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IZV O Z Ž IV IN E
IN N A ŠE N O V E
NALOGE

Konjsko
meso
za izvoz?

K izvozu kmetijskih proiz
vodov iz naše republike pri
speva največ živinoreja. Lan
sko leto je znašal njen delež
68 odstotkov, v prvih 3 me
secih letošnjega leta pa celo
več kot 74 odstotkov, vendar
je nazadovala absolutno za
skoraj 20 odstotkov v prim er
javi z istim obdobjem v lan
skem letu. Za letošnje prvo
polletje to še ni izračunano.
Lani so izvozila naša izvozna
podjetja živine in živalskih
proizvodov iz naše republi(N ad aljev an je n a 3. s tra n i)

Gubčevci, pozdravljeni!
V so b o to in n ed eljo bo
po vsej tre b a n jsk i občini

JUTRI POPOLDNE V DOLENJSKI GALERIJI

razstava pionirskih fotografij
Jutri, 1. septem bra popol
dne, bodo v Dolenjski galeriji
odprli II. dolenjsko pionirsko
foto razstavo. Na njej bodo
prikazali okoli 80 umetniških
fotografij, delo posameznikov
ln pionirskih foto krožkov Iz
osnovnih šol domala vseh do
lenjskih občin. H krati bodo
odprli v galeriji tudi medob
činsko razstavo likovnih del,

Mnogo uspeha

ki so jih naredili učenci niž
jih razredov osnovnih šoi.
Razstavili bodo okoli 60 del
mladih ustvarjalcev. Razstavi
bosta odprti do sredine sep
tembra.
Razstavljene fotografije bo
do iz Novega m esta poslali še
v Ljubljano na republiško
razstavo pionirskih fotografij.

vsem otrokom, ki bodo prihodnji teden
prvič v življenju prišli v osnovne šole,
svoj dolgoletni d,rugi dom! Vse dobro
njim, ki se bodo v ponedeljek in torek
vrnili s počitnic zdravi in ogoreli v svoje
razrede ter začeli pouk tam, kjer so se
junija posloviii od knjig in zvezkov! In
veliko dobre volje, zdravja, potrpežljivo
sti ter ugodnih pogojev za delo želimo
hkrati tudi številni družini naših učite
ljev, profesorjev ter vseh drugih vzgoji
teljev, ki jim izročata dom in družba
najdragocenejše, kar imamo: oblikova
nje osebnosti mladega rodu, ki naj raste
v zdravem okolju in v spoštovanju do
dcila!

živahno: 4. sep tem b er, ob d an jim b orcem in vodite
čin sk i p raz n ik in spom in ljem slavne u d a rn e G ubče
n a u sta n o v itev slavne Gub ve brig ad e, ki je ves čas
čeve b rig ad e p re d 25 leti, visoko in ponosno no sila
bodo le to s p o ča stili še po neom adeževano zastav o re 
sebno slovesno. N a k raj, volucije in im e slavnega
k je r je b ila p re d č e trt sto  km ečkega p u n ta rja , p ris r
le tje m v tistih u so d n ih in čno dobrodošlico! D olenj
težk ih se p tem b rsk ih dneh sk a jih p risrč n o sp rejem a,
le ta 1942 u sta n o v lje n a v to p lo p o zd ra v lja in z n ji
gozdu n ad T reb eln em u- m i vred slavi nove delov
d a m a b rig ad a M atije G ub n e u sp ehe občine T reb nje,
ca, bodo sp e t p rih ite li n je ki je vsa zad n ja le ta z
n i še živeči bo rci, k o m an  n a jm a n jšim i sred stv i do
d an ti, k o m isa rji in z n je n i segala ižfedno lepe delov
m i v red prem n og i ak tiv i ne usp ehe in ki slavi svoj
občinski p razn ik sk u p a j z
sti.
S rečan je p artizan o v , n a  G ubčevci v zn am en ju n o 
še lju d sk e v o jske s svojim vih delovnih zmag!
lju d stv o m , iz k atereg a je
izšla in se z n jim vred za
v estno b o rila za svobodo
in srečn o p rih o d n o st n a ro 
da, je bilo vedno in je tu d i
zdaj n ek aj toplega, p risrč 
nega in slovesnega. N ič ni Straža, Žužemberk in Krmelj bodo septembra vključeni v jugoslovansko
n arejen eg a v tem srečan ju , telefonsko omrežje — V Novem mestu še 200 telefonskih naročnikov —
nič izm aličenega. L judje,
Mokronogu še ni odobrena pripojitev na trebanjsko ATC
p rečiščeni v trp lje n ju os
vobodilne vojne, so dali iz
ATC v Mokronogu, ki je že
V S tra ži so te dni p reizk u sili av to m atsk o telefonsko
svo jih m e st in vasi n a j
ce n tralo s 40 štev ilk am i in p etim i zvezam i z glavno montirana, pa kjub prizade
b o ljše sinove in h čere v
novom eško cen tralo . T o ATC p a bodo u ra d n o od vanju Podjetja za PTT pro
v rste borcev. G ubčevo b ri
p rli šele sred i sep tem b ra. R očno p o sred o v an je tele met ne bo še mogoče vklju
gado, v k a te ri je bilo nad
800 n eu stra še n ih p a rtiz a 
fon sk ih zvez bo v S tra ži naposled, po dolgoletnih čiti v avtomatsiko telefonijo,
ker skupnost PTT ni odobri
nov, so lju d je po D olenj
p rizad ev an jih , pren eh alo.
la tehničnega načrta za nave
skem šte li od u stano v itv e
Avtomatska telefonska cen veljala okoli 35 milijonov S zavo mokronoške ATC na
do k on ca vo jn e za svojo,
trebanjsko centralo
za »dolenjsko brigado«, trala bo za Stražo velika pri din.
čeprav v n je j n i m an jk alo dobitev, ustreženo pa bo ne
ju n ak o v iz vseh k raje v do le posameznim naročnikom,
m ovine. Z ato jo v tre b a n j
sk i občini p rič a k u je jo n e ampak — še bolj — podjet
strp n o in z veseljem že jem NOVOLES, GORJANCI
Jutri popoldne bo v Krškem na ekipno prvenstvo Jugoslaviji; v
vse zad n je tedne, ko se na in GG, ker bodo lahko hitre
— n . razred, • _ četne*
T rebelnem , v M okronogu, je utrjevali poslovne in druge videmskem bazenu plavalni del plavanju
programa
občinskih
delavskih poročamo malo več na športni
T reb n jem , n a M im i in v zveze.
športnih Iger za 1967. Nastopilo strani današnje številke.
Š e n tru p ertu , V elikem G a
bo 7 ekip, največ pa si lahko od
Delavci PTT pripravljajo te m erjenja moči obeta ekipa Kovi
b ru in Č atežu te r povsod
kjer so se zbrali trenutno
d ru g o d
p rip ra v lja jo
n a dni tudi avtomatski telefon narske,
odlični plavalci: Peter Jesenšek,
sreč an je z G ubčevci. Lepo ski centrali v Žužemberku in Štefan Kolar Mirko Kužnik in
bo v so b o to zvečer n a p ro  Krmelju. Predvidevajo, da Jože Dimeč.
slavi v občinskem sred išču , bodo tudi v teh krajih že v
V soboto dopoldne in popoldne
od 31. avgusta do 10.
bo na bazenu spet živahno: za
še lepše p a v n ed eljo do
septem bra
septem
bru
odprli
avtomatske
čelo se bo slovensko prvenstvo
p old n e n a T reb eln em in
posameznikov v kategoriji m lajših
Prevladovalo
bo dežev
telefonske
linije.
p op o ldn e v M okronogu,
pionirjev. Nastopili bodo: Ljub
no in hladnejše vreme.
k je r p rič a k u je jo n a veli
V Novem mestu bodo po ljana in Ilirija iz Ljubljane. FužiOkrog 4L oziroma 5. sep
k em lju d sk em zbo ro v an ju , večali glavno in krajevno nar > Raven, Neptun lx Celja, Ru
dar i i Trbovelj, Radovljica, Ko
tem bra prehodno izbolj
n a k a te re m bo govoril to 
per,
Prebold,
Triglav
iz
K
ranja
in
šanje.
v ariš V ik to r Avbelj, še st ATC, tako da bo možno od domači.
Dr. V. M.
preti še 200 številk telefon
do sedem tiso č ljud i.
Od nedelje do tork a pa se bo
Zato izrekamo vsem nek- skih naročnikov. Dela bodo pomerilo na Vidmu 8 klubov *a

