torek, 1. avgusta, so na 

Puščavi pri Mokronogu pro
glasili za udarno tretjo mla
dinsko pionirsko delovno bri
gado »Bratov Lončaričev«, 
ki je v juliju izkopala 324 m 
jarkov za lokalni vodovod. Za 
udarnike so proglasili tudi 
okoli 80 odstotkov brigadir
jev, medtem ko so bili drugi 
pohvaJjenii. V imenu režijske
ga odbora te  je brigadirjem 
zahvalil Dominik Gimpelj.

Ob koncu slovesnosti, ki ji 
Je prisostvoval tudi podpred
sednik ObS Trebnje Tone 
Gole, so brigadirji poslali po
zdravno brzojavko tovarišu 
Titu, v katerem so predsed
nika povabili, naj si ogleda 
njihovo delo

ni del aktivnosti Sociali
stične zveze in  drugih 
družbeno-politačnih orga
nizacij v občini.

Večja vloga šole 
in športa
Pri tem  pa ne smemo 

pozabiti, da im ajo v pri
pravi mladine za obram bo 
dežele zelo velik pomen 
tudi srednje, višje in vi
soke šole, na katerih  ima
jo  pouk predvojaške vzgo
je. V nekaterih občinah, 
kot mnogi sodijo, šole ni
so posvetile dovolj pozor
nosti »vojaški« vzgoji mla
dine. Socialistična ‘zveza 
je dolžna, da skupaj z 
m ladinskimi in drugimi 
organizacijam i najde tudi 
možnost za razvijanje raz
ličnih oblik množične te
lesne vzgoje mladih. Do
sedanje oblike te vzgoje 
so zajele zelo m ajhno šte
vilo prebivalstva, zlasti 
mladine. V splitski občini 
na prim er zajem a množič
na telesna vzgoja samo 
pet odstotkov mladine, pa 
tudi v drugih krajih  sta 
nje ni boljše! To pom anj
kljivost največkrat opra
vičujejo s pom anjkanjem  
finančnih sredstev, čudno, 
da se ta sredstva zmeraj 
najdejo, ko gre za finan
ciranje nogometa! V ko
rist narodne obram be je 
treba množično telesno 
kulturo tako razviti, da bo 
zajela vse naše sposobne 
državljane in postala n ji
hova osnovna dolžnost.

Delovne organizacije 
in obramba

čedalje močnejše so zah
teve, da se tem eljito pro 
uči dosedanje delo nego
spodarskih ih gospodar
skih organizacij glede na
rodne obrambe. To je tre 
ba narediti tudi zato, ker 
nekatere delovne organiza
cije niso posvetile dovolj 
pozornosti obram bi in za
ščiti prebivalstva.

Uslužbenci, ki se v de
lovnih organizacijah uk
varjajo s posli narodne 
obrambe, so povsem ne
strokovni, čeprav je na 
razpolago veliko število 
upokojenih oficirjev, ki 
bi p ri tem  delu lahko veli
ko pomagali. N ekateri ko
lektivi sploh nim ajo po
sebnega delovnega m esta

V Havani na Kubi se je v pone
deljek začela konferenca solidar
nosti narodov Amerike (OLAS). 
Na njej so se zbrali predstavniki 
najbolj nepomirljivih levih gibanj, 
ki so si izbrali geslo, da morajo 
vsi pravi revolucionarji takoj za
četi revolucijo. Na konferenci pa 
ne sodelujejo komunistične partije 
iz Latinske Amerike — razen urug
vajske — ki se ne strinjajo s pro
gramom, ki si ga je začrtalo zboro
vanje v Havani. To je znova opo
zorilo na globoke razlike med ve
čino latinskoameriških partij in 
kubansko partijo. Kubanci namreč 
menijo, da je sedanji trenutek 
zrel za revolucijo in z besedami in 
dejanji podpirajo gverilska gibanja 
v posameznih latinskoameriških 
državah, češ da je oboroženi upor 
edina možna oblika boja proti im
perializmu. Večina partij pa ni 
tega mnenja in ocenjuje gverilska 
gibanja kot pustolovščine, ki ni
majo dosti upanja na uspeh, ku
bansko politiko pa kot pretirano 
in tako. da daje latinskoameriški 
reakciji izgovor za zaostrovanje 

|j protidemokratične in diktatorske 
Š politike.

Na konferenco OLAS v Havani 
je večina latinskoameriških reži
mov odgovorila s poostreno gonjo 
proti Kubi. Sredi tega meseca bo v 
VVashingtonu konferenca organiza
cije ameriških držav (OAD), kjer 
bodo razpravljali o ukrepih proti 

 ̂ Kubi, zaradi njenega »vmešavanja« 
v notranie zadeve drugih ameri
ških držav Medtem ko se politični 
boj na celini zaostruje, pa osnovni 
problemi Južne Amerike — huda 
socialna in gospodarska zaostalost 
— ostajajo nerešeni, čeprav so prav 
ti glavni vzrok za težave in eksplo
ziven položaj v večini latinskoame
riških držav.

S te celine je prišla te dni še ena, 
nič kaj vesela vest: Brazilija se je 
lotila izdelovanja atomske bombe

in napovedala, da zavrača morebit
ni sporazum o neširjenju jedrske
ga orožja, o katerem se že toliko 
časa skušata dogovoriti ZDA in 
ZSSR. To je vsekakor zelo resna 
stvar, ki utegne imeti hude po
sledice. Primer Brazilije utegne naj
ti še več posnemalcev, kajti znano 
je, da je danes na svetu veliko 
držav, ki lahko izdelajo atomsko 
bombo, pa čeprav bi se morale zato 
marsičemu odreči. Vsem treznim 
ljudem pa je jasno, kako strašno 
se bo povečala nevarnost atomske

in ruševin ter velikansko gmotno 
škodo, še  večja pa je škoda, ki je 
ni mogoče izmeriti — moralni uda
rec državi, ki trdi da je dosegla 
blagostanje, ki skuša tudi z orož
jem — kot v Vietnamu — vsiliti 
svetu svoj red, ki pa vendar ne 
more zagotoviti svojim lastnim 
temnopoltim državljanom gospo
darske in družbene enakopravno
s t i Predsednik Johnson je zdaj 
ustanovil posebno komisijo, ki naj 
razišče vzroke neredov. Toda v tej 
komisiji ni niti enega črnca, ne

n katastrofe, če se bo še povečalo glede na to, da so resnični v z r o k i
x  n .  j « _______ . 4  .  f  . ____'   n n lo -število držav, ki bodo imele atom' 

ske bombe. Sklep Brazilije, da bo 
zgradila svojo atomsko bombo je

Vroče poletje 
v obeh Amerikah
nevaren in neodgovoren korak. 
Očitek pa zaslužijo tudi velesile, 
predvsem ZDA in ZSSR, ki že toli
ko časa zavlačujejo sklenitev spo
razuma o prepovedi širjenja jedr
skega orožja. Primer Brazilije je 
jasen dokaz, da je res že skrajni 
čas za nujne ukrepe na tem pod
ročju, kajti čim več držav bo imelo 
atomsko bombo, tem manj bo upa
nja, da bi se svet lahko izognil je
drski katastrofi.

Za Južno Ameriko se navadno v 
prenesenem pomenu uporablja iz
raz »vroča«, toda tokrat velja ta __________
oznaka tudi za Severno. Rasni ne- poslabšal odnose s svojimi anglo* 
redi v ZDA se postopoma umirjajo, saškimi zavezniki, ki že itak z a d n ja

— revščina in manjvredni polo
žaj v primerjavi z belci — že zdrav- 
naj znani in jih ni treba šele raz
iskovati, ampak odpravljati. Kaže 
pa, da v VVashingtonu še vedno 
niso niso našli sredstev ne volje, 
da bi se tega problema zares lotili.

In ko smo že v Ameriki, se pre
selimo še malo bolj na sever — v 
Kanado. Kot je znano, živi v Kana
di mnogo Franozov, ki že dolgo ča
sa trdijo, da so zapostavljeni v pri
merjavi s Kanadčani angleškega 
rodu. Med nedavnim obiskom v Ka
nadi je francoski predsednik de 
Gaulle z izjavami, v katerih je pod
prl prizadevanja kanadskih Fran
cozov, dregnil v boleč kanadski 
problem in hudo razhudil anglosa
ški del dežele. Zaradi tega je moral 
odpovedati obisk v glavnem mestu 
Ottawi in se predčasno vrniti do
mov. Iz vsega tega je nastal velik 
mednarodni škandal, kajti ne le 
Kanadčani, ampak tudi Angleži in 
Amerikanci so se čutili hudo prij 
zadete in so generalu zamerili, češ 
da je skušal spodkopati ugled an
glosaškega Zahoda. Na vsak način 
je de Gaulle s tem korakom še

potem ko so prizadeli celo vrsto 
ameriških mest, zahtevali na dese
tine smrtnih žrtev, tisoče ranjen
cev in tisoče zaprtih črncev, zapu
stili za sabo brez števila pogorišč

leta vse bolj pešajo in še poglobil 
razdor med Francijo na eni ter Ve
liko Britanijo in ZDA — da Kana; 
de sploh ne omenjamo — na drugi 
strani.

Piknik slovenskih obrtnikov
N a p o b u d o  p o slo v n e g a

združenja za obrt v Celju — 
podpira jo tudi republiška 
gospodarska zbornica — bo 
v Dobrni 2. in 3. septembra 
letos prvi piknik ali srečanje 
slovenskih obrtnikov. Namen

za vprašanja narodne ob
rambe, am pak to delo 
»mimogrede« opravlja n e  
ki uslužbenec. Kot opravi
čilo za tako stanje se na j
večkrat navaja potreba 
varčevanja in rentabilno
sti, kar je po mnogih oce
nah nevaren in škodljiv 
pojav tako za delovno or
ganizacijo, kot za skup
nost v celoti.

tega srečanja je, da bi se 
obrtniški delavci družbenega 
in zasebnega sektorja spoz
nali, se pogovorili o poslov
nem ali proizvodnem sodelo
vanju, se seznanili z odjemal
ci svojih izdelkov in dobavi
telji reprodukcijskega mate
riala. hkrati pa bi ob tej pri
ložnosti načeli tudi nekatera 
najvažnejša skupna vpraša
nja obrti. Zato piknik ne bo 
namenjen samo zabavi. V bi
stvu gre za privlačnejšo ob
liko, ki naj bi omogočila pri
zadevanje glede tega, da bi 
našli pot do skupnih pogovo
rov o stanju in nalogah na 
področju te gospodarske de
javnosti.

Okvirni program piknika

je že izdelan. Iz njega je 
razvidno, da bo prvi dan se
ja sveta za obrt zvezne ali 
republiške gospodarske zbor
nice skupaj s poslovnim 
združenjem za obrt, razgovor 
predsedstev poslovnih zdru
ženj za obrt iz Celja, Ljublja
ne, Zagreba in Rijeke, otvo
ritev razstave stroj &V, orod
ja in reprodukcijskega mate
riala za potrebe obrti, razsta
ve izdelkov učencev v obrti 
in filatelistične raztave, prak
tični prikaz delovanja strojev 
in orodja, tekmovanje obrt
niških pevskih zborov in na-, 
stop folklornih skupin. Na
slednji dan bodo športna tek
movanja obrtnikov, ves pro
gram obeh dni pa bo pre-

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGIB
■  BOGAT PRIDELEK PŠENICE. Po 

mnenju uvodničarja »Dela« Jaka Koprivca 
bomo z letošnjim pridelkom zadovoljili 90 
odstotkov vseh jugoslovanskih potreb po ži
tu. Tako je bilo tudi lani. To pa ni samo 
posledica naklonjenosti vremena, temveč 
gre zasluga za to predvsem napredku druž
benega sektorja kmetijstva in čedalje večji 
rabi sodobne agrotehnike. Ako se bomo le 
še malo potrudili, bomo z domačim pridel
kom zadovoljili vse svoje potrebe po'žitu. 
Izpolniti to nalogo ni samo gospodarsko 
pomembno, kajti odvisnost od uvoza pše
nice od drugod skriva v sebi tudi nevarnost 
političnega izsiljevanja.

Letos smo zmanjšali porabo žit za 200.000 
ton. To je že lep napredek, vendar še pre
majhen' Zakaj? Jugoslovani smo namreč z 
200 kg na prebivalca med največjimi porab
niki žita v Evropi. To gotovo ni dobro zna
menje, saj so med velikimi porabniki žita 
predvsem manj razvite dežele.

■  ZBOR PARTIZANOV V BAZOVICI 
PRI TRSTU. Prireditev je organiziralo po
krajinsko vodstvo bivših italijanskih parti
zanov, udeležili pa so se je ljudje — Slo
venci in Italijani — od blizu in daleč. Na 
zborovanju je govoril predsednik pokrajin
skega vodstva Arturo Calabria, ki je med 
drugim poudaril, da veličasten zbor navdaja 
s ponosom vse slovenske in italijanske an
tifašiste.* Slovenec partizan Branko Pahor 
Je poudaril vlogo Bazovice kot simbola 
vstaje proti fašizmu.

■  ZBOR PREŠERNOVCEV POD ŠMAR- 
JETNO GORO. O začetkih oborožene vstaje 
na Gorenjskem Je govoril nekdanji koman

dant brigade Rudi Hribernik. Zbrane pre- 
šernovce in druge zborovalce je pozdravil 
predsednik republiškega odbora ZZB NOV 
Franc Leskošek-Luka.

* Kamniška občinska skupščina je te dni 
podelila domicil kamniškemu bataljonu.

Ob dnevu vstaje na Hrvatskem in v Bos
ni in Hercegovini je bilo na Kozari veliko 
zborovanje, na katerem je med drugimi go-

Pridelek žita bo kril 
90 odstotkov potreb
voril tudi član predsedstva CK ZKJ Vladi
mir Bakarič. V svojem govoru je obudil 
spomin na kozarsko epopejo. Letos je nam
reč minilo 25 let od zgodovinskega preboja 
obroča na Kozari.

■  UPOKOJENCI DOBE 8500 S DIN ZA 
REKREACIJO. Skupščina republiške skup
nosti socialnega zavarovanja delavcev Slo
venije je te dni med drugim sklenila, da 
dobe upokojenci po 8500 S din za rekrea
cijo. Na skupščini so govorili tudi o tem, 
da kljub zmanjšanju izdatkov znaša deficit 
zdravstvenega zavarovanja še zmeraj pri
bližno 2,5 milijarde starih dinarjev.

■  FESTIVAL V PULJU UGOTAVLJA 
NAPREDEK. Na 14. puljskem festivalu do
mačega filma, katerega otvoritvi pred dnevi

je prisostvoval tudi predsednik Tito s so
progo Jovanko, sta bila najbolj zapažena 
filma »Zbiralci perja« in »Breze«. Poročeval
ka »Dela« Stanka Godnič je ocenila festival 
kot velik napredek s'tem , ko je zapisala:

»Jugoslovanski film ustvarjalno raste, 
uvršča se v moderne tokove...«

■  CAGLA V JUGOSLAVIJI. Po obisku 
v ZAR je prispel indijski zunanji minister 
čagla na obisk v Jugoslavijo. Z jugoslovan
skim kolegom Markom Nikezičem je imel 
koristne pogovore, Sprejel ga je tudi pred
sednik Tito. Novinarjem je med drugim iz
javil, da so dogajanja pokazala, kako ko
ristno vlogo morejo opraviti neuvrščene 
iržave in da je njihovo sodelovanje korist
no za mir v svetu.

■  DR. BAKEY BO OPRAVIL NAJZAH
TEVNEJŠE SRČNE OPERACIJE. Na pova
bilo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
bo prispel na obisk v Slovenijo prof. dr. Ba- 
key, ki bo opravil pri nas več zahtevnih 
srčnih operacij. Dr. Bakey s svojo ekipo 
prihaja v Slovenijo iz univerzitetnega sredi
šča Houston iz Texasa v ZDA.

■  PROSLAVA 50-LETNICE OKTOBRA. 
Na seji odbora za proslavo 50-letnice Okto
bra so pod vodstvom predsednika Mihe Ma
rinka sklenili, naj bosta vsebina in obseg 
proslave čim širša, vredna praznika.

■  REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN V 
ZAGREBU. Prejšnji teden je bila v Zagrebu 
revija folklornih skupin iz domovine in tu
jine. Zbranih je bilo 62 skupin ali 1500 ude
ležencev. Magnetoskopska posnetka z revi
je je predvajala tudi jugoslovanska tele
vizija.

pleten z raznimi z»®evnim  ̂
prireditvami.

Piknik bo na p ro ste c n , v 
p a rk u  in  g o zd u  p ro d  sa m im
naseljem Dobrna. Ob tej pri
ložnosti bodo na voljo pose
ben poštni žig in pisemski 
ovitek, dobmski spominki in 
druge posebnosti, medtem ko 
zdravilišče, gostinci in dru
štva v Dobrni pripravljajo 
vse tisto, kar naj bi omogo
čilo udeležencem čimb^-f 
prijetno bivanje v tamkaj^- 
njem kraju.

S. P.

KRATKE
Z RAZNIH STRANI

■  129 MRTVIH NA AMERIŠKI 
LETALONOSILKI — V soboto J° 
na am erišk i letalonosilki »Forre- 
stal« prišlo do hude eksplozije 1» 
požara. N ajprej so poročali le o 
nekaj deset m rtvih po najnovejsth 
poročilih pa je bilo med m ornarji 
in oficirji kar 129 sm rtnih žrtev. 
Letalonosilka »Forrestal« je plula v 
Tonldškem zalivu, blizu Severnega 
Vietnama in je služila kot baza,
s katere so amteriSka letala odlc- 
tala na bombardiranje Severnega 
Vietnama.

■  LETOS ZE 34 HUDIH PO
TRESOV — Pred dnevi so budi 
potresi prizadeli Venezuelo, Boli
vijo In že drugič v krajšem času 
tudi Turčijo. Povsod je bilo mnogo 
mrtvih In ogromna gmotna škoda. 
Tako močnih potresov je bilo letos 
ie  34. Letno sicer zabeležijo na 
svetu okrog milijon potresov, toda 
ogromna večina je takih, da jih  je 
mogoče občutiti le s pomočjo ob
čutljivih naprav. Toliko tako moč
nih potresov, kot jih je bilo letos 
pa je redkost.

■  DELAVCI BODO UDEI.EZENI 
PRI DOBIČKU — Francoska vlada 
je sprejela predlog zakona, ki P,cfr 
videva, da bodo delavci v vseh ti
stih podjetjih, ki imajo več kot sto 
zaposlenih, odslej dobivali del do
bička podjetja.

■  POSKU9 ZA VRNITEV SU- 
KARNA — V Djakarti so spet spo
ročili o novih aretacijah. T o k ra t so 
zaprli dva generala, t r i  polkovn ik*  
In več poročnikov, ki m  jih obto
žili, da so si prizadevali, da bi biv* 
81 indonezijski predsednik Sukarno 
znova prišel na o b la s t.

■  STRELA UBILA DESET ŠTU
DENTOV — Skupina petdesetih ja
ponskih študentov ae je v torc* 
odpravile v hribe. Pri vzponu P* 
je v skupino udarila strela, k> J® 
ubila deset študentov.

■  ALFRED KRUPP UMRL — V 
nedeljo je umrl eden največjin 
magnatov na svetu Alfred Krupp« 
lastniU gigantskega zahodnonenj- 
fikega koncema »Krupp«. S tar J* 
bil 59 let.



V a š e  z a l o g e

so mrtev kapital v skladiščih. Pot do 
likvidnosti v gospodarstvu je v tem, 
da sprostite zamrznjeni kapital, ki je 
v zalogah. Razprodajte zaloge -  po
magajte si s krediti, ki jih boste do
bili na ta način!

Obvestite javnost in kupce, koliko 
odstotkov p o p u š t a  ste namenili 
za blago iz zalog! Pri tem vam lahko 
uspešno pomaga DOLENJSKI LIST:, 
vsak teden ga prebere nad 130.000* 
ljudi med Ljubljano in Zagrebom teg 
med Kolpo in Savo. Vsak četrtek^ 
28.500 DOLENJSKIH LISTOV, glasni| 
kov o razprodaji vaših zalog!

Prve vzorčne kmetije na Dolenjskem
S sodelovanjem ljubljanskega Kmetijskega za
voda in KZ Trebnje bodo kmetovalci Karel 
Zagorjan in Franc H ostnik iz Zagorice pri 
Čatežu te r Franc Jevnikar in Alojz Marn iz 
Dola pri Mirni gospodarili na svojih km etijah 
po zamisli km etijskih strokovnjakov — Tako 
bodo njihove domačije postale prve vzorčne 
kmetije na Dolenjskem

Kadarkoli smo doslej mo
drovali o prihodnosti zaseb
nih kmetij in o poteh, ki naj 
jih ubirajo, smo vedno pogre
šali domače praktične prime
re, ki bi zgovorne j e nakazali 
predlagane rešitve. Da bi sa
mi prišli do praktičnih izku
šenj, je bilo po zgledu iz so
sednje Koroške predlagano, 
naj ba vzorčne kmetije uvaja
li tudi pri nas. Prvi primeri 
so bili izbrani tudi v kmetij
ski trebanjski občini.

Kot predstavnika hribov
skih kmetij sta bila izbrana 
napredna srednje velika krne
ča Karel Zagorjan in Franc 
Hostnik, ki sta bila med so
sedi že sedaj znana po tem, 
da sta se lotila predvsem pi
tanja živine in imela lepe u s 

pehe. Njun tržni presežek je 
pitano govedo, zato sta vso 
kmetijo usmerila v pridelova
nje krme. Na travnikih kosi
ta trikrat na leto, premoreta 
pa tudi že silose, kjer krmo 
pripravita za zimo.

V bodoče bo treba na nju
nih kmetijah specializacijo še 
povečati, izpopolniti pitanje,

Franc Jevnikar in Alojz Mam 
iz Dola pri Mimi. Tudi njima 
bodo na podlagi vsestranskih 
raziskav strokovnjaki zavoda 
naredili tak načrt bodočega 
gospodarjenja, ki bo dajal 
največji dohodek. Medtem ko 
je za oba kmetovalca iz Za
gorice značilno, da imata spe
cializacijo že delno izvedeno, 
se oba dolinca še vedno uk
varjata z vsem. Zato bo pri 
njiju potrebno še več razmiš
ljanj in primerjav.

Pri spremljanju gospodar
skih uspehov teh kmetij bo
sta sodelovala Kmetijski za
vod in kmetijska zadruga 
trebanjska občinska skupšči
na pa bo z denarjem iz 
sklada za pospeševanje kme
tijstva prispevala k plačilu 
stroškov za raziskave. Ko bo
do znane prve ugotovitve, se 
bodo lahko pridružili tudi

drugi kmetovalci; podatki pa 
bodo dragoceno gradivo pri 
začrtovanju bodoče kmetijske 
politike v občini in v širši 
družbeni skupnosti.

M. LEGAN

Alojz Marn

Od lepih besed se ne da živeti!

Franc Jevnikar

Karel Zagorjan

ugotoviti najustreznejše krm
ne obroke, kemijsko pregle
dati zemljišča, narediti gno
jilni načrt ter gospodarski 
načrt. Vse to delo bo oprav
ljeno v letošnjem poletju in 
jeseni, tako da bosta novo 
gospodarsko leto lahko začela 
na podlagi zbranih podatkov 
in raziskav.

Za primer dolinske vzorč
ne kmetije sta bila izbrana

Le delovne organizacije lahko rešijo problem strokovnega šolstva Ne
katere dajo, druge obljubljajo, tretje nimajo — strokovno šolstvo pa kakor 
ve in zna! — V brežiški občini so od potrebnih 42 milijonov zbrali 30,5

milijona Sdin
ro poslujejo, imajo razume
vanje do perečih problemov 
in so pripravljene prispeva
ti. Pet podjetij je sklenilo 
pogodbo že v začetku leta.

-jk

Problem financiranja stro
kovnega šolstva se vse bolj 
zaostruje. Priporočilo repub
liške skupščine, da vsaka de
lovna organizacija prispeva 
najmanj 1 odstotek od bruto 
osebnih dohodkov, slabo ures
ničujemo. Skoraj vse občine 
v Sloveniji so v zaostanku s 
prispevki, vsaka pa po svoje 
rešuje ta problem. Brežiška 
občina se prizadeva izpolniti 
svoje obveznosti. Zato so 
predstavniki družbeno poli
tičnih organizacij, občinske

h in j e : brezplačno
delo občanov

Krajevna skupnost Hinje 
Je v ^adnjem času kar precej
Nedavno “  k a 
njah začela urejati pokopali
šče in pripravila 700 m3 tol- 
čenca za poti. Pri popravilu 
poti pomagajo občani z brez
plačnim delom in vožnjami.

M. S.

Žužemberk: toča ubila kokoši
Kot kurja jajca debela in jini je padla na zvonik v

Trepči vasi in ubila devet
o p ek . K os led u  je  te h ta l k a r  
pol kg . N a s re č o  je  b ila  to č a
redka,

do 25 dkg težka toča je 24
JU|*J» udarjala m«*d neurjem

po Ž u žem b erk u  fn  o k o lic i,
ubila več opek na hišnih 
strehah in oklestila sadno 
drevje. Nekemu gospodarju

zato je tudi škoda
manjša — do 15 odstotkov.

V okolici Muljave je debe-

AUDI -  AUTO UNION modeli 1967

Priporočamo vam, da se odločite za udobno in zane
sljivo vozilo z edinstvenim 4-taktnim Mercedes-Benz 
motorjem najnovejše konstrukcije. — Izredno ugod
na cena za nakup avtomobila srednje kategorije, ki 
je zelo ekonomičen in praktičen za vsako priložnost.

AUDI 72 KS 2 vrata 
AUDI 80 KS 2 vrata 
AUDI 80 KS 4 vrata 
AUDI 90 KS 2 vrata 
AUDI 90 KS 4 vrata 
AUDI 80 variant

INFORMACIJE); AUTOCOMMERCE, 
Ljubljana, Trdinova 4, tel 313-580.

je toča ubila tudi kokoši, la toča prerešetala več streh. 
Najdebelejša toča v Suhikra- Ponekod so se kosi toče, de

bele skoraj za moško pest, 
brez težav zarili v več let 
staro apno v pokritih apne
nicah! V tako apno močan 
moški težko porine debelo 
palico ali pa tudi ne — toda 
tokrat je toča pokazala vso 
kruto moč: razbijala je stre
he, klestila po njivah in hi
šah ter delala škodo, kamor
koli je padla.

Ljudje so marsikje jokali, 
tako jim je bilo hudo spričo 
nemoči ob takem divjanju 
narave.

Po prehitevanju 
prekucljaj

26. julija dopoldne Je Petair Ja- 
rič iz Vukovara z osebnim avtom 
podjetja PIK pri Jeaseru prehitel 
neko osebno vozilo, ko pa se jo 
vračal na desno stran oeste, ga je 
zaneslo na bankino in travnik, 
kjer se je prevrnil. Škode je bd
io za okoli 4.000 Ndin.

DM 5.688,— 
DM 6.000,— 
DM 6.315.— 
DM 6.583,— 
DM 6.916.— 
DM 6.382,—

K naštetim  cenam Je treba prišteti Se carino. — Servisna 
služba v vseh večjih krajih. — Rezervni deli na zalogi. —

Vabimo vas na preizkusno vožnjo!
generalno zastopstvo,

PREDSTAVNIŠTVA: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Skopje, Novi 
Sad, Reka, Split.

skupščine in uprave obiskali 
vsako delovno organizacijo 
posebej.

V svetu za financiranje dru
gostopenjskega šolstva v Celju 
so zastopniki temeljnih izo
braževalnih skupnosti 11 ob
čin, med njimi tudi tri po
savske: sevniška, krška in bre
žiška. Slednja mora zbrati le
tos 84 milijonov S din: 52 od 
delovnih organizacij, 32 iz ob
činskega proračuna. Do 30. 
junija so del. organizacije 
nakazale 9,5 milijona S din, 
občina 21 milijonov, torej 
skupno 30,5 milijona, morali 
pa bi zbrati 42 milijonov 
S din.

Brežiška občina se prizade
va, da bi sklenila pogodbo o 
odvajanju 1 odstotka od o-
sebnih dohodkov še za drugo 
polletje. Rok za podpis po
godbe so podaljšali do kon
ca meseca. Razen tega pri
spevka so uvedli v občini še 
enoodstoten prispevek od 
bruto osebnih dohodkov za 
gradnjo telovadnice pri gim
naziji. Vse delovne organiza
cije v brežiški občini, ki dob-

Dol. Toplice: o 200- 
letnici zdravilišča
Turistično društvo v Do

lenjskih Toplicah je 28. julija 
sklenilo, da bodo proslave 
200-letnice zdravilišča v avgu 
stu in septembru, za kar bo 
narejen poseben program. Na 
seji so razpravljali o razvoju 
zdravilišča. Pripomnili so, da 
sta kraju v škodo udrta cesta 
proti Dol. Gradišču in podrta 
ograja, ki že dolgo kličeta po 
popravilu. Zmenili so se tudi, 
d a  b o d o  u k re p a li p ro ti tis tim  
z aseb n ik o m , kd n e  b o d o  p ra  
vilno in točno prijavljali go
stov. D. G.

ODLOČITE SE TUDI VI: 
naročite sl Dclenjski Ust 

na svoi naslov!

Američanka zrušila 
mopedista

27. julija zjutraj se je v Bučno 
vas peljal mopedist Vinko Ovni
ček iz Regerče vasi. Takoj za njim 
je vozila osebni avto Američanka 
Ivana Allogio, ki s^ je zmedla, ko 
je Ovniček zavil na levo. Osebn4 
avto je zudel mopedista, ga zbil 
na tla in še okoli 20 m rinil pred 
seboj. Ovniček si je zlomil troje 
reber in lopatico.

r  • • v v
oe/misca

Kupcev malo, 
cene pa enake

Na tedenski sejem praši
čev, ki je bil v Novem me
stu 31. julija, so rejci pripe
ljali 657 prašičkov, starih do 
12 tednov, in 49 starih do 6 
mesecev. Skupaj je bilo pro
danih 380 rilcev; mlajši so 
šli po 9 do 15 tisočakov, sta
rejši pa od 16 do 28 tisoča
kov. Kupcev je bilo nekaj 
več kot na zadnjem sejmu, 
cene pa se niso spremenile.

Brežice: polovične 
kupčije

29. julija so rejci na breži
ško sejmišče pripeljali 595 
prašičev, od teh 20 starejših 
od treh mesecev. Prodali so 
jih približno polovico. Mlajši 
so bili naprodaj pa 6,50 do 
7 Ndin za kg žive teže, sta
rejši pa po 6,80 Ndin za kg 
žive teže.

K A K Š N E  ZA D RU G E PO T R E B U JE M O

Podpirajmo samoupravljanje na vasi!
Z a d r u g e  -  d r u ž b a  p r o i z v a j a l c e v

AVTOMOBILISTI!
ZD A J JE ČAS

za zimsko 
protektiranje gum! -  Ne 
vozite z gladkimi in iz
rabljenimi gumami, ker 
drsijo in s tem ogrožajo 
varnost vožnje!

Gume vam solidno pro- 
tektira

PRDTEKTD R -  VU LKAN
LJUBLJANA, Šmartinska 64 -  telefon 310-072 

AVTOPLAŠČE VAM PROTEKTIRAMO V 14 DNEH

Ob analizi perečih gospodarskih in druž
beno - političnih odnosov na vasi je ko
misija Centralnega komiteja ZKJ ugotovi
la, da ni potrebno spreminjati naše agrar
ne politike v njenem jedru, nujno pa je 
prilagajati se novim pogojem razvoja in 
si prizadevati odstranjevati delna nesoglas
ja, nejasnosti in različne ukrepe pri izva
janju danih nalog.

' V zadnjem času je največ prerekanja 
o položaju, mestu in vlogi kmetijskih za
drug, katerih organizacijski način in de
lovanje močno vpliva ne samo na proiz
vodnjo, ampak tudi na družbene in poli
tične odnose na vasi. Mnenje je, da bi 
po vaseh morah podpirati tiste oblike sa
moupravljanja, ki pospešujejo večjo pro
izvodnjo in krepe socialistične" družbene 
odnose.

ZADRUGE KOT PODJETJA
V zadnjem času, posebno še odkar je 

v veljavi reforma, se močno čuti želja, da 
bi se zadruge spremenile' v gospodarska 
podjetja. Pri tem izhajajo iz dejstva, da 
so zadruge delovne organizacije kot vse 
druge in da je njihova glavna naloga 
ustvarjanje dobička.

Praksa pa je pokazala, da to ustvarja 
nove probleme, ker na ta način zadruge 
zapuščajo svoje glavno področje delovanja 
in se čedalje bolj oddaljujejo od kmetov. 
Zato je razumljivo, da si ti proizvajalci 
prizadevajo najti druge oblike združeva
nja. Zato se tudi pojavlja vprašanje, ali 
so zadruge za tiste, ki žive in delajo na 
vaseh, ali pa za uslužbence v zadrugah.

ZADRGE IN KOMBINAT
V zadnjem času pozitivno ocenjujejo 

želje zadrug, da bi se vključile ah pripo
jile kombinatom, gospodarskim posestvom 
in podobnim oblikam družbenega gospo

darstva To je dobro in sprejemljivo samo 
tedaj, če pride do tega na podlagi oboje
stranske gospodarske zainteresiranosti in 
brez administrativnega vtikanja in vpliva
nja. Zelo važno je, da ohranijo zadruge 
svojo z n a č iln o s t in svoj vpliv na proizvod
njo in odnose na vasi tudi v pogojih in
tegracije.

Poudarja se, da je praksa tudi v teh 
primerih pokazala nasprotno: da z inte
gracijo niso dosegli pričakovanih rezulta
tov. Ugotovili so, da je nova organizacij
ska oblika zanemarjala kooperacijo in 
druge neposredne stike s proizvajalci in 
da ni sposobna nadomestiti zadruge. Več 
nagibov je sililo v integracijo — kombinati 
so si prizadevali dobiti čimveč obdeloval
ne zemlje, hoteli so si zagotoviti pred
nostno pravico pri odkupu, kolektivi za
drug pa so iskali podporo, ker so se čutih 
šibke spričo novih gospodarskih pogojev. 
Posledica tega je bilo občutno oddaljeva
nje od kmeta proizvajalca.

ZDRUŽENJE PROIZVAJALCEV
Izkazalo se je, da so največ uspeha pri 

povečevanju proizvodnje in razvijanju so
cialističnih, družbenogospodarskih in poli
tičnih odnosov na vasi dosegle tiste zadru
ge, ki se razvijajo kot združenje proizva
jalcev. Pri njih se najbolj pokaže nepo
sredna prizadetost največjega števila kme
tov proizvajalcev, kaže se tudi njihov 
vpliv na usmeritev proizvodnje, razdelitev 
dohodka in na razširitev reprodukcije. V 
takšnih zadrugah imajo enako veljavo be
sede strokovnjakov in delavcev kot tudi 
zadružnikov - kooperantov. Zadruge na ta 
način ne »presajajo« kmeta v socializem, 
marveč ga z razvijanjem neposrednega 
samoupravljanja naravnost vključujejo v 
ustvarjanje večjega dohodka in novih od
nosov.

S. Starčevi*



KAJ TAKEGA LJUDJE ŠE NISO DOŽIVELI
Že prejšnji ponedeljek zvečer se je po Dolenjskem razvedelo, 
da je popoldne Bela krajina doživela veliko nesrečo. Govorili so 
o toči, debeli kot moška pest, toda nihče ni verjel, misleč da 
Belokranjci pretiravajo. Pa niso! Klestila, ni toča, temveč so 
padali kofei ledu. Kratkotrajno, a uničujoče neurje opisujejo naši 
bralci in naročniki, med katerimi so številni utrpeli veliko škodo

V ponedeljek, 24. julija, je bil lep sončen dan. 
Belokranjci so kot običajno delali na poljih, bili so 
v službah, nekateri pa so se hladili ob Kolpi. Kmalu 
po 16. uri popoldne pa se je nenadoma stemnilo. Sle
dile so redke kaplje dežja, nekaj trenutkov zatem pa 
je po nekaterih vaseh, najbolj po Metliki, začelo ro
potati, kot da bi bil sodni dan. Toča, debela bolj kot 
kurja jajca, velika kot moška pest, je v nekaj minu
tah preluknjala skoraj vse strehe. Z oken so padali 
lončki cvetja, pokale so šipe v oknih. Kogar so pada 
joči kosi ledu zalotili na prostem, jo je izkupil! Nekaj 
jih  je m oralo k zdravniku po pomoč. Posledice straš
nega neurja, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši 
občani, so vsak dan bolj očitne.

hišo ni mogel več. Poiskal sl 
je zavetje pred lopo. Jokali 
smo, ko smo videli, kaiko 
nam ginejo pridelki, obenem 
pa je bilo tudi smešno. Saj 
res nihče ni mogel pomoliti 
nosu na prosto. Zdaj nam 
tarnanje nič ne pomaga. Vsak 
dan vidimo v televiziji, da so 
po vsem svetu nesreče. Ne
kje je vojna, drugod so po
tresi, no, pri nas je bila pa 
toča. Trenutno je prava haj
ka za opeko, ker se vsi bo-

■  Predmetna učiteljica 
Zora Herakovič stanuje v 
Metliki na Mestnem trgu. S 
sestro Hermino, id je prišla 
na obiskriz Črnomlja, sta po
poldne počivali v sobi. Ko 
sta rasdašalj ropot, sta mislili, 
da otroci mečejo kamenje, ob 
čudnem donenju pa sta pla
nili k oknu:
— Hotela sem odpreti ok
no, da ne bi razbilo šip, a 
si nisem upala. Videla sem, 
da se drobi beton na oken
ski polica. Kmalu je v sobo 
začelo tečd po stenah, na uli
ci je bilo vse polno opeke in 
razfoirtih cvetličnih lončkov. 
Nato sva šli na podstrešje. 
S solzami v očeh sva pod- 
stavlali lonce, vedra in vse, 
kar sva imeli, toda lukenj je 
je bilo več in voda je v so
bo udarjala tudi čez strop.

Se isti dan sem začela iska
ti krovca, toda vsi so bili že 
na strehah. Do 22. ure zvečer 
sem tavala naokrog, a zaman. 
Naslednji dan mi je sosed 
priskočil na pomoč. Pripe
ljal je še dva znanca — upo
kojenca, jaz pa sem medtem 
letala za opeko.-Na dvorišču 
Vajsovih, ki zastopajo lastni-

Anton Plut, po domače 
Zepe iz Metlike, nam je 
rekel, da je bila toča »de
belejša, kot so jabolka na 
mojih drevesih.«

oo stavbe, sem klicala doma
če, tedaj pa me je ugriznil 
v nogo pes. To je bil nameček
▼  nesreči, ki nas Je vse zbe
gala. Morala sem k zdravni
ku po pomoč. Pri vsem pa 
sva bili še ob dopust. Imeli 
sva plačane vozovnice in le
tovanje v Selinah pri Za
dru, a kot vidite sva še tu.

Žalostno pismo 
Florjančičeve Lojzke
■  Ivan Kobše iz Ljubljane 

ima v Malinah hišo. Pretekli 
teden pa je na vrat na nos 
odpotoval v Belo krajino, ko 
je dobil pismo podnajemnice 
Lojzke:

»Včeraj, 2. julija, smo do
živeli težko uro. Toča je po
bila vse. Naša hiša ima vse 
pobite cegle. Ponoči je padal 
dež. Voda je tekla v sobo, da 
spati ni bilo mogoče. Sedaj 
čakamo komisijo. Jaz si ne 
morem nič pomagati. Pridite, 
da rpšimo hišo! Kakor sem 
sama štela, je treba 2000 no
vih opek. Vas lepo pozdra
vim Lojzka Florjančič.«

V vasi je Kobše ugotovil, 
da je bilo še dosti huje, kot 
je pisalo v pismu.

»Bolj je bila debela 
kot so naša jabolka!«
■  Antonu Plutu z Brega re

volucije rečejo navadno Zepe. 
Ta nam je povedal, da mu je 
na strehi preluknjalo okoli 
300 opek, na polju prelomilo 
vso koruzo, potoMo okoli 40 
arov krompirja, 10 arov po- 
vrtinin in sklatilo sadje.

— Tik pred točo sem prišel 
z njive domov. K sreči sem 
spravil živino, drugače bi 
podivjala. Ko se je neurje 
malo poleglo, sem pobral ne
kaj toč ter jiih ogledoval. Dr
žal sem jih v roki, a nisem 
mogel verjeti, da je res. Toča 
je bila bolj debela, kot so 
naša jabolka!

»Zdaj je hajka 
v za opeko«

|  Zelo veliko Škodo so 
utrpeli Magovčevi na Bočki. 
Iskali smo gospodarja, a se 
ni prikazal, zato pa nam je 
njegova simpatična tn gosto
besedna žena po hrvaško pra
vila, kako je bilo.

»Ko sem v ponedeljek po
poldne šla z njive, sem za
čutila tu in tam kako kapljo 
dežja. Zadnjih deset korakov 
do hiše pa sem komaj prišla, 
ker se je že usula toča. Mož 
Je tekel rešit ovoo, privezano 
pred hlevom, toda nazaj v

Magovčeva z Bočke pravi: 
»Za opeko je stiska, šofer 
jo je že peljal k nam, to
da. med potjo so mu jo 
vzeli drugi. Vsi imamo 
razkrite strehe in vsi se 
bojimo novega dežja.«

jimo novega dežja. Mi sm o  
o p ek o  že naročili, to d a  k o  jo  
je  šo fe r  vozil, so  m u  jo  m e d  
p o tjo  p o b ra li d ru g i ku p ci.«

Magister Jug 
j'e prekinil dopust
■  Nič hudega sluteč je 

upravnik metliške lekarne mr.

LETO KRAJEVNIH
V vseh občinaih, k jer do

slej to  še ni narejeno, jo 
treba ustanoviti krajevne 
skupnosti! To je eden iz
med osnovnih namenov 
akcije »Leto krajevnih 
skupnosti«, ki jo  je  ne
davno začel zveeaii odbor 
»Družine in doma«.

Poudarjanje te na/loge 
nikakor ni zgolj naključje. 
Zadnja splošno jugoslo
vanska anketa je  nam 
reč pokazala, da v nekaj 
več kot polovici občin ni
so bile ustanovljene vse 
krajevne skupnosti. Ce po
gledamo po republikah, je  
stan je najugodnejše v Sr
biji, k jer je  116 občan imelo

ph. Gojko Jug odšel z dru
žino na morje, ko ga dan po
metliški toči najde poštar z 
brzojavko: »Pridite takoj! V 
hišo teče voda.«

Takoj je šel na pot in se 
še istega dne doma prepričal, 
da ga niso klicali zaman. Na 
lekarniški strehi je bilo uni
čenih več kot 600 opek, ra
zen tega je razbilo 25 oken
skih stekel. Z drugimi usluž
en. vred je pomagal podstav
ljati posode, vendar jih je 
tudi pri njih zmanjkalo.

300 delavcev 
je bilo na strehi
■  Kako so se delavke in 

delavci tovarne BETI vzorno 
obnašali v nesreči in takoj 
točo prekiniti delo, ker je pri 
mer. Ponedeljska popoldan
ska izmena je morala še med 
točo prekiniti delo, ker pri 
priči razkosalo 997 šip v to
varni, razbilo 7800 opek in 
1266 salonitnih plošč! škode 
je za okoli 7 milijonov Sdin.

Komaj četrt ure za tem, ko 
je bilo najhujše mimo, so 
prvi delavci že plezali na stre
ho. Vsa popoldanska izmena 
jim je sledila, tako da je bilo 
na tovarniških strehah okoli 
300 ljudi. Polagali so novo 
opeko, ki je bila k sreči pri 
roki ter vztrajali ped težkem 
delu ob lučeh in v dežju vse 
do 23. ure, ko jih je nov, mo
čan naliv pregnal! Začelo je 
drseti in marsikdo se je še 
komaj ujel za late.

Med krovci pa so bili tudi 
delavci, ki so bili tisti dan 
prosti. Kljub temu da jim je 
toča povsem razbila strehe 
na domačih hišah, so takoj 
prihiteli v tovarno in poma
gali reševati. Zdaj je streha 
za silo zakrpana, medtem ko 
razbitih stekel še niso nado
mestili.

Tudi avtom obilom
ni p rizaneslo
■  Lastniki avtomobilov so 

s strahom gledali skozi okno, 
kako debela toča udarja na 
njihove avtomobile, toda nih
če ni mogel ven, da bi avto

Sredi Metlike so te dni strehe hiš pokrite s šotorskim  
platnom. Pa ni samo tale, ki jo vidite na sliki! Ljudje 
si pomagajo, kakor vedo in znajo. Krovci delajo ne
pretrgoma, toda vseh streh naenkrat ne morejo pre
kriti, saj ni hiše, na kateri bi vsa opeka ostala cela.

(Foto: Ria Bačer)

prekril ali ga spravil v ga
ražo. Svetli mercedes pred
sednika ObS jer poln vdrtin, 
podpredsedniku občine in se
kretarju komiteja pa je celo 
razbilo avtomobilska stekla. 
Pravijo, da je v Metliki več 
kot 10 avtomobilov močno 
poškodovanih, prav toliko pa 
jih je utrpelo manjše praske.

Komisije
ocenjujejo škodo
Podobno kot v Metliki, so 

ponedeljkovo popoldne doživ
ljali na Lokvici, v Trnovcu, 
na Grabrovcu, okoli Otoka 
ter v Primostku. V črnomalj
ski občini pa so prizadete 
najbolj Maline in Brezova re

ber, zatem okolica Adlešič in 
Preloke ter vasi Vrtača, štre- 
kljevec, Omota, Gradnik in 
Osojnik. Občinske komisije 
so vse dni na terenu ter ugo
tavljajo škodo v posameznih 
predelih. Popis še ni končan, 
vendar je že znano, da so po
nekod pridelki stoodstotno 
uničeni.

O toči, kakršna je 24. 
uničevala nekatere p*r -p 
Bele krajine, bodo i j ^ e b 
dolgo govorili. Kaj takegaj
teJi k r a j ih  Se n ih č e  ni d o ži
vel! o  k o s ih  le d u , Ki so  na
enkrat začeli padata z n eb e , 
bodo priče, daneš še otroci — 
čez desetletja pa babice in 
dedki, pripovedovali svojim 
vnukom. RIA BAČER

cev, SZDL in druge druž
bene in sam oupravne or
ganizacije v občini. Uve
ljavlja se tudi bojazen, da 
bo stvar »ušla iz rok«, ker 
je baje nevarno, da bi se z 
močnejšim  vplivom obča
nov v krajevnih skupno
stih. v komuni lahko uve
ljavili delni interesi sku
pin in posameznikov in  da 
bi zmagala »psihologija 
potrošnikov.«

V nekaterih večjih me
stih  je  bilo slišati celo 
teorije o »nesmiselnosti« 
in »zastarelosti« krajevnih 
skupnosti v urbaniziranih 
m estnih središčih, k jer so 
baje te skupnosti izgubile 
»svoj smisel«, ker ni niče
sar več, kar bi lahko orga
nizirale in s čim er bd up
ravljale. Taka enostranska 
gledanja popolnom a zane
m arjajo  sam oupravno vlo
go krajevnih skupnosti p ri 
odločanju o razporejanju 
in trošenju  vseh sredstev 
komune, ki nam enjene za 
družbeni standard. Po ta 
kem pojm ovanju so pogoji 
za uspešno delo krajevnih 
skupnosti samo na vasi hi 
v nerazvitih področjih.

Financiranje krajevnih 
sjcupnosti
Popolnoma je napačno, 

če komune in krajevne
skupnosti v kakršnem  koli 
smislu spravljam o v od
nose »konkurence« in če 
bi mislili, da se bo z raz
vojem krajevnih skupno
sti oslabila občina. Na
sprotno: občina bo toliko 
močnejša in komunalni

»Jokala sem, 
kaj se  ne bi!«
■  Vso streho so morali 

prekriti tudi pri Zalokarjevih 
na Mestnem trgu 1. Lastnik 
hiše živi v Ljubljani, njegova 
82-letna teta Ema Preželj pa 
je bdla ob neurju dama.

— Ne samo, da nisem doži
vela take toče, tudi slišala nd- 
sem, da bi že kdaj z neba 
padali kosi ledu! Moja neča
kinja je kos toče stehtala: 
imel je več kot 40 dkg! Kdor 
ni bil tisti dan v Metliki, si 
ne more predstavljati, kako 
Je bilo hudo. Jokala in jokala 
sem. Kaj se ne bi ob taki ne
sreči! Sad smo mislili, da Je 
sodni dan . . .

Taka je bila streha tovarne BETI, ko so nanjo splezali 
prvi delavci, komaj četrt ure potem, ko jo je toča 

zrešetala.

Skoraj polovica občin 
v državi še  nima 

krajevnih skupnosti

vse krajevne skupnosti. Na 
Hrvatskem  je bilo teh ob
čin 45, v Sloveniji 40, v 
Bosni in  Hercegovini 7, v 
č rn i gori 2, v M akedoniji 
pa ni bdio n iti ene občine, 
ki bi že imela vse krajev
ne skupnosti.

Ker je bila ta  anketa 
pred dvema letoma, je  to  
nezadovoljivo stan je se
daj že znatno sprem enje
no. Prav tako pa je goto
vo, da so še občne, k i ni- 
majjo kraijevnih skupno
sti, ali pa  jih  im ajo samo 
na papirju . Zaradi tega je 
Iziredno pomembno, da se 
krajevne skupnosti ne u- 
stanavljajo zgolj form al
no, temveč jim  je  nujno 
zagotoviti ustrezno prak
tično vsebino in stvarno 
soodločanje občanov v 
krajevnih skupnostih, _ in 
to  v vseh pom em bnejših 
poslih občane in abčinsike 
skupščine.

To ni vzporedna 
naloga!

Je več vzrokov, da raz
voj krajevnih skupnosti že 
precej časa tiči na m rtvi 
točki, še  zmeraj je  nam 
reč razširjeno pojm ova
nje, da je razvoj krajevnih 
skupnosti »vzporedna« na
loga občinske skupščine in 
Socialistične zveze, ker 
imamo razen krajevnih 
skupnosti še zbore voliv-

S K U P N O S T I
odnosi toliko trdnejši de
javnik vsega našega druž
benega življenja, v kolikor 
se bodo v občinah hi
tre je  razvijale krajevne 
skupnosti.

V razgovorih se pogosto 
om enja tudi vprašanje fi
nanciranja krajevnih skup
nosti. Nekateri menijo, 
da bi m oral biti osnovni 
vir njihovega financiranja 
osebna sredstva državi j ar 
nov, drugi pa sodijo, naj 
bi bila ta  sredstva le do
polnilni v ir financiranja.
V resnici pa  so za finan
ciranje dejavnosti krajev
nih skupnosti trije  viri 
dohodkov: prvi je delovni 
človek in njegov osebni 
dohodek, drugi delovne 
organizacije . in njihova 
skrb za svoje delavce in 
njihove družinske člane, 
tre tji pa občina in pomoč 
občinskega proračuna v 
reševanju problemov živ
ljenja in dela delovnih 
ljudi.

Zato je  najbolj bistvena 
povezava in koordinacija 
akcij in sredstev za vse 
tri omenjene činitelje. Ka
tera  sredstva pa bodo v 
danem trenutku glavna ali 
dopolnilna, bo treba reše
vati odvisno od stvarnih 
nalog in načrtov, ki čaka
jo  krajevne skupnosti. Za
to je med najvažnejšim i 
pogoji za uspeh in uve
ljavitev krajevnih skup  
nosti prav ta, kako bodo 
v krajevnih skupnostih v 
skupni akciji povezali in 
uskladili vse tri vire f> 
nanciranja. D. R*
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NESREČE

VELETRGOVSKO PODJETJE

K O K R A  —  K R A N J
obvešča cenjene potrošnike, da je 
o d p r l o

v METLIKI NOVO PRODAJALNO

KOKRA
M E T L IK A
(Partizanski trg)

'  Na zalogi velika izbira tekstilnega blaga, lahke 
konfekcije, moškega in ženskega perila, galanterij
skega biaga in igrač 
Konkurenčne cene, potrošniški krediti!
Za obisk se priporoča kolektiv prodajalne

KOKRA -  METLIKA

PRED REPUBLIŠKIM DNEM 
ZA IZSELJENCE

ROJAKI - vidimo se 10. 
avgusta v rudarskih 

Trbovljah!
V središču rudarskih revirjev, v Trbov
ljah, te dni že zaključujejo priprave na 
letošnji republiški izseljenski dan, ki bo 
v četrtek, 10. avgusta. Podružnica Sloven
ske izseljenske matice iz Trbovelj je že 
vrsto let organizator republiških izseljen- 
skih srečanj za rojake iz evropskih držav.

Trboveljski republiški izseljenski dan je si
cer namenjen izseljencem iz evropskih držav, 
ki se v avgustu pravzaprav v največjem številu 
mude na obisku v stari domovini, vendar se ga 
že nekaj let udeležujejo tudi drugi rojaki, ki 
so tedaj na obisku pri nas. Računajo, da bo 
tako tudi letos.

10. avgusta bodo v Trbovljah rojaki skupaj 
s sorodniki, prijatelji in znanci, kot je to vselej 
slučaj, spet obujali spomine na čase, ki so jih 
preživeli v stari domovini, hkrati pa kramljali 
o uspehih, ki smo jih dosegli v zadnjih dvain
dvajsetih letih svobodnega dela in ustvarjanja, 
kajpada pa tudi o načrtih. Seznanili se bodo 
lahko še z napredkom, ki so ga v tem času do
segli revirji in ki ni majhen.

Trboveljčani bodo pozdravili rojake v Četr
tek, 10. avgusta, že v dopoldanskih urah. Tisti, 
ki imajo na voljo več časa, si bodo lahko do
poldan ogledali revirski muzej ljudske revolu 
cije in nekatere trboveljske delovne organizaci
je, ali pa obiskali znane turistične postojanke 
v okoHci Trbovelj, kot Vrhe, Partizanski vrh, 
Podmejo, Mrzlico in Klek.

Slavje ob republiškem izseljenskem dnevu 
pa bo v domu Svobode II v Zgornjih Trbov
ljah in se bo začelo ob 17. uri. Podružnica Slo
venske izseljenske matice Trbovlje bo za to 
priložnost pripravila zanimiv kulturni program, 
ki ga bodo izvedli mešani pevski zbor Svobode 
II Trbovlje, recitator Marijan Kralj in stari 
znanci izseljencev iz zahodno evropskih držav 
'— ansambel »Veseli rudarji« Svobode II Trbov
lje. Trboveljčani zatrjujejo, da se bodo tudi to
krat potrudili, da se bodo rojaki in njihovi 
svojci ter prijatelji v Trbovljah kar najbolje po
čutili. Se posebej prisrčno pa želijo pozdraviti 
ob tej priložnosti vse tiste rojake — izseljence, 
ki prihajajo leto za letom v staro domovino, 
da vidijo, kaj je spet novega, da se povesele 
skupaj z nami nad novimi uspehi, in da spet 
obudijo spomine na rodno grudo, ki je ne bodo 
nikoli pozabili.

Sicer pa — rojaki iz evropskih držav: na 
svidenje v Trbovljah, v četrtek, 10. avgusta na 
republiškem izseljenskem dnevu! M  L.

Francozova nesreča 
pri Grmovljah

Pierre Nanta iz Francije se Je 
30 ju lija popoldne peljal z 
nim avtom iz Zagreba v Ljub
ljano. Pri Grmovljah je zavil pre
več na desno, potem pa naglo na 
levo, zaradi česar je vozilo zana
šalo .Voznik je izgubil oblast nad 
krmilom. Avto je zaneslo na na
sip, kjer se je prevrnil in  obs-al 
na kolesih Trije so bili ranjeni, 
škodo so ocenili na 9.000 Ndin.

Mopedist treščil 
v tovornjak

Mopedist Pavel Zajc se je 30. 
ju lija  peljal iz Sm arjete v Zbu- 
re. Na neprelednem ovinku je vo
zil po lovi strani. Naproti j® To
ne Markovič iz Sel p ri D o le n jsk ih  
Toplicah v o z il tovornjak. Voznika 
sta zavirala, kljub temu pa je mo
pedista zaneslo v tovornjak, da je 
padel in si ranil glavo, roke in 
levo nogo. Škode je bilo za oko
li 800 Ndin.

Kolesar na vetrobran
skem steklu

Miroslav Muc iz Kočevja pri 
Črnomlju se je 30. ju lija  peljal z 
osebnim avtom iz Črnomlja v Ka
nižarico. Pred njim  se je s kole
som peljal 14-letni Milan Dreno
vec. Drenovec je nenadoma zavil 
na levo, pa se spet vrnil na des
no. Muc je zavrl, kljub temu pa 
zadel kolesarja, da ga je vrglo na 
vetrobransko steklo, kjer se je 
lažje udaril Škodo so ocenili na 
1.000 Ndin.

Voznica se  je ustrašila 
veverice

Majda Ivanetič iz Vira pri Dom
žalah s e  je 30. julija zjutraj pe
ljala z osebnim avtom z Jugorja 
v Metliko. Iz grma je Skočila 
pred avto veverica, zaradi česar 
se je voznica ustrašila in -se zna
šla 30 m daleč od ceste na strm i
ni. škode je bilo za okoli 900 no
vih dinarjev.

Podrl drevo in se  
prevrnil

Artin Kabimoglu lz Turčije se je 
29. julija vračal z osebnim avtom 
iz Nemčije. Pri Kronovem je vo
zilu razneslo zračnico. Avto je 
Podrl drevo in se prevrnil na tre 
tjerazredni cesti. Lažje sta se ra 
nila voznikova žena in M etni sin. 
sicode je bilo za okoli 3.000 Ndun.

Motorist prepozno 
opazil deklico

Jože Smrke iz Velikega Gabra 
v vplivi; *& ^.z_m oto rjem  peljal
njak, za tovornjakom ,  
prečkala 8-letna Darinka Kravcar. 
Zaradi slabe preglednosti in prahu 
se m otorist in deklica nista opa
zila. Smrke je zbil Darinko na 
cesto, njega pa je vrglo na travo. 
Lažje ranjeni deklici so dali prvo 
pomoč v trobanjskem zdravstve
nem domu.

Prekucljaj 
pri Karteljevem

Zagrebčanka Vera Cihlar je ho
tela 28. ju lija p ri Karteljevem z 
osebnim avtom prehiteti tovor
njak, ko je pridrvel naproti oseb
ni avto. Med umikanjem za tovor
njak je zavirala, pri tem pa jo 
je zaneslo na levo, k jer se je  pre
vrnila. Škodo go ocenili na 3.000 
novih dinarjev.

Mopedist pripeljal 
po levi

Novomeščan Prane Zupan je 23. 
ju lija dopoldne potoval z osebnim 
avtom v Metliko. Pri Crmošnji- 
cah je srečal mopedista Zvonka 
K oiarja, ki je  vozil po levi s tra 
ni. Pri trčenju se je mopedist 
huje poškodoval, da so ga odpe
ljali v bolnišnico. Škode je bilo 
za okoli 4.000 Ndin.

Lovsko slavje na Pragu
Na kraju, kjer je bil 13. 

maja 1942 ustanovljen 
Gorjanski bataljon, so si 
šentjemejski lovci posta
vili dom. Na nedavni otvo
ritvi je predsednik njiho
ve družine Karel Lenčič 
želel, naj bi to kočo upo
rabljali predvsem za od
dih.

Najprej je tam stala le

sena koča, ki jo je dal lov
cem zdaj že pokojni Alojz 
Purar-Aleš. Spodbudo za 
zidano kočo pa je dal bo
rec Gorjanskega bataljona 
in aktiven lovec France 
Okički. Lesena koča je 
namreč začela propadati, 
lovci pa so se odločili, da 
bodo zidali novo. Vsi kot 
eden so se udeleževali u- 
damiškega dela in znosili 
na ramah celoten material 
za kočo razen nekaj lesa 
in opeke, ki so jo delala 
kar na kraju samem.

Kočo šentjemejske lov
ske družine je simbolično 
odprl član občinske lov
ske zveze in vodja gozdne
ga obrata inž. Vlado Pa- 
vec. Slovesnosti so pri
sostvovali tudi člani so
sednjih lovskih družin iz 
Orehovice, Kostanjevice in 
Škocjana.

Na slavnosti kakor tudi 
na prosti zabavi, ki se je 
končala šele pred veče
rom, pa žal ni bilo borcev 
Gorjanskega bataljona.

P. M.

Mokronog ob koncu julija. V hudi 
vročini potuje posoda z vodo od u st do 
ust. K ram p in lopata zahtevata znoj. Ne
kako 40 jih je, prišli so iz Amerike, Ugan
de, Anglije, čehoslovaške, Kube, šved
ske, Turčije, Nizozemske in Nove Zelan
dije, med njim i pa sta  tudi dve Jugoslo
vanki. Prišli so v Mokronog našim  lju
dem pom agat napeljati vodo. Med njim i 
so nekateri še skoraj otroci* večina jih 
pa ni vajena težkega fizičnega dela, zato 
jih  ne gre tako ostro soditi po m etrih iz
kopanih jarkov, po količini prem etane 
zemlje. Za Mokronog niso nikoli vedeli, 
težko če ga bodo še kdaj obiskali, v spo
m inu pa jim  bo ostalo skovano prija 
teljstvo, naši ljudje, dolenjska zem lja . . .

Spomin z otvoritve lovske koče, katere pročelje se vidi 
v ozadju (Foto: Polde Miklič)

Iz desetih dežel sveta...
|  18-letni švedski študent 

Per Rudin, ki si je pridobil
sloves enega najbolj pridnih 
delavcev, je takole povedal 
v precej šibki nemščini: »V 
Jugoslaviji sem drugič, prvič 
pa sem v vašo deželo prišel z 
avtostopom — celo v treh dneh 
iz Stockholma. Rad sem tu, 
veseli me spoznavati tuje de
žele, ljudi in navade. Tr Mo
kronog sem pripotoval s po
sredovanjem ameriške do
brodelne organizacije AFSC. 
Ni mi žal, v vašo domovino 
se bom zagotovo še rad vra
čal. Ko smo šli na izlet na 
morje, sem jo znova in zno
va občudoval.«

g  Srednješolka Vreni Dod- 
zik je doma iz Ziiricha. Pri
šla je z drugo skupino. »Do
ma živim stalno v mestu, za
to se počutim zelo srečno na 
deželi. Prišla sem s posre
dovanjem organizacije Akci
ja 7 in vašega Rdečega križa, 
čeprav sem šele nekaj časa 
tu, se že zdaj kar bojim od
hoda, ko bo treba spet v šo
lo. Naša pisana družina je ta
ko saanima. Pa ne mislite, da 
imam' takole orodje prvič v 
rokah,« je -š e  pristavila 
skromna, simpatična Švicarka 
ki se ni pritoževala nad niče
mer, niti nad tem, da je mo
rala na izletu v Dolenjskih 
toplicah noč prespati kar 
pod milim nebom.«

|  21-letna Jela ćirković je 
razen domačinke Silve, ki o- 
pravlja prevajalske posle, edi
na Jugoslovanka. »V akcijo 
sem se prijavila kot članica 
občinskega odbora RK v Ti

tovem Užicu. S tujimi briga
dirji se sporazumevam v 
francoščini. Sem prav zado
voljna, čeprav bi se dalo kaj 
še bolje organizirati, vendar 
je to odvisno predvsem od 
nas samih Imeli smo nekaj 
predavanj, trebanjsko turi
stično društvo pa je pred
vajalo slovenske turistične 
filme. Rada pa bi, da bi mi 
sami pripravili kak program, 
da bi kdaj malo zaplesali, 
saj smo vendar sami mladi.«

Ribniški festival 

bo v septembru
Od 1. do 10. septembra bo 

v Ribnici že sedmi ribniški 
festival. Prireditve bodo v 
letnem gledališču v gradu, če 
bo slabo vreme, pa festivala 
ne bo. 5.septembra bo nasto- 
rilo SKUD Tine Rožanc iz 
Ljubljane s celovečernim spo
redom pesmi, glasbe in ple
šo,7. septembra pa si bodo
obiskovalci lahko ogledali 
»Hasanaginico«, ki jo bo u- 
prizorilo gledališče »Ivan 
Zajc« z Reke. Zadnjega dne 
festivala, 10. septembra, bo 
v Ribnici gostovala ljubljan
ska Drama z Goldonijevimi 
»Primorskimi zdrahami«. 
Predstave se bodo začele ob 
19.30.