Ne bo več treba čakati na zveze

Tri srečanja v Krškem

»SOSEDOV TONČEK« — Gornji posnetek 13-letne

Zdenke Malič z Vinice v B eli krajini si na razstavi
v N ovem m estu deli drugo nagrado s posnetkom —
»PAR VOLOV« Sonje šp rajcer iz Črnomlja. Prve na
grade za fotografijo kom isija ni podelila. Prvo na
grado za fotogram pa je dobil za »PRISTANIŠČE«
fotografski krožek novom eške osnovne šole.

ZVIŠANE OBRESTNEMERE

za varčevalce pri

HRANILNIM VLOGAM SMO ZVIŠALI OBRESTNE MERE:

PUH
NOVOMESTO

- hranilnim vlogam na vpogled: od 5 % na
• vezanim hranilnim vlogam nad 12 mesecev:
od 6 % na
- vezanim hranilnim vlogam nad 24 mesecev:
od 7% na

DOLENJSKI BANKI IN HRANiLNIClf
NOVO MESTO«

ZVIŠANJE OBRESTNE MERE velja od 1. avgusta 1967 dalje. —
Vključite so tudi vi v Širok krog varčevalcev pri domači področni
fv,nw1 u vam najugodneje obrestuje vse hranilne vloge! — POSLU
ŽUJTE SE TUDI VKAPkEJ UGODNOSTI, ki ram jih nqdi Dolenjska
h^nv. ja hranilnica v Novem mestu pri namenskem varčevanju: za
kreditiranje kmetov — proizvajalcev ( a nakup, gradnjo ali obnovo
gospodarskih poslopij, za nakup strojev in strojnih naprav, sa ob
oovo sadovnjakov to vinogradov,
nakup plemenska fcvlne!) m ta
posojila n poepeftervanje turizma, zasebnega gostinstva ta obrti!

j

NAŠA BODOČNOST
je v moderno organizirani nacionalni in
politični slovenski skupnosti v okviru
Jugoslavije
(4)
roznost pri uresničevanju in
izvrševanju tistih samoupravljavskih odločitev in sklepov,
glede katerih smo se dogo
vorili in jih sprejeli.
Nato je Stane Kavčič govo
ril o izdelavi dolgoročnega
program a razvoja slovenskega
gospodarstva. O tem vpraša
nju so govorih na eni prvih
sej izvršnega sveta. Gre za
to, da ne bo še naprej vsaka
panoga zase pripravljala plane
o tem, kako se bo razvijala,
potem pa bo uresničitev pla
na odvisna od tega, če bo
dobila dovoj kreditov. Gre za
to, da te plane, programe
uskladimo ter proučimo, s
katero tehnologijo, s kakšno
produktivnostjo imamo per
Smo za dosledno
spektivo na mednarodnem tr
izvrševanje sklepov žišču.
Izhajati
moramo
iz spoznanja, da je jugoslo
in dogovorov
Priča smo nevarni stihiji, vansko tržišče sestavni del
da se dem okratičnost, širina mednarodnega tržišča.
in tolerantnost, ki vladajo v
Drugi važen element dolgo
fazi pripravljanja sklepov, ročnega razvoja je to, da
predpisov, prenašajo tudi v gospodarske projekcije uskla
fazo izvrševanja teh predpi dimo s sociološkimi, kultur
sov itd. Tu nas verjetno ča nimi, znanstvenimi, in drugi
kajo težki napori, da se bo mi družbenimi premiki pri
mo naučili temeljito ločiti nas in z razvojem tudi na
po notranjih odnosih, po rit tem področju.
mu, po duhu, po delovnih na
vadah, po delovnih metodah,
Potrebna bo
obdobje priprave sklepov (te
ga bo treba najbrž še razteg
prerazdelitev
niti, uveljaviti še večjo de
m okratičnost),
od
obdob narodnega dohodka
ja njihovega izvrševanja. Tu
v korist
pa najbrž ne bi smelo biti
kolebanja,
odstopanj, poga
superstrukturi
janj,
dem okratičnosti, tole
Pri tem je Stane Kavčič opo
rantnosti, pač pa še več od
ločnosti, konsekvenc in od zoril na vprašanje, ki posta
ja čedalje bolj pereče in s
govornosti.
katerim se bomo zlasti pri
Tu sifto in bomo v izvrš hodnje leto srečali. Gre za
nem svetu za čvrsto roko, če to, da bo brez dvoma po
prav se mnogi boje tega ter trebna določena prerazdelitev
mina in je nekoliko kompro nacionalnega dohodka v ko
m itiran. Ne za čvrsto roko bi rist superstrukture. V nego
rokracije, etatizma in centra spodarski sferi se je akumu
lizma, ampak za čvrsto roko liralo toliko težkih nasprotij
izvrševanja tistih sklepov, za (vsa pa so zvečine m aterial
konov, predpisov in odloči ne narave), da postaja to
tev, ki smo jih tu ali tam, eden poglavitnih političnih in
na ta ah drugi način sprejeli ideoloških problemov. O tem
in se zanje dogovorili.
bodo tekle razprave v sk u p
ščini in v izvršnem svetu.
Pri tem bo treba uveljav
Brez m aterialnih premikov
ljati tudi nekatere konsek
vence, ki bodo lahko za m ar tu ne bo šlo. Pri tem gre na
sikoga tudi neprijetne. Ne prim er za financiranje šol
mislim, da je treba začeti z stva. Ne mislim, je dejal Sta
lovom na čarovnice. Zlasti ne ne Kavčič, da ga je treba še
pomeni to etatizma ali pa naprej ekstenzivno širiti; na
uveljavljanja nekakšnih kitaj robe, treba ga je zaustaviti
skih projekcij »pravičnega in pri nadaljnjem širjenju, ga
uravnilovskega socialističnega notranje selekcionirati in ra
reda«, am pak samo učinkovi cionalizirati. Toda tisto, kar
tost, ekspeditivnost in rigo ostane, je treba spraviti na

ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED
ZDA in ZSSR sta na ženevskih
razorožitvenih pogajanjih, ki se
vlečejo kot jara kača, končno le
storili korak naprej. Objavili sta
skupni načrt sporazum a o prepo
vedi širjenja jedrskega orožja. To.
da kljub tem u, da si ves svet tako
zelo želi m iru in varnosti, k čem ur
bi ustavitev jedrske oboroževalne
tekm e m očno prispevale, am eriškosovjetski potezi vendarle ni sledil
splošen aplavz, am pak prej sploš
na zadržanost in nezaupljivost.
Vzrok je pač v tem , da je skupni
načrt zelo »luknjast«. R es bi sicer
zaprl vrata do jedrskega orožja ti
stim državam, ki ga doslej še ni
m ajo — če bi ga seveda sprejele,
kar pa ni tako gotovo, vsaj za vse
ne — ne vsebuje pa nobenih jam 
stev, da bodo tudi velesile stopile
na pot om ejevanja jedrske oboro
žitve in tudi ne jam stev, da bi jih
kdo lahko nadzoroval. Skratka, na
črt sporazum a, takšen kot je zdaj,
nalaga obveznosti le nejedrskim
državam, ne pa tudi tistim , ki je
drsko orožje že im ajo. Pri tem pa
je povrhu še jasno, da bi tak spo
razum podpisale od jedrskih držav
le ZSSR, ZDA in Velika Britanija,
ne pa tudi K itajska in Francija.
Kakšen dobronam eren naivnež
bi ob vsem tem m orda rekel, da
je nejedrskim državam pač lahko
vseeno ali jim dovolijo uporabljati
jedrsko energijo v vojaške namene
ali ne, zlasti če nim ajo namena de
lati lastno atom sko bombo. Ven
dar stvar le ni tako preprosta. Me
ja med m iroljubnim in nem iroljub
nim izkoriščanjem jedrske energi
je je dokaj nejasna, pom en jedr
ske energije pa je že danes ogro
men — in bo iz leta v leto večji
— ne le v čisto znanstvenem smislu, ampak tudi na številnih prak
tičnih področij. Preučevanje, izko
riščanje in uporabljanje jedrske
energije postaja vse važnejše za
gospodarski
razvoj
posam eznih
držav in če bi distvarili nekakšen

če se bodo
stvari postavljale tako, po
tem najbrž ne moremo naj
ti skupnega jezika. In izvrš
ni svet bo v tem pogledu go
tovo prišel v naslednjem ob
dobju z nekaterim i morda
nekoliko neprijetnim i predlo
gi. Lahko računamo, da bo
mo pri nekaterih naleteli na
nerazumevanje, ker se bo
zdelo, da načenjamo neke
»tradicionalne
vrednote«. V
duhu
sodobnih reform nih
spoznanj bi bil najbrž nuj
no potreben selektiven po
gled na vsako občino in vsa
ko delovno organizacijo po
sebej.
x

dostojnejšo raven m aterialne
ga funkcionalnega življenja.
Tisto, kar bo ostalo, naj za
živi normalno življenje in od
tega zahtevajmo potem tudi
rezultate.

Znova bo treba
uveljaviti nekatere
elemente
solidarnosti
do družin
z več otroki
Drug prim er je socialno
m
zdravstveno
zavarova
nje. Danes se borimo za to,
da se osnovni regulativi soci
alnega zavarovanj ar prenesejo
na republike, p ri tem pa se

»jedrski monopol«, tako da bi le drsko energijo za m iroljubne na
velesile lahko žele k oristi od pre mene.
V glavnem m estu Sudana, Kar
učevanja in izkoriščanja jedrske
energije, bi bile m očno prizadete tumu, se je v torek začel arabski
m noge države, ki si prizadevajo in »vrh«, na katerem so zastopane vse
si veliko obetajo od m iroljubne arabske države, večina s svojim i
uporabe jedrske energije. Zaradi šefi držav, nekaj pa s posebnim i
teh pom islekov, ki po eni strani predstavniki šefov držav. Znano
grozijo škodovati nejedrskim drža je, kako dolgo so pripravil' ili ta
vam, po drugi strani pa puščajo sestanek in kako težko je šlo. Ven
svobodne roke jedrskim državam, dar pa to ni tako slabo znam enje.
Oster boj m nenj ob sedanjem vrhu
namreč kaže, da so arabski držav
niki po vojni z Izraelom , ki je tako
hudo prizadela arabski svet, posta
li m odrejši in bolj odgovorni. To
pravim o zato, ker podobni sestanki na »vrhu« v preteklosti niso bili
redkost, š e fi arabskih držav so se
zbrali, se v vsem strinjali in se o
vsem dogovorili v najlepši slogi,
potem pa se razšli in takoj poza
bili na skupne sklepe ter sp et de
lali vsak po svoje. Prav ti spori,
ki sm o jim bili priče pred sedanjim
vrhom pa kažejo, da tokrat vlada
zadeva om enjeni načrt sporazum a zavest, da se ni m ogoče zbrati sa
na toliko ovir in nezaupanja,
mo zaradi »lepega videza« in na
čeprav ta negativna stran sov- govoriti kup besed, ki nikogar k
jetsko-am eriškega
načrta
precej ničem ur ne obvezujejo. Arabski svdt
bode v oči, je pa vendar tudi dru se v sedanjem trenutku m orda bolj
ga, bolj sprejem ljiva stran. Skup kot kdajkoli poprej zaveda odgo
ni načrt nam reč zelo zgovorno do. vornosti in zato ni pričakovati vi
kazuje, da se obe velesili le zave soko donečih skupnih fraz. Prej je
data, da je treba nekaj storiti, da pričakovati nesoglasja in ostre po
bi vsaj delno zajezili vedno večjo lem ike. To je sicer m nogo bolj te
nevarnost jedrske katastrofe. Ne žavna pot, toda tudi bolj obetajo
dvomno si niti ZDA, niti ZSSR ne ča, kajti zavzetost, ki jo kažejo,
želita, da bi prišlo do direktnega obljublja, da bo šlo tokrat za več
spopada m ed njim a, ker se obe kot sam o b esed e/ Sicer pa nim a
zavedata, da bi bil to njun skupni sm isla napovedovati, ko pa se je
konec in kadar pravita, da si tega konferenca kom aj začela in še ne
res ne želita, lahko m irno verjam e vem o nič konkretnega. H očem o le
mo njuni iskrenosti. V želji izogni poudariti, da je v neslogi, ki je to
ti se direktnem u spopadu je njun krat* javna, več zam etkov realistič
skupni interes in prav zato lahko ne skupne arabske politike, na ti.
upamo, da b osta končno le poiskali stih področjih kjer je skupna poliin našli takšno rešitev, ki ne bi tika sploh m ogoča, kot pa jih je
zadovoljila sam o njiju, ampak bi bilo na prejšnjih vrhunskih sestan
bila sprejem ljiva tudi za vse tiste kih, ki so jih kom ajda jem ali resno
države, ki sicer ne m islijo delati in ki so služili le kot tribuna za
atom skih bomb, ki pa vendar želi navidezno slogo in doneče besede,
jo in im ajo pravico izkoriščati je ki jim niso sledila dejanja.

Simbolični
korak naprej

moramo jasno zavedati, da,
če te pristojnosti dobimo, bo

V skrbi za javni red
in m ir n a s je t e m p o
kojnin in prevesti stare po sodobnega življenja
kojnine. Nesorazmerja, ki vla
skoraj prehitel
dajo danes med starim i in

mo morali nekaj storiti; izve
sti bo treba valorizacijo po

novimi upokojenci, so ne
vzdržna. Pri otroških dodat
kih smo neko£, rekel bi, ce
lo pretiravali. Zdaj pa smo
se temu skoraj popolnoma
odpovedali. Mislim pa, da si
slovenska družba s takšno
populacijsko rastjo, kakršno
ima, tega ne bi smela dovo
liti. Ne bi smeli ostati še na
prej prekrižanih rok. Po
trebno bo znova uveljaviti ne
katere elemente solidarnosti
do otrok, do družin z več
otroki.