■  Silva Mlakar ii Starega 
trgu, ki skrbi za sporazume
vanje z domačini, je pri t rm 
pogovoru še pristavila: »Po
stali smo ena družina, med 
seboj smo se tako spoznali 
in spoprijateljili, da mi bo 
zelo hudo, ko se bomo mora
li raziti.«

Ko pride človek mednje, 
misli, da je v Babilonu, kjer 
je, kot pravijo, bog ljudem 
jezike zmešal. Ko pa odha
ja, znova spozna, da so pov
sod ljudje, ki imajo srce. 
Različne govorice postajajo 
vse nižje pregraje.

M. LEGAN

Jela Cirkovič je doma iz 
Titovega Užica. Z brigado 
je zadovoljna, pogreša pa 
več zabavnega življenja In 
prireditev.

»Ne mislite, da imam lopato prvič v rokah,« je pri
stavila Vreni Dudzik, skromna in prijazna srednješolka

iz  Š v ic e .

■  KAJ MENIJO FRANCOZI O 
VOJNI? — Francoski inštitut za 
raziskovanje javnega mnenja je iz 
vedel veliko anketo med ljudmi o 
tem ali danes grozi svetu nova voj 
na ali ne. 47 odstotkov ljudi meni, 
da ni velike nevarnosU za novo 
vojno, 37 odstotkov ljudi meni, da 
bo vojna, 16 odstotkov pa jih ni 
vedelo odgovoriti.

Prekucljaj prikolice 
s papirjem

Jože Golob, voznik pri podjetju 
GORJANCI, je 26. Julija vozii na 
tovornjaku s prikolico pdsamlSki 
papir. Na ovinku v Straži se Je 
prikolica zaradi neprimerne hitro
sti prevrnila, papir pa poškodoval. 
Škodo so ocendli na 10. 200 Ndin.

Per Rudin, doma iz Stock
holma: »V vaši deželi sem 
že drugič. Tako mi je všeč, 
da se bom k vam še zelo 
rad vračal!«



S T A N K O  Š K A L E R :

KOZJANSKI
ODRED

v maju 1944 komponiral pe- i 
sem »Le naprej, odred Koz
janski«, ki je postala himna 
Kozjanskega odreda in kma
lu znana prebivalcem Kozjan-

Obe bolnišnici, R 7 in R8, 
sta bili od južnega in osrednje
ga Kozjanskega prostora pre
več oddaljeni, zato so priče
li za ranjence z Bohorja in 
gozdov med Kozjem in Pod
sredo graditi novo bolnišni
co R 9 na Netopirju na Vo- 
hiški gori. Graditi so začeli 
v septembru 1944; prvi ran
jenci so se v njej zdravili 
novembra 1944. To je bila le
sena stavba, krita s strešno 
lepenko. V njej je bila bol
niška soba, kuhinja, skladi
šče, soba za osebje in opera
cijski prostor. Zdravilo se je 
lahko v njej največ do 60 
ranjencev.

Premična bolnišnica R 10 
v bližini Horjakove kmetije 
na Gornjem Volušu je bila 
dograjena v jan. 1945. Spre
g a  je lahko do 25 ranjen
cev. Sovražnik je ni nikoli iz
sledil.

Na Henini: prva sloven
ska šola osvobojene 

Štajerske
Na zidu šole v Henini je 

marmornata plošča z napi
som: »Prva slovenska šola na 
osvobojenem štajerskem v 
juniju 1944«. Učiteljica na tej 
prvi partizanski šoli na osvo
bojenem Kozjanskem oziro
ma Štajerskem je bila ILj<ica 
Trampuševa. O delu te šole 
se spominja tako:

»Z velikim veseljem so spre
jeli ljudje novico, ko jim je 
tedanji sekretar Pavle Baloh- 
-Peter junija 1944 naznanil, 
da se je pričel pouk v slo
venskem jeziku. Za učitelji
co sem bila imenovana jaz. 
Od ust do ust se je širil glas: 
»Sola bo!« Čez nekaj dni smo 
pričela s poukom. Kurirji s 
stanice TV 25 so znosili sku
paj vse potrebno. Preskrbeli 
eo nas s knjigami, kredo bar- 
vniki in zvezki. Vsak dan 
nas je tovariš sekretar Peter 
razveselil s kakim darom. Se
kretar in njegovi so nam po 
skrbeli tudi knjižnico. Bila 
je lepo urejena. Od nekdanje 
šolske knjižnice ni ostalo 
nič. Nemški učitelji so bili 
uničili ves inventar in vse 
knjige. Kljub temu so imeli 
pionirji vse šolske potrebšči
ne. Z veseljem so prihajali
▼  šolo in razred je bil nabi
to poln. Otroci niso znali ne 
brati ne pisati. Nemško se 
niso učili, slovensko jih ni 
nihče učil. Pokazali so vso 
dobro voljo in že v kratkem 
času Je bil uspeh viden. Kdor 
koli je šel mimo heninske šo
le, je videl stati na straži pred 
šolo pionirja z lesenimi puš
kami. Vsak se je moral le
gitimirati. Mnogokrat so nas 
obiskali razni funkcionarji, 
ki so se vsi pohvalno izražali 
o delu in uspehih naših pionir
jev.

V avgustu je šla preko He-

nine prva večja nemška haj
ka. Vsi smo bili v razredu, 
ko je tovariš Vinko potrkal 
na šolska vrata in javil, da 
prihajajo z Brega Nemci. Ko
maj smo odnesli pete, že so 
bili Nemci na Henini.

Druga večja hajka je bila 
v decembru. Pionirji so se rano 
no pripravljali na igro. Ime
li smo vaje. Ko je kurir po
trkal, smo v največji naglici 
pospravili in zbežali iz šole. 
In že so bili pri šoli, tokrat 
ustaši. Vso šolo so preiskali 
in vse pretaknili. Iz razreda 
je prinesel neki ustaš parti
zanko ter veselo vzkliknil: 
»Dobil sem kapo partizanske
ga učitelja«! Kapa je bila v 
resnici last pionirja, ki jo je
v naglici pozabil pod klopjo. 
Dobili so samo kapo, mi smo 
se pravočasno umaknili.«

Od junija do decembra 1944 
so na Kozjanskem razen v 
Henini poučevali še v slede
čih partizanskih šolah: Jurk- 
lošter (tu je poučeval učitelj 
Vinko Žener iz Brestanice), 
Planina, Kozje, Zabukovje, Sv. 
Anton, Pečice, Kalobje, Pore- 
ber. V tem času je bilo to
rej na Kozjanskem 16 parti
zanskih šol s 35 oddelki, ki 
jih je obiskovalo okrog 1500 
otrok.

S šolskim delom je hkrati 
zaživelo tudi ostalo kulturno 
delo. Gotovo nikjer drugje na 
štajerskem ni biio kulturno de
lo tako močno kakor na Ko
zjanskem. Okrožni odbor OF 
Kozje je imenoval Janeza Rav- 
terja za okrožnega prosvetne
ga organizatorja, čigar nalo
ga je bila, da organizira kul
turno delo na Kozjanskem. 
Večina kultumo-prosvetnega 
dela je slonela na ramah par

tizanskega učiteljstva. O tem 
nam govori poročilo okrožne
ga odbora OP Kozje dne 
20. 10. 1944.

Razgibano je bilo tudi 
kulturno-prosvetno delo

»Kultumo-prosvetno delo na 
osvobojenem teritoriju se po
voljno razvija. Po premaganih 
začetnih težavah se je začelo 
sistematično delo na obnovi 
in izgradnji na£e nove kulture.
V ta namen smo zaprosili 
vse kultumo-prosvetne delav
ce, v prvi vrsti učiteljstvo...«

Učitelji so v tem času usta
novili pevske zbore vJurklo- 
štru, na Planini, Gorici pri 
Rajhenburgu in Zagorju. Na 
partizan, mitingu pri Šent
vidu pri. Planini je nastopila 
tudi okrožna igralska skupina 
s Klopčičevo enodejanko »Ma
ti. V tem času ®e je uveljavlja
la že amaterska igralka sku
pina iz Jurkloštra.

Na Planini so ustanovili pr
vi »Dom ljudske prosvete« V 
njem sta bila knjižnica in 
čitalnica. V »Domu« so imeli 
svoj sedež vaška godba, pev
ski zbor in vaški odecr. Za 
knjižnico so zbirali knjige od 
ljudi in povsod, kje so se 
ohranile. Se po drugih kra
jih so začeli ustanavljati 
javne in šolske knjižnice — 
z okoli 2500 leposlovnimi knji
gami. Tu je imela predvojna 
založba »Umetniška propa
ganda« svoje skladišče.

Zelo znani kulturniki Koz
janskega odreda pa so bili: 
komponist in dirigent Rado
van Gobec, kipar Stojan Ba
tič in Ivo Colauti. Radovan 
Gobec je, impresioniran nad 
zmagami Kozjanskega odred

//Nobene milosti za

nemškega krvnika ! 

je reklo 282 od 288 ljudi
Nekdanji esesovski major Walter Reder je 

leta 1944 kot poveljnik neke enote dal v znak 
maščevanja pobiti v italijanski vasi Marza- 
botto 1830 prebivalcev, v glavnem žena, otrok 
in starcev. Po vojni so ga obsodili nâ  do
smrtni zapor. Reder je zdaj zaprosil italijan
ske pravosodne organe za pomilostitev.

Pomilostitev je bila v skladu z nekim sta
rim italijanskim pravnim načelom odvisna od 
mnenja oziroma odločitve zločinčevih žrtev 
oziroma od njihovih preživelih svojcev. V vasi 
Marzabotto so zategadelj organizirali referen
dum, ki se ga je udeležilo 288 preživelih žrtev 
Rederjevega pokola. Komunistični župan Bot- 
tonelli je pozval vse upravičence, naj glasujejo 
v skladu s svojo vestjo in pravičnostjo. Od 
288 oddanih glasov jih je bilo 282 proti po
milostitvi. Tako so preživele žrtve sklenile, da 
bo esesovski zločinec Reder do konca svojega 
življenja ostal v zaporu.

Sovražnik hoče 
»pomiriti« Kozjansko
življenje na osvobojenem 

ozemlju Kozjanskega so pre
cej prizadeli sovražni napadi, 
ki so jih Nemci s pomočjo 
ustaških enot začeli 9. decem
bra 1944. S hitrimi in dobro 
pripravljenimi napadi so sov
ražne enote vpadale iz več 
smeri na osvobojeno ozemlje. 
Sovražnici je hotel na vsak 
način »pomiriti« Kozjansko, 
da bi si tako zavaroval naj
važnejše prometne poti—ki so 
vodile ob robu osvobojenega 
ozemlja in so jih vedno bolj 
ogrožale enote Kozjanskega 
odreda. Razen tega so bile 
okupatorske oblasti zelo zain
teresirane, da varujejo v ob
mejnem pasu svoje naseljen
ce, Kočevarje in Besarabce, 
ki so se spričo širokega raz
maha osvobodilnega boja ču
tili vedno bolj ogroženi na tu
ji zemlji.

V četrtek srečanje . 

internirancev na Mirni
Sekcija internirancev in vojnih ujetnikov 

na Mirni združuje vse še živeče člane, katerih 
večina je včlanjenih tudi v Zvezo borcev.

10. avgusta 1942 je okupator z močnimi eno
tami obkolil vas in obrobna naselja Mirne ter 
odgnal v internacijo in zapore može, očete in 
žene. V tujini so ponižani in zasramovani pre- 
stradali za bodečimi žicami več kakor leto dni, 
vse do razpada italijanske vojske. Vsako leto 
na ta dan se člani sekcije internirancev in voj
nih ujetnikov na Mimi spominjajo tega dneva. 
Letos, ko je minilo od žalostnega dogodka že 
četrt stoletja, bo proslava še slovesnejša. V hi
ši gostilničarja Bojana in Majde Kolenc, ki 
sta prav tako trpela v taboriščih, bo 10. avgusta 
zvečer seja odbora, nato pa bodo preživeli in
terniranci obudili grenke spomine.

Vsi člani prizadevnega odbora, zlasti pa 
pobudnik za ustanovitev sekcije Jože Zakraj
šek, zaslužijo priznanje! Vsi jim želimo, da bi 
jim čvrsto zdravje še mnogo let omogočalo 
srečavanje na Mimi, čeprav je članov v sekciji 
vsako leto manj.

Vsem članom sekcije: na veselo snidenje v 
četrtek zvečer pri Bojanu Kolencu!

Pred srečanjem Gubčevcev
Mokronog se  pripravlja na obisk šest do sedem tisoč ljudi — Na zboro* 
vanju, ki bo prirejeno v čast 25-letnice ustanovitve Gubčeve brigade, bo 
govoril njen nekdanji komisar, zvezni poslanec Viktor Avbelj — Prejšnji 

teden so v Mokronogu že začeli postavljati spomenik NOB

K ot je ugotovil odbor 
za pripravo proslave v pe
tek, 28. ju lija zvečer, bo 
potekalo proslavljanje ob
činskega praznika in 25- 
letnice ustanovitve Gub
čeve brigade po predvide
nem program u, ki je bil 
delno v našem  listu ob
javljen.

Naj na kratko še enkrat 
ponovimo. Proslavljanje, 
ki teče nekako že pol leta, 
saj so bile vse dosedanje 
prireditve nam enjene ju 
bileju, bo doseglo vrhunec 
v nedeljo 3. septem bra. 
2e teden dni prej, 27. av
gusta, bodo v Šentruper
tu, Velikem Grabnu in na 
Čatežu krajevne proslave, 
k jer bodo nastopali reci
ta to rji, pevski zbor, godba 
na pihala in zabavni an

sambel. 1. septem bra bo v 
mokronoškem prosvetnem  
domu odprta razstava zgo
dovinskih dokumentov 
Gubčeve brigade, ki jiih 
bodo pripeljali iz M aribo
ra. 7. septem bra bodo to 
razstavo prestavili še v 
Trebnje.

Drugega septem bra zve
čer bo na Trebelnem za
gorel velik taborni ogenj, 
ob njem  pa bodo Gubčev- 
ci mladini obujali spomi
ne na tiste  jesenske dni 
pred če trt stoletja. Isti 
večer bo v Trebnjem  kon
cert Invalidskega ijevske
ga zbora iz Ljubljane. 
3. septem bra dopoldne 
bo na Trebelnem svečan 
sprejem  in zbor nekda
njih borcev Gubčeve b ri
gade, popoldne pa ob 14.

uri v M okronogu veliko 
zborovanje, odkritje spo
menika borcem  NOB, kon
cert Invalidskega pevske
ga zbora in drugi nasto
pi. Za tem  bo ljudsko ra
janje.

Na petkovem sestanku 
so predsedniki posamez
nih komisij povedali, da 
gredo priprave po zastav
ljenem  načrtu. Da bo Pr*' 
šlo čimiveč ljudi, bodo ^  
ganizdirali avtobusni 
voz iz vseh v eč jih ':* .j.,«  
ožje Dolenjske, 
za prehrano pa >
da bo dovolj dobrega Za
pod zob. Vsi, ki priprav
ljajo  to  veliko prireditev, 
si za te dneve želijo pred
vsem — lepega vremena.

M. L.

Lanski dolg v letošnjih računih
Zavarovanci se  ne strinjajo s  predlogom zdravstvene službe, da bi za 
kritje izgube v skladu zdravstvenega zavarovanja delavcev predpisali izre

den prispevek — Kje je rešitev?

O hudem primanjkljaju v skladu zdravstvenega 
zavarovanja delavcev je včeraj razpravljal izvršilni 
odbor skupščine delavskega zavarovanja v Novem 
mestu, ki ima pooblastila za gospodarjenje s skla
dom. Kaj je bilo predlagano in kaj sklenjeno, v času 
poročanja še ni znano, čeprav je zelo verjetno, da 
se izvršilni odbor ni odločal z lahkim srcem. -

T a^tnn  Seta Kozjanskega odreda na zborovanju Osvobodilne fronte v »Srebrnem 
parku« na Plešivcu — 15. avgusta 1944

Primanjkljaj 128 milijonov 
Sdin, ugotovljen ob koncu 
junija, je predvsem posledi
ca neporavnanih obveznosti 
skladu v letu 1966. Od letoš
njega januarja do aprila se 
je povečal od 78 na 175 mili
jonov Sdin, nakar se Je za
čel manjšati. Ukrepi gospo
darske reforme so tudi na 
tem področju zavrli poveča- 
vanje izgube, čeprav malce 
pozno. Strokovne službe pri 
komunalnem zavodu za soci
alno zavarovanje v Novem 
mestu zatrjujejo, da so bili 
letošnji prispevki za prvo 
polletje pobrani stoodstotno, 
kar pomeni, da je gospodar
jenje s skladom (seveda brez 
omenjenega primanjkljaja) 
ugodno.

Zaradi primanjkljaja so 
prišli v škripce samouprav- 
ni organi socialnega zavaro
vanja in zdravstveni zavodi 
kot neposredni potrošniki 
sredstev, medtem ko prob
lem zavarovancev (plačnikov 
in potrošnikov) še ni močne
je uđaril. V socialnem zava
rovanju in adravstvu kujejo 
načrte, kako bi — hitro in 
nnesljivo — »dravili zevajo

čo rano, ki jo je zasekal pri
manjkljaj.

Svet zdravstvenega centra v 
Novem mestu in zdravstveni 
zavodi na območju novome
ške komunalne skupnosti so
cialnega zavarovanja so pre
pričani, da je mogoče sklad 
ozdraviti le z dodatnimi viri 
sredstev, vendar pa zavaro
vanci odločno zavračajo nji
hov predlog, da bi predpisa
li izreden prispevek. Samo
upravni organi socialnega za
varovanja pa so prepričani, 
da bi primanjkljaj lahko po
krili z rednimi dohodki že 
do konca leta 1967, če se ne 
bi zmanjšalo število zavaro
vancev in če bi bili osebni 
dohodki zaposlenih vsaj to
likšni kot sredi leta. Ker te
ga ne more nihče zagotoviti, 
je nakazana rešitev bolj želja 
kot uresničljiva možnost.

Predlog, da bi i  izrednim 
prispevkom izravnali dohod
ke in izdatke v skladu, še ni 
dokončno ovržen, četudi se 
zavarovanci ne strinjajo s 
tem načinom reševanja. Ce 
bo kazalo, da bo izreden pri
spevek rešilna bilka za sklad,

bo treba (najbrž) prispevek 
predpisati. Ta naloga bo pre
puščena skupščini socialnega 
zavarovanja. V tem primeru 
pa bo morala skupščina po
jasniti zavarovancem, ali je 
res vse naredila, da bi se pri
manjkljaj zmanjšal.

STRAŽA: 
namesto žebljičkov 
spominska knjiga
Imena darovalcev denarja 

za prapor krajevne organiza
cije, ZB Straža, ki so ga raz
vili v počastitev dneva vstaje 
slovenskega ljudstva, so zapi
sana v spominski knjigi in 
in ne na žebljičkih, kot je v 
navadi. Spominsko knjigo je 
lepo opremila upokojena kul
turno prosvetna delavka Vik
torija Kulovec iz Vavte vasi.

Priprave 
na reorganizacijo ZK

Sekretarji osnovnih organi
zacij ZK v brežiški občini so 
se na posvetu 17. julija sezna
nili s pripravami, načinom 
z roki za reorganizacijo Zvez« 
komunistov v občini Brežic®' 
Z osnovnimi organizacija®* 
bodo obravnavali novi pr®* 
log v septembru.



V Lamutovem salonu v Kostanjevici na Krki je odprta 
zanimiva razstava oljnatih slik in risb iz zbirke galerij 
dolenjskih gradov, last Dolenjskega muzeja iz Novega 
mesta. Obiščite zanimivo razstavo, ki Vas bo seznanila 
2 bogato likovno dediščino Dolenjske! Na sliki: Joan 

Czenek: Ana Barbara Wentzely (portret iz 1795)

R A Z P I S

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE
r a z p i s u j e  delovna mesta:

-  pomočnika ravnatelja
P, PRU ali U, 10 let učne prakse

-  učitelja slovenskega jezika
P, PRU — za 1 leto

-  učiteljice za telesno vzgojo
P, PRU — za 1 leto

-  učiteljice za podružnično šolo 
Dol. Nemška vas
za 1 leto

-  2 vzgojiteljic za varstveni oddelek
predšolskih otrok

-  računovodje
srednja ali nepopolna srednja šolska izobrazba 
s 3 leta prakse na delovnem mestu tajnika- 
računovodje na šoli

Stanovanj ni. ,
Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi 

,  razpisa.

Republiški odbor ZZB 
NOV Slovenije je letošnje 
nagrade vstaje slovenske
ga naroda podelil Ladu 
Ambrožiču - Novljanu za 
zgodovinsko delo »Legen
da o štirinajsti«, Karlu 
Grabelj šku-Gabru za ro
man »Med strahom in 
dolžnostjo«, Karlu Leskov
cu za avtobiografsko delo 
»Križpotja«, Ivanu Potrču 
za novelištično zbirko 
»Onkraj zarje« in Radu 
Simonitiju za glasbeno 
enodejanko »Partizanka 
Ana«.

Lado Ambrožič-Novijan 
je v nagrajenem delu s so
dobno znanstveno analizo 
dogajanj prikazal dogodke 
14. divizije med njenim 
pohodom na štajersko v 
januarju in februarju le
ta 1944. Grabelj škov ro
man »Med strahom in 
dolžnostjo« je eno naj
prepričljivejših in umetni, 
ško naj popolnejših del o 
NOB na Slovenskem. Le- 
skovčeva »Križpotja« opi
sujejo doživetja pisca pri 
partizanih, od vstopa na
prej. Leskovec omenja tu
di obdobje prvih partiza
nov na Notranjskem. Na
grajeno Potrčevo zbirko 
novel »Onkraj zarje« odli
kuje živo, prepričljivo u- 
Podabljanje domače po
krajine in ljudi, zlasti opi
sovanje trpljenja in bojev

slovenskega ljudstva na pomeni vrh in smiselno 
štajerskem med zadnjo dopolnitev obsežnega Si- 
vojno. Glasbena enodejan- monitijevega dela z motivi 
ka »Partizanka Ana« pa revolucije.

Novi keltski grobovi 
v Novem mestu

Prejšnji teden so delavci SGP »Pionir« pričeli z 
izkopnimi deli za stanovanjske hiše, ki bodo stale 
na Znančevih njivah v Kandiji. Pri teh delih so 
naleteli na prazgodovinske grobove z žganim poko
pom, ki so položeni v zemljo v neposredni bližini 
še starejših halštatskih gomil. Pepel sežganih mrli
čev so dajali v glinaste žare, ki so jih nato dokaj 
plitvo vkopali v zemljo. Večina grobov ima samo 
po eno posodo-žaro, v drugih pa je tudi po več 
posod, v katere so priložili hrano za pokojnika.

Doslej smo odkrili že štirideset grobov. To so 
keltski grobovi, verjetno iz 2. ali celo 3. stoletja 
pred našim štetjem. O najdbah bomo obširnejše še 
poročali. T. K.

Prijeten večer z mladimi tamburaši 
iz Pittsburgha

Prireditve »Dolenjskega po
letja 1967« se počasi uveljav
ljajo: v nedeljo zvečer smo 
s prisrčnimi aplavzi pozdrav
ljali mlade, prizadevne po
tomce naših in hrvaških ro
jakov iz ameriškega Pitts
burgha — tamburaše, ki jih 
vodita s poletom in ljubeznijo 
simpatična Violet Ruparcich 
in John Gregurich. Plesi, pe
smi in glasba iz različnih ju
goslovanskih pokrajin so do

neli s ploščadi pred Otoškim 
gradom v toplo poletno noč 
prisrčno in sproščeno, čeprav 
seveda z ameriškim akcen
tom, ki izpričuje sedanjo živo 
govorico mladih tamburašev. 
Peli in plesali so z navduše
njem in prav nič ni bilo v 
njih tiste nadutosti in pre
vzetja, ki smo ga sioer žal 
talko navajeni iz prizorov o 
življenju mladih Amerikan
cem. Bili so toplo sprejeti in 
kakor pred dvema letoma 
smo jim tudi tokrat zaželeli: 
na svidenje! Pozdravil jih je 
podpredsednik novomeške 
občinske skupščine tovariš 
Gustl Avbar.

Čudno pa je, da nihče v 
Novem mestu ne zna (ne mo
re ali pa noče?) organizirati 
p r e v o z a  ljudi, ki sami ni
majo avtomobilov, na take 
večere, razstave in druge pri
reditvi, na katere ponovno
vabijo Kostanjevica, Krško, 
Brežice in druga mesta. Pa
imamo v mestu avtobusno 
podjetje GORJANCI, turisti
čno društvo in še koga . . .

Mk.

Razbite šipe 
v Domu kulture

24. julija je ob 2.15 nezna
nec poskusil vlomiti v sobo 
glasbenikov v novomeškem 
domu kulture. Razbil je dve 
okenski šipi dje pa ni mo
gel, ker so ga bližnji stano
valci opazili in pregnali.

Študentje zahtevajo mesto v gospodarstvu
Ali podjetje lahko napreduje, če direktor ni strokovnjak?

Zveza študentov Jugoslavije si 
vztrajno prizadeva, da bi prišlo do 
razpravljanja, zakaj delovne orga
nizacije zapirajo vrata pred stro
kovnjaki, posebno še pred komaj 
diplomiranimi študenti. To ključno 
vpr&šanje pri izvajanju gospodarske 
reforme kakor tudi eksistence teh 
mladih ljudi zahteva skorajšnji od
govor in angažiranje vse naše skup
nosti. Veliko prispevajo k prouče
vanju vzrokov in posledic današnje
ga stanja v iskanju izhoda iz zagate 
prav univerze in fakultete, kakor 
menijo študentovske organizacije. 
Ko je beograjska univerza sprejela 
to pobudo, je sklenila, da ustanovi 
posebno strokovno skupino, ki bo 
raziskovala ta problem. Razen tega 
so se o tej problematiki pogovar
jali tudi na skupščini Skupnosti ju
goslovanskih univerz, ki se je pred 
kratkim končala v Nišu.

NAD 150.000 STROKOVNJAKOV 
V teh zadnjih letih je z naših 

univerz odšlo nad 150.000 visokokva
lificiranih strokovnjakov. Po neka
terih ocenah je jugoslovansko go
spodarstvo potrebovalo preteklo le
to 116.000 strokovnjakov s srednjo 
višjo in visoko šolo. In vendar je 
52.000 kvalificiranih in diplomiranih

mladih ljudi iskalo zaposlitev s po
močjo uradov za zaposlovanje.

Pri tem so navedli primer, da 
214 industrijskih podjetij v Kikindi, 
Somboru in Sremski Mitroviči, kjer 
je 477 podjetij, nima niti enega stro
kovnjaka s fakultetno izobrazbo. 
Pokazali so tudi na anketo Zvezne
ga statističnega zavoda, po kateri 
je 60.000 ljudi zaposlenih v gospo
darstvu in administraciji, od teh pa 
jih niti 70.3 odstotka nima osnovne 
Sole, 26 odstotkov jih* ima nepopol
no srednjo šolo in komaj 4.1 odstot
ka je takih, ki imajo popolno ali 
nepopolno visoko izobrazbo.

DIREKTORJI BREZ STRO
KOVNE USPOSOBLJENOSTI
Hkrati s tem pa kažejo s prstom 

na dejstvo, da je v Vojvodini komaj 
86.6 odstotka direktorjev, ki imajo 
nižjo ali srednjo strokovno izobra
zbo, v Beogradu jih je le 53.1 od
stotka, v pravi Srbiji pa le 44 od
stotkov, medtem ko jih je na Ko- 
smetu 69 odstotkov. Pri ponovnih 
izvolitvah direktorjev so v 406 de
lovnih organizacijah v Srbiji po
novno izvolili tretjino vseh direk
torjev z nižjo strokovno usposob
ljenostjo, 72 s srednjo, 68 je kva

lificiranih delavcev, 61 jih ima višjo 
kvalifikacijo in le 88 jih je z visoko 
strokovno usposobljenostjo.

Že dosedaj pa je praksa poka
zala: kjerkoli-so bili na ključnih 
mestih strokovno nezadostno uspo
sobljeni ljudje, v takih podjetjih ni 
bilo poslovnih uspehov. Taki ljudje 
pritiskajo na člane samoupravnih 
organov, na vso moč si prizadevajo, 
da spremene samoupravljanje na 
golo formalnost, samoupravnim or
ganom pa onemogočajo spoznati 
prave vzroke poslovnih neuspehov. 
K vsemu temu pripomore tudi ka
drovska politika v številnih delov
nih organizacijah, ki jo še vedno 
kuje ozek krog ljudi kadrovske služ
be, v kateri pa sede prav tako stro
kovno neusposobljeni ljudje.

Študentovska zveza si na vso 
moč prizadeva za ostro družbeno 
kritiko vsega tistega, kar zavira na
glo izmenjavo kvalifikacijske struk
ture, in se zavzema za globlje razi
skovanje vseh tistih elementov, ki 
ovirajo ta proces. Prevladuje mne
nje, da je nujno potrebna poveza
va fakultet z delovnimi organizaci
jami, kajti v to ene kot druge silijo 
ukrepi naše družbene in gospodar
ske reforme.

R. G.

Nagrade vstaje za 1967
Dobili so jih: Lado Ambrožič-Novljan, Karel Grabeljšek-Gaber, Karel Lesko

vec, Ivan Potrč in Rado Simoniti

Dolenjski
muzej

v zagati

V soboto, 5. avgusta, bo ob 20.30 gostoval v zdravi
lišču šm arješke Toplice oktet Gallus iz Ljubljane. 
Gostovanje prire ja ta  Turistično društvo Otočec-Šmar- 
ješke Toplice in novomeški Zavod za kulturno de
javnost.

Oktet Gallus je  imel doslej že nekaj nad 400 nasto
pov. Udeležil se je  tudi mednarodnega tekm ovanja v 
D arm stadtu v Zahodni Nemčiji in Varsseveldu na Ni
zozemskem, k jer je obakrat dosegel prvo mesto. Naj
bolj ga poznajo po nastopih v Sloveniji, gostoval pa je 
že v Italiji, Avstriji, ZR Nemčiji, Belgiji, Nizozemski, 
Egiptu in Grčiji. — Oktet je zaradi svoje kvalitete 
posnel doslej za radio Ljubljana sto pesmi, za radio 
Beograd pa plošče slovenskih narodnih pesmi.
•  V prijetnem  okolju zdravilišča šm arješke Toplice
•  bo oktet Galus nastopil z zahtevnim umetniškim
•  sporedom. Vse ljubitelje narodnih in umetnih
•  pesmi vabimo na celovečerni koncert!

SVET OSNOVNE ŠOLE ŽUŽEMBERK

r a z p i s u j e  
prosti delovni mesti

1. učitelja
(od 1. 9. 1967 do 31. 8. 1968)

2. vzgojitelja vzgojnovarstvenega 
oddelka

Prijavo s kratkim življenjepisom in s potrebnimi 
dokazili pošljite na svet osnovne šole Žužemberk 
v 15 dneh po objavi.

v Brežicah
Domala mimo nas je zdrs

nila šesta razstava del Cirila 
Podljevška, ki je bila odprta 
pretekli mesec v Brežicah. O 
ustvarjalcih likovnikih vemo, 
da je vsaka razstava, bodisi 
izvirna ali pa samo na novo 
postavljena v drugem kraju, 
dogodek, od katerega si ume
tnik ne obeta samo priznanj 
(ali pa vsaj polemik), ampak 
tudi jasnih spodbud za nada
ljnje delo. Ciril Podbevšek je 
v zadnjih nekaj mesecih do
končal tri nove intarzije: dve 
z novomeško motiviko in tret
jo, imenoval jo je Cvetoče če
šnje, kjer je dovršen moj
ster v tehniki intarzije. Oba 
novomeška motiva sta izbra
na iz jedra stare arhitekture, 
s Kapitlja. Motiv Pri vodnja
ku ter upodobitev stare kapi
teljske cerkve je intarzistov 
poseg v množico novomeških 
starožitnosti, ki v naši zave
sti dostikrat komajda še žive.

Z izbiranjem takih motivov 
se nudi Cirilu Podbevšku hva
ležno gradivo, ki ima razen 
privlačnosti zanj v širšem 
smislu še kulturno zgodovin
ski pomen

PETER BREŠČAK

DOLENJSKO POLETJE 1967

Gallusov oktet 
v Šmarjeških toplicah

Včeraj, 2. avgusta, je bila 
letošnja tretja seja sveta za 
prosveto in kulturo pri ob
činski skupščini Novo mesto. 
Na seji so govorili o strokov
ni zasedbi na vseh vrstah šol 
v občini in o potrebah po na
mestitvi novih učnih kadrov, 
člani sveta so sprejeli poro
čilo o prosilcih za podelitev 
štipendij in govorili o predlo
gu za podelitev novih štipen
dij kandidatom za učiteljski 
poklic v letu 1967. Na dnev
nem redu je bilo tudi poro
čilo in razprava o organiza
ciji in delu temeljne izobra
ževalne skupnosti Novo me
sto ter poročilo in razprava 
o delu in problematiki Do
lenjskega muzeja, člani sveta 
so že predhodno prejeli po
ročilo, v katerem je med os
talim naveden tudi eden iz- 

✓  med osnovnih problemov na
ših kulturnih institucij:

»Sredstva, ki so muzeju s 
proračunom na razpolago, za
doščajo v glavnem le za 
vzdrževanje stavb, za režijske 
stroške in za vzdrževanje že 
zbranega gradiva.« P. B.

Novomeški motivi 
Cirila Podbevška



4 l t £ n r v r ,g:

mogel 
v sed-

ženske

,Vzporedno z dograjeva
njem hidroenergetskega si
stema Djerdap, ki bo po do
govoru med Jugoslavijo in 
Romunijo dograjen 1971. le
ta, si prizadevajo skupine ar
heologov, geologov in muzej
skih strokovnjakov, da bi re
šili kulturne in zgodovinske 
spomenike na tistih krajih 
ki jih bo zalilo prihodnje 
Djerdapsko jezero.

Od vseh spomenikov vtem 
predelu je gotovo najvažnej
ša in najpomembnejša Tra
janova plošča’ (Tabula trai- 
ana), ki je že polnih dvanajst 
stoletij vklesana na neki pe
čini na najožjem delu Donave 
v takoimenovani Djerdapski 
soteski. Trajanova plošča je 
svoj čas označevala uspešen 
pohod rimskih legij v te kra
je, potem pa je stoletja bila 
kažipot ladjam. Ravno pod 
Trajanovo ploščo je Donava 
najbolj nevarna.

Te dni je izšel odlok o pri
hodnosti tega zgodovinskega 
spomenika. Strokovnjaki so 
se odločili, da bo Trajanova 
plošča še dalje ostala v Djer
dapski soteski, kar bo razve
selilo ne samo jugoslovanske 
brodnike, marveč tudi tiste 
iz desetih evropskih dežel, ki 
plovejo po Donavi. Razumlji
vo je, da plošča ne bo osta
la na istem kraju, ker bi se 
po treh letih znašla osemde

set metrov pod gladino Djer- 
dapskega jezera. Da bi ohra
nili okolje Djerdapske sote
ske, ki si ga brez Trajanove 
plošče ne moremo zamisliti, 
so sklenili, da bodo naredili 
edinstveno gradbeno dejanje.

STARA RIMSKA CESTA 
Sklenili so, da bodo Traja

novo ploščo in del stare rim
ske ceste izsekali iz pečin in 
skupaj dvignili na kraj, ki bo 
nad površino Djerdapskega 
jezera! To pa ni enostavno

opravilo. Svet je nedostopen, 
pečina pa, ki jo bodo razse
kali na več delov, .je težka 
več tisoč ton. Vsa ta dela bo
do stala blizu 15 milijonov 
novih dinarjev. Razpisali bo
do natečaj, na katerega se bo-

NAJVEČJE GRADBIŠČE V EVROPI. Takšno podobo kaže te dni gradbišče džer- 
dapske hidrocentrale, k jer bo zajezena Donava dajala čez nekaj let okoli 11 mili
ja rd  kilovatnih u r električne energije — skoraj toliko, kot jo zdaj na leto porabi 
vsa Jugoslavija! Del opreme je  za to  hidrocentralo prispevala tudi krm eljska 

Metalna. Zgornji posnetek je  z rom unske strani. (Foto: M arjan Legan)

Valvasor o g radovih  v d o lin i K rke

STARI GRAD
Lega in rodovitnost graščine S tari grade Nekdanji lastniki gradu. 
Gospodje Obritschen. Erazem Obritschen razdere zaroko, ki jo je 
v m ladoletnosti sklenil. Pade v neki bitki s Turki. S tari grad preide 
v roke gospoda Jerneja Valvasorja. Današnji lastnik gradu.

Grad Altenburg (po kranjsko S tari 
grad) sto ji v Dolenjski četrti, m iljo 
od Novega m esta in osem milj od 
glavnega m esta Ljubljane. Grad sitoji 
na precejšnji vzpetini, je prav trdno 
grajen in vanj pridem o skozi dvoje 
velikih vrat. Vinograd, ki je tu  zasa
jen, je vse hvale vreden, sadje, ki ga 
v grajski okolici rodijo  drevesa, oku
sno, reka Krka, ki šumi če trt ure od 
gradu, pa nadvse cenjena.

Grad je bil po pričevanju Schon- 
lebna nekoč rodna hiša znam enitih gro
fov Starograjskih in isti avtor tudi 
omenja, da je Jurij grof Starograjski 
l. 1430 poročil neko vdovo iz družine 
Turjačanov. Od omenjenega grofa Ju
rija  je  graščina prešla na gospode 
Obritschen. Tu se je m ed drugim  zgo
dilo tudi tole: gospod Erazem  O brit
schen se je v m ladoletnosti pod dolo
čeno kaznijo zavezal in obljubil, da bo 
poročil hčer gospoda Ivana Scharpfa, 
ko pa je postal polnoleten, je  to  svo
jo  obljubo prelom il in kralj Maksimi
lijan ga je  leta 1508 odvezal od sleher

ne kazni. Erazem  je bil kasneje tudi 
lastnik graščine Starega gradu in leta 
1534 ga je  kranjsko viteštvo imenovalo 
v vojaški svet v nadvse uničujoči voj
ni vihri, k jer je  naposled m oral oku
siti turško sabljo, ki ga je v neki b it
ki oropala življenja.

Ko je  okoli leta 1615 gospoda K ri
štofa Obritschen, poslednjega tega i- 
mena in rodu, pobrala sm rt, so dedi
ščino razdelili na 60 delov, in tako je 
graščina S tari grad pripadla gospodu 
Jerneju Valvasorju, m ojem u pokojne
mu očetu, ki jo  je kasneje prodal ene
mu gospodov Matešičev. Zdaj pa je  
lastnik graščine gospod Albreht Se- 
ethal, ki mu jo  je  šele pred letom  dni 
prepustil njegov gospod oče, gospod 
M arks Albreht Seethal.

Stari grad sto ji na strm i skal
nati terasi okoli 6 km od Novega 
m esta ali dober kilom eter od 
vasi Otočec. Grad je  bil 1942 po
žgan, po osvoboditvi pa prekrit 
in zavarovan pred nadaljnjim  raz
padanjem.

bo priglasili le najsposobnej
ši gradbeniki. Tu se ne sme 
prav nič tvegati, ker gre za 
dejansko dragocen spomenik, 
ki ima poseben pomen tudi 
za prihodnje turistično go
spodarstvo.

Strokovnjaki, posebno pa 
arheologi, ne skrivajo zado
voljstva, da bo problem Tra
janove plošče rešen na tak 
način. Dosegli so, kar je naj
važnejše: »Trajanova plošča
bo še dalje kažipot brodni
kom. SL. SIMIČ

Z AMERIŠKO 
FLOTO . . .

člani ribiške družine so 
■prevzeli nalogo, da poči
stijo Rinžo. Delo pa ni in 
ni šlo naprej. Rinža je še 
kar naprej umazana. Pa 
vpraša občan člana ribiške 
družine:

»Pa boste naročili za iz
vajanje del na Rinži kako 
floto?«

»Saj smo jo že, ameri- 
kansko iz Sredozemlja/« 
je odgovoril ribič.

»Pa še ,Velega Jožo’, da 
bo skupaj z ameriško floto  
dvignil vso umazanijo iz 
Rinže!« ga je izplačal o l<• 
čan.

»Čakamo na usluž
benca DINOSA!«
Pride -v Osilnico turist 

in vpraša neko žensko: 
»Kako se imate v Osil

nici?«
»čakamo, da pride us

lužbenec DINOSA iz Ko
čevja, da bo odpeljal v 
svoje skladišče še te tri 
može, ki jih  imamo v O- 
silnici.«

otroška 
konfekcija 
športne 
hlačke 

kopalke

J u t r a n j k a  *
SEVNICA frKONFEKCIJA

Devetletna mati
Neka devetletna dekli

ca iz San Joseja v Do
minikanski republiki je 
rodila 3,5 kilograma tež
kega otroka. Lydia Maria 
Geronimo pa ni najmlaj
ša mati na svetu. Po sta
tistiki ameriške medicin
ske družbe ima svetovni 
rekord neka Peruanka, ki 
je postala mati s petimi 
leti in sedmimi meseci.

KDO JE PODNAREDNIK 
JOHAN?

DOLENJSKI BANKI 

IN HRANILNICI

v Novem mestu

Hranilnik za vašega otroka 
lahko dobite vsak čas tudi 
pri vseh poslovnih enotah 
Dolenjske banke in hranil
nice, ki so

v KRŠKEM, METLIKI in 
TREBNJEM

Hranilno knjižico lahko do
bite tudi pri vseh poštah v 
občinah Novo mesto, Krško, 
Metlika in Trebnje!

USPEŠNA ZAŠČITA ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV

Trajanova plošča bo še dalje kažipot brodnikom
Edinstven dosežek graditeljev največje evropske hidrocentrale

Johanov prihod v enoto je  bil za Mališa še posebno 
veselje, ker sta  se urno spoprijateljila in sta  vedno tičala 
skupaj, kadar s imeli odmor. Igrala sta  se kot prava otro 
ka m se snno veselila ob ponovnem srečanju.

Vsi, ki so videli Johana v nem ški uniform i, so bili ra 
dovedni, kaj ga je  prisililo, da je  zapustil nemško arm ado 
in prešel k  partizanom . Radovednost in nezaupljivost par
tizanov sta  bili očitni in vedno prisotni, kar je  opazil 
tudi Johan.

Komaj čakam, da se prične prvi boj in da pokažem, 
da sem se resnično odločil za boj p ro ti tistim , ki so oku
pirali to  prelepo deželo in ta  narod, je  dejal Johan ob neki 
priliki partizanu Jablanu — živojinu Mijatoviču.

živojin se ni mogel vzdržati, da ga ne bi vprašal, kaj 
ga je  nagnalo, da se je  pridružil partizanom . Vprašal ga 
je to, čeprav to ni bilo v navadi in ne dovoljeno že zaradi 
stroge konspiracije, zvez in drugega.

»Povedal sem že tovarišem  v Prokuplju in kom andan
tu, čeprav sem komaj našel prim erne besede,« je  dejal 
Johan. »Ne bi rad  kar tja  v tri dni padel na vzhodnem 
bojišču in se boril proti Rusom, že  m oji trije  b ra tje  so 
m orali na vzhodno bojišče.«

Jablan je  še kar naprej z nezaupanjem  poslušal Joha- 
nova pojasnila, prizadevajoč si, da bi tako ali drugače ra 
zumel dejstvo, da se Johan resnično hoče bojevati proti 
Nemcem. Potem pa je  pomislil: kako se moremo m i boriti 
p ro ti Srbom, ki so pri četnikih? In  v tem  je skušal dobiti 
ključ za dogovor na vprašanje, ki ga je tako vznemirjalo.

Vse to  pa ga ni prav nič motilo, da se ne bi sprijate- 
ljil z Johanom  in to  prav v neki bitki, v kateri je  bil Jo
han m itraljezec, Jablan pa njegov pomočnik. To je bila 
b itka na Pas jači oktobra meseca, le nekaj dni po osvobo
ditvi Prokuplja.

Osvoboditev Prokuplja
Topliška enota, ki je  bila okrepljena z eno četo kukar 

viške enote, je osvobodila Prokuplje 9. oktobra 1941. P ro  
kuplje je  bilo mestece z deset tisoč ljudm i in središče 
Toplice. Oddaljeno je  kakšnih trideset kilometrov od 
Niša, zato je  osvoboditev tega m esta močno vplivala na 
nadaljnje širjenje partizanskega gibanja v tem  delu Srbije 
med Jastrebcem , Kopaonikom in Pasjačo.

Napad so izvedli ob dveh zju traj iz treh  smeri, sam 
boj pa je  tra ja l komaj eno uro. Ubitih je  bilo kakšnih de
set častnikov in orožnikov, ujetih  pa blizu sto. Zaplenili 
smo težki puškom itralj ez, 80 pušk, veliko količino muni
cije, bomb, sanitetnega m ateriala. Iz zaporov smo spustili 
20 pripornikov.

Padec Prokuplja je bil hud udarec za četništvo v Top
lici, kajt ravno nekaj dni prej so to mesto in še nekatera 
m anjša m esta v Toplici dobili četniki od Nemcev v upravo, 
in Toplica je pričela predstavljati nekakšno oblast. V me
stu  je ostalo tudi nekaj malega nemškega vojaštva. Ujete
ga okrajnega glavarja in še nekaj drugih uradnikov smo 
zamenjali za skupino partijsk ih  voditeljev iz Toplice, ki 
je  ob vračanju iz Niša padla v četniško zasedo pri .vasi 
žitoradje.

Partizani so z osvojitvijo Prokuplja ponovno pokazali, 
kdo se bori p ro ti okupatorju in kdo mu hlapčuje. Po raz
govoru s Prokupljanci so se partizani um aknili proti 
Vidovači. V tem  boju je  sodeloval tudi Johan in se prav 
hrabro boril, čeprav ni imel veliko priložnosti, ker je bil 
boj kratek.

Johan v zasedi
Vznejevoljeni Kosta Pečanac, četniški vodja, ki mu 

je  pripadala Toplica, in  človek, ki je  v prvi svetovni vojni 
odigral zelo sumljivo vlogo v uporu nad 15.000 ljudi tega 
področja, je  ponovno stal v navzkrižju z narodnim i ko
ristm i: sklenil je, da dokončno obračuna z rdečimi. Raz
glasil je splošno mobilizacijo in zbiranje četniških enot 
v Toplici. Zato se je v dneh od 9. do 12. oktobra zbralo 
3000 ljudi, največ mobiliziranih kmetov.

Partizani so bili o pravem  času obveščeni o Pečanče- 
vih nakanah. Namesto da bi počakali na napad četnikov, 
so se odločili, da oni sami nepričakovano napadejo četnike 
in jih  razbijejo. Zato je  neka skupina jastrebške enote do
bila nalogo, da ujam e »živi jezik« oziroma nekega četnika 
in od njega izvleče vse Pečančeve nakane in akcije. V tej 
skupini sta bila tudi Johan in Jablan, vodil pa jo je 
Ratko Pavlo vić-ćičko.

Skupina se je malo predtem  spopadla s četniki v vasi 
Beli kamem. četn ik i so se umikali proti Jovinim livadam 
in dalje proti Pasjači. Neprestano je deževalo in pričelo 
je tudi snežiti in vreme je postalo hladno in zoprno. 
Plundra je ovirala gibanje, obutev iz nestrojenega usnja 
pa je vpijala vodo kot goba.

Na vzpetini pred vasjo so opazili, kako se neka sku
pina spušča s svetilkami. Zaslišalo se je šepetanje, kar je 
partizanom  omogočilo oceniti, kdo jim  prihaja naproti. 
Tiho so se razdelili na eno in drugo stran  poti in počakali, 
da so nočni potniki prišli v zasedo.

— Stoj, kdo gre? je zavpil Cičko in že skočil pred
skupino prestrašenih četnikov.

— Halt! se je  zaslišalo z druge stran i Johanovo 
povelje, četn ik i so bili dvakrat bolj presenečeni, še poseb
no jih  je  zmešalo nemško povelje. Brez besede so vzdignili 
roke in se predali. S tem i »svetilnikarji« so se čičko in 
njegovi tovariši vrnili v enoto in km alu so točno zvedeli 
za vse Pečančeve nakane, za razm estitev četniških enot,
za čas napada in še za vse druge stvari, od katerih  je moč
no odvisen uspeh kakšne akcije.

—  Najlepša dota! Naučil sem ga 
varčevati in ceniti denar! Že zdaj 
ima hranilnik pri

Velik porast krimić v ZDA
Po poročilu federalne pre

iskovalne komisije (FBI) je 
število zločinov v Združenih 
državah poraslo lani za 11%> 
v primeri s predlanskim le
tom.

V povprečju je ameriška 
policija rešila 25«/0 resnih ka
znivih dejanj — od ubojev in 
ugrabitev, do vlomov in tat
vin avtomobilov. Od skupnega 
števila ubojev so kriminali
sti rešili 89»/0 primerov. Poro
čilo tudi navaja, da se je šte
vilo ubojev povečalo od leta 
1985 do 1966 za 9%. število 
ugrabitev in oboroženih napa
dov je poraslo za 10%, tatvin 
pa za 14%.

Prvenstvo na seznamu zlo
činov ima New York. V tem 
mestu se je leta 1966 zgodilo

vin.
uM'

ubojev, 
SP! 13 120-90° tot-Ur se je zgodil 

--čkrat so bili 
UD*rv-£®iki, prijatelji 
ali t v *  število ubo- 

& > • •  ? ?  • * od leta 1 i ^  3 m pol od-

mesto 
1920

£  l i n j e v

i f t  ] direktor
 ̂ Poudaril na-

števila

revolverje. 
Je bilo

Ženske vdrle v moš̂  kopališče

JUGOTEHNIKA, Ljubljana
Pod trančo 2 -  pri Čevljarskem mostu -  telefon 23-881 do 23-884

ZOPPAS superavtomatski pralni stroj 
model 570:
ZOPPAS hladilnik 130 litrov:
ZOPPAS hladilnik 160 litrov:

75.000 LIT in 940 Ndin 
30.500 LIT in 460 Ndin 
42.200 LIT in 570 Ndin

JAMSTVO za pralne stroje: eno l e t o ,  za hladilnike p e t  
l e t !  -  Dobava takoj! -  Zahtevajte pojasnila! -  Pišite nam! 

Obiščite nas!

PRIPOROČA SE: sk J U e C ¥ E W N I I K
LJUBLJANA, Pod Trančo 2 
telefon 23-881 do 25-884

Na sodišču zaradi 
nogometnega 

prekrška
Ko je javni tožilec v ne

kem danskem mestu . pre
bral v časniku poročilo ne
ke nogometne tekme, je 
sklenil, da bo obtožil enega 
od igralcev, ker je igralca 
nasprotnega moštva huje po
škodoval. Po časniškem član
ku, ki je podrobno opisal iz
gred na igrišču, je sodišče 
obsodilo tega nogometaša na 
krajšo zaporno kazen, če ne 
bo hotel plačati globe.

»Vroče« nogometne junake 
imajo torej tudi drugod po 
svetu, ne le pri nas!

O glašujte  
v DL!

Tudi v Švici imajo letos 
vročino, kakršne že dolga 
leta niso zabeležili. Zaradi 
vročine je prišlo v Willu, 
kraju s 13.000 prebivalci, do 
majhne revolucije. Del žena 
v mestecu nikakor ni mogel 
več prenašati odredbe, da je 
kopališče — strogo ločeno

odprto

< 1 ^  žena, 
<" * hotele potiti.
je n f c - i r r na dan,
_ _  ° i S
v ,lnM0 Xthji je zenske 

toda upornice 
^Praviti. Ena 

žično 
sledile, 

z ograjo 
vozičke.

kopališča 
se lahko 

na1!01̂  "kopajo 
ločenih delih

5 5  darilo
Frank Moll 

^ ^ Sta AHesber- 
^  ***** nena-
- > b T k°s zemlje 
» /S a ta 11* 0 se mu je 
° ** Ogolet-
no f^ b o v a n je . Prank 
M oU  ffcfe&raK čnjivaj po* 

srečen,«
leži parcela, 

darovali, prav

NA OBISKU V KUMROVCU — Ob dnevu vstaje slovenskega ljudstva je skupina 
pripadnikov cerkljanske garnizije obiskala Kumrovec, ro jstn i k ra j tovariša Tita. 
Mladi vojaki in starešine so si ogledovali spom inski muzej v Titovi ro jstn i hiši, 
ki so jo sezidali leta 1860. Obiskali so tudi šolo, ki jo  je Tito obiskoval v letih 1900 
do 1905 in k je r je  zdaj muzej delavskega gibanja. Večina vojakov je tok ra t prvič 
videla Kumrovec. Za spomin so se slikali pred Titovim spomenikom, ki ga je 

naredil Antun Augustinčič (Foto: M. Jaranovič)

Moskovska, blagajna’ zaupanja
Kako v Sovjetski zvezi blagajna nadomešča sprevodnika

Če želite, da bo mestni 
promet rentabilen, potem do
pustite, da bodo ljudje sami 
jemali vozne karte. Tako bi 
po vsej verjetnosti rekli up
ravitelji mestnega prometa v 
Moskvi in po drugih večjih 
sovjetskih mestih, kjer že več 
let ni sprevodnikov v avto
busih, tramvajih in trolejbu
sih, kajti plačevanje voznih 
kart je prepuščeno vesti pot
nikov.

v  nekaterih naših mestih 
resno razmišljajo o tem, da 
bi enako ukrenili, skratka: 
so za uvajanje samopostrež

be tudi pri plačevanju vož
nje. V Ljubljani se s to mi
slijo ukvarjajo že dve, tri le
ta, pa tudi v Beogradu, Zag
rebu in drugih večjih mestih 
z močno razvitim mestnim 
prometom prav tako mislijo 
na take možnosti. Takšna 
praksa bi bila koristna tudi 
za manjša mesta in manjša

prometna podjetja, kajti iz
datki za osebne dohodke 
sprevodnikov so precej viso
ki. Izkušnje sovjetskih mest 
in mest po drugih deželah 
lahko koristno uporabimo pri 
uvajanju tega koristnega in 
gospodarsko zelo pomembne
ga načela v organiziranju me
stnega prometa.

Papirnata moda na pohodu

Najkvalitetnejše moške in otroške 
srajce v modernih desenih in krojih!

PERILA NOVO MESTO

Oddelke za perilo in oble
ko ameriških veleblagovnic 
preplavlja papir: bikinke,
ročne obleke -izdelujejo iz
papirja. Lunsko leto, leo so

se pojavili prvi papirnati 
modeli na tT ž iš č u ,  so dosegli 
trgovci z njimi promet za 
3.5 milijona dolarjev. Vse 
kaže, da bo letos promet 
narasel štirikratno. Blago za 
papirnato obleko sestoji iz 
93 odstotkov celuloze in sed
mih odstotkov najlona. Zad
nji krik papirnate mode je 
papirnata moška obleka, ki 
stane 12 dolarjev.

Papirnati val v modi se je 
pričel leta 1966, ko je neka 
tovarna damskega perila po

slala na tržišče žensko perilo 
za ceno 1 dolarja. Od tedaj 
so bile odprte v Amerika že 
številne trgovine s papirna- 
tim perilom in obleko. Pa
pirnato blago prodajajo tudi 
na metre. V nasprotju s pra
vim papirjem so te obleke
nezgorljive.

\

Superavtomatske 
PRALNE 
STROJE in 
HLADILNIKE
prodaja

p o  najnižjih cenah



„O pravem
casu...a

Naša stalna naročni* 
ca Ana Kragl iz Brezi
ne 107 pri Brežicah je 
ena izmed srečnih do
bitnikov drugega na
gradnega žrebanja pod
jetja Koteks-Tobus. Do
bila je drugo nagrado: 
motorno kosilnico BCS 
v vrednosti 870.000 S di
narjev.

To je že njen drugi 
zadetek na tem nagrad
nem natečaju.

»Je to vaša prva nagrada 
oddane kože?«

»Odrte kože že precej ča
sa skoraj redno oddajam od
kupni postaji Koteks-Tobus
v Brežicah. Pred leti sem že 
zadela manjši dobitek, dive 
brisači. To pa je tudi vse.«

»Ste kaj pomišljali, da bo
ste tokrat med srečnimi do
bitniki velikega nagradnega 
natečaja?«

»Seveda, decembra, ko sem

Srečna dobitnica s poslovodjem odkupne postaje 
Koteks-Tobus v Brežicah

kožo oddala, že, kasneje pa 
sem na vse skupaj skoraj po
zabila. Teden dni pred žre
banjem me je na to opozoril
sin.«

»Boste kosilnico sami upo
rabljali ali jo boste prodali?«

»Po vsej verjetnosti jo bom 
kar prodala. Sem namreč sa
ma, ker mi je mož umrl, pa

tudi za naš majhen travnik 
se je ne splača imeti, denar 
pa tako in tako potrebujem.«

»Berete Dolenjski list?«
»Seveda, saj sem že precej 

časa stalna naročnica! List 
mi je zelo všeč, ker vedno 
prinaša kaj novega iz naših 
krajev.«

- j k

Delovnim ljudem omogočimo oddih!
Skoraj vse brežiške delov

ne organizacije bodo izplače
vale nadomestila za K-15 v 
višini od 12.000 do 20.000 
S din. Razen tega bodo nu
dili tistkn, ki bodo izkoristi
li dopust za oddih razne olaj
šave. Pravilnike, ki so jih 
sprejeli v mnogih delovnih 
organizacijah, so letos dopol
nili in odstranili lanskoletne 
pomanjkljivosti. Razprave, ki 
so izredno živahne, so v teku. 
Nekatera podjetja ne bodo 
mogla izplačati nadomestila, 
ker niso ustvarila sredstev 
sklada skupne porabe v letu 
1966, razen morda iz sredstev 
za osebne dohodke.

Brežiška počitniška skup
nost v Savudriji deluje tretje 
leto. V delovnih kolektivih

je veliko zanimanje za leto
vanje v tej skupnosti ki ima 
110 ležišč, mnogo manj pa

AGRARIA:
200.000 Sdin 

za letovanje otrok
Kmetijsko in trgovsko pod

jetje AGRARIA (prej kmetij
ska zadruga Brežice) je na
menilo 200.000 Sdin za leto
vanje otrok zaposlenih de
lavcev v brežiški počitniški 
skupnosti v Savudriji. 19 ot
rokom so dali po 10.000 Sdin, 
nekaterim pa po 4000 Sdin, 
pod pogojem, da sami prispe
vajo razliko. Nadomestil za 
K-15 zaenkrat še niso izpla
čali.

med prosvetnimi delavci, če
prav imajo tam svoje vikend 
hišice. Stališče občinskega 
sindikalnega sveta je, da,mo
ra vsaka delovna organiza
cija omogočiti zaposlenim le
tovanje ob morju ali v pla
ninah, tudi tistim, ki imajo 
nizke osebne dohodke. Deli
tev sredstev po načelu »vsem 
enako« tega prav gotovo ne 
bo uresničila!

Vendar ugotavljamo, da se 
vsako leto povečuje število 
zaposlenih, ki letujejo orga
nizirano. Tako je samo v Sa
vudriji letovalo predlanskim 
450 občanov, lani pa že 633. 
Sodimo, da reforma večine 
zaposlenih ne bo prizadela, 
da ne bi mogli letovati.

IVAN 2IVIC
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GASILSKA CETA GLOBOKO — V Globokem so 23. julija slavili 40-letnico gasil
skega društva in ob tej priložnosti razvili tudi nov gasilski prapor. Pokrovitelj 
prireditve je bil Rudnik Globoko, ki je prispeval nekaj denarja za prapor in daro
val trak. En trak so dali tudi lovci. Preostali denar so zbrali prebivalci Globokega 
ter organizacije in društva. Na proslavi so čestitali gasilcem, ki so člani društva 
že od ustanovitve, predsedniku tov. Leopoldu Cvetku pa so podelili diplomo. Na 
sliki so člani društva z novim praporom (Foto: Martin Zupančič)

NOVO V BREŽICAH
■  NA PADALSKI FESTIVAL V 

rORTOROZU od 19. do 29. avgusta 
bodo prevažali izletnike avtobusi 
podjetja SAP. Prijave za obisk fe
stivala zbira Turistična poslovalni
ca v Brežicah.

■  V AVGUSTU JE  RAZPISAN 
TUDI IZLET V TRST. Potovanje 
bo trajajo  en dan. Udeleženci si 
bodo med drugim ogledali dvorec 
Miram are in njegove zanimivosti.

■  RESTAVRACIJO NA GRIČU 
bodo preurejali in dograjevali še 
do konca avgusta. Septembra bo 
spet odprla vrata gostom. Sprejela 
jih  bo lahko veliko več kot doslej 
in jim  nudila ugodnejše počutje. 
Ob otvoritvi jo  bodo najbrž tudi 
preimenovali, saj je na Čatežu še 
dvoje gostišč z imenom GRIČ.

■  V PONEDELJEK ZJUTRAJ Je 
odpotovala v Savudrijo že peta 
skupina Brežičanov. Tam bodo pre
živeli deset dni prijetnega dopusta. 
Tisti, ki se vračajo, so bili do se

daj z oskrbo in ureditvijo v Počit
niški skupnosti zelo zadovoljni.

■  V POSAVSKEM MUZEJU ima
jo  v poletnih mesecih veliko obi
skovalcev. Letos 9e je povečalo zla
sti število tujcev. Nad 2.000 doma- 
čah in tujih  ljudi Si ogleda muzej
sko bogastvo v enem mesecu.
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B R E Ž I Š K E
VESTI

Pretekli teden so v Brežiški po
rodnišnici rodile: Anastazija Santo- 
lič iz Male Rakovice — dečka, Ana 
Puc iz Lončarjevega dola — Ivana, 
Nevenka Zorko ia Marije Gorioe — 
deklico, M arija Bertole z Malega 
vrha — dečka. Stefica Antončič iz 
Rakovice — deklico, Anica S kil Jan 
iz Cerja — Dražena, M arija Logar 
iz Loga — Andrejo, Andjelka Star- 
fievič iz Brežine — Željka, M arija 
Zupan iz Skopic — dečka, Anica 
Petrič iz  Dvorc — dečka, Kristina 
Bogovčič iz Laz — dečka, Ivka Mi- 
holič iz Dola — Dražena, M arija 
Božič jz  Brežic — dečka, M arija 
Juraj iz Samobora — Miroslava, 
Ivana Suhodolčan iz Pečja — deč
ka, Zinka Suban iz Šm artnega — 

deklico.

Šolarji iz Pisec 
gredo na morje

S pišečke osnovne šole 
bo letovalo ob morju 18 
obrok iz revnih družin. Pro
svetni delavci so izbrali tiste, 
ki so potrebni okrevanja iz 
zdravstvenih razlogov in ki 
sami ne morejo kriti stro
škov za počitnice v Savu
driji.

Marsikdo bi se začudil, ko 
bi slišal, da je starše teh 
otrok treba kar precej pre
pričevati, da pristanejo na 
njihov odhod na morje. Pro
svetni delavci so se zelo po
trudili in če je bilo treba, 
šo šli od hiše do hiše. Otro
kom, ki bodo letovali v Sa
vudriji, bo Rdeči križ oskr
bel najnujnejšo obleko, če 
bo to potrebno.

Nesebična pomoč arabskim narodom
Tovarna celuloze in papirja je dala 3,5 milijona Sdin oziroma celodnevni

zaslužek

V krški občini še vedno 
zbirajo pomoč žrtvam impe
rialistične agresije. Večina 
podjetij je že dobila in tudi 
nakazala določene vsote de
narja. Enodnevni zaslužek so 
namenili: kolektiv Papirkon-

ELEKTROTEHNA 
v Krškem 

spet znižala cene
■  Prodajalna ELEKTRO

TEHNA v Krškem je te dni 
spet znižala prodajne cene: 
sekretarskim telefonskim apa
ratom, stikalom ZNS, »top
niškim avtomatom, zaščitnim 
avtomatom, stropnim in sten
skim armaturam ter kuhalni
kom na dve plošči — za oko
li 45 odstotkov.