Naslednje takšno vprašanje
je skrb za javni red in mir.
Tu nas je tempo sodobnega
življenja skoraj prehitel. To
se nam zlasti pokaže ob ka
kih" večjih nesrečah, raznih
dogodkih v prom etu itd. V
zraku visijo kritike, da soci
alizem in. naša oblast nista
bila sposobna teh vprašanj
rešiti, da vladata anarhija in
nered in da varnost in nedo
takljivost državljana nista do
volj zaščitena.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
■ KMALU DVAJSETMILIJONTI PRE
BIVALEC JUGOSLAVIJE. V zveznem zavo
du za statistiko napovedujejo, da se bo m ed
27. 8. in L 9. 1967 rodil dvajsetm ilijonti pre
bivalec Jugoslavije. To bo po svoje za čas
nike zelo m ikaven dogodek in vsak novinar
si želi, da bi prvi predstavil dvajsetm ilijontega prebivalca Jugoslavije. Komu se bo
rodil? To ne bo tako lahko ugotoviti, kajti
v Jugoslaviji se vsak dan rodi povprečno
okoli 1064 otrok in vsako uro okoli 50. Pri
izbiri otroka, ki bo zaokrožil številko dvaj
setih m ilijonov, bo odločala m inuta.
Zadnjega junija leto s je štela Jugoslavija
19 m ilijonov 960 tisoč prebivalcev. V dveh
m esecih bo torej 40.000 prebivalcev prira
stka.
Tudi naše glavno m esto Beograd se po.
časi bliža m ilijontem u prebivalcu. Ko se
bo to zgodilo — pravijo, da ne bo treba
več dolgo čakati — bom o naposled lahko
rekli, da im am o vsaj eno m ilijonsko m esto.
Tudi to je nekaj.
H TITO NA BRDU. V Slovenijo je pri
spel v ponedeljek. Pred tem je bil na Bri
onih, kjer je sprejel generalnega sekretarja
KP Francije VValdecka Rocheta, ki se m udi
na obisku v Jugoslaviji. V isoki gost je obi
skal nekatere slovenske kolektive in se z
delavci pogovarjal o problem ih samoupravljanja, reform i in drugem.
■ ZBOR III. ŠTAJERSKE BRIGADE
VDV. Partizansko slavje je bilo na Vrheh
nad Trbovljam i. N a zborovanju je govoril
zvezni poslanec B ogo Gorjan. Potem k o je
opisal pom en delovanja enot VDV, je go
voril tudi o sedanjosti. Poudaril je, da m o
rajo b iti nekdanji borci povsod tam , kjer
živijo in d d a jo , aktivni in prizadevni, kot
•o b ili t najtežjih dneh naše revolucije.

■ SPROSTITVE CEN NISO IZRABILI
ZA PODRAŽITEV. Letos julija se je znova
povečalo število izdelkov n aše industrije, ki
jim podjetja prosto določajo cene. Po iz
kušnjah iz prejšnjih let bi človek pričako
val, da bodo podjetja izrabila to priložnost
in podražila svoje izdelke. Pa se to ni zgo-

Dvajset milijonov
nas je
diio. Na tem elju cenikov, k i so jih poslale
gospodarske organizacije, so ugotovili, da
so le redka podjetja podražila svoje pro
izvode. Več je takih podjetij, ki so svoje
izdelke pocenila ali pa so cene ofetale na
prejšnji ravni. Sedanja sprostitev cen je
bila potem takem uspešnejša od tiste v
lanskem letu.
B AKCIJA PROTI »MIŠJI BOLEZNI«.
Posledica »m išje ofenzive« v B osni in dru
god niso sam o uničeni pridelke. M iši pre
našajo tudi nalezljivo bolezen, pravijo ji
»m išja bolezen«. Prvi bolnik, žrtev te bolez.
ni, že nekaj dni leži v bolnišnici v Plevljah.
Zdravstveni organi so že pripravili načrt o
zatiranju te nalezljive bolezni.
■ LETOŠNJI JESEN SK I MEDNAROD
N I ZAGREBŠKI VELESEJEM bo od 7. do
17. septem bra. N a njem bo sodelovalo 6000
razstavljavcev iz 55 d riav. R azstavljali bodo
na 170.000 kvadratnih m etrih razstavnih po
vršin.

Tudi vinski sejem v Ljubljani je že pri
pravljen. Odprli ga bodo 1. septem bra. Tudi
letos bo m očno privlačna javna pokušnja
vin, ki bo v spodnjih prostorih velike kupolne dvorane vsak dan od 10. do 19. ure.
■ V NEDELJO MNOŽIČNO ZBOROVA
NJE OBRTNIKOV. V Dobrni se bodo 3.
septem bra sešli obrtniki iz vse Slovenije,
da bi se pogovorili o aktualnih vprašanjih
terciarnih dejavnosti družbenega in zaseb
nega sektorja obrti. Zborovanje bo pod po
kroviteljstvom Gospodarske zbornice SR
Slovenije. Nanj so povabili tudi obrtnike
iz drugih republik in sosednje Avstrije.
■ ZAKAJ N I VEG RUBRIKE »NAROD
NOST«? Ko so m atični uradi dobili nove
knjige in nove obrazce za rojstne liste, so
ljudje brž opazili, da v njih ni več rubrike
»narodnost«. O tem se je v javnosti razvne
la živahna razprava. Pokazalo se je, da je
to sprem em bo prinesel novi zakon o ma
tičnih knjigah, ki je pri naštevanju rubrik
izpustil narodnost. Iz obveščenih krogov
sm o izvedeli, da se bo republiška konferen
ca SZDL zavzela za vnovično uvedbo rubri
ke »narodnost«.
■ IZVRŠNI KOMITE CK ZKS O NOTRANJEPOLITIĆNIH
VPRAŠANJIH. Na
zadnji seji, ki ji je prisostvoval tudi Mijalko Todorovič, sekretar IK CK ZKJ, je
izvršni kom ite obravnaval aktualna notra
njepolitična idejna in politična vprašanja
v luči zaostrene m ednarodne politične situ 
acije. N a seji so poudarili nujnost še od
ločnejšega boja kom unistov in vseh dru
gih naprednih sil proti vsem poskusom re
akcionarnih krogov dom a in v svetu, da bi
ov»rali razvoj saro<m*>ravl?anja in sociali
stičn e dem okracije pri nas.