■  Prodajalna ima že na za
logi: oljne peči »kontakt«
(7500 kalorij), EMO (5000 ka
lorij), italijanske »queen«
(10.000 kalorij) in plinske pe
či na butan. Na zalogi so tu
di električne mesoreznice, 
ekspres za kuhanje kave ter 
dolgo pričakovani »figaro« 
kodranec las. Prodajalna ima 
prav tako veliko izbiro elek
tričnih kavnih mlinčkov in 
mikserjev.

Obiščite ELEKTROTEHNO
v Krškem in se prepričajte
o veliki izbiri!

Turbina v TE 
je popravljena

Po 10-dnevnem zastoju so prejš
nji teden v brestaniški elektrarni 
popravili okvaro, ki je nastala na 
turbini. Sedaj bodo lahko delali s 
polno zmogljivostjo. V tem času, 
ko je vodna gladina rek in aku
mulacijskih jezer nizka, hidroelek
trarne ne morejo delati z vso 
zmogljivostjo. Zato v termoelek
trarnah znatno povečajo proizvod
njo električne energije.

fekcije Krško; delavci, zapo
sleni pri družbenopolitičnih 
organizacijah ter Tovarna ce
luloze in papirja »Djuro Sa
laj« Krško. Poldnevni zaslu
žek so namenili: Rudnik Se
novo, občinska skupščina Kr
ško, Občinsko sodišče in sin
dikalna podružnica gostincev 
»Sremič«. Ostala podjetja so 
dala: Gradbeno podjetje »Sa
va« 2000 Ndin, predsedstvo 
občinskega sindikalnega sve
ta 500 Ndin, AGROKOMBI
NAT Krško 3833 Ndin, sindi
kalna podružnica bančnih 
uslužbencev Krško 680,64 N 
din in Tovarna čokolade in 
peciva IMPERIAL 1000 Ndin.
V nekaterih podjetjih: KO
VINARSKA, Splošno obrtno 
podjetje, ELEKTRO in Elek
trarna Brestanica se še niso 
odločili koliko bodo prispe
vali. člani ZB in sindikata 
so obiskali vse delovne kolek
tive v občini in se z njimi 
pogovorili o pomoči.

Spomenik 
v Koprivnici

V Koprivnici se bodo 6. 
avgusta sestali člani kra
jevne oragnizacije ZB Se
novo in člani občinskega 
združenja ZB Krško. Raz
pravljali bodo o gradnji 
spomenika, ki ga namera
vajo postaviti v spomin 
padlih borcev in drugih 
žrtev fašizma. V tem kra
ju je padlo precej borcev 
Kozjanskega odreda in 
drugih enot. Razen tega 
je dosti prebivalcev tega 
kraja umrlo v raznih ta
boriščih, nekaj pa so jih 
Nemci obesili v strašnem 
pokolu na Frankolovem.

Zbiranje pomoči pri kme
tih in obrtnikih je koordina
cijski odbor prepustil krajev
nim organizacijam SZDL. T* 
so šele prejšnji teden dobili 
bloke, zato še nimajo kakih 
določenih podatkov.

URADNI DNEVI 
NA OBČINI 

IN NA SODIŠČU
Uprava občinske skupščine

v Krškem bo imela odslej 2 
občinskim sodiščem in social
nim zavarovanjem skupne 
dneve za sprejem strank. To 
sta torek in petek. Ob torkih 
so uradne ure od 6.30 d° 
16.30, ob petkih pa od 6.30 
do 14.00. Sprejemna pisarna 
na občini je na razpolago 
strankam vsak dan.

Tri sobote v mesecu bodo 
imeli uslužbenci občinske 
upraive proste, četrto pa bo
do delali. Takšen je bil 
sklep delavskega kolektiva.

Še ena gostilna 
v Krškem

Pred dnevi je na Gubčevi 
cesti v Krškem odprl Alojz 
Ščinkovec novo, sodobno ure
jeno gostilno. Kot kaže, je 
gostinstvo v Krškem zelo do
nosno, saj je v zadnjem ča
su začelo poslovatti več g°" 
stiln in vinotočev. V samem 
mestu je sedaj že 10 gostin
skih lokalov.

Jeseni strelska 
tekmovanja

Pionirski strelski krožki iz 
občine se bodo jeseni s re č a li  
tekmovanju v počastitev gjtetmco 

■ustanovitve pionirske a rg J^ ^ S jL ' 
Med seboj se bodo pomBr̂ ^ ega, 
s Senovega, B restanici 
Vidma, Leskovca in

Otroško letovanje v Podbočju
30. julija je zaključila de

setdnevno letovanje ob Krki 
prva izmena otrok v Podboč
ju, ki ga je organizirala kot 
že več let zaporedoma občin
ska ZPM pod vodstvom agil
ne in požrtvovalne predsedni
ce tov. Rezi Pirčeve.

Prva izmena letovanja se je 
pričela dne 20. julija z udele
žbo otrok na zboru pionirjev 
»tabora Sutjeska« na Rogu, 
kjer so pionirji svečano pro
slavili 25. obletnico ustanovit
ve pionirske organizacije.

V tej izmeni je letovalo 33 
otrok iz Velikega Podloga, va
sice sredi Krškega polja. Ne
kaj otrok je bilo tudi iz ma
tične šole Leskovec, ki so pri
dno sodelovali in pomagali.
V naslednjih dveh izmenah 
bo brezplačno letovalo po 40 
otrok iz Leskovca in Krškega.

Iz dnevnega reda dela seda
nje izmene je razvidno, da so 
otroci pod vodstvom treh pre
danih učiteljic, tov. Zdenke 
Zičkar, ki je bila odličen vod
ja letovanja, Verice S vab in 
Jelke Terselič ter dveh tovari
šev študentov zjutraj pridno 
telovadili, se nato dvakrat 
dnevno sončili in kopali. Le
po vreme, čista Krka in lepo 
Podbočje, so nudili otrokom

Tatvine v samo
postrežbi PRESKRBE

Število tatvin se je letos v 
krški samopostrežbi nekoliko 
zmanjšalo. Predvidevali so, 
da bo dosegla vrednost ukra
denih predmetov od 0.50 do 
0,95 odst. prometa. Na upra
vi so povedali, da je veliko 
odvisno od budnosti samih 
prodajalcev. Zato bodo uved
li sistem nagrajevanja za od- 
krite tatvine. Kupci kradejo 
predvsem cenejše stvari, za 
katere jih skoraj ne morejo 
kaznovati. Toda tudi male 
vsote narastejo počasi na ve
like zneske.

vse, kar potrebujejo za oddih 
in telesni razvoj. Tudi na 
vzgojo vodiči niso pozabili. 
Pridno so vadili v petju, uči
li lepe deklamacije in prizo
re. Zvečer so se zbrali ob te
levizijskem sprejemniku, pa • 
tudi šahirali so pridno. Son
ce in gibanje je malčke utru
dilo, da so ob zapovedani 21. 
uri trdno pospali.

Hrana je bila vseskozi od
lična. Kuhali sta jo dve prid
ni članici DPM Veliki Podlog, 
ravnatelj matične šole, tov. 
Ciril Plut, pa je pripeljal sa
dje. Agrokombinat Krško je 
po njegovem prizadevanju ot
rokom daroval 24 gajbic soč
nih rdečih breskev. Ostalo 
hrano so dobavljali člani 
DPM, ki so jo zbrali v Vel. 
Podlogu. Tudi denarna sred
stva so zbrali v glavnem sa
mi. Patronat nad podružnič
no šolo Veliki Podlog ima 
»Kovinarska« v Krškem. Ta 
je primaknila za letovanje 
300 Ndin, marljivi člani DPM 
pa so s petkrat uprizorjeno 
igro »Deček z dvema imeno
ma« zaslužili 1.300 Ndin. Star
ši so prispevali 300 Ndin, kra
jevne organizacije pa so da
rovale po 50 Ndin. Vodja le
tovanja je tako razpolagal z 
2.100 Ndin.

Za zaključek so otroci 29. 
julija priredili zvečer ob ta
bornem ognju lepo in prisrč
no proslavo, ki so se je razen 
nekaterih staršev otrok in ob
čanov iz Podbočja udeležili 
še gostje. Otroci so veselo 
zapeli, deklamirali in peli. 
Posebno prisrčno je zapela 
mala Olgica, ki pravi, da bi 
najraje ostala kar v Podboč
ju, čeprav jo je skrbna mami
ca skoraj vsak dan obisko
vala.

Otroci iz Velikega Podloga 
so vsem, ki so kakorkoli pri
pomogli, da so tako lepo in 
uspešno letovali, iz srca hva
ležni! Ne bodo pozabili prid
nih ljudi, ki so jim nudili de

setdnevno brezskrbno bivanje 
ob zeleni Krki. Zavedajo Pa 
se tudi, da so člani skupnosti 
našega ljudstva, ki skrbi 23 
naš mladi rod, da bo priden« 
pošten in vzgojen. ^

1,769.585 Ndin *a 
socialno pomoč

Za socialno ogrožene obča- 
ne je služba socialnega var* 
stva v krški občini izdala la
ni 1,769.585 Ndin, od tega za 
splošno varstvo 684.940 Ndin. 
za zdravstveno varstvo 209.410 
Ndin, za varstvo borcev 
203.390 Ndin m za varstvo vo
jaških vojnih invalidov 671.830 
Ndin. Denar za omenjene i2' 
datke so črpali iz občinski' 
ga proračuna in skladov, edi
no pomoč vojnim invalidom 
je prihajala iz zveznega P10" 
računa.

DROBNE 
S SENOVEGA
MESNICA V JUŽNEM D&, 
vega je še vedno z a p r t a .  

r„ „  so rekli, da bo zaradi 
ijanja zaprta samo en mesec. 
pa pravijo, da bo Se dva. Kor_^jci, 
dajajo meso samo v eni 
bi m orali vsaj tu  nam estiti ,„0 
m esarja, da ljudje ne bi pre° 
čakali v vrstah. ,-rKA

■  VA9CANI VELIKEGA KA»£ft. 
bodo s prostovoljnim  delom P^JV, 
gall zgraditi vodovod od 0 
sel (zaselka Slivje). Zajeli .jg  
toliko vode, da bo dovolj z a *  
Kamen, Veliki Dol m  okolico- ^

■  POLDNEVNI ZASLUZEJ* 
prispevali se novski rudarji *» 
moč arabskim državam.
dalo 60 rudarjev, ki so zato 
dali vzroke. Večina teh živi v 
bih razmerah. » _

■  S PROSTOVOLJNIM D^ctO . 
gradijo vaSčand Brezja novo p. 
Denar jo prispevala občinsKa 
fičina, m aterial pa dobijo
ndka. _

prej
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Nadomešča: 
Kare! Kolman

Ker sta te dni predsednik 
111 podpredsednik sevniške 
občinske skupščine na let
nem oddihu, ju začasno na- 
™*nešča Karel Kolman, od
bornik iz Šmarja. V nujnih 
Primerih se lahko zglasite 
kar pri njem.

V Sevnici okoli 
800 motornih vozil
tetos so v sevniški občani 

registrirali 145 motornih vo- 
Tako je v tej občini 
registriranih blizu 800 

motorjev in avtomobilov.
Vozniški izpit je letos 

0Prav]jalo 138 kandidatov, 
napravilo pa ga je samo 85. 
Opazita je, da so kandidati 
slabo pripravljeni in morajo 
^ i te  delati ponovno.

Največ v Italijo 
in Nemčijo

Na odseku za notranje 
^deve v Sevnici so letos iz- 

posameznikom že 731 
Potnih listov, 317 Sevničanov 
Pa je potovalo na skupinske 
Potne liste. Občani potujejo 
fot izletniki največ v Itali
jo in Avstrijo, na delo pa v 
Nemčijo, Francijo in Švico. 
Jofcni listi in vizumi veljajo 

leti, in to za večkratno
Potovanje.

' ' vv
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Sevniški železniški most čez Savo bodo na novo pre
pleskali. Pred nekaj dnevi so že zaprli prehod za pešce 
in začeli odstranjevati staro barvo. Za to delo uporab
ljajo poseben stroj: človek, ki mu streže, je oblečen 
v obleko podobno onim z vesoljskih potovanj. (Foto: 

M. Legan)

Dogovor je treba uresničiti!
Če delovne organizacije ne bodo prispevale za šole druge stopnje, bo treba 
katero izmed šol celo zapreti — Sevniška občinska skupščina je zato 
zadolžila odbornike, naj vplivajo na delovne organizacije, ki nočejo spo

štovati dogovora

Sevniška občina je v ptrora- 
^Unu zagotovila za šolstvo 

stopnje 30 milijonov 
{xlln» 27 milijonov pa naj bi 
P° dogovoru in pogodbah pri
spevale njene delovne organi
zacije. Toda ta dogovor letos

SZDL je podprla 
Prediog Studenca

Prebivalci Studenca so že 
zaprosili novomeško 

rA*1 podjetje, naj bi njihovo 
P^to dovažali z rednim av- 
^busom naravnost iz Nove- 

mesta do Impoljce, po- 
j opno kot je bilo pred dvemi 

Zaradi sedanjega načina 
f a z a n ja  pošte dobivajo 
j^bivalcd tega kraja in oko- 
S® Pošiljke tudi s tridnevno 
2aihudo.

n r^ ^ . Je m  P1̂ 0 prošnjo 
j ' aJetje odgovorilo odklomil- 

. so pred nekaj dnevi zno- 
. Predlagali omenjeno reši-

prepočasi uresničujejo. Več 
podjetij: Metalna iz Krmelja, 
Komunalno obrtno podjetje, 
Kmetijski kombinat in Ko
vinsko podjetje do sredine 
leta pogodb sploh še ni ho
telo podpisati, nekatere gos
podarske organizacije pa ni
so pristale na dogovorjen od
stotek od bruto osebnih do
hodkov. Med slednjimi je tu
di LISCA, ki je kljub dobre
mu položaju v j»rime<rj.avi z

drugimi, pripravljena prispe
vati le slabega pol odstotka.

Ker so podobne razmere 
tudi v drugih slovenskih ob
činah, je izvršni svet sklenil 
izpeljati dogovor, saj za letos 
zakonsko teh stvari ni mogo
če več urediti. Bilo je celo 
predlagano, da bi zaprli krško 
srednjo tehnično šolo, če ne 
bo denarja. To pa bi bil zelo 
hud udarec za posavsko pod
ročje, kjer ima mladina že 
tako malo možnosti za nada
ljnje Šolanje. Če ne bo prido
bila izobrazbe, pa bo pot do 
zaposlitve še težja!

Bo potrebno dovoljenje 
tudi od podjetja?

Drl J*1* tem P® J111 -*e P01*' 
siri ^  izvršni odbor občin- 
J^konference SZDL iz Sev-

V zadnjih treh letih se je 
v sevniški občini število lju
di, kri. imajo dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne obrti, 
skoraj potrojilo. Ker usluž- 
nostne obrti v občini pri
manjkuje, je dopolnilna obrt 
zelo pomembna. Pojavila pa 
so se nekatera nesorazmerja: 
medtem ko so za redno obrt 
zelo ostri pogoji glede uspo
sobljenosti, pri dopolnilni 
obrti ni tako strogo, to pa

rednim obrtnikom seveda ni 
po volji. Ko je občinska 
skupščina pred kratkim o 
tem razpravljala in sklenila 
uvesti več reda, je bilo ob 
tem tudi predlagano, daj bi 
v bodoče ljudje, ki želijo 
opravljati dopolnilno obrt, 
dobili dovoljenje tudi od 
podjetja, kjer so zaposleni. 
Dopolnilna obrt nedvomno 
vpliva tudi na delovno sto
rilnost v rednem delovnem

Na učence ne vpliva samo šola!
Razred je izdelalo 90,9 odstotka učencev, kar je za 1,7 odst. več kot lani 

v osmem razredu je končalo šolsko obveznost 55,9 odst. učencev, s 
čimer se  še  vedno ni mogoče sprijazniti

Najprej nekaj podatkov: v 
mnulein šolskem lebu se je 
Javilo učencev zmanjšalo za 
.5» v samostojnih oddelkih se 
je šolalo 2336 učencev, v kom
piliranih pa 380. Ce ne bi

LOKA: načrti za vodo
vod so pripravljeni

.K ra jevna  skupnost v Loki je do- 
rjla v posest nekdanje sejmišče, 
51 Je predvideno za zazidave. Pri
b i l i  so se že štirje zasebniki, ki 
j* radi zidali hiše. Ojačali bodo 
karali vodovod, katerega rezervoar 
rt/vL^enizko. Zajetje novega vo- 

voda bo v izviru, ki je od Loke 
•o !rien * 10X1 • Načrti za vodovod 
biS(P^PravUeni in Jih mora odo- 

11 Se občinska skupščina.
S. Sk.

SEVNIŠKI
v e s t n i k

175 učencev zbolelo za nalez
ljivo zlatenico, bi bil šolski 
obisk še boljši kot je bil. Od 
109 šolnikov jih 19 izredno 
študira, tako da se bo v bo. 
doče kvalifikacijski sestav še 
izboljšal.*V številkah izraže
ni učni uspeh je občutno bolj
ši, zmanjšalo se je število po- 
navljalcev, učno obveznost 
pa konča v osmem razredu 
še vedno premalo otrok.

In kaj pravi o tem peda
goški svetovalec Jože Petan- 
čič?

»Z napredkom smo lahko 
zadovoljni, razen tega pa ures
ničujemo program organiza
cijskih sprememb, ki smoga 
sprejeli pred nekaj leti. S 
številom učencev, ki pridejo 
do osmega razreda, še zdaleč 
ne smemo biti zadovoljni! 
Resda bi morali učitelji bolj 
kot doslej zbuditi v učencih

zanimanje za šolsko delo, 
vendar osamljeni ne bodo do
segli željenega uspeha. V bo
doče se bo treba čvrsteje po
vezati s starši, več osebnega 
stika bo potrebno z okoljem, 
v katerem mladi ljudje živi
jo in se vzgajajo.«

Zanimivosti 
iz Loke in Krmelja

Ivan Dokler, oskrbovanec v Do
mu počitka v Loki, se je 21.»julija 
javil celjski transfuzijski postaji, 
ki Je nujno potrebovala kri nje
gove skupine. Dokler je tega dne 
že dvajsetič daroval k n , v septem
bru pa mu bodo za to dali di
plomo.

Loka: Dom urejajo
Cland prosvetnega društva Primož 

Trubar v Loki so 23. ju lija prekri
li streho na prosvetnem domu. 
Urejevanje Se ni končano, na delo 
pa bodo povabili tudi druga dru-

Zdaj prodajo še toplo iz peči!
Polletni obračuni kažejo vse večje dolgove med podjetji

Lani Je opekarni v Preles
ju, ki spada v mirensko Grad
beno podjetje, ostala velika 
količina neprodane opeke. 
Ko pa so ceno delno zmanj
šali, so v letošnji sezoni pro
dali vse zaloge, trenutno pa 
gre vse sproti, takorekoč še 
vroče. Zdaj bi lahko prodali 
še več opeke, vendar so jo 
letos začeli prekasno peči,

ker je bila pomlad deževna 
in neprimerna za to delo.

Čeprav je imela opekama 
ob polletju nekaj izgube, je 
polletni obračun celotnega 
podjetja pokazal nekaj pre
bitka, vendar manjšega kot 
lani v istem času.

Hude težave so z neplača
nimi računi. Obračun je po
kazal, da podjetju drugi dol-

Mladini zmanjkuje denarja
Občinski komite ZMS Treb

nje je te dni zaprosil druge 
družbenopolitične organizaci
je, naj mu pomagajo prebro
diti denarne težave, iz katerih 
se kar ne more izkopati. Za 
letos je občinska skupščina 
odobrila mladini milijon sta
rih dinarjev dotacije, vendar 
to ne bo zadostovalo za celo
letno dejavnost predvsem za
radi tega, ker je bilo treba 
poravnati dolgove, ki jih je

Kandidati za nove

organizacija imela še iz prej
šnjih let.

Vodstvo Socialistične zveze 
meni, da je mladinska orga
nizacija letos pokazala dovolj 
vneme in dejavnosti in da ji 
je zato treba pomagati. Iz 
prihrankov, ki jih je SZDL 
imela v prvem polletju, je 
sklenila dati mladini 4000 no
vih dinarjev. Ta znesek se 
lahko zmanjša, če Socialistič
na zveza letos ne bo dobila 
celoletne dotacije.

gujejo kar 45 milijonov Sdin, 
kar je skoraj tretjina vred
nosti celotne proizvodnje.

Podobno so povedali tudi 
v drugih trebanjskih podjet
jih. Tamkaj šnemu komunal
nemu podjetju so naročniki 
dolžni kar 70 milijonov Sdin! 
Po mnenju večine bi bilo 
treba pri tem nekaj ukreni« 
ti, saj je tolikšno zadolževa
nje negospodarno, zraven pa 
še megli podobo o gospodar« 
jenju posameznih gospodar* 
skih organizacij in ne loči 
dobre od slabih.

MIRNA: 
vode primanjkuje
Letošnje sušno poletje jb 

prizadelo marsikateri kraj, 
ki se le s težavo oskrbuje z 
vodo. Pred nekaj dnevi se je 
tudi mirenski vodovodni od
bor odločil, da bo del noči 
vodovod zaprt, hkrati pa je 
pozval porabnike, naj v teh 
dneh varčujejo z vodo, da 
ne bo še večjih težav.

porotnike
Ker je treba zamenjati po

rotnike okrožnega sodišča v 
Novem mestu, ki jim je po
tekel mandat, je sodišče za
prosilo za nove ljudi tudi iz 
trebanjske občine. Družbeno 
politične organizacije so 
predlagale naslednje občane: 
Antona Kreseta, Franca Tra
tarja, Albina Zorca, Lovra 
Planinška, Zalko žibert, Anico 
Novak in Jožka Zupana. Iz
med teh kandidatov bo so
dišče izbralo pet porotnikov.

TREBELNO: 
vročina prizadela 

celo divjad
Huda poletna vročina, ki 

je zadnje čase pri nas, ne 
prizanaša niti divjadi v goz
dovih. živali se pred njo za
vlečejo v skrivališča, tako da 
jih je redko videti. Pred ne
kaj dnevi so na področju 
Trebelnega našli tri poginu
le sme, ki so bile močno 
okužene z ličinkami obada 
— z ogrci. Menijo, da so ver
jetno vzrok pogina prav te 
žuželke, ki so se v vročih po
letnih dneh močno razmnoži
le.

Izdatki in dohodki -  
skoraj po planu

V prvi polovici letošnjega 
leta se je v trebanjsko ob
činsko blagajno nateklo 45,4 
odstotka denarja, predvidene
ga za vse leto. V istem času 
je imel občinski proračun 
336 milijonov S din izdatkov, 
kar znaša 48,5 odstotka letnih 
izdatkov. Ker je prvo pollet
je že ponavadi bolj sušno za 
proračun, kažeta obe številki, 
da je bil plan dobro zastav
ljen.

NE POZABITE:

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo in 
izplačujejo

VSE POŠTE V SLOVE- 
NIJI hranilne vloge na 
hranilne knjižice DO
LENJSKE BANKE IN 
HRANILNICE N O V O  
ME S T O !

MALI OGLAS,
ki ga objavite v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Pre- 
>ere ga 130 tisoč gospodinj, 
vdovcev, kmetovalcev, dijakov, 
uslužbenk in vojakov doma ln 
po svetu! — Poskusite!

Še povečati vlogo 

krajevnih skupnosti!
Prav je, da v letu krajevnih skupnosti posvetimo 

jesensko sejo občinske konference problemom kra
jevne samouprave — področju, ki zadeva vsakega 
posameznika, se je glasil sklep izvršnega odbora 
občinske konference v torek, 25. julija.

■  Znova je bilo ugotovljeno, da je treba krajev-
■  nim skupnostim bolj pomagati, da bodo zaži-
■  vele in naredile kar največ za dobro občanov!
Izvršni odbor je na torkovi seji obravnaval tudi

zadnje zbore volivcev, ki so imeli nalogo izbrati 
nova vodstva krajevnih skupnosti. Razen v Dobrniču 
in Velikem Gabru so bili ti zbori slabo obiskani, 
v šentlovrencu, Veliki Loki, Svetinjah, Štefanu, na 
Mimi, v Račjem selu in na Čatežu pa sploh še niso 
bili sklicani. Na zbor v Trebnjem je prišlo premalo 
ljudi, kar se že dolgo ni zgodilo.

Da bi poživeli stike s krajevnimi organizacijami 
SZDL, je IO zadolžil posamezne člane, da bodo so
delovali s temi organizacijami in jim pomagali pri 
delu.

V  LETU  K R A JE V N IH  SK U PN O ST I

Za vodo in pota jih 
ni težko navdušiti

Krdmljanje s Francem Finkom, predsednikom 
krajevne skupnosti Dol. Nemška vas

Čeprav je imel kot kmeto- 
lec tisto popoldne obilo de
la, se je rad odzval vabilu za 
razgovor o delu njihove kra
jevne skupnosti. Takole je 
povedal:

»Za nas, ki živimo v vasi, 
je delo krajevne skupnosti 
največ vredno zato, ker le 
ona zmore pritegniti ljudi 
za skupne akcije. Za nape
ljavo tekoče vode ali popra
vilo potov ljudi res ni težko 
navdušiti, saj gre za njihovo 
dobro.

Prav te dni delajo na Rin- 
povcu vodovod, ki bo napa
jal 13 domačij. Sami so že 
skopali jarke, KS pa jim je 
dala cement za napravo za
jetja. V Dečji vasi je vaški 
vodnjak že dlje časa brez 
dovodnih žlebov in zato brez 

vode. če bi tam nastal požar, 
ga ne bi mogli pogasiti. Na
ša KS je zato vaščanom na
menila 70.000 S din in upa, 
da bodo te stvari čimprej u- 
redili.

Težje bo v Rodinah. Va
ški vodnjak je pokvarjen, 
ljudje bi imeli radi vodovod. 
Ker pa bo treba vodo zanj 
prečrpa/vati, bo vse skupaj 
dražje in zaenkrat ni dovolj 
denarja. KS je za letos dobi
la 520.000 S din, s tem pa je 
treba dokončati tudi kanali
zacijo v Ponikvah in poveča
ti pokopališče, ki je že pre
cej pretesno.«

»Krajevna skupnost zmore 
pritegniti ljudi k skupne
mu, koristnemu delu!« je 
še enkrat dejal tovariš 

Franc Fink

Krajevna skupnost Dol, 
Nemška vas pa se ne ukvar
ja samo s poti in z vodovodi. 
Prav ona je tista, ki je skli
cala zbor vaščanov, da bi 
uredili družinske razmere pri 
Florjančičevih. Skušala pa Je 
urediti tudi precej drugih za
dev.

I K K K A N J S K i :  

N O V I Č K
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Te dni bo vseljen 26-stanovanjski blok v Podgorski ulici, ki ga je zgradil za trg 
SGP Zidar Kočevje (na sliki levo). Tudi ostale stavbe na sliki so delo Zidarja, ki 
je Podgorsko ulico tudi asfaltiral. (Foto: Primc)

RAZGOVOR Z DIREKTORJEM SGP »ZIDAR« V KOČEVJU

Kljub reformi imajo več dela
Manj gradenj in večja konkurenca nista prizadela »Zidarja« — Vedno več 
dela na Reki — Oskrba z gradbenim materialom boljša kot pred reformo 
— Pokazala se  je potreba, da podjetja poslovno-tehnično sodelujejo — 

Kaj gradi »Zidar« v Kočevju?

Pred dnevi smo obiskali di
rektorja SGP Zidar v Kočev
ju Franca Bojoa in se z njim 
pogovorili predvsem o vplivu 
gospodarske reforme na grad. 
benišbvo in njihovo podjetje 
ter o letošnjih Zidarjevih 
gradnjah v Kočevju.

V: Kako je gospodarska re
forma doslej vplivala na ob
seg gradnje in še posebno na 
celotni dohodek vašega pod
jetja?

O: Investdcjje v gradbene 
objekte upadajo, zato se je

DROBNE 
IZ KOČEVJA

■  NA OGLASNI DESKI (na 
Trgu svobode) pritrjeni listi še 
zdaj prosijo občane, naj odgovori
jo , kje želijo imeti bazen, čeprav 
so lokacijo določili že pred mese
cem. Priporočljivo b i bilo, da bi 
najm anj toliko časa visel občinski 
odlok o javnem redu in  m iru.

■  NEKAJ USPEŠNIH ZABAV in 
veselic je bilo v zadnjih tednih v 
Gaju in pri hotelu Pugled. Priredi
telji naj bi le še plačali nekaj de
narja v sklad za vzdrževanje par
kov, ki jih  Je treba očistiti!

■  KOČEVSKE ULICE so ob ne
katerih urah kar prazne. Lepo vre
me zvaba prebivalce na izlete. V 
zadnjem času so dobro obiskane 
U etniške postojanke v mestni oko
lici, kopalci pa se vozijo v Dol ob 
Kolpi.

■  DELA Pftl NOVI SKARP1 ob 
Rinži zidanje dni počasi napredu
jejo. Staro hišo za župniščem so 
nehali podirati. Zasebnikom, ki po
d irajo  to hiSo in bodo dobili tudi 
m aterial od nje, bi m orali določiti 
rok za konec dela. •

■  NA PARKIRIŠČU JE  PRED 
DNEVI stal prašen m umazan 
osebni avto temne barve. Nekoga 
je  to m otilo, pa je nanj z otroško

Kvo napisal: »PRESICA OPERI 
i. Svojevrsten prispevek k tu 

rizmu!
■  NA ZADNJI SEJI izvrSnega 

odbora občinske konference SZDL 
so razpravljali tudi o nalogah 
SZDL v zvezi z aktualnim i medna 
rodnimi dogodki. Razprava je  po
trd ila , da bi kazalo v prihodnje pri 
občinski konferenca SZDL ustano
viti posebne sekcije, Id bi obravna
vale posamezne probleme. Razprav
ljali so tudi o zaposlovanju m ladi
ne in ugotovili, da bi m arale de
lovne organizacije in službe za za
poslovanje delavcev storiti več.

■  OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
je v razpravah o problemih samo
upravljanja v obrtni ugotovil, da 
Se vedno v nekaterih delovnih or
ganizacijah, zlasti v m anjših, pre
malo posvečajo skrb notranji za
konodaji — samoupravnemu pravu. 
Zaradi slabosti in pom anjkljivosti 
posameznih določb v statutih  in 
drugih splošnih aktih delovnih or
ganizacij nastajajo 'določene teža
ve, ki bj se dale odpraviti. Akte, 
ki so jih  pred kratkim  sprejeli, 
bodo morali dopolniti.

■  TRGOVSKO PODJETJE TR 
GOPROMKT V KOČEVJU se Je 
pred kratkim  odločilo, da bo zgra
dilo v Fari v dolini Kolpe trgovsko 
poslovalnico. Gradnjo tega objekte 
Je prevzelo Splošno gradbeno pod
jetje  ZIDAR Iz Kočevja. Pričakuje
jo, da bo poslopje že letos go
tovo m v rabi

■  NABIRALCI GOZDNIH SADE
ŽEV ugotavljajo, da letos maline 
v gozdovih okoli Kočevja in v Ko
čevskem Rogu niso tako dobro 
obrodile kot prejšnja leta. K ljub 
temu je vedno večje zanimanje za 
nabiranje gozdnih sadežev in tudi 
■rtravilnlh zelišč.

na področju gradbeništva 
močno povečala konkurenca. 
Kljub temu bomo letos dose
gli celotni dohodek kot lani. 
Na gradbiščih v Kočevju in 
Ljubljani sicer računamo, da 
bo vrednost del enaka lanski, 
na Reki pa bo celo večja.

Reka je namreč center in 
za gradbeništvo zanimiv. Tu 
smo prodrli predvsem, ker 
smo po cenah konkurenčni, 
delamo kvalitetno, razen tega 
pa se držimo rokov, sad v 
zadnjih petih letih nismo za
kasnili roka niti za en dan.

V: Kolikšen je vrednostni 
obseg del na posameznih 
gradbiščih?

O: Kočevje in Reka po 36 
odstotkov ter Ljubljana 28 
odstotkov.

V: Kakšna je po reforma 
oskrba z gradbenim materi
alom in kako ste preskrbljeni 
z obratnimi sredstvi?

O: Oskrba z gradbenim m  
teriaflom je dobra. Pred re
formo je balo precej več te
žav. Tudi z obratnimi sred
stvi v glavnem nimamo večjih 
težav. Malo težje je le s kre
diti za gradnjo stanovanj za 
trg, vendar se položaj tudi na 
fcern področju izboljšuje.

V: Občutite po reformi po
trebo po združevanju ali so

»Za Kočevje 
smo prenizki...«

Pride kočevski občan v 
dolino Kolpe in se pri go. 
stincih zanima, kako je  
kaj letos s turizmom. Tu 
je zvedel:

»Turisti se pripeljejo in 
postavijo svoje šotore ob 
Kolpi, Iz avtomobilov vza
mejo konzerve, pohane pi
ščance in drugo, k nam  
pridejo le po steklenico 
piva ali dva d ed  kisle vo
de. Tako je z našim turiz
mom.«

»Od kod pa so ti turi. 
sti?« vpraša dalje občan.

»Iz Zagreba, Ljubljane, 
Reke in drugih krajev. Iz 
Kočevja jih pa ni, ker 
smo zanje prenizki,« je  od
vrnil gostinski delavec.

delovanju gradbenih podjetij?
O: Doslej je reforma pri

zadela predvsem manjša grad
bena podjetja; za srednja, ki 
so ustrezno mehanizirana, pa 
je pokazala, da imajo bodoč
nost. Vendar se je pokazala 
potreba, da tudi srednja in 
večja podjetja poslovno-teh- 
ndčno sodelujejo. Predvrsm 
je sodelovanje potrebno zara
di skupne obdelave trga in 
nastopa na trgu. V Sloveniji 
sta že oblikovali dve taki po
slovno-tehnični združenji, 
GIPOS in IMOS. V eno izmed 
teh se bomo vključili tudi mi. 
Vendar pa v teh združenjih 
samostojnost ni ogrožena.

V: Občane Kočevja bi ver
jetno zanimalo tudi, kaj gra
dite v Kočevju oziroma kaj 
ste letos v našem mestu že 
dogradili in kaj boste začeli 
graditi?

O: Na področju stanovanj
ske gradnje smo pravkar do 
konca dogradili 26-stanovanj
ski blok v Podgorski ulici, 
jeseni pa bomo v njegovi bli
žini dogradili še en tak blok. 
Oe se lokacijski postopek ne 
bo zavlekel, bomo začeli av
gusta graditi med Seškovo 
in Kidričevo ulico 38-stano
vanjski blok.

Februarja smo dokončali 
trakt B nove osnovne šole. 
Gradnja se je za nekaj mese
cev zavlekla zaradi podjetja 
»Impol«, ki ni do roka opra
vilo svojih obveznosti Pred 
kratkim smo začeli graditi 
trakt C nove osemletke. Do
gradili smo tudi samopostrež. 
no trgovino Trgoprometa v 
Kidričevi udici. Do konca ju
nij? bomo dogradili Se lakir
nico podjetja LIK, ki smo jo 
začeli graditi lansko jesen.

Podgorsko ulico v Kočevju 
bd morali asfaltirati že lani, 
a sta zgodnji sneg in mraz 
dela za vrla Dokončana je bi
la land 10. maja. Tudi kanali
zacija na levem bregu Rinže 
je končana. Po pogodbi bi si
cer morala biti dograjena la
ni, toda mraz in težki teren 
sta dela zavrla.

Razen teh del računamo v 
Kočevju še na nekatera dru
ga.

Kako je pri Gradbeniku ?
Tudi pod prisilno upravo ni veliko boljše

27. julija se je v ribniškem podjetju GRADBENIK 
sestala sindikalna podružnica, obravnavala proble
matiko podjetja, ki je že nekaj mesecev pod prisilno 
upravo in predlagala, kako bi se podjetje izvleklo 
iz težav.

Letošnjega marca so v rib
niškem podjetju GRADBE
NIK uvedli prisilno upravo, 
da bi mu odpravili nepravil
nosti in ga postavili na trdne 
noge. Minilo je že več mese
cev, v podjetju pa ni veliko 
boljše. Vodilni ljudje in de
lavci zapuščajo podjetje. Or
ganizacija dela v podjetju je 
tam, kjer je bila pred pri
silno upravo, to pa je tudi 
razlog za še vedno majhne 
prejemke. Ob prisilni upravi 
so hoteli vsaj deloma ugoditi 
kvalificiranim delavcem — 
zidarjem in tesarjem, da so 
jim povečali osebne dohod
ke. Temu so zamerili nekvali
ficirani delavci, ki niso nič 
več dobili.

čeprav je podjetje na vrhu 
gradbene sezone, se ne more 
pohvaliti, da ima dela dovolj

Drobne od tu 
in tam

■  HOTEL ORTNEK NAME
RAVAJO urediti za gostinstvo 
in turizem, za kar pa bo po
trebno precej denarja. S stav
bo zdaj gospodari ZB iz Pu
lja.
■GOSTIŠČE PRI ČAMPI v
Sodražici bo kmalu večje, 
ker se je lastnik odločil zi
dati nove prostore.
■N A  GORI NAD SODRA
ŽICO so nedavno dobili prvo 
gostilno v tem kraju. Odprl 
jo je zasebnik.
■RIBNIŠKA VRTNARIJA 
pri stanovanjsko komunal
nem podjetju uspešno dela. 
Potrošnikom prodaja tudi 
pridelke po zmernih cenah.
■  CESTE BREG — IIB- 
NICA, ki bi razbremenila Go
renjo vas in se ognila ovin
kom pred Ribnico, zaradi po
manjkanja sredstev letos naj
brž še ne bodo začeli delati.

■  NA NEKDANJI Knolcrvi stav
bi v Ribnici je bil poštni nabiral
nik. Letos spomladi so hišo po
rušili, zato tudi nabiralnika ni 
več. Lahko bi ga nam estili na so
sednji hiši. da ne b i bilo treba 
ljudem nositi pism a na pošto ali 
v nabiralnik, ki je na trgu.

ima ga komaj za sproti! De
lavci govorijo, da se uprava 
premalo zanima za delo, 
njim pa očitajo, da premalo 
delajo. Slišati je tudi to, da 
se pridejo nekateri v podjet
je samo odpočit.

Po uvedbi prisilne uprave 
so zaposleni nekaj časa pre
jemali 80-odstotne osebne do- 

ihodke. To je delavcem vzelo ve-

Zakaj
krajevne

skupnosti

životarijo?
V krajevnih skupnostih 

ribniške občine letos ni 
take živahnosti kot lani. 
Vzrok je med drugim po
manjkanje denarja. Ob
činska skupščina doslej še 
ni izpolnila svojih obvez
nosti do njih in tudi ob
ljubljenega denarja od 
drugod še ni.

Krajevne skupnosti ima
jo sicer dobre delovne na
črte, pa so zaradi pomanj
kanja denarja primorane 
životariti. Lani so imele 
več kot 10 milijonov Sdin, 
ki so jih koristno pora
bile za komunalna dela. 
če bi dobili od občine 
vsaj minimalna sredstva, 
bi lahko dosti naredili, 
vendar občina tudi teh ni
ma. Vsi davki še niso po
brani, ker izterjevaina 
služba ni dovolj učinkovi
ta. Z dosledno izterjavo 
davkov od vseh davčnih 
zavezancev, posebno od 
gostilničarjev in obrtni
kov, ki največ dolgujejo, 
bi lahko tudi krajevne 
skupnosti dobile denar in 
zaživele.

SZDL O ZAPOSLOVANJU V OBČINI

Zanimiva najdba 

v Podpreski
Znano je, da so imeli srednjeveški gradovi za

silne izhode tudi pod zemljo. Po njih so se reševali 
ljudje, če je utrdbo zavzel sovražnik. V 15. in 16. 
stoletju so bili najhujši sovražnik Turki, ki so več
krat vdrli na Slovensko ter ropali in zažigali.

V Podpreski pri Dragi so lani kopali jamo za 
apnenico. Odkrili so zasilni izhod, ki je obokan s 
kamenjem in pelje od sedanje šole do gozda nad 
vasjo. Domnevajo, da Je stal v Podpreski v srednjem 
veku večji grad ali utrdba, ki Je nudila zavetje lju
dem pred sovražniki. Iz te utrdbe so zgradili zasilni 
Izhod, ki so ga zdaj odkrili.

Ker je dolina Drage še bolj malo znana, bi bilo 
dobro, da bi si jo ogledali zgodovinarji in arheologi 
ter dali o ujej svoje mnenje.

Čedalje težje za delavce
in strokovnjake U K er* ram o ^ d ^ r p r e u ^ °

selje do dela, storilnost paj® 
občutno padla. Med prisu* 
nim upraviteljem in k o lek ti
vom je bilo p re m a jh n o  sode
lovanje.

Na sestanku sindikalne po
družnice je bilo slišati, da bo
do marsikaj izboljšali. Pod
jetje bo poglobilo tudi sode
lovanje s stanovanjsko ko
munalnim podjetjem.

Nove hiše 
brez elektrike

Letos je stanovanjska grad
nja v Ribnici dosti manj raz 
gibana kot je bila lani, tako 
v družbenem kot v zasebnem 
sektorju. Graditelji stano
vanjskih hiš med starim de
lom Ribnice in Hrovačo so 
zaskrbljeni, kdaj bodo dobi
li elektriko. Mnogi bi se ra
di že v jeseni vselili, vendar 
niti Elektro Kočevje, 
Stanovanj sko-komunalno pod
jetje nočeta slišati o napelja
vi elektrike v ta del Ribnice. 
Graditelji trdijo, da so pla' 
čala stanovanjskemu podjet
ju komunalni prispevek, J  
katerem je vračunan tudi 
prispevek za napeljavo elek
tričnega voda do n o v i h  stavb.

Proizvodnja mleka 
se povečuje

Proizvodnja mleka se 08 
območju ribniške kmetijske 
zadruge iz leta v leto pove" 
čuje. Lani je zadruga odku
pila 1,300.000 1 mleka, kar 
je še enkrat več kot lej3 
1964. Kaže, da bo letos ta 
številka še večja, saj daje 
vir dohodkov.

Strela zažgala 
skedenj v Jurjeviči
Med neurjem, k i je 24- 

lija divjalo po ribn išk i doli 
ni, je okoli 21. ure strela 
udarila v skedenj Jane*8 
Andoljška \  Jurjeviči in S8 
zažgala. Poslopje je do *8 
pogorelo, hišo pa so gasile' 
rešili. Zaradi pomanjkanj? 
vode so gasili tudi z g00!11!’ 
co. škodo so ocenili na 4 m 
lijone Sdin.

Gora in turizem
Gora nad Sodražico bi ia& 

ko s svojim lepim rB*®v 
dom ter prijetnimi izleti P**T 
ti Loški planoti, Travni % 
in v Sodražiško dolino, P~ 
stala privlačna izletniška 
čka Domačini bi morali P£ 
urediti nekaj sob za oddaj®
nje in turisti bi radi pribaj

Delovne organizacije zapirajo vrata novim delav
cem -  10 SZDL predlagal manj svetov pri občin
ski skupščini in imenoval programski svet za 

ribniški festival

Izvršni odbor občinske konference SZDL v Ribnici 
je pred kratkim obravnaval sklepe druge seje občin
ske konference in vprašanja zaposlovanja, zlasti 

ilovanje novih delavcev.

no, ki prihaja iz šol. Ker ni 
kmalu pričakovati, da bi se v 
Industrijskih in drugih delov
nih organizacijah zaposlili no-
vi delavci, bo treba proučiti, 
ali se da povečati zaposlova
nje v obrtnih in storitvenih 
dejavnostih ter v kmetijstvu.

Izvršni odbor je razpravljal 
tudi o številu in sestavi sve
tov pri občinski skupščini. 
Predlagal Je, naj bi bilo v 
prihodnje manj svetov, naj
več sedem, s čimer bi doseg
li večjo učinkovitost svetov.

Imenovan je bil tudi nov 
programski svet za ribniški 
festival, ki bo letos od 1. do
10. septembra. V tem času 
bodo tri prireditve. Predvido
ma bodo nastopili: reško gle
dališče in Mestno gledališče 
iz Ljubljane ter folklorna 
skupina »Tine Rožanc«. Prire
ditve bodo v ribniškem gra
du. Ce bo slabo vreme, festi
vala ne bo.

zaposloi

Na seji so ugotovili, da je 
vprašanje zaposlovanja pere
če kljub temu, da je precej 
občanov na začasnem delu v 
tujini in da se vsakoletni pri
rastek delovne sile zaposli v 
drugih krajih Slovenije.

Pereče je postalo zaposlo
vanje strokovnjakov, čeprav 
teh v ribniški občini primanj- 
kuje. Delovne organizacije 
namreč zapirajo vrata in no
čejo sprejeti novih članov- 
Težko je zaposliti tudi mladi-

Ribe so zbežale
Androj Zajc iz Gornje vasi Je 

ribič to  dvajset let. Pred dnevi Je 
vzel s seboj 15-letnega sina in od- 
Sel lovit ribe v Sodražico. Da Je 
Čakal, kot vselej, da se mu bo kaj 
ujelo, očitno ni bilo vSeč fantoma 
in dekletu, ki so bili v bližini. Ne
nadoma Jo eden fantov v vodo 
zalučal kamen in Zajcu od podil 
ribe. Bibič, ki se mu kaj takega 
So ni pripetilo, bi lahko tistega 
dne do večera zaman čakal, da bi 
kaj ujel. Krivi so seveda mladi 
objestne«. M naj bi v prihodnje 
ne plnSill rib —r

sedaj ^r^jflšlce 
šolo v dom Predv££*o0 
vzgoje, bd lahko 
društvo in krajevna skup" 
sodelovala pri prenavU , 
tako da bi dobila fr)
meren dom za mladino^ p 
mOadinski turizem.

GO Grčarice -  *e,° 
dobro je

Gozdni obrat v Grčaricah 
eden najbolj d o n o sn ih  ^  

jetju, saj Je 93-član^ 
tiv kljub slabemu v ^  
ustvaril 37 milijonov de- 
hodka. Zaradi dolge z »gii 
lavci preoej časa nis? ^ ^ i i  
delati, zato so se tu«1 
dohodki z n a ž a li od
70.000 Sdin na 69.000 ***

Vedno manj 
ljudi '„j.

v  r ib n iš k i o b č i n i ^
lo prebivalstva v 
desetih letih staln ^  30 
in sicer vsako 1® ^iU
do 40 ljudi. Vzr° ije y a '
Je vedno večje faza
nje tudi iz kraje ma df  
strijo, ker soHpodJ ^ 9  
lovni sili dejansko ,r 

vrata.

KOČEVSKE 
NOVICE
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V čevljarskem podjetju 
družbenega sektorja v Čr
nomlju poslujejo tako po do
mače, da bi temu težko našli 
Primere. Kadair se je v pre
teklosti pojavila izguba, so o 
njej kakšno rekli na seji ob
čanske skupščine, po zagoto-

direktorja, da bo poslej 
^  v redu, pa je ostalo do 
danes pri starem.

V popravi j alnici imajo ve- 
^  kup čevljev. Temu paru 
50 potrebni novi podplati, 
°®smu se je pošvedrala peta, 
tretjemu se je pretrgalo us
nje. Nihče ne določa vrstne-

reda popravil in tudi ne, 
bo kdo delal; čevljarji 

jem]jejo iz velikega kupa le, 
£ar jim je trenutno všeč. Ve- 

zaposlenih sploh ne 
vzdrži dolgo pri delu. Vmes 
vê krat skočijo na Šilce žga- 

v sosedno gostišče, mor
da domov po kmetijskih 
opravkih, če ni drugače, pa 
86 gredo avtoprevoznike. Vse 
^ed službenim časom!

*Smo kot razpuščena 
vojska . . . «

Predsednik delavskega sve
ta Slavo Cindrič niti ni zani
hal takega stanja. Nasprotno, 
^© dai je še več:

Res je! Vsi lahko viidijo, 
^  Pri nas ni reda in discipli

ne. Smo kot razpuščena voj
ska, od danes do jutri.

— Ali je tovariš direktor 
mimo gledal pijančevanje 
med delovnim časom in od
hajanje z delovnega mesta?

— Tu in tam je opozarjal 
na disciplino, a kaj, ko ima 
tudi on zemljo, če je tudi 
komu rekel, naj se loti do
ločenega dela, ga ni nihče 
ubogal.

— Kaj sta rekla preddela
vec in mojster?

— Ju nimamo! Direktor je 
bil hkrati skladiščnik, pred
delavec, mojster, opravljal je 
prodajne posle, nabavljal ma
terijal, sklepal pogodbe. Pre
cej je bii na potovanjih, mi 
pa smo delali, kakor smo ve
deli in znali.

— Kolikor vem, so vaši 
novi izdelki — moška in žen
ska obutev, iskani na trgu. 
Kam vse ste jih prodajali?

— Največ poslov smo skle
pali s tovarno LILET v Mar 
riboru, pošiljali pa smo jih 
tudi v razne trgovine po vsej 
Sloveniji, toda prodaja ni bi
la organizirana. Delamo roč
no, brez proučenega delovne
ga postopka, tako kot so nas 
naučili, ko smo bili mi, sta
rejša, še vajenci.

— Ali res zaslužite po 30 
tisočakov-na mesec?

Zenske plašče od 9.000 dinarjev, moške plašče, 
°deje, flanelke ter razno tekstilno blago po znižanih 
eenah dobite pri

•O e te fe k s fil« ČRNOMELJ

Priprave na občinski praznik
av so  v ^ rn o m ,ju  Ian i 12- 

gust, občinski praznik, ta- 
0 slovesno praznovali, so se

je  čase je RK 
v Dragatušu 

. delaven
upravni odbor kra- 

organizacije Rdečega 
jTr-ja v Dragatušu je dobro 

Predsednica te orga- 
Clarf Francka Bahor.

1 uPravnega odbora so v
ložta tednu RK okrasil iz' 
Prorf00 okjlo> organizirali so 
vso ^ j0 znamkic, pobrali že 
c«i ^anarmo in pridobili pre
jela ?Vlh članov- Tov. Bahor
j a  Je z nekaterimi člani od
logi , / slcala stare in one- 
teg«e frdi na terenu, razen 

i aktivisti RK za kr' 
55 , ko akcijo zbrali kar

ftofeaJ?® se Je krajevna or- 
8 RK izkazala tudi

*  j« je nudila 
ga n" , ariJi Turk ^  Male- 
hiša ,r&̂ca’ ko ji Je pogorela 
8o 0 Vsem imetjem. Zanjo 
cij0 ^ ^ i r a l i  nabiralno ak- 

j« , filani, organizacija 
nudJla tudi denarno 

M. B.

& n*e je denar
sodelovanje s so- 

se je med 
Obrnami že 

IJvoiH t̂ lG- Tako je v do-
1 ve^ a folklomo-

JJ *eu>s na Vinici. Na 
r^elovala društva in

® Qtai_ VSe Dolen1«slrA

letos odločili za mnogo 
skromnejše slavje, ki bo 
manj veljalo. Razen tega je 
septembra predvideno v Čr
nomlju srečanje Cankarjeve 
brigade, ob tej priložnosti pa 
bo spet vrsta prireditev.

Da pa letošnji 12. avgust 
vseeno ne bi minil kar tako, 
so se dogovorili za rokomet
ni in nogometni turnir, s če
mer bodo počastili tudi 35- 
letnico delovanja domačega 
nogometnega kluba Bela kra
jina. Na akademijo, ki bo v 
prosvetnem domu, namerava
jo povabiti našega najbolj 
popularnega športnika Mira 
Cerarja. Za vse prireditve 
bodo občani pravočasno izve
deli.

— Res. Nekateri še toliko 
ne dobe.

— Kako živite, saj vas je 
večina poročenih?

— žene so tudi v službah 
in imajo večinoma boljše do
hodke kot mi možje.

»Čakamo, kdaj bomo 
na cesti«

Tudi računovodkinji Anici 
Sprajcer gre nered v podjet
ju močno na živce.

—Tri leta sem tu, a je vedno 
enako. Enkrat izguba, čeprav ne 
velika, drugič jo pokrijemo, zasluž
ki pa so vedno mizemi Sama 
opravljam vse računovodske, knji
govodske in adm inistrativne posle, 
imam pa okoli 55.000 din mesečnih 
dohodkov. Težko gledam nered, a 
si dandanes ne morem prebrati 
službe, ker nd prostih delovnih 
mest. Direktor je upokojen, dali 
smo razpis za novega, medtem pa 
čakamo, kaj bo. živim v strahu, 
da bo podjetje propadlo. Potem 
bomo na cesti.

— Ali je kolektiv kdaj resno raz
pravljal o stanju podjetja in kaj 
so ukrenili samoupravni organi?

— Gre vse po domače. Imeli 
smo sicer sestanke, toda kaj, ko je 
le 4 ali 5 ljudi v kolektivu p ri
pravljenih resno delati za boljši 
zaslužek večina pa je zadovoljna s 
stanjem , kakršno je! Gre jim  le za 
to, da zaslužijo za pijačo, borci pa 
tako dobivajo razliko (borčevski 
dodatek), če kaj delajo ali ne. Pre
pričana sem, da bi lahko rentabil
no poslovali, če bi uvedli red in 
disciplino z ostrim i ukrepi. Kdor 
noče delati, naj gre, ostal pa bi 
maloštevilen, a deloven kolektiv, ki, 
bi ustvarjal dostojne zaslužke. Ča
kamo, če nam bodo na občini ali 
na sindikatu kaj svetovali. Sami si 
ne znamo pomagati.

»Pomoč so odklonili!«
— Lani sem se zavzel za prisilno 

upravo v Planini, a s predlogom 
nisem uspel, — nam je povedal 
predsednik občinskega sindikalnega 
sveta Jože Kolenc.

— Poznam razmere in vem, da 
so nujno potrebni ukrepi, toda za 
nasvete kolektiv doslej ni bil do
vzeten. N ekajkrat sem obiskal to 
podjetje. Lani je bil sindikat p ri
pravljen plačata potne in ostale 
stroške, da bi nekaj dobrih čev
ljarjev iz Planine odšlo na prim er 
k .sorodnemu podjetje BOR v Do
lenjske Toplice, da bi se naučili 
česa novega in spoznali boljšo or
ganizacijo dela. A tudi tega niso 
hoteli! Spričo tega je sindikat ostal 
brez moči in brez vpliva.

Pa vendar — predpisi in 
zakoni so eno, življenje dru
go. Toda če smo vsi, kot ce
lota, z družbenimi organiza
cijami vred, brez moči proti 
takim pojavom — kam po
tem plovemo?

RIA BACER

Ob vsaki spremembi na
slova nam sporočite svoj 
stari iii novi naslov!

w  finančna sred-
tudi ^Prosili za pod-
^  republiški sklad

N o v i c e  

^ N o a a a l j s k e
^ O M l im  c

Za krajevni praznik Gradca je bilo v vasi več slovesnosti. 26. julija dopoldne je 
delegacija občinske skupščine položila vence pred spomenik padlim, popoldne 
ob 15. uri pa se je tam zbrala množica ljudi. Na proslavi je igrala metliška godba, 
govoril je predsednik občinskega odbora ZZB Franc Jakljevič, mladinke so nasto
pile z recitacijami, sledil pa je zabavni del na vaški veselici za prosvetnim domom.

(Foto: Ria Bačer)

Ni vzroka za pretirano zadovoljstvo!
Metliška občinska skupščina je 26. julija zasedala v Gradcu v počastitev 
krajevnega praznika — Po slavnostnem govoru predsednika Petra Vujčiča 

je sledila delovna seja z obširnim programom

Zbrani podatki o iz
polnjevanju družbenega 
plana v letošnjem  prvem 
polletju so dokaj ugodni, 
nikakor pa ni vzroka za 
pretirano zadovoljstvo, so 
poudarili na seji. Družbe
ni plan izkazuje 49,6 od
sto tka fakturirane reali
zacije in le 42,3 odst. pla
čane — razliko pomenijo 
dolžniki za okoli 947 m ili
jonov S din. M aterialni 
stroški so doseženi z 41,8 
odst., za sklade pa je  bilo 
ustvarjenih 44,6 odst. pla
niranih sredstev. Ugoto
vili so, da so osebni do
hodki v skladu s proiz
vodnjo, le plan zaposlova
n ja kaže malo večje od
stopanje od pričakovanj.

Izvozna pod jetja  so v 
prvem  polletju uresničila 
47 odstotkov plana, toda 
izpad ni zaskrbljujoč, ker 
im ajo večino pogodb s 
tujino vezanih na dobav

ne roke v drugem  pol
letju.

K ljub razm erom a ugod
ni oceni gospodarjenja so 
v razpravi nenehno pou
darjali, da je potrebna v 
delovnih organizacijah še 
večja budnost ob vse moč
nejšem delovanju ukrepov 
reform e in da m orajo go
spodarske organizacije 
vsak mesec ugotavljati us
pehe poslovanja te r o njih  
obveščati občinsko skup
ščino.

O problem u nezaposle
nih so sklenili posebej 
razpravljati, vendar pa so 
sprejeli stališče, da odpu
ščanje delovne sile ni re
šitev za trenutne težave 
nekaterih gospodarskih or
ganizacij.

Po poročilih sodnika za 
prekrške, poravnalnih sve
tov in socialne službe je 
bila živahna razprava, v 
kateri so se vsi govorniki.

brez izjeme, zavzemali za 
ostrejšo kaznovalno pol> 
tiko do povratnikov, sto 
rilcev prekrškov zoper 
javni red in mir.

V nadaljevanju seje so 
sprejeli nekaj odlokov, po 
trd ili so sta tu t sklada za 
gradnjo gasilskega in kul
turnega doma te r ustano
vili sklad za pomoč po
škodovanim v minulem 
neurju, ki je povzročilo v 
občini veliko m aterialno 
škodo.

Po seji so se odborniki 
udeležili tudi proslave k ra 
jevnega praznika pred 
spomenikom v Gradcu.

Na vrtni veselici PGD Dragomlja vas so si gostje 
lahko ogledali tudi tole »pošast« — ovna z dvojnim  
rogovjem, Id ga na naši sliki čvrsto držita, da ne M 

pobegnil, dva domača gasilca — (Foto: R. šk of)

Pšenica slabše kot lani
V metliški občini so kon

čali letos žetev v enem tednu. 
2elo je 7 kombajnov: trije 
last kmetijske zadruge Met
lika, druge pa so si sposodi
li pri novomeški in trebanj
ski zadrugi. Pridelek pšenice 
je v nižinah nekoliko manjši 
kot lansko leto, v višjih le
gah pa je boljši. \

V kmetijski zadrugi so ime
li letos zasajenih 12 hektarov 
s pšenico, 15 hektarov z ječ
menom in 14 hektarov z ov
som. Povprečni hektarski do
nos pšenice je 40 stotov, ječ
mena pa 35 stotov. V zaseb
nem sektorju je povprečen 
donos 30 stotov na hektar. 
Kmetijska zadruga je imela 
letos posejane največ pšeni
ce sort leonardo in libelula. 
Zasebni kmetje pa so sejali 
italijansko sorto salto, ki se 
Je v zadnjih letih izrodila in 
dala manjši pridelek.

V Bušinji vasi bodo 
odkrili spomenik

Osnovna organizacija ZZB 
NOV Metlika in krajevna or
ganizacija ZB Suhor bosta 
postavili na skupnem grobi
šču padlih partizanov in fa
šističnih žrtev v Bušinji va-

K I  N O

Metlika: 2. in  3. 8. danski bar
vni tlim  »Koool v raju«. 4. do 6. 8. 
francosko-italijanski barvni film  
»Trije mušketirji«. 9. in  10. 8. 
ameriški film »Ljubezen z neznan
cem«.

si spomenik. Na tem poko
pališču je pokopanih 14 par
tizanov 13. proleterske, Tom
šičeve in 15. belokranjske 
brigade ter 13 talcev, doma
činov iz okolice Bušinje va
si in Malih LaSč.

Odkritje spomenika in 
kratka komemoracija bosta 
6. avgusta.

Vodovod 
do Gradaca!

V bližnji prihodnosti bodo 
začeli v metliški občini gra
diti drugi del vodovoda od 
čudnega Sela do Gradaca. 
Urejeno imajo že vso doku
mentacijo. čakajo samo še, 
kdo bo prevzel gradnjo. Vsa 
dela bodo stala okoli 18 mi
lijonov starih dinarjev.

Letalskega mitinga 
ne bo

Letalskega mitinga, ki bi 
moral biti letos v Metliki, ne 
bo. Letalska zveza je namreč 
zaradi Objektivnih težav od
povedala sodelovanje. Miting 
bo verjetno prihodnje leto 
septembra.

METLIŠKI  

T E D M  K

Lahko bi se precej 
nabralo

Tudi to nedeljo je bilo na metli
škem kopališču zelo veliko ljudi. 
Obiskovalcem iz drugih krajev se 
zdi čudno, da zahteva uprava ko
pališča samo pristojbino za parki
ranje avtomobila (100 Sdin), ni
česar pa ne plačajo za vstopnino 
na kopališče. Mnogi bi bali rade 
volje pripravljeni plačati tudi 
vstopnico, s tako zbranim denar
jem pa bi lahko v kopališču Se 
marsikaj uredili. Prav gotovo 
vzdrževanje nove stavbe in čiSfie- 
nje travnika ter bregov h Kolpi 
ne bo šlo brez denarja. Nekaj bi 
ga Lahko mimogrede zbrali tudi 0 
primemo vstopnino — pa čeprav 
se mo s stotakom za odraslega!

Letos manj delavcev 
na letovanju

Metliška podjetja so iet06  izpla
čala svojim delavcem kot nadome
stilo z K-15 Od 15.000 do 25.000 
Sdinarjev. Z letovanje na m orju nd 
tako velikega zanimanja kot lana.
V počitniškem domu tovarne BE7TI, 
ki je bil lansko leto popolnoma 
zaseden, je letos še dovolj prosto
ra. Verjetno bodo tu  letovali de
lavci tistih  podjetij, ki nim ajo svo
jih  počitniških domov.

Podjetja so najprej nameravala iz
plačati nadomestilo za K-15 samo 
Ustim delavcem, kd gredo na leto
vanje izven kraja bivanja. Vendar 
bodo preživeli dopust, 
so dali denar vsem, ne glede, kje

VRANOVIČI: gasilci 
spet delaj#

Prostovoljno gasilsko drufi- 
tvo v VranovlČdh je že pred 
dvema letoma zgradilo nov 
gasilski dom, vendar stavb« 
doslej nd bila ometana. Pred 
kratkim so se odločili Se za 
zadnja dela, dograjujejo far 
sado, nato bo stavba povsem 
gotova. Vranoviški gasilci so 
res požrtvovalni, saj je gasil
ski dom, ki bo predvidoma 
odprt 12. avgusta, zgrajen 
predvsem s prostovoljnim 
delom. Ob otvoritvi bodo or
ganizirali tudi važfeo veseUoo,

Je čevljarstvo PLANINA še kolektiv?
17 zaposlenih v čevljarskem podjetju družbenega sektorja v Črnomlju dela 
kadar in kolikor se  jim zljubi — Reda in discipline ni, osebni dohodki pa 
so mizerni! Tako stanje traja že dolgo vrsto let, nič pa ne kaže, da je kdo 

v občini pripravljen to sramoto prekiniti!



Zdaj se je obrnilo!
Nekdaj je komunalno pod

jetje' prosilo Novomeščane, 
naj odpadke spravljajo v 
smetnjake, sedaj pa pred
vsem po praznikih — Novo- 
meščani prosijo komunalno 
podjetje, naj čimprej pride z 
rumenim tovornjakom po 
smeti! V Komunalnem pod
jetju so zagotovljeni, da so 
se stanovalci, v zadnjem ča
su pa tudi podjetja, navadili 
reda. Preglavice jim povzro
čajo Cigani, ki v  smetnja

kih iščejo porabne reči in 
raztresajo smeti, pred čemer 
ni varno niti skupno smeti
šče. Tudi na tržnici še ni vse 
v redu, saj morajo delavci 
komunalnega podjetja pobi
rati gnile paradižnike in dru
go odpadno šaro križem Inra- 
žem po tržnici, medtem ko 
so tamkajšnji smetnjaki več
krat prazni. Za red bi morale 
poskrbeti tudi inšpekcijske 
službe, kar jim veleva od
lok o ureditvi tržnice.