rKRATKEj Z RAZNIH STRANI
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ČISTKA MED GRŠKIMI URAD
NIKI — Vojaški režim v Grčiji Se
naprej odpušča »nelojalne« urad
nike, med katerim i je tudi več
uslužbencev m inistrstev ln držav
nih ustanov. Zdaj izvajajo med
državnimi uradniki anketo, pri ka
teri m ora vsak podpisati izjavo,
da so kom unisti protlljudski ele
m enti in da se bo boril proti
njim . Dati m orajo tudi podroben
življenjepis, v katerem m orajo na
vesti, ali so sami ali kdo iz njiho
ve družine sodelovali v boju pro
ti Nemcem v zadnji vojni.
V
VENEZUELI SO UJELI KU
BANSKEGA OFICIRJA — Venezu
elska vlada je sporočila, da so
ujeli nekega kubanskega oficirja,
ki je na skrivaj prišel v Venezu
elo, da bi tam uril gverilce, ki
se že dolgo borijo proti venezuel
skemu režimu.
BOJI Z UPORNIKI V RODEZI
JI — Na področju rodezijskega
m esta Balavajo blizu meje z Bečuano, je prišlo do upora proti
rasističnem u režimu v Južni Ro
deziji, Smithova vlada je proti
upornikom poslala vojsko, ki je
v hudi bitki blizu Balavaja men
da ubila 24 upornikov. Podrobnih
vesti za zdaj ni.
DEVETNAJST 2RTEV POPLAVE
— V ponedeljek je po hudem na
livu prišlo do poplave na področ
jih Niigatu, Fukušimu in Jamagatu na Japonskem. V poplavi je
bilo devetnajst ljudi m rtvih, 45
pa jih je izginilo.
KONFERENCA ZUNANJIH MI
NISTROV — V ponedeljek se je
v Paragvaju začela konferenca zu
nanjih ministrov Mehike, Brazilije,
Argentine, Venezuele, Kolumbije,
Ekvadorja Peruja, Čila, Urugva
ja, Bolivije in Paragvaja. Ministri
razpravljajo o gospodarskem zdru
ževanju latinskoameriških držav.
HUDO LETO ZA URUGVAJ —
To južnoameriško državo so v
zadnjih mesecih zaporedoma priza
dele izredno hude poplave in su
še, ki so povzročile več kot 100
milijonov dolarjev škode. Z a r a d i
poplav In suše Je poginilo okrog
milijon glav goveje živine ln mi
lijon in po) ovac. Močno so bil*
prizadeti tudi pridelki, tako da
se je država znašla v hudi gospodarski krizi.
INCIDENT V KOREJI — Na
meji med Južno in Severno Kore
jo je v ponedeljek zvečer priSl°
do streljanja. Pri tem so bili ubi
ti dva Južna Korejca in en Ame
ričan.
POPLAVE V INDIJI — Nepre
stano deževje zadnjih dni, Je po
vzročilo velike poplave v severni
Indiji. V državi Utar Pradeš J®
29 ljudi utonilo, okrog 200.000
kmetov pa Je ostalo brez streheAFRIŠKA KONFERENCA »N*
VRHU« — Od 11. do 14. septem
bra se bodo v glavnem mestu
Konga Kinshasi zbrali Sefi
šklh držav, članic organizacije a in
&ke enotnosti.
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to pripuščali. Ker se bo s
Evrope je zaposlenih sedem
NOVO
M ESTO
KZ Novo m esto
povečano mehanizacijo zmanj
milijonov tujih delavcev. Naj
ke: goveda (vse vrste živih
več iz Španije, Portugalske,
Boved, meso in sveže mleko)
Reja konj je cenejša kot šalo število konj, bo treba
Grčije, Italije, Turčije in se
za 205 milijonov N din, v le reja drugih vrst živine: ko misliti na to, da bodo konjeverne Afrike. V Švici je 10
tošnjem prvem polletju pa nji jedo lahko ono krmo, ki kastrate zamenjali s kobila
odstotkov zaposlenih tujcev.
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Največja težava za tujce je
N din. Izvoz goved se je to predvsem goveda; žrebeta ne mu številu konj možno ime
s r a j c e v m o d e r n ih d e s e n i h in k ro jih !
jezik. Le vsak sedmi tuji de
rej povečal za 21 odstotkov, stanejo (dokler sesajo) tako- ti več kobil in tako bi lah
lavec zna jezik države, v ka
č® ga primerjamo s polovico rekoč nič, ker se kobilje mle ko imeli tudi več žrebet. Za
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Kmetijska zadruga Novo
za 60 odstotkov več v primer predstarterjev ter krepkih kr njice ali Kočevje) bi lahko
in Mokronog Vik M e d n a r o d n i s e je m
javi s polovico lanskega leta. mil, za katere izdajamo sicer organizirala pitališča žrebet mesto je v zadnjih letih Trebelno
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sar
Gubčeve
brigade, in čla
ni
za
delo
ali
pleme,
prav
170
motornih
kosilnic.
Kosil
izvoz konj za 21.7 odstotka. Cene pitanih žrebet in
Od
22. septembra do 5.
na pripravljalnega odbora za
Na tretjem mestu našega iz konj, pa tudi delovnih konj, tako pa bi organizirali pita nice so uvožene, zadruga pa proslavo
oktobra bo v Novem Sadu že
te
brigade
Franci
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v
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s
privatni
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je
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z
deviznimi
voza so bili prašiči (živi, za so zelo visoke. Da se reja in
tradicionalni sejem lova in
mi rejci. Prav zdaj se zače sredstvi, ki jih je ustvarila s Kolar in Sergej Vošnjak. Za ribolova, ki bo letos združen
klani in meso) in sicer z 22 pitanje
nimali
so
se,
kako
potekajo
konj
izplača,
vidimo
bilijoni N din, letos pa so po tem, da ni padlo število nja odkup oz. prodaja odstav prodajo živine na tujih trži priprave za zbor Gubčeve z veliko razstavo lovskih tro
ljenih žrebet, v jeseni po ščih.
zastopani le z 9,6 milijoni. konj
brigade, M bo v nedeljo 3. fej. Sodelovalo bo veliko or
kot se je pričakovalo končanih poljskih delih pa
Izvoz prašičev je padel za in želelo,
septembra. Goste sta sprem ganizacij in posameznikov
ker
so
rejci
uvide
Pribl. 23 odstotkov. Perutni li, da se to delo izplača. Kjer starejših konj. V kolikor pri
1 5 -w a tn e ž a r n ic e
ljala predsednik občinske iz 33 držav Evrope, Azije,
ca in kokošja jajca so dala so žrebci na razpolago, je manjkuje domačih žrebet, jih
skupščine Trebnje Ciril Pe Afrike in Amerike. Na raz
s p e t v p ro d a ji
J&ni 1,1 milijonov, letos pa vsako leto večji pripust ko je še možno kupiti na Hrva
vec
in sekretar občinskega stavi lovskih trofej bo raz
škem.
Odkupovali
bi
žrebeta
le 160.000 N din. Tu je padel bil. Do tega spoznanja pa še
Novomeška ELEKTROTEH komiteja
ZK v Trebnjem Ro stavljenih precej zelo redkih
obeh
spoloiv;
boljše
žrebičke
izvoz kar za 66 odstotkov.
NA je dobro zalozena z raz man Ogrin.
primerkov ulova
ni
prišla
skoraj
nobena
kme
bi lahko redili za bodoče novrstnimi žarnicami. Navad
Iz teh skopih številk je raz
vidno, da so dala lansko le tijska zadruga oz. posestvo. plemenske kobile in bi jih ne žarnice lahko dobite od
to goveda od vseh vrst živa S tem bi se jim odprlo novo nato zamenjevali s kooperan 15 W do 500 W, medtem ko
li 75,4 odstotka pri izvozu ži področje dela in mnogim pri ti za starejše kobile, katere imajo kripton žarnice po 25,
vine, konji 14,6 odstotka, pra vatnim rejcem bi omogočili bi pa spitali. S tem bi hkrati 40, 60 in 100 W. Reflekte ima
šiči 8,2 odstotka, perutnina nov vir dohodkov. Le KZ pomladili čredo kobil, ki so jo 75, 100, 150 in 250 W ter
0,1 odstotka. Za izvožene ko- Novo mesto se je na Dolenj poprečno že starejše. Druge 250 in 400 W infrasol žarni
11je smo dobili lani glede na skem za to prva odločila. Za žrebičke in žrebčke bi pitali ce. žarnice VTF za zunanjo
razmerje števila konj proti čela bo z lastnim pitanjem do starosti 10 oz. 12 mese razsvetljavo imajo 125, 250 in
številu goved 221 odstotkov 150 žrebet v svojem obratu cev. Starejše konje pitamo 400 W. Prav tako dobite v
več (konj je bilo le 8,6 od v Zalogu, začela bo pitati v 1 do 2 meseca. S tem znat prodajalni 20 in 40 W fluore
stotka v primerjavi s števi- kooperaciji s privatnimi rej no dvignemo kvaliteto mesa scentne cevi, kontrolne in si
tom goved), v primerjavi s ci konje in žrebeta, nabavi in s tem seveda tudi ceno. gnalne žarnice za gospodinj
Prašiči pa za 446 odstotkov la pa bo tudi več plemen JJeveda je važen pravilen na ske aparate ter 24-volitne žar
čin pitanja, tako da žival s nice za delavniške svetilke.
več. Tudi številke letošnjega skih žrebcev.
čimmanjšimi stroški čimhitreizvoza povedo, da je bilo tu
je spitamo in je tako seve
di letos največje zanimanje
Kako lahko kmalu
da tudi zaslužek večji. Zato
možnosti za izvoz konj in
vzredimo
več
konj?
bo važno vpeljati instruktažda so tudi letos prispevali
S e jm iš č a
k°nji relativno največ pri iz Izvoz konj je po mnenju no službo pri kooperantih.
vozu živine. Izvažamo največ strokovnjakov in izvoznih
Pitane klavne konje, de podjetij perspektiven, ker je
N a s e jm iš č u
Pomoč veterinarjev
loma delovne konje in ne poraba konjskega mesa v sve
n ič p o s e b n e g a
kaj športnih konj, pa tudi tu vedno večja, prav v teh Pri vsem tem bo važno so
državah pa pada število oz. delovanje oz. pomoč veteri Na ponedeljkov sejem za
konjsko meso.
je padlo število konj, ki bi narske službe, ki bo poleg prašiče v Novem mestu so
*
Konji - najzanimivejše bili dobri za zakol. Tudi pri drugega morala začeti orga pripeljali kmetovalci 698 puj
..
i
nas se bo povečala poraba nizirati načrtno zatiranje za- skov, prodali pa so jih samo
izvozno blago
konjskega mesa, ker so se jedalskih bolezni, kar je po 415. Kupci so bili največ iz
Ge so konji najzanimivejše že mnogi ljudje znebili ne
vsakega rentabilnega pi okoliških krajev in občin. Ce
izvozno blago izmed vseh osnovanoga predsodka, da bi goj
tanja. Veterinarji se bodo ne se od zadnjega sejma ni
vrst živine in število izvože uživali to vrsto mesa. Ce je morali
pobrigati, da se bo
spremenile. Za manjše pra
nih konj iz leta v leto raste, torej položaj tak, potem je dvignila plodnost kobil, ki je so
so zahtevali 8.000 do
nastane vprašanje, ali je to dolžnost da izkoristimo vse sicer v kmečki reji zelo niz šičke
14.000
S
din, za večje pa 15.
ie začasna konjuktura, ali možnosti ki jih imamo, da ka (le 50 odst.), se pa da s tisoč do 27.
T e m u ni t r e b a n a m e n s k o v a r č e 
tisoč S din.
86 nam to izplača in kaj mo- bi povečali vzrejo konj. Zato sistematičnim delom znatno
v a ti, to d a č e h o č e te k aj v e č k o t
farno napraviti, da bomo iz bi morali v prvi vrsti pre
Potrebno bo ljudi
b i li vse možnosti in tako skrbeti, da bi bilo na razpo dvigniti.
g n e z d o n a v e ji, z a č n ite n a m e n 
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V
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so
s k o v a r č e v a ti ž e t a te d e n !
in hkrati več zaslužili.
teh pa je zdaj na Dolenjskem kobil, žrebet, itd.
pripeljali kmetovalci na bre
zelo malo in so celi predeli
sejem 635 pujskov, toda
Po svetu pojedo vedno brez žrebcev. Propagirati bo S takim načrtnim delom žiški
zanje ni bilo posebnega zani
bi
lahko
mnogo
prispevali
k
treba, da bodo ljudje pripu
D O L E N JS K A B A N K A
več konjskega m esa
manja. Prodali so jih le 396.
V prvi vrsti moramo po- ščali čimveč kobil. Prav v našemu izvozu, hkrati pa bi Manjši so šli v denar po 650
s
tem
odprli
nov
vir
zaslužVedati, da ne ovirajo izvoza času povečane privatne me
Sdin kg, večji pa 650 do 700
konj zaščitne carine kot je to hanizacije bodo kobile lah
IN H R A N IL N IC A
Dr. MILAN DOLENC Sdin kg.
Pri drugih vrstah živine in ko opravljale lažja dela in
zato zaslužek večji. Zani*nanje za izvoz konj narašča
v N o v e m
m e s tu
111 to v prvi vrsti klavnih
konj, ker se vsak dan, pred
je u v e d la p o s e b n o n a m e n s k o
vsem v zapadnih državah,
V D o b r n i : p r v i o b r t n i š k i z b o r
Poje več konjskega mesa,
razstavo strojev, oro
v a r č e v a n je
Na pobudo in v organizaciji obravnavo. V ta namen bodo odprli
konj pa imajo vedno manj,
dij in reprodukcijskega ma
Posebno težjih konj. Konjske Poslovnega združenja za obrt, v Dobrni tri pomembna po teriala za potrebe obrti. Tu
z a n a k u p , g r a d i t e v in o b n o v o
ga mesa pa ne uživajo zato, gostinstvo in komunalo v Ce svetovanja.
bo tudi razstava izdelkov
ker je cenejše, kot je to pri lju ter pod pokrovitelj stvom Tako se bodo v soboto, 2. učencev v gospodarstvu, filar
J8* (v Franciji je npr. draž Gospodarske zbornice Slove septembra, sestali člani pred telistična razstava in likovna
s ta n o v a n j
je kot goveje, posebno kot nije bo v soboto in v nedeljo, sedstev poslovnih združenj za razstava. Filatelisti bodo za
2.
in
3.
septembra
v
Dobrni
Prašičevo, v Trstu imajo 28
obrt iz Ljubljane, Zagreba,
priložnost pripravili po
L a s tn o s ta n o v a n j e s i la h k o p r i
desnic za konjsko meso), prvi obrtniški zbor. Gre za Reke in Celja. Isti dan po to
sebno
kuverto in spominski
tomveč zato, ker so prišli do srečanje slovenskih in dela poldne bo seja sindikata sto žig. Zanimivo bo tudi tekmo
d o b ite z v a r č e v a n je m , z v e z a 
^Poznanja, da je konjsko me- hrvaških obrtnikov in obrtnih ritvenih dejavnosti. V nede vanje v urejanju pričesk. V
n je m s r e d s t e v d e lo v n e o r g a n iz a 
®o zdravo ta lahko prebavlji- delavcev obeh sektorjev, gre ljo dopoldne bo slavnostna sporedu prvega obrtniškega
Vo in ga uporabljajo tudi kot za pomembne razgovore in razširjena seja sveta za obrt zbora je še nastop pevskih
c ije t e r s p o s o jilo m b a n k e !
dietično
hrano.
Pred razprave o stanju, problemih pri Gospodarski zbornici Slo zborov. Od športnikov bodo
vsem velja ta ugotovitev pri in nalogah obrti. Četudi je venije.
prišli na svoj račun le keg
V k lju č u jte s e v n o v o o b lik o v a r 