Zadovoljstvo v novi. delikatesi
Nova delikatesa, ki jo je 

15. julija odprlo Mesno pre
hrambeno podjetje na Cesti 
komandanta Staneta v No
vem mesbu, ima mnogo obi
skovalcev. Pirepiučald smo se, 
da jih v novi lokal ne vabi 
več samo radovednost, pač 
pa vse kaj drugega: dobra 
postrežba, kvalitetna prehra
na in — nizke cene! Zares 
so topla in mrzla jedila v 
bifeju nove delikatesne trgo
vine cenejša kakor drugod. 
Treba je pohvaliti prizadev
ne kuharice, ki skrbijo 23a  
okusne enolončnice in za 
bogato izbiro različnega pe
čenega mesa, kakor tudi 
druge hrane po naročilu. Po
strežba v bifeju je okretna 
in vljudna, zato gostov nik
dar ne manjka. Klubska 
prostor v I. nadstropju ob-

Spori do obrav
nave, po njej 
prijateljstvo

Poravnalni svet pri novo
meški krajevni skupnosti je 
1©. julija obravnaval štiri 
zadeve in dosegel, da so se 
vse sprte stranke poravnale. 
Tokrat so ljudje prišli na 
spravo zaradi obrekovanja, 
pretepa in motenja posesti.

Poravnalni svet se je letos 
že dvanajstkrat sestal. Samo 
v nekaj primerih se sprte 
stranke niso poravnale, kar 
dokazuje, da se je vloga po
ravnalnega sveta povečala, 
ljudje pa čedalje manj iščejo 
pravico na sodišču.

VAVTA VAS: kje bo 
avtobusna postaja?
Vavtovaščani čakajo odgo

vor na prošnjo, da bi lah
ko nedaleč od mostu čez Kr
ko uredili avtobusno posta
jališče, za kar sta obljubili 
denar podjetji GORJANCI 
In SAP. Sporno je le še to, 
kje naj bo zelo potrebno po
stajališče, upajo pa, da bo 
tudi to kmalu rešeno.

novljene stavbe je vedno 
poln, na željo pa ga tudi 
pripravijo za zaključne druž
be.

Mesno prehrambeno pod
jetje prodaja v novi delika
tesni trgovini vrsto kvalitet
nih suhomesnatih izdelkov, 
ki jih povsod ni mogoče ku
piti. Nova delikatesa se je v 
mestu lepo uveljavila.

Na Polju 
so za javne luči

Javno razsvetljavo bi radi 
imeli tudi na Polju. Ljudje 
so se že pomenili o prispev
kih, zdaj pa se pripravljajo 
na začetek del. Letos so jav
no razsvetljavo že uredili v 
Podturnu.

KS Dol. Toplice 
je dobila peskokop
Krajevna skupnost v Do

lenjskih Toplicah je dobila s 
peskokopom v Gor. Sušicah 
vir več za sredstva, ki jih 
potrebuje za opravljanje ko
munalnih in drugih del. Pe
skokop bo dal tudi material 
za najnujnejša popravila va
ških poti. Nameravajo ga po
večati.

Kidričev trg in del 
Prešernovega?

Delovne organizacije, ki 
imajo sedež ha Kidričevem 
in Prešernovem trgu v No
vem mestu so pripravljene 
dati denar za asfatiranje Ki
dričevega in dela Prešernove
ga trga. Prah z makadam
skega cestišča moti delo, pa 
tudi sicer je neprijetno bi
vati v oblakih prahu, ki ga 
dvigujejo motorna vozila. Iz
računali so, da bi dela lahko 
opravili za okoli 6,8 milijona 
Sdin. Prav bi bilo, da bi as
faltirali ne le dela Prešerno
vega trga, marveč ta trg v ce
loti in tako omogočili Domu 
kulture in drugim kulturnim 
ustanovam ter delovnim or
ganizacijam okoli 'kapitlja, 
da bi se rešile prahu in nepri
mernega dostopa.

Novomeška kronika
■  GOSTILNA r ti ROTOVni je 

n ro jte ji teden n a ira ffl«  nov neon 
A l napis »Gostilna«.

■  PROSTOR ZA RESTAVRACI
JO BREG ao pred kntidm  asfaltl- 
nU. To ao oporiUi lastniki avtomo-

in aafieli ta  parkirati svoja

■  NOVOMEŠKA TRŽNICA, ki je 
U ta nekdaj maiftannni v ponos, je 
actoj _ zelo zanemarjena. V zidu 
m anjka veliko zidakov, nekatere 
luknje so tako veldke, da se otroci 
brez skrbi lovijo akomje!

■  SK1DLOVO VUGO so zaprli, 
k»r 90 začeli v kletnih prostorih 
MODE graditi kot lam o.

■  ZA ZDRAVSTVENIM DOMOM 
nasproti Detelove ulice že nekaj 
fe sa  leži razmetana opeka in omet. 
K ljub temu, da ulica ni prom etna, 
b i lahko opeko zložili, omet pa 
Odstranili.

■  ŽUPANČIČEVO SPREHAJA- 
IJfiC E ob Krki je  še kar lepo ure-

r y. Sprehajalci pogrešajo samo 
klopci, ki so bile včasih tu  po
stavljene.

■  VSI, KI SE VOZIJO z avto
busom v lokaln«*n prometu, po
grešajo voznega reda. Nekoč je vi
sel na kolu pred avtobusnim posta
jališčem  na Glavnem trgu, potem 
je  tablo nekdo odtrgal in jo  polo
žil na tla pred vodnjak, udaj je  Se 
od tam  izginila.

■  KOPALIŠČE NA LOKI je  le
tna živahno kot ni bilo te  dolgo 
m t o  lat. Številni kopalci (vsi No-

la ne morejo s  avtomo 
n a  Otočec) p a  pogrete  jo reda 

navad, kakršne imajo v kope- 
naapfloh. Kopalci m orajo Ime-

: Rti aabt rekarje In obleko, med

ne, ker so nab ite . Polomljenih je 
tudi nekaj bare malo desk aa son
čenje, da o  nečistoči v sanitarijah 
sploh ne govorimo.

■  RAZPRODAJE S F  VRSTIJO! 
P n  Obrtniku so naročili te  drugo 
p^čiijfa* otročkih oblek po močno 
znižanih cen ali ki jih  daje na trg 
tovarna is  Radeč, medtem bo v 
trgovini Tekstil razprodajajo žen
sko konfekcijo tovarne Ideal Nova 
Gorica ta  podjetja Obrtnik iz Pre
bolda. Obleke z 80—50 odst. popu
stom  so  brez napak, tovarne jim 
znižujejo ceno le zaradi prevelikih 
»dog.

■  CESTA SKOZI NASELJE NA 
MESTNIH NJIVAH je zeio prom et
na, kljub temu pa nihče ne skrbi 
za njeno vzdrževanje. Ob lepem 
vremenu se za motornimi vozili 
kar naprej dvigajo oblaki prahu 
(Škropilnega avta tu  menda sploh 
še nismo videli!), ob deževju pa so 
številne n easu te  kotanje polne 
umazane defcvnice. Sicer pa je na
selje v celoti zelo neurejeno (ostan
ki temeljev Pionirjeve barake, ne- 
poraščena navožona ilovica v bliži
ni \ estetsko ne preveč posrečenih 
gar62, rassute smeti okoli sm etar
skih poisod in ne nazaduje: menda 
nedodelani vhodi v zadnje Štiri 
bloke, ki so v sedanji obliki p ri
mernejši aa kak mavzolej kot pa 
aa to , kar so itd .).

■  CENE NA TRGU. v ponede
ljek so  prodajah na novomeški 
tržnici solato po 300 Sdin kg. ku
mara po 150 Sdin, paradižnike po 
300 Sdin. papriko po 400 Sdin. ja j
ca po  55 Sdin, jabolka po 350 do 
m  adta, hrodfca po MO Odta In
rnm m flkttn k«.
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»Kranjska dežela že od nekdaj slovi po dobrih čebelarjih. Po drugi vojni je čebe
larstvo nekolikanj zamrlo, zdaj pa je čebelarjev spet več,« je povedal Jože Turk 
iz Gor. Stare vasi pri Šentjerneju, ki čebelari že 34 let. Dodal je: »Kar pomnim, 
ni bilo še tako slabe letine cvetličnega medu kot letos, čebelam sem dal že okoli 
300 kg sladkorja, da so preživele. Bo morda v prihodnjem letu bolje?« — Na sliki: 

Jože Turk pri drugem domu — čebelnjaku (Foto: Polde Miklič)

Zakaj spet ni bilo vode?
Na Grmu je razneslo glavno vodovodno cev

Nekaj minut pred četrto uro zjutraj v nedeljo, 
30. julija, je pod prehudim pritiskom vode blizu 
zbiralnika na Grmu razneslo glavno vodovodno cev. 
Novo mesto je ostalo brez pitne vode tja do večera; 
do 15.30 ure, ko so okvaro popravili, je steklo v 
zemljo okoli 500 kubičnih metrov vode. škodo so 
ocenili na 100.000 Sdin.

Nedolgo zatem, ko je de
žurni pri zbiralniku sporočil, 
da je razneslo glavno vodo
vodno cev, so ustavili črpal- 
ne naprave, na Grm pa je 
odhitela ekipa, da bi odpra
vila okvaro.

Ekipa je že dalj časa dela
la, ko so začeli iz pisarne 
podjetja VODOVOD telefo- 
nično obveščati prebujajoče 
se Novomeščane, da »danes 
ne bo vode zaradi tega in te
ga«. Marsikdo obvestilu ni 
verjel, ko pa je odvil pipo. 
je glasno zaklel. Voda ni pri
tekla.

Novo mesto je bilo brez 
vode. Rezerv ni bilo, morda 
kvečjemu za dve uri. Vodo 
pa je bilo treba dati, ker 
bolnišnica, hoteli, restavraci
je in drugi niso mogli prebiti 
brez nje.

Na Grmu so pospešeno de-

V avgustu most 
v Dol. Gradišču

Material za most v Dol. 
Gradišću so abrali s prosto
voljnimi prispevki vaščanov, 
most pa bodo začeli delati, 
kot zdaj kaže, v avgustu. O 
tem delu so se vaSčani dolgo 
pogovarjali na sestankih, na- 
posed pa bodo željo lahko 
uresničili. Predvidevajo, da 
bodo most do zime uredili.

Boljša cesta 
Hruševac -  Straža
Hruševčani in Selani na

pravljajo gramoz za popravi
lo ceste proti Straži, kasneje 
pa bodo pomagali s prosto
voljnim delom. Računajo, da 
bo delo veljalo okoli 2 mili
jona S din. Denar je prispe
vala tudi krajevna skupnost.

Cenejše gramofon
ske plošče

■  V novomeški prodajalni 
ELEKTROTEHNE so znižali 
cene malih gramofonskih plošč
domačih in tujih izvajalcev 
od 1,50 Ndin do 3 Ndin, cene 
velikih plošč pa za 7 do 15 
Ndin. Uvožene plošče so ce
nejše za 5 do 10 Ndin. Zni
žali so tudi ceno hladilnikom 
YEHI na 740 Ndin, kuhalni
kom TOBI pa za 140 Ndin.

Trgovina je dobro založena 
s pralnimi stroji različnih 
7namk, novost pa je CANDY 
75.

lali, ljudje pa so zahtevali 
vodo. Vodovod so popravili 
ob 15.30, vode pa še vedno 
ni bilo. Preden so črpalne 
naprave popolnoma začele 
delati in preden je voda spet 
napolnila celotno omrežje, je 
minilo nekaj ur. Stanovalci 
iz zgornjih nadstropij mest

nih blokov so jo dobili šele 
kasno zvečer, ponekod šele v 
ponedeljek zjutraj.

V ponedeljek dopoldne so 
pri VODOVODU povedali, da 
jih je okvara zelo preseneti
la, ker so računali, da zdrži
jo cevi večji pritisk. Zaradi 
večje porabe vode v poletnih 
mesecih so namreč začeli čr
pati več vode kot običajno.

Številne okvare resno opo
zarjajo pristojne, da začno 
pripravljati vse potrebno za 
rekonstrukcijo preveč obre
menjenega novomeškega vo
dovoda.

■  KANALIZACIJA V VRH PO^
— V Vrhpolju, kjer so pred Kia
kim proslavrili 25-letmco ustanovi 
ve Gorjanskega bataljona, je n^r" 
meško komunalno podjetje ure®1 
okoli 20 metrov kanalizacije.

■  NA OTOCCL ORJAŠKE 
STERNE V ZEMLJI — Na bef*?, 
sfci čipalki na Otočcu vkopujejo 
dni dve orjaški cisterni, od kat«i 
drži prva 50.000. druga pa 20.^ 
litrov.

■  TA TEDEN NA VEL. SLA* 
NIKU — Na cesti na Velikem SH* 
n.ku so začeli pred kratkim  dew
m anjši m ost — propust. —

■  TOČA V ZDRAVILIŠČU ^
Posledice neurja s točo, ki j®, 
preteklem tednu divjalo po 
ski, je  občutilo tudi zdravilišč® 
Dolenjskih Toplicah. Debela tot 
jim  je ubila nekaj salonitnih P106 
in šip.

■  ŠKOCJAN: BREZ ODGOVO
RA! — V Škocjanu bi radi razsr^  
cestišče pri m esariji. O tem so 
pogovarjali pri krajevni skupnoe 
Lastniki so pripravljeni dati
1 j išče, delovne organizacije pa 
spevek v denarju. Na prošnjo o®* 
roma zahtevek prizadetih Škocja 
cev pristojni niso odgovorili.

■  ASFALT IZPODRIVA P*A'!
— Te dni bodo v Novem 
začeli urejati kanalizacijo na 
sovi ulici, kasneje pa bodo 
asfaltirali. Končujejo tudi Pr*Pr8\ a 
za asfaltiranje Vrhovčeve ulice. P  
kateri so letos uredili kanalizac^ • 
Kaže tudi, da bodo z asfaltom P“ 
krili k iatko ulico z G l a v n e g a  trg 
do tržnice na Prešernovem trg • 
Cvelbarjevo ulico in Društveni
90  asfaltirali pred dnevom 
slovenskega ljudstva. Kaže, d*  ̂
asfalt kmalu izrinil prah tu *  
vseh manjših ulic Novega m esta -

Četrtorazredne 
ceste opremljene
Novomeško komunalno P°j* 

jetje je nedavno opremi 
ceste četrtega reda s .
nimi znaki -  op 
tablami. U s tre ž e n o ^  os. 
predpisom o dovo^ ,- 
nem pritisku, nasilnosti m
stov dn podobne11*1

Do zdaj kar precej narejenega!
Jeseni pa skrb cestam v novomeški okolici

Novomeška krajevna skupnost je v letošnjem  
prvem polletju dala za komunalna in druga dela 
okoli 2,5 milijona S din. Kot organizatorica in sve
tovalka je sodelovala tudi pri večjih delih.
Bilo je raaln del, da jih ni ureditvi vodovodov v Cegel

krajevna skupnost podprla s 
sredstvi svojega skromnega 
proračuna. Kot soplačnicaje 
sodelovala pri ureditvi Trdi
nove ulice, asfaltiranju ulice 
med novimi bloki v Bršlinu,

Zadnji podpis: 
Novo mesto

Občanska skupščina v No
vem mestu je 13. julija po
oblastila svojega predsednika
Francija Kuhairja, da bo pod
pisal pogodbo o obveznostih 
novomeške občine do klinič
ne bolnišnice, ki jo gradijo v 
Ljubljana. Novomeška občina 
se je zadnja v nekdanjem 
ljubljanskem okraju odločila 
prepevati za gradi\)o tega 
največjega bolnišničnega cen. 
tra v Sloveniji. V štirih letih 
bo plačala 1,785.420 Ndin in 
podpisala poroštveno izjavo 
za 2,678.120 Ndin kredita, kri 
ga bo najel investitor klinič
ne bolnišnice. Seje, na kateri 
so obravnavali pomoč novo
meške občine, se je udeležil 
tudi direktor ljubljanskih kli
ničnih bolnišnic dr. Marijan 
Dular 

«

V avgustu začetek 
ob Cesti herojev

Trgovsko podjetje DO
LENJKA ima vse pripravlje
no za zidanje samopostrežne 
gia paviljona ob Cesti hero
jev. Direktor Lojze Urbanč 
je povedal, da se bodo prva 
dela začela v avgustu, torej 
čez nekaj tednov. Po načrtih 
bodo samopostrežnico letos 
spravili pod »troho.

nlci in Šmihelu ter parkiri
šča za taksije pred hotelom 
Metropol. Poskrbela je za po
pravila na lesenem mostu v 
Ragovo in manjšem mostu 
pri Kovačičevem mlinu, ure
dila škarpo pred sodiščem 
in dala gramoz za cesto v 
montažnem naselju v 2abji

ŽUŽEMBERK: 
Prvi kooperant 
s traktorjem

Polde Pasar iz Žužember
ka sodi med najbolj delavne 
zadružnike žužemberske za
druge. Sosedi vedo povedati, 
da je veliko prigospodaril, 
kar je prevzel posestvo. Na
preduje predvsem v živinore
ji in poljedelstvu. Marljivo 
nabavlja kmetijske stroje. 
Med prvimi je imel motorno 
kosilnico in motorni okopal- 
nik. Pred kratkim je kupil 
tudi nov traktor. Pasar je pr
vi kooperant s traktorjem v 
Suhi krajini. Sin Tone je že 
obrnil prve brazde s traktor
jem. J

M. S.

Šolskega sklada ni več
Družbeni sklad za šolstvo 

novomeške občine je prene 
hal obstajati že 30. juniju 
oziroma dan pred ustanovit
vijo temeljne izobraževalne 
skupnosti, občinska skupšči
na pa ga je 13. julija še for
malno ukinila, s svojim od
lokom. Skrb za vzdrževanje 
šol in drugih vzgojno-izobra- 
ževalnih zavodov v občini Je 
prevzela izobraževalna skup
nost.

vasi, na cesto Šmihel Xe ce- 
gerča vas in našm ih^sK t0^ 
ste in poti. Porabili so 
100 m5 gramoza.

V jeseni bo krajevna sKur 
nost preskrbela gramoz 
vse pomembnejše ceste, 
jih ne vzdržuje komunalo0 
podjetje. Računajo, da W  
do že v septembru začeli P°' 
pravljati ceste: škrjanče ^  
Boričevo, Gotna vas — 
gerča vas — Šmihel, v Ccse 
nici in Ragovem.

Toča je sekala tud' 
po Srobotniku

Stražo in okolico je 
s točo v juliju dvakrat PTrL 
delo: prvič v začetku rnese\.j. 
ko je uničevala poljske P 
delke, sadovnjake in ^ . 
grade, Goršetu iz HrusejjJ 
pa je strela zažgala zidaiu 
na Srobotniku. Cenilci so ir 
ogledu polj in vinogradov ^  
javili, da je škode °k0̂ ,lta) 
odstotkov. 24. julija je r r̂Lg. 
toda kot zrelo jabolko đ pf. 
la toča predvsem bila P°1lciu 
ganjih selih. Toča je sto* 
tudi več opek na streha**-

© B i š r i T f

KAVARNO 
RESTAVRACIJO 

IN KLETNO 
RESTAVRACIJO 

HOTELA g

M E T l t O P ®  j

NOVO MESTOM  
pri avtobusni P°*w
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Zakaj odhajajo nadarjeni atleti?

»>n°b°to ‘D nedelj°  bo v Subotici atletsko tekmovanje mladincev za 
•dinskj pol-al republik«. V reprezentanci Slovenije bosta nastopila 

. ^ovomeščana Zdravko Slak in Katja Močnik. Zdravko S a k  je v 
letu dosegel zapažene uspehe. Zmagal je na dveh slovenskih atlet- 
Pnrenstvih med mlajšimi in starejšim i mladinci. V njigovi panogi, 

k  » 'skoku v višino, je zmagal tudi v atletskem dvoboju Hrvat- 
Slovenija K atja Močnik je na začetku sezone obetala veliko, 

p enutno je v krizi, vseeno pa pričakujemo, da bo dosegla svoj cilj.
mora namreč 4#0 m v 1 minuti, 800 m pa v 2,20 minutah.

* slikj. Zravko Slak — v sredini — kot zmagovalec na dvoboju z 
^ c i  Hrvatske.

Novomeška atletika, ki je pred 
leti povsem izumrla, se je v zad
njem času dvignila na precej vi
soko raven, množično in kvalitet
no (deset naslovov slovenskih 
prvakov v zadnjih treh letih, več 
reprezentantov itd.). Toda v zad
njem času spet kaže, da bo s kva
litetno atletiko za nekaj časa ko
nec, kajti prvi trije nadarjeni 
atleti so že zahtevali izpisnice in 
jih  tudi dobili.

Šport v Kočevju
■  ODBOJKA — Člani Partizana 

se že pripravljajo za jesenski del 
II. republiške odbojkarske lige. 
Niso Se kompletni, ker so nekateri 
Se na dopustu, vendar večina že 
trenira. Kljub težkemu stanju za
radi pom anjkanja sredstev so se 
odločili, da bodo dokončali to te 
kmovanje, ki privablja vedno veli
ko ljubiteljev odbojke. Tako bo
mo v jeseni spet gledali kvalitet
no odbojko. V pomladanskem delu 
so bili naši odbojkarji drugi, z 
malo več sreče bi lahko dosegli 
Se več. V odločilni tekmi s Kam
nikom so ves čas vodili,

■  TELOVADBA — Ker se je v 
zadnjih letih orodna telovadba pri 
TVD Partizanu zelo kvalitetno in 
tudi množično razvila, je potreba 
po trenerjih vedno večje. Prejšnji 
mesec sta bila v Mozirju v vadni- 
ški šoli Partizana Slovenije telo
vadka in  telovadec, oba zelo na
darjena in sta na tem tečaju ve
liko pridobila. S popolni la sta se 
za vadnika pionirske vrste.

A. A.

Penko prvi, 
Šunjič drugi

Julijskega brzotum iija, odigran 
je bil v prostorih šahovskega kluba
v Novem mestu, se je udeležilo 9 
igralcev. Za prvo mesto sta se tudi 
tokrat boni* m ojstrska kandidata 
Penko in Šunjič. V medsebojnem 
srečanju Je bil Penko boljši in tako 
postal prvak. Zelo dobro je igral 
tudi Avsec, ki je izgubil samo s 
Penkom in Sunjičem. Vrstni red: 
Penko 7,5, šunjič 7, Avsec 6, Pela- 
kovič 4,5, Adamič in Ščap 3, Jenko 
2 ter Vene in Hrovatič 1,5. Jap

Kočevje: vzrok ni pomanjkanje denarja!
v&JlL “ ladinskem  šahovskem pr- 
J ^ tv u s io v e n ije  v Kopru je za

Na
3ist;

(Dolenjski Ust, 20.
vsekakor lep uspeh, za ̂ 22- ,je
mu šahistu čestitamo! mlade-

Proti neobjek-
stanja v ša- 

klub ^ £ n ^ ? .o v S S ? e .  
sJ?Ur Je veliko pripomogla Občin- 
sjr. *veaa za telesno kulturo. Za 
°d VvJ?®10 J® klub vedno prejel 
te denar, celo več kot ga
P reS ? Planiral. Tudi ObZTK ne 
Is vsako leto manj denarja
letjttTvJJskega proračuna. Po štirih 

n sedaj prvič prejela za 
Pa Polletje nekoliko m anj, kar

radi pom anjkanja denarja društvu 
ne bo treba prenehati delati. Po
jasniti moramo še sledeče: verjet
no bo treba v šahovskem društvu 
spet trše organizacijske roke in 
več discipline! Tudi če se bo klub 
povezal zaradi denarja s kakim 
podjetjem, bo le-to verjetno tudi

zahtevalo red in športno discipli
no. V bodoče bi želeli objektivnih 
poročil, pa naj bo o dništvenih 
uspehih ali slabostih. S takim po
ročanjem lahko neupravičeno trpi 
ugled organizacije, ki tega ni za
služila, v tem primeru ObZTK Ko
čevje. Andrej Arko

A l  je odšel Praznik v Koper 
flrjjs/Oje stroške, bodo pojasnili v

" “s  .«„ak  bi ObZTK zanesljivo 
Piferiv^^ar, čeprav ga društvo 
Host v w °  ne bi planiralo. Doli- 
°W sti 151 bila, da zvezo o tem

N saP '?’ ker se dopisnik ni pod- 
’ 08 bi mu pojasnili, da za

Kmetijski kombinat »ZASAVJE«* 
S e v n i c a

o b v e š č a  vse zainteresirane, da

prodaja SIVORJAVE KRAVE 
z rodovnikom
na svojem obratu v Boštanju.

Krave prodajamo vsak torek in četrtek od 7. do 11. 
ure dopoldne po izredno ugodnih dnevnih cenah, 
ker ukinjamo lastno proizvodnjo mleka.

Vse informacije dobite na živinorejskem obratu v 
Boštanju ali na upravi podjetja v komercialnem 
oddelku.

JANEZ PENCA, najkvalitetnejši 
predstavnik mladega rodu, lansko
letni prvak za mlajše mladince in 
dolenjski rekorder v-skoku v vi
šino, zmagovalec na zletu bratstva 
in enotnosti v Karlovcu, zmagova
lec četveroboja pokrajin itd ., Je 
prestopil k ljubljanski Olimpiji, 
ker bo tam  dobil popolno opremo 
in kar je glavno — nastopal bo 
lahko na tekmovanjih, na katera 
po svoji kvaliteti sodi in mu jih  
atletski klub Novo mesto ni mo
gel ali pa ni hotel omogočiti.

JANEZ USENIK je izstopil iz 
kluba, ker ga le-ta nd pošiljal na 
tekmovanja. Z rezultatom v metu 
kladiva bi bil letos v republiki 
med mladinci vsaj drugi, če ne 
prvi.

JOŽE SLAJKOVEC Je izstopil 
konec ju lija, ker ga klub ni po
slal niti na posamično prvenstvo 
SRS za mladince, kjer bi s svo
jim i rezultati (ki so pod njegovi
mi zmogljivostmi, ker je premalo 
tekmoval, da bi jih  lahko izbolj
šal) dosegel vsaj peto mesto na 
100 metrov in 4. na 400 metrov. 
Ce se komu zdijo to slaba mesta, 
naj povem, da so bile na istem 
tekmovanju tudi članice novome
škega atletskega kluba, ki so do
segle precej slabša mesta. Jože je 
bil letos daleč najboljši novomeški 
sprinter in ker Solak odhaja na 
šolanje v Mostar, Kovačič pa bo 
tekel na srednje proge, nima a t
letski klub Novo mesto nasledni
kov in bo ostal brez sprinterjev.

Mogoče bo kdo dejal, da odhod 
treh še ne pomeni konca. Toda 
kaj, če se bodo tem trem  Jutri 
pridružili drugi trije  in pojutriš
njem še 06 tali, potem je to res 
konec atletskega kluba Novo me
sto! Atleti bodo nadaljevali karie-

Kolenc in Novak -  
nasilna ponočnjaka 

na Trški gori
26. julija, okoli ene ponoči, 

sta Stanislav Kolenc, zasebni 
avtomehanik iz Trebnjega, in 
Anton Novak s Kamnega vrha 
poskusila na Trški gori vdreti 
skozi okno v hišo Antonije 
Žitnik. Ker jima je gospodi
nja preprečila namero in ju 
opozorila, naj ne kalita noč
nega miru, sta se razjezila. 
Skozi zaprto okno sta v «obo 
metala zidake, v kuhinjo pa 
sta, prav tako skozi zaprto 
okno, vrgla vinogradniški 
kol. Kolenc in Novak se bo
sta zaradi nasilja zagovarjala 
pri sodniku za prekrške, na 
sodišču pa b o s ta  odgovarjala 
za šk o d o , k i s ta  jo p o v zro č ila  
Zitnikovi.

ro po drugih klubih, ki jih  bodo 
z veseljem sprejeli. Pošiljali jih 
bodo na tekmovanja v boj za 
točke, čast in ugled kluba in Jim 
ne bo žal tistih dinarčkov.

Razumemo, da klub nima veliko 
denarja. Ne moremo pa razumeti, 
da je bilo lani od predvidenih 
sredstev porabljenih le polovica 
in so nekateri nastopali na vseh 
mogočih tekmovanjih (predvsem 
letos spomladi), drugi pa sred: 
sezone ostajajo doma in trenirajo, 
ne da bi pravzaprav vedeli čemu. 
Mislim, da lahko v imenu teh in 
tudi ostalih napišem, da se kaj 
lahko zgodi, da že drugo leto pri 
proglašavanju zmagovalcev na slo
venskih prvenstvih ne bo več sli
šati za atletski klub Novo mesto, 
če bo šlo tako naprej. Mogoče je 
komu vseeno, a  nam tekmoval
cem ni! Mnogo raje slišimo poleg 
svojega imena tudi ime svojega 
mesta, kot pa kraja, na katerega 
smo vezani le z opremo in s pot
nimi stroški, če  je torej nekate
rim  vseeno, potem lahko gremo 
vsi takoj ju tri v pisarno ObZTK, 
k jer bomo dobili izpisnico!

RAJKO V UK ADI NOVIC

Hren: občinski 
prvak v balinanju

Zaključeno je občinsko prven
stvo Novega m esta v balinanju. 
Udeležilo se ga je 16 najboljših 
posameznikov. Tako je v prvi 
drugi grupi je zmagal Hren, Vuk, 
grupi zmagal štrum bl, mladinec 
Verbič pa je izločil C vara. V 
šinič pa Je izločil Barbiča. V tre t
ji grupi sta Trinko in Staloer iz
ločila Šturme. V zadnji skupini 
sta se uvrstila v vodstvo Istenič 
in Pucelj.

Polfinalne borbe: v prvi skupi
ni je Hren premagal Vukšiniča s 
13 : 5, šta lcerja pa tudi z istim  
rezultatom. Staloer Je nato pre
magal Verbiča s 13 : 7. V drugi 
grupi je Istenič premagal Tmdka 
s 13 : 8, pa tudi štrum belj je bil 
boljši od Trinka s 13 : 9

V finalu je Hren tesno prema, 
gal štrum olja s 13 : 12, nato pa 
še štalcerja s 13 : 11. Istenič se 
je z zmago nad štrum blom  uvr- 
stil na tretje mesto

Vrstni red. 1. HREN, 2. STAL. 
CAR^3. ISTENIČ, 4. STRUMBEL, 
5. TRINKO, 6. VERBIČ. Prvih pet 
tekmovalcev se je uvrstilo na do- 
‘opeos a oq p* ‘OA^suo/uid oip[u»i 
0 avgusta, na Dobu.

Kazen za smrtno nesrečo
Okrožno sodišče v Novem 

mestu je obsodilo na 10 ~ie- 
secev zapora, pogojno za dve 
leti, Viktorijo Obad, medi
cinsko instumentarko iz Za
greba, ki je zagrešila 21. mar
ca letos hudo prometno ne
srečo pri Grmovljah, v kate
ri je lastnik avtomobila iz
gubil življenje.

Ugotovljeno je, da je tedaj 
zvečer prvič vozila avtomobil 
Renault 4 s precejšnjo hitro
stjo, da je nenadoma zavila 
preko levega roba ceste, na
kar se je avtomobil prevrnil. 
Sopotnik in lastnik avtomo
bila je bil tako poškodovan,

da je takoj umrl, avtomobil 
pa je utrpel 12.000 N din ško
de.

Obtoženka se je na razpravi 
zagovarjala, da ji nasproti 
vozeči avtomobil ni zasenčil 
luči in da jo je zmedlo tudi 
vmešavanje v vožnjo lastni
ka avtomobila. Po nesreči pa 
je bila tako prizadeta, da si
je poizkušala vzeti življenje.

Sodišče je izreklo kazen ob 
upoštevanju več olajšilnih o- 
koliščin, soproga pokojnega 
pa namerava svoj odškodnin
ski zahtevek preko 11.600 
N din iztožiti v civilnem po
stopku.

Upravni odbor 

kegljaškega kluba 
KOČEVJE
odda v n a j e m

BIFE »GAJ«
s 1. septembrom 1967 naj
boljšemu ponudniku, z 
vsemi osnovnimi sredstvi 
in drobnim inventarjem. 
Prijave sprejema gornji 
naslov do 15. avgusta 1967.
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Mopedistka je v bolnišnici
Na nepreglednem ovinku v H ras to vici pri Mokronogu 
sta se 28. julija popoldne srečala tovornjak novome* 
škega Cestnega podjetja, ki ga je vozil Franc Zorman 
in mopedistka Terezija Kolenc z Mirne, ki jo je zane
slo. Pri trčenju je mopedistka padla in se hudo ranila. 
Odpeljali so jo v bolnišnico, škode je bilo za okoli 
800 N din — Na sliki: razbitine mopeda, kri na cesti. . .  