fabokrvnih bolnikih, pri že- veliko vprašanj, ki bi jih ka Manifestativni del bodo iz ljači, strelci, šahisti in seveda
zalo
proučiti,
se
bodo
na
zbo
č e v a n ja ! - V s a p o ja s n ila d o b ite
*°dčnih boleznih, pri arterio
popolnila številna kulturna in nogometaši. Med seboj se bo
sklerozi, proti debelenju itd. ru lotili le najvažnejših. Na športna
do
pomerili
dimnikarji
in
b r e z p la č n o p ri DOLENJSKI BAN
tekmovanja oziroma
J* konjskega mesa izdelujejo zboru bodo sprejeli tudi skle nastopi, razstave
peki.
Pravijo,
da
bo
to
tekma
in
podobno.
pe,
ki
jih
bodo
posredovali
KI IN HRANILNICI v N o v e m m e 
todi mnogovrstne mesne iz
vsem pristojnim činiteljem v V osnovni šoli v Dobrni bodo smeha.
delke.
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Po sledovih Gubčevcev
f f i
vodil med vinogradi. Ob
D odnja in Gornja Sušica jekoreninah
teh obronkov je
nad Dolenjskimi Toplicami mnogo kmečkih »vikendov« —
sta partizanom znani vasici, zidanic. Tu, v Jaklevci, sta
skoraj prav tako kakor vino lep, skrbno negovan vinograd
rodni Ljuben, Črmošnjice ali in zidanica očeta Gorška —
Stare Žage.
Jožeta Konde iz Osojnika.
V
Gornji Sušici smo se parNaš takratni prihod v Belo
tizani — na prim er p ri Gim- krajino je bil kakor prazni
pljevih — počutili kakor ob čen. Ali je Goršek vedel za
domačem ognjišču. Nekoč, naš prihod? Vedel ali ne, zi
med 20. in 25. januarjem danica je bila partizanom od
1943, sem bil v njihovi hiši prta in gostoljubna. To je
prvič. K atera od domačih de bilo menda moje srečanje z
klet, M arta ali Mici, mi je Gorškom, nekdanjim rdečearoprala nekaj kosov perila in mejcem in četnim poveljni
očedila obleko, ne vem; po kom v oktobrski revoluciji in
zabil sem. K ateri od domačih v borbi proti belogardistični
fantov, Tine ali Domine, mi kontrarevoluciji v južnih pre
je oskrbel arniko in zdravil delih Rusije in v daljni Sibi
no zelišče, da m i je bolni riji
v letih 1917 do 1919.
čarka Vera Skuškova izmila
Po povratku v domače kra
strelno rano in da mi je je si je uredil kmetijo, z ženo
zdravnik dr. M arijan Morel Nežo sta ustvarila družino.
prerezal boleč, gnojen podko Sodeloval je pri vaški godbi
žen obtisek, tudi ne vem. To na pihala, predvsem pa je de
da hoja iz Sušic v črm ošnji lal in delal. Svojim sedmerim
ce in do Srednje vasi, skozi otrokom sta z Nežo nudila
Brezje, mimo Blatnika v Vr- več kakor jim a je velevala
Sice, Sela in Vimol je bila dolžnost. Tudi na naslednika
olajšana navkljub snegu, bla na km etiji je mislil; sina Jo
tu in skalovju.
žeta je poslal v km etijsko šo
Nočni pohod Gubčeve bri lo. Jože m lajši pa — hajdi v
gade po hribu nad železni Cankarjevo brigado in še da
škim predorom med Semičem nes je oficir v celjski garnizi
in Rožnim dolom je minil ji. Goršek, Jože starejši, skr
brez kakršnegakoli sovražni ben oče in dober gospodar,
kovega nadlegovanja. Moj ba se zaradi sinovega odhoda v
taljon je bil menda sredi raz partizane ni jezil. Vedel je,
potegnjene brigade in koman da je tako prav. Nato je še
dantu Lazarju — Stanetu sam odšel v partizane.
Potočarju in meni se je zdelo,
Zena Neža ga je nadom esti
da nas brigadni štab hote va la doma, z otroci vred garala;
ruje pred dodatnim i napori za vse njih in za mnoge par
na pohodu, da bi nas nasled tizane je pridelala hrano in
njega dne laže uporabil. Za oskrbela druge najnujnejše
kaj, kje? Z jutraj smo se s življenjske potrebščine. Svoje
semiškega hriba spuščali na najm lajše dete — takrat dve
ravnost proti vzhodu in desno letno Tončko — je še zibala.
je ostajal Semič, bližali smo Sedaj je vsa utrujena, z odpr
se belokranjskim vasem in tim i ranam i na nogah, zvita
zaselkom: Podreber, štreklje- od bolečin in trpljenja, a
vec, Osojnik, Praproče, Grad vendar srečna in vsa mila. Za
nik.
gubami njenih ličec tiči še
Podkožni žulj na nogi, če vedno živ pogled in odkriva
prav od Sušic ni bil več tako njeno skrom nost, njeno m ate
hudo boleč in nadležen, je le rinstvo in zvestobo. Oče Gor
pripomogel, da nogi nista šek je že dolgo stari ata —
prožno in sproščeno Izbirali slaba šarža, pravijo. Sedem
stopinj v strm i, s kam enjan otrok, sedem porok, sedem
bogato nasuti poti. Občasno novih družin. S tara Neža in
spotikanje je zadoščalo, da so stari Goršek se jih znata ve
se odprle vse tri rane obeh
poškodb — na nogi in na seliti.
prsih ozirom a hrbtu. Nekam
»Ko bi mogel
ogabno je, ko čutiš, da se
gnoj ta lastnega trupla cedi
po 50 letih spet '
po koži navzdol; ko je za gno
v Sovjetsko zvezo!«
jem pritekla sokrvica in se
K tem sedmim, mladim
čisto nežno in po malem izli
vala kri, Je neprijeten obču družinam se je pridružilo še
ki niso Gortek ponehal. K ri se je hitro nekolikopadrugih,
so vendar kakor
strdila, se prilepila na celo in škove,
na raztrgano kožo in sončno njihove, ker so partizanska
zimsko jutro se je ozaljšalo. »žlahta«. - Doma pa je ostal
lajši sin Janko. Tudi on
Lazar me Je na vso moč pod najm
je že dvakratni očka, m arlji
piral; pomagal mi je pri hoji vo dela in umno presoja go
ves dan in še nam esto mene
je opravil kom isarske naloge. spodarske zadeve; le osnova
Lazar! K ar si m i dobrega in je boljša in časi lažji, kakor
ljubeznivega storil le to noč, so bili očetovi in m aterini.
zadošča za prijateljstvo, spo Goršek se Je lani in letos raz
govoril o oktobrski revoluciji,
štovanje in hvaležnost.
Mnogo let kasneje sem bil o Sibiriji, o popotovanjih, o
na črnomorskem Krimu
▼ M imi peči, ko je um ri Sta bitki
in o naši revoluciji. Povedal
netov b rat Jožko. V žalnem je, da bi bil presrečen, če bi
sprevodu sva hodila z Džidži- ob 50-letnici oktobrske revo
jem — Lojzetom Žokaljem. lucije, ko je postal celo rd e
Povedal sem mu, kako me je čegardijski oficir, lahko še
Lazar podpiral tisto noč nad enkrat videl Sovjetsko zvezo.
semiškim tunelom in Džidži, Najinemu pomenku so sledili
ki tudi sam dobro pozna La domači in za domačega je
zarja, m i Je Tekel:
»Glej, kako velik je. Vsi Po štet pastirček, nadvse lep fan
točarji so taki. A še bolj kot tiček Filip Hudorovac. Oče
velikih postav so mehkega Goršek, m ati Neža, Janko in
srca in dobričine, kakršnih vsi skrbijo, da Filip rednq,
zlepa ne najdeš. Čudno, po hodi v šolo, vcepljajo m u lju
vojni sta ostala le Jožko in bezen in spoštovanje do dela,
Stane, drugi bratje so padli. vzgajajo ga. Denar, obleko in
Sedaj Je Stane še e d in i... obutev dobi; prav tako kakor
Dobro, da Je tako velik, saj vsi domači sodeluje pri po
je v njem dobrodušnosti za menkih o hišnih zadevah.
Uspešno vojaško
več moških teles.«