(Foto: Jože Kržič)

»Torej je sklenjeno, ti moraš iti?«
»Saj poznate očeta!«
»O, kajpada ga poznam, da bi ga ne tako!«
»Ne žalujte, mati!«
»Ti pač ne žaluješ, tako z lahkim srcem odhajaš!« 

v sem pa dPbresa imel doma? Očetu sem trn
iP e ti, hlapca imajo; iz njih ust nisem čul prijazne 
^sede, kakor da bi jim bil ne vem kaj storil.«

»Saj tudi ti nisi bil nikdar prijazen ž njim.«
»Mati, jaz se ne morem prijaznega delati, ako ni- 

Če ne smem govoriti, kakor mislim, raje mol- 
jJ®1.’ zato sem molčal, dokler sem mogel. Ali ko sem

nesreči blizu prišel in slišal, kako so z vami rav- 
2r “> tedaj nisem mogel več molčati; in tako se je 
rodilo, kar se je moralo zgoditi prej ali pozneje.

»Ali pomisli, da je vendarle tvoj oče; sin mora 
potrPljenje imeti z očetom.«
niča” nisem prav naredil, Bog mi odpusti; ali jaz 
^ e m  mogel drugače, mati!«

^  ga je le razdražilo; °°jim se, da bo zdaj še huje.«
mislim tako mati, in to je moja tolažba; 

stto J” pa ravno to strezni, da se zavedo in 
'voznajo, kam so zagazili.«

b*.kil° tako, ali jaz imam malo
z daj, ko pojdeš ti, zdaj ga ne bo nič več 

•amo •1 vse narazen. Sama bom zdaj, čisto
sirota!«1 zapušCena> brez Pomoči, brez podpore,

uboga žena se hudo zjoka. Sin Jo tolaži: 
takr! i 6 j°kajte se, mati! Kaj menite, da je meni 
Iti ? â 1̂ ° Pri srcu? Ali zdaj ni drugega; jaz moram 

* ^ a k n it i se očetovi jezi.«
»T° vidim, ali kaj misliš početi, kam se obrniti?« 

s l u , r ajpreJ P°jdem v mesto; tam se že dobi kaka 
in s* ^  sem se nekaJ naučil in dela se ne bojim 
se ® ne sramulem nobenega, da je le pošteno. Zame 

bojte, mnti: brez skrbi bodite, Bog ve, kje 
*°veka sreča čaka.«

»Ali kaj bo tvoja mati! O, ko bi ne bilo otrok, 
vse bi pustila tudi jaz in šla bi s teboj po svetu. 
Tako pa moram ostati in trpeti.«

»Potolažite se, mati, saj se ne ločiva na večne 
čase. Bog ve, morebiti se skoraj kaj premeni; mogo
če, da me pokličejo oče sami domov, ko se jim po
leže jeza. Sćdnikov sin pri tujih ljudeh za hlapca, to 
jim bo strašna misel, meni ni to nič strašnega.«

»Ali imaš za pot in da se preživiš, dokler ne do
biš kakega zaslužka?«

Do mesta ne potrebujem ničesar; in ko bom 
tam, dalje me ni skrb.«

»Ali nekaj moraš imeti za potrebo; gotovine fci 
ne morem dati, a dam ti, kar imam. Nd, tu je nekaj 
zlatnine in srebrnine; Sćdnikova do zdaj ni, da bi 
nosila ali pa tudi samo hranila take ničemumosti; 
kaj bi mi rekli ljudje? Vzemi prodaj vse; kolikor 
potrebuješ, hrani zase, drugo mi pošlji; pripomoči 
moramo vsi, kolikor kdo more, da se poravna dolg. 
Rada bi ti dala tudi vsa svoja praznična krila, da jih 
vzameš s seboj in prodaš v mestu, meni jih ni po
treba; ali tako te ne morem obložiti, da bi bil kakor 
tovorna živaJ; pojdem pa sama v mesto, brž ko mi 
bo mogoče, in tam se zopet snideva.«

»Mati, vi ne veste, kako mi je hudo, da moram 
kaj takega slišati; tako daleč smo prišli! Vendar od
svetovati vam ne morem; storite, kakor se vam zdi,

da je treba. Samo to vas prosim, ne silite me, da bi 
vam jaz to prodajal; prehudo bi mi bilo. Hranite 
vse skupaj, in ako že mora biti, ako pojdete res sami 
v mesto, naredite s temi stvarmi, kakor se vam zdi 
prav, jaz ničesar ne potrebujem, mati!«

»Kakor berač pojde torej Sodnikov sin po svetu!«
»Ne tako, mati! Kakor mlad, zdrav in krepak 

človek pojde vaš sin po svetu, s težkim srcem pač, 
da vas mora tako zapustiti, a poln upanja, da se vse 
skoraj obme na bolje.«

»Bog daj, da se zgodi, kakor upaš, sin. Srečno 
hodi torej in Bog bodi s teboj povsod. Obljubi mi, da 
ne pozabiš nikdar in nikjer svoje uboge matere; ob
ljubi mi, da mi boš zvesto in pogosto poročal, kje 
bivaš in kako se ti godi. Ne čakaj, da bi te oče kli
cal; obljubi mi samo, da se vrneš, kakor hitro dobiš 
poročilo, da se je nekoliko potolažil, da ti ne brani 
domov!«

»Vse storim, kakor želite, mati — In zdaj pojdite 
mimo spat, pozno je že, potrebni ste pokoja. Zbo
gom, mati!«

»Zbogom, ljubi moj siij!«
P od as ta si roko; nekaj časa tako stojita molče, 

potem mati odide.
žalostna ločitev, Bog jima daj veselo združenje!

XXX
Vse mirno je bilo na trgu, vse je še spalo, samo 

petelini so dan oznanjevali, ko je Matija odhajal. 
Krepko in um o je stopal s culo na palici čez ramo. 
Nikogar ni srečaval, nikogar dohajal, to mu je bilo 
po volji. Samo konec trga je čepela stara ženica 
pred ubožno kočo ob cesti. Ko ga starka zagleda, 
pozdravi ga prijazno:

»Bog daj dobro jutro, Matija! Kam pa, kam tako 
zgodaj in pa s culo na rami?«

To vprašanje ni bilo posebno prijetno mlademu 
popotniku, ali kaj je hotel? Molčati ni mogel in la
gati se tudi ne; naravnost ji torej odgovori:

»V mesto, strina!«



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
te d e n s k u ™ , .

Petek, 4. avgusta — Dominik 
Sobota, 5. avgusta — Marija 
Nedelja, 6. avgusta — Vlasta 
Ponedeljek, 7. avgusta — Kajetan 
Torek, 8. avgusta — Miran 
Sreda, 9. avgusta — Janez 
Četrtek. 10. avgusta — Lovrenc

Dobri in skrbni teti M ariji Stro
jin  iz Clevelanda želi za praznovanje 
vse najboljše France z družino, 
Franci, Irm ica in Iranka pa jd po
šiljajo koš poljubčkov.

mmm
Ob nenadni sm rti dragega 

moža in očeta

ALOJZA POTOČARJA
železniškega upokojenca iz Bršlina
se iskreno zahvaljujeva predvsem 
družinama Hrovat in Kovačič, ki 
so nama stali ob strani v najtežjih 
urah. Nadalje iskrena hvalu Sek
ciji za vleko, predvsem tov. Legiši, 
Verbiču in Vrbincu ter železniški 
postaji Novo mesto za vsestransko 
pomoč, vsem darovalcem vencev in 
cvetja ter govorniku! Zahvaljujeva

Za sodoben
okus...

m m

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji 
Destilacija »DANA« 
MIRNA na Dol.

se tudi vsem, ki so nam a izrazih 
sožalje te r nam a vsestransko 

pomagali, 
žalujoča žena Jožefa Potočar 
in sin Slavko

Novo mesto, 96. ju lija  1967.

Ob težki izgubi dragega moža, 
odeta, brata, strica in  starega očeta

FRANCA BRUDARJA
iz Novega mesta

se zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem  in znacem, 
ki so ga v tako lepem številu spre
mili na zadnji poti, za poslovilne 
besede ob odprtem grobu, pevcem, 
darovalcem vencev in cvetja ter 
vsem, ki so nam izrazili sožalje. 
Najlepša hvala kolektivom Zdrav
stvenega doma, ELEKTRO, Okrož
nemu sodišču Novo mesto in To
bačni tovarni Ljubljana za podar
jene vence. Posebna zahvala vsem 
zdravnikom in strežnemu osebju 

Splošne bolnice Novo mesto.
Žalujoči Brodarjevi

Ob prerana in  n ep o za b n i izg u b i 
lju b lje n e g a  s in a

JANEZA STRAJNARJA
iz Ledeče vasi 

se iskreno zahvaljujemo za prizade
vanje dr. Podobniku, dr. Zoriču 
iz Šentjerneja, duhovščini, vsem 
sorodnikom, prijateljem  in znan
cem, delavcem ISKRE Šentjernej 
in vaški mladini za darovanje 
vencev. Posebno se zahvaljujemo 
govorniku za poslovilne besede ter 
vsem, ki so ga spremen v njegov 

mnogo prerani ogrob. 
Žalujoči: oče, m ati, stara
mama, sestre: Pepca, Emica 
in M arjetka

O bridki izgubi moje drage mame

MARIJE ŠURLA
iz Gor. Lakovnic št. 13

se najtopleje zahvaljujemo vsem, 
hi so ji darovali venoe in  cvetje, 
pogrebnikom in gospodu kaplanu. 
Posebno se zahvaljujeva kolektivu 
NOVOTEKS iz Novega m esta ter 
vsem, ld so jo spremili na njeni 

zadnji poti.
Žalujoča hčerka Marija i  
Matijem

n
Preklicujeva besede, ki sva jih 

govorile o Branku Pajniču iz Bu
kovice pri Ribnici, ker so bile ne
resnične. Tanko Hilda in Nežka 
Zidar, obe iz Bukovice 15, p. Rib
nica.

Janko Popovič, Sela pri Jugorju 
5, Suhor, prepovedujem pašo živine 
Jakobu Starihi iz Sel št. 6 po mo
jem vrtu in njivah, če  tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno preganjal.

PRODAM DOBRO OHRANJENO 
»Škodo 1000 MB«. Informacije 
dobite na tel. št. 21-248, Novo 
mesto

PRODAM MOTORNO KOLO BMW
250 po zelo ugodni ceni. Hostnik 
Hočevarjev trg 7, Krško.

PRODAM ELEKTROMOTOR 1,5 
KS. malo rabljen. Franc Lipar, 
Družinska vas 50, Bela cerkev.

PRODAM POSESTVO: njive, trav
nike, gozdove in vse ostalo po
slopje tudi na Logu 11, p. Mo
kronog

POCENI PRODAM nov gramofon 
»Solo« z garancijo Naslov v u- 
pravi lista (1090/(57).

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN:' poročila ob 5.15, 

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.30 In 22.00 Pisan glasbeni spo
red od 4.30 do 8.00.

PETEK, 4. AVGUSTA: 8.06 Oper 
m  m atineja. 10.15 Dvajset m inut 
p ri skladatelju M atiji Bravničarju. 
10.35 Naš podlistek — St. Ellin: 
Najboljše od najboljšega — n .
11.00 Poročila — Turistični napotki 
aa tu je goste. 12.30 Kmetijski na
sveti — Dr. Jože Rihar: Kaj Je do
prinesel k napredku čebelarstva 
mednarodni simpozij v Beogradu.
12.40 Igrajo pihalni orkestri. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.05 Operetni 
napevi 14.35 Naši poslušalci česti
tajo  m  pozdravljajo. 15.20 Napotki 
SI turiste. 15 40 Minute z velikimi 
zabavnimi orkestri. 17.05 Koncert 
po željah poslušalcev. 18.45 Kul 
tu  m l globus. 20.00 Lahko noč, ot
roci! 21.15 Oddaja o m orju in po
morščakih.

SOBOTA. 5. AVGUSTA: 8.06
Glasbena m atineja. 10.15 Odmevi 
fat slovenskih dežel. 11.00 Poroči
la —! Turistični napotki za tuje 
goste. 1120 Slovenske narodne in 
narodno-zabavne melodije. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Miljeva 
Ka6: Kako je z zavijačem in ka
parjem-. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.06 Od melodije do melodije.
15.20 Glasbeni Intermeezo. 17.06 
O rano t  kino. 17.35 Igramo beat!

PRODAM MLATILNICO, ki čisti 
tudi žito. Vprašajte pri Potokar, 
Stari trg  24, p. Trebnje.

PRODAM POSESTVO v Črnomlju, 
skupaj ala po parcelah. Inform a
cije na naslov: Janez Jankovič, 
Jankoviči 3, Adlešdči,.

UGODNO PRODAM skoraj nov m i
zarski skobelni kombinirani stroj 
51 cm širine. Mizarstvo Blatnik, 
Težka voda, p . Stopiče pri No
vem mestu.

PRODAM STAVBNE PARCELE v 
Novem mestu. Vprašajte na Cesti 
talcev 12, Novo mesto.

PRODAM OTROŠKO POSTELJICO 
z žimnico in italijansko žensko 
kolo. Naslov v upravi lista — 
(1115/67).

PRODAM NSU PRIMO, karamboli- 
lirana, prevoženih 10.000 km. Di- 
lančeva 13.

PRODAM HISO z vrtom v Žabji 
vasi. Vseljiva po dogovoru. Na
slov v upravi lista (1108/67).

PRODAM INVALIDSKI VOZIČEK 
na motorni pogon in  šivalni stroj 
»Singer« starejše izdelave. Naslov 
v upravi lista (1111/67).

KUPIM DVOBRAZNI PLUG — laž
ji — za traktor brez hidravlike, 
mehanično ročno dviganje. Po
nudbe s ceno pošljite na naslov: 
Grabrijan, Dragoši 4, p. Adlešiči,
B e la  k r a jin a .

KUPJM PARCELO za montažno hi
šo v bližim Novega m esta. Na
slov v upravi lista (1088/67).

SOSTANOVALCA sprejmem. Di- 
lančeva 13.

IŠČEM ENOSOBNO STANOVANJE 
v Novem mestu. Plačam eno ali 
dve leti vnaprej. Naslov v upra
vi Usta (1089/67).

UPOKOJENKA kupi takoj prazno 
sobo v Krškem ali bližnji oikolici 
(do 3 km). Naslov v upravi lista 
(1096/67).

IŠČEM POŠTENO DEKLE za var
stvo dveh otrok te r pomoč v go
spodinjstvu. Ostalo po dogovoru. 
Mirko Erzar, Šenčur 140 pri 
Kranju.

ZA DELNO DOPOLDANSKO PO 
MOč p n  tričlanski družini v 
Ljubljani (otrok star 8 let) nu
dim sobo, hrano in doplačilo po 
dogovoru. Zaželena študentka ali 
obiskovalka večerne šole. Naslov 
v oglasnem oddelku (1106/67)-.

GOSPODINJSKO POMOČNICO nuj
no sprejmemo k tričlanski druži
ni Inž Prelec, Kovačičeva 38, 
Koper.

IZGUBLJENI FOTOAPARAT znam
ke Praktina. pozabljen v nedeljo 
dopoldne na mizici pred kavarno 
Metropol v Novem mestu, vrnite 
proti nagradi: Vilma Erbežnik;, 
Novo mesto, Adamičeva 5.

POROČNE PRSTANE po najnovej
ši modi in vsa zlatarska dela 
opravlja zlatar. Gosposka 5, 
Ljubljana (poleg univerze).

PRODAM HLADILNIK »Himo« — 
80 literski. Cejen, Zagrebška c. 
6 a, Novo mesto

UGODNO PRODAM NSU Primo z 
vžigom na žagan j ač. Ogled v 
ELEKTROTEHNI v Novem me-

PRODAM NOVO 80-basno harmo
niko. Scanko Strugar, Gradac 18, 
Gradac v Beli krajini

PRODAM 5 PANJEV ČEBEL 
(Žnidaršič). Ivan Fifolt, Dren j e 
3, Straža

VESTNO IN SAMOSTOJNO gospo 
dinjsko pomočnico sprejmemo 
takoj k 4-članski družini. Plača 
dobra. Ing. Jenčič, Ljubljana, 
črtom irova 17.

ČE BOLEHATE NA ŽELODCU ali 
na jetrih , žolču ali črevesju, če 
vas muči zaprtje ali hemeroidi in 
vam um etna zdravila ne pomaga
jo, se posvetujte z zdravnikom 
in poizkusite zdravljenje z učin
kovitim prirodnim  sredstvom: 
rogaškim DONAT vrelcem! Za
htevajte ga v, svoji trgovini, ta 
pa ga dobi v Novem mestu pri 
HMELJNI KU — STANDARDU — 
MERCATORJU.

OBVESTI LA I
PERILO OPERE, oblačila očisti

— Pralnica in kemična čistilnica 
Novo mesto, Germova 5.

CEMENTNO STREŠNO OPEKO 
dobite takoj ali najkasneje v 10 
dneh po 85 Sdin, oziroma dostav
ljeno po 100 Sdin Ljubljana, Mila
na Majcna 47. '

G o stiln a  v B e li c e r k v i vabi na 
vrtno vesilico 6. avgusta 1967. Za- 
jedačo in pijačo preskrbljeno. Za
baval vas bo ansambel bratov Ku
har iz Kostanjevice. Vljudno vab
ljeni!

Vabimo vas na veliko vrtno ve
selico, ki bo v nedeljo, 7. avgusta 
v gostilni Roman Zorko v Družin 
ski vasi. Zabavali vas bodo Fantje 
treh dolin. Vabljeni'

Brežice: 4. in 5. 8. italijansko- 
francoski barvni film »V senci in 
kvizicije«. 6. in 7. 8. ameriški bar
vni film  »Krogla za zlikovca«. 8. 
in 9. 8. francoski film »Dnevnik 
žene v belem«.

Črnomelj: 4. in 6. 8. ameriški 
film »Čudežni svet Grima«. 8. in 
9. 8. francoski barvni film »Mary 
Santal«.

Kočevje »Jadran«: 4. do 6. 8.
ameriški barvni film »Volkovi Tek
sasa«. 7. in 8 8. ameriški barvni 
film »Krvavi kapetan«. 8. in 9. 8. 
ameriški barvni film »Kraljica Ko
lorada«. 10. 8. bolgarski film »Vi
tez brez oklepa«.

Kostanjevica: 5. 8. japonski bar
vni film  »Pirat«. 6. 8. italijanski 
barvni film  »Kapetan ogenj«. 9. 
8. laponski film »HiroSima. žalost 
m o ja « .

Mokronog: 5. In 6. 8. italijanski
barvni film »Trojanska vojna«.

Ribnica: 5. m 6. 8. mehiški bar
vni film »Orni orel«.

Sevnica: 5. in 6. 8. danski film 
»Kozel v raju«.

Sodražica: 5. In 6. 8. film »Sre
ča«.

Šentjernej: 5. in 6. 8. ameriški 
barvni film »Streljanje opoldne«.

Trebnje: 5. in 6, 8. ameriški 
barvni pustolovski film »Gospodar 
Havajev«.

Žalostno javljamo, da je 20. julija 1967 nenadoma 
umrl naš dragi mož, nadvse ljubi oče, sin, brat 

in stric

NIKO KULOVEC
iz Uršnih sel št. 111

Ob bridki izgubi se najtopleje zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sovaščanom, oddelkoma raču
novodstva in skladišča IMV, PGD Uršna sela, go
spodu kaplanu in vsem, ki ste ga v tako velikem 

številu spremljali na zadnji poti. 
še enkrat vsem iskrena hvala!

ž a l u j o č i :
žena Anica s hčerko Renatko, Francijem in Silvom, 

oče, brata In sestre.

18.50 S knjižnega trga. 20.00 Lahko 
noč, otroci! 20.30 Zabavna radijska 
igra — Claude Aveline: Rodni pot
nik na liniji U — »Skrivnosti gos
pe Coletove« 22.10 Oddaja za naše 
izseljence.

NEDELJA, 6. AVGUSTA: 6.00—
8.00 Dobro jutro! 8.05 Radijska 
igra za otroke — Friedrich Feld: 
»Harmonika potuje«. 9.05 Nadi po
slušalci čestitajo in pozdravljajo — 
I. 10.00 Se pomnite . tovariši . . .  
•a) Primo Oven — Oibi: »Noga Je 
pa le ostala«, b) Ivan Stare: 
»Gabrška gora«. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.05 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — II. 13.30 Nedeljska 
reportaža. 13.50 Kar po domače . .  .
15.50 Iz sveta opernih melodij. —
16.00 Radijska igra — Ivan Ribič
— Matjaž Kmecl: »Stopinj« v sne 
gu«. 20.00 Lahko noč, otroci! —
22.15 Sorenadni večer.

PONEDELJEK, 7. AVGUSTA:
8.06 Glasbena m atineja. 9.30 V 
svetu operetnih melodij. 10.35 Naš 
podlistek — St Ellin: Najboljše od 
najboljšega -  n i .  11.00 Poročila
— Turistična napotki za tuje gos
te. 12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Brane Matičič: Preveč in premalo 
vode v poljedelstvu Slovenije. —
12.40 Nastopa vokalni kvartet S ta
ri Ljubljančani«. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Naši poslušalci česti

tajo m pozdravljajo. 15.20 Glasbe
ni intermezzo. 17.06 Operni kon- 
oert. 18.15 Izbiramo zabavne melo
dije. 20.10 Revija Jugoslovanskih 
pevcev zabavnih melodij.

TOREK, 8. AVGUSTA: 8.05 Glas 
bena m atineja. 9.15 Počitniški poz 
dr avl. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 11.20 Slo
venska narodna 'n  zborovska glas
ba. 12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Milan Erjavec: Zboljšanje čred z 
mladimi kravami. 12.40 Dvajset 
m inut s pihalnimi orkestri. 13.30 
Priporočajo vam . . .  15.45 V torek 
na svidenje! 17.05 Iz naših koncert
nih dvoran. 18.15 Z domačimi an
sambli po Sloveniji. 20.00 Lahko 
noč, otroci' 20.30 Radijska igra — 
Edita Morris: »Cvetje iz Hlrošime«.

SREDA, 9. AVGUSTA: 8.05 Glas
bena m atineja. 9.30 Pesmi in plesi 
jugoslovanskih narodov. 10.15 Maj
hni recitali domačih solistov. 10.45 
človek in zdravje. 11.00 Poročila — 
Turisti Sni napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Lojze Hrček: Organizacija in nalo
ge raziskovalne službe v vinograd
ništvu 12.40 Polke in valčki. 13.30 
Priporočajo vam . .  14.35 Naši 
poslušalci čestitajo m  pozdravljajo.
15.20 Glasbeni tntermeezo. 17.05 
Mladina sebi in vam 18.45 Naš 
razgovor. 20 00 Lahko noč, otroci!
20.10 Hector Berlioz: Romeo in 
Julija.

ČETRTEK, 10. AVGUSTA: 8.05 
Glasbena m atineja. 9.15 Glasbena 
pravljica. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 15.30 
Kmetijski nasveti — In i. Aleksan-

OBVESTILO
O ZAMENJAVI POTRDIL 
O ZNANJU CESTNIH PROMET
NIH PREDPISOV ZA VOŽNJO 
MOPEDOV IN DELOVNIH 
STROJEV

Občinska skupščina, oddelek za upravno prav
no zadeve Novo mesto, obvešča vozni
ke, ki im ajo potrdilo o znanju cestnih pro
m etnih predpisov za vožnjo mopedov in delov
nih strojev, da ga zam enjajo za vozniško do
voljenje najkasneje do 31 12. 1967. Po 1. 1. 1968 
postanejo potrdila neveljavna in jih  ne ho 
mogoče več zam enjati.

Zamenjava se bo začela 1. otkobra 1967 v 
prostorih  UNZ Novo mesto, Jerebova ul.l.

K prošn ji za zamenjavo potrdila je  potrebno 
priložiti: zdravniško spričevalo, ki ne sme biti 
starejše več kot 6 mesecev, 2 fotografiji v veli
kosti 3,5 x  4,5 cm te r državni kolek za 5,50 Ndin.

Zdravstveni dom Novo m esto bo pričel s 
pregledi in z izdajanjem  zdravniških spričeval 
v drugi polovici septem bra 1967. VoznaM mope
dov te r delovnih strojev naj se prijavijo  na 
zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Novo 
m esto najpozneje do 10. septem bra 1967. Pri 
prijavi dobijo obvestilo o času in kraju  zdrav
niškega pregleda.

Oddelek za upravno pravne 
zadeve pri ObS Novo mesto

der Hržič: Škodljivci na vrtninah 
in njihovo zatiranje. 12.40 Anica 
čepe poje slovenske narodne pes
mi. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.05 Za prijetno popoldne. 15.40 
Poje bolgarski zbor rudarjev »Te- 
melko Nenkov«. 17.05 četrtkov 
simfonični koncert. 18.15 Turistična 
oddaja. 20.00 Lahko noč, otroci!
20.10 četrtkov večer domačih pes
mi in napevov. 21.40 Glasbeni nok
turno.

RADIO BREŽICE
PETEK, 4. AVGU9TA: 20.00-

21.15 — Obvestila — Nove plošče 
RTB — glasbena oddaja: Izbrali
ste sami, vmes — humoristična 
priloga: Tovanš, to ne zadeva te
be!

NEDELJA. 8. AVGUSTA: 11.00— 
Poročila — Uvodnik — Ta teden 
v Delavski enotnosti — Janko 
Knapič: Med zadnjo vojno na Gra
diščanskem — I. del — Za naše 
kmetovalce — Dve melodiji v raz
ličnih izvedbah — Boža čeSnovar 
nam piše iz Gozdne šolo v Bohi
nju — P obot, nimaš prednosti! — 
Pogovor s poslušalci — obvestila, 
reklame m spored kinematogra
fov. 12.30 — Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

TOREK, • . AVGUSTA: 18.00—
19.30 — Novo v knjižnici — Nove 
plošče Jugotona — Vzgojno pro 
davanje: Fiziološke osnove izloča
nja — Obvestila In filmski ko
m entar — Glasbena oddaja: Iz d i
skoteko zbirateljev plošč tujih vo
kalno- instrum entalnih sestavov«

Voznik se  je hudo 
poškodoval

26. julija ponoči se je pripetila 
prometna nesreča na cesti IH . re
da v vasi Črne pri Brežicah. Iz 
Brežic proti železniški postaji se je 
peljal z osebnim avtomobilom Ka
rel Golobič iz Sentlanatrta. V 
Črncu je iz neznanega vzroka zape
ljal na levo stran ceste, kjer je 
zadel v betonski mostiček. Pri tr 
čenju se je hudo poškodoval. Od 
peljali so ga v brežiško bolnišnico 
Na avtomobilu je za okrog 13.000 
Ndin škode..

M op ed ist  je  obleža!  
v  n e z a v e s t i

30. Julija popoldne se je iz Bre
stanice proti Senovem peljal z mo
pedom Franc Požun iz Dobrave. 
Nenadoma pa je padel po cestišču 
in obležal nezavesten v obcestnem 
jarku. Odpeljali so ga v novome
ško bolnišnico.

Nesreča na ovinku
Zvečer 23 ju lija se je pripetila 

prometna nesreča na cesti IV. re
da Šentjanž—Kal v Gobricah. Iz 
Šentjanža proti Kalu je vozil mo
pedist Jože Kuselj iz S rednika s/ 
sopotnikom Edijem  Starinom iz 
Morene. Iz nasprotne strani je pri
peljala po sredini ceste vozndoa 
motornega kolesa M arija Bregar 
iz Branka s sopotnico Marto Be- 
kovšek iz Rudne vasi. Na nepre
glednem ovinku so trčili. Kuselj 
in Bekovškova sta bila težje poško
dovana in so ju odpeljali v bolniš
nico. Na vozilih je m  okrog 2.000 
Ndin škode

Izsiljeval je prednost
30. ju lija popoldne se je pripetila 

prometna nesreča na križišču pod 
gradom v Brežicah. Iz smeri Čate
ža proti Brežicam Je vozil mope
dist Anton Prosenik iz Jesenic, iz 
smeri Brežic proti Dobovi pa je po 
neprednostni cesti privozil voanik 
osebnega avtomobila Josip Postrain 
iz Zagreba in  izsiljeval prednost, 
tako da se Je mopedist zaletel v 
zadnji del avtomobila. Pri tem je 
dobil manjše praske po roki, na 
vozilih pn je za okrog 50 Ndin 
škode.

Tesno je prehiteval
34. ju lija zvečer je na oestl IV. 

reda v Dobovi stal in popravljal 
moped Franjo Sotlar iz T rnja pri 
Brežicah. Za njim  Je pripeljal in 
obstal s  tovornjakom Slavko Va
lenčič lz Sesvet. Ko je odpeljal, 
Je vozil tako tesno mimo mopeda, 
da ga Je zadel in  poškodoval. Sko
da znaša okrog 250 Ndin.

f

Mopedist je trčil 
v kolesarja

25. julija dopoldne se je v 
Brežic peljala s kolesom MarJ^T 
Vogrinc iz Bukoška. V bližini v 
drovca ji je pripeljal n asp fO «  
levem ovinku mopedist Iv a n  i« ?  ■ 
v ec  s  Studenca pri S evn ica , »  
vozil po sredini ceste. O benem  » 
je na močno gramozirani 
neslo na levo. tako dfl ie trcli 
kolesarko.

Avtomobilist zbi'‘ La ° 
dovo delavko, nato pa 

zgrmel v prepad
p r o t i  K rki

30. ju lija se je pripetila hudfc^- 
prometna nesreča Francu 
vozniku osebnega avtomobila 
črm ošnjic. Okoli 13 ure se Je L 
ljal iz Ločne v Novo mesto. 
ovinku pri skladišču C e s tn e g a  
jetija je začelo avto z a r a d i  P j . 
like hitrosti zanašati, da je * &
njem delom zadel Pavlo F?opOV& 
Žabje vaša, delavko Iz LA®^o de 
šivalnice, ki se je p ra v i^ ^ e S 010 
sni strani ceste peljala s * aVtoin 
in jo zbil na tla. Mikec J ® nefcaj
zdrknil v prepad in  obtiča1 
metrov o d  Krke n a  bregu. ^  
s e  Je s a m o  o p r a sk a l. šk o d o  P * . ^  
o c e n ili  n a  5.000 N d in . P a v lo  Fa»J!£  
s o  o d p e lja li  s  h u d im i p o šk o d b sn *  
v novomeško bolnišnico, kjer so J 
več ur reševali življenje.

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI
vseh znamk in

KMETIJSKI 
STROJI

40.000 Sdin 
zm anjšana carina 
za pralne stroje*

VSE in fo r m a c ije  
DOBITE:
NOVO MESTO: BRACK°' 
Ragovska 7: It. telefofl* 
068-21—659 
SEVNICA: rOTER. 
Heroja Maroka 4
PEROTTI-EXPOBT
8. FRANCESOO 41. T*®

DOLENJSKI UST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske „konfarence 

Brežice Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, No 
Ribnica, Sevnioa in Trebnjo /„iuvni **

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone O o ta tt J** ^ g an , 
odgovorni urednik). Ria Bačer, Milofi Jakopec, M *^‘̂ rednlK: 
Jo te Primc, Jo« ca Teppey in Ivan Zoran. Tehnična 
M arjan Moškon . .  n a r  (5°

IZHAJA vsak četrtek -  Posam eznaštovUka->o ^  ,ta-
starih din) — Letna naročnina 20 n o v ih d^ BV?v flin ). plo?: 
rih  din), polletna 10 novih dinarjev UC00 <375?
Ijiva Je vnaprej — Za inozemstvo 37,50  novih dinarjev ^  
starih din) o® 3 ameriške dolarje -
d n  linici SDK v Novem mostu r.21-8-9 — N A f ^ V & t n i  pre- 
STVA IN UPRAVE: Novo mesto, Glaivni trg 3 v**"
S l  33 -  Telefon 21-227 -  Rokopisov in fo to g ra f  n 
čamo — Tiska: časopisno podjetje »Delo« v LJuDU«