Srečanje
z Belo krajino je bilo
vedno naš praznik
Zadnji del poti z Jugovzhod
nih obronkov Gorjancev nas

in politično delo
v Žumberku
Ob pohodih in počitkih skozl Belo krajino smo videli do
tal razrušeno vas H rast piri
Jugorju. Italijani so se zdivja

li nad njo. Tamkaj vedno
znova razm išljam o pravem
in nepravem ravnanju nekate
rih partizanov. Sledil je Su
hor, kjer so novembra 1942
Cankarjevci s pomočjo hrva
ških partizanov popolnoma
uničili postojanko. Grabrovec
nad Metliko je bila zadnja
slovenska vas, v kateri smo
se za nekaj u r ustavili.
Sršič, Dojutrovica, Bre2ye,
Hrastovica, Galin, Prvinići,
K onjarič vrh, Dvorišče, Prekrižje in še dalje Sv. Jana,
Plešivice, Sv. M arija ter mno
ge druge vasi in zaselki so
bila izhodišča naših napadov
na ustaške, domobranske,
okupatorjeve postojanke ter
na železniško progo in glavno
cesto Zagreb—Karlovac. Tom
šičeva, Cankarjeva in Gubče-

Viktor Avbelj-Rudi H rast,
prvi kom isar Gubčeve brigade
va ter X III. proletarska Žumberška brigada so sovražnika
tolkle izredno uspešno. Tudi
naše žrtve niso bile majhne.
II. bataljon Gubčeve brigade
je v enem mesecu m enjal več
komandantov; jaz sem bil sa
mo eden izmed njih. Padali
smo v boju, bili ranjeni ali
pa zboleli.
Politični kom isarji in inten
danti smo, mimo drugih na
log, v Žumberku imeli po
sebno težavno delo. Na Slo
venskem smo takrat imeli
monolitno Osvobodilno fron
to, odlično organizacijo »za
ledja« in oskrbe. Vsega tega
v Žumberku še ni bilo. Velik
del žumberškega prebivalstva
se je še vedno nagibal k poli
tikantu dr. Vladku Mačku,

češ: »to je naš, seljački člo
vek« in če še vedno sedi sku
paj z Nemci in ustaši, je tako
že prav, k ajti »on že ve kaj
dela in nam s tem gotovo po
maga, da se bomo osvobodili
z m anjšim i žrtvami«. Mnogi
so vztrajno zagovarjali tudi
politiko nadškofa Stepinca.

Piše:
FRANCI KOLAR
Mi, kom isarji slovenskih bri
gad, smo m orali najprej pre
pričati lastne borce kaj je
prav in kaj je narobe in jih
naučiti potrpežljivega, toda
vztrajnega političnega razglab
ljanja. Nato smo z vsemi sila
mi mitingovali, se sestajali z
manjšim i skupinami in s po
sameznimi, zlasti vplivnejšimi
ljudmi ter razlagali in doka
zovali sm otre, strategijo in
taktiko narodnoosvobodilnega
boja v Jugoslaviji sploh in na
Hrvaškem ter v Sloveniji še
posebej. V žum berku smo bi
li skupno približno dvajset
dni — osebno se zavedam
treh dni m anj, ker sem toliko
časa v Kostanjevcu težko bo
lan obležal. Po številu spo
padov in naših zlasti nočnih
napadov na sovražnika in nje
gove posadke smo takrat prav
gotovo presegli vse^ dotedanje
rekorde. Na Konjarič vrhu in
v Bukovini smo italijanske
enote povsem uničili. Gomile
sovražnikovih vojakov, živine,
orožja in opreme so pričale
o izredni zmagi Gubčevcev.
Za spanje in počitek ni bilo
časa. Vsako možno uro smo
uporabili za politično dejav
nost in — uspeli smo.

»Sinčići zlati,
dobri naši kranjski
partizani!«
Intendanti so se prav tako
namučili. V žum berških va
seh smo hrane dobili zelo
malo. Podhranjenost je borce
vidno izčrpavala. Jedli smo,
na prim er, kuhano koruzo in
italijanske pobite mule, a do
mačinom smo se zlagali, da
so naši intendanti privedli iz
Slovenije govedo. Ko je neki
mamici in njenim a dvema
hčerkama naš znameniti in
tendant Čampa zaupal, da z
nami vred jedo muline zrez

ke (?), je uboga, tudi sama
sestradana ženica vso posodo
in ves pribor, ki je bil v sti
ku z mulovino, zmetala v ko
tel, nasula vanj še pepela in
nalila vode ter vse to dolgo
kuhala, da bi odpravila »ne
snago«.
Ko smo izpolnili naloge in
se iz Žumbei'ka vračali proti
Beli krajini in Gorjancem, so
nam m ladi in stari, ženske in
moški žum berčani pripravili
v vseh krajih imenitno slovo.
Iskreno in hvaležno so nam
govorili: »Dodjite još, sinčići
zlati, dobri naši kranjski par
tizani!«
štab Gubčeve brigade se je mmm
po prihodu v Belo krajino
najprej naselil v vasi Drage.
Tu je bil tudi en bataljon,
»D-jsivo je, da še vedno
drugi pa so bili v okoliških
vaseh. Februarsko sonce nas potrebujemo ideale. Potrebu
je ogrevalo, okrepčali smo se, jemo tudi osebnosti, ki bi
ranjence smo odpeljali v cen vlekle ljudi za seboj. In ker
tralne vojne partizanske bol ljudje najbolj cenij pošte*
nice na Rogu, Italijanom pri nost, bi torej te osebnosti
Birčni vasi zaplenili cel vlak morale imeti predvsem te
hrane. V brigado je prišlo lastnosti. Glejte, med vojno
več že do takrat znamenitih so bili partizani n e iz m e r n o
borcev. Simon-Janko Sekirnik pošteni. Zato so bili priljub
je bil imenovan za komandan ljeni pri ljudeh. Dandanašnji
ta enega bataljona, Strnad za so na nekaterih pomembnih
kom isarja bataljona.
družb snih, javnih in politič
nih mestnih občin, ki s svo
Bile so tudi vesele,
jimi moralnimi kval'te ami
nepozabne ure . . .
zaostajajo za preprostim i
Prirejali smo zborovanja, borci iz vojnega časa. S tem
sprejem ali najboljše borce se tudi vez med vodstvom
v SKOJ in v KP, organizirali in ljudstvom slabi in to m«
vaške narodnoosvobodilne od skrbi.«
bore, dokončno razporedili
LADO AMBROŽIC-JURE
med enote zaplenjeno orožje
NOVLJAN, prvi koman
in strelivo ter se pripravili za
dant Gubčeve brigade (iz
nove pohode, napade in bor
java
v
Ljubljanskem
be. Na miting v Brezovico
dnevniku — 26. 8. 1961)
sem se neko nedeljsko po
poldne peljal celo z zaprav
ljivčkom; peli smo in plesali vemo Veljko in mi drugi.
Pomlad 1943 je bila ob Krki
so — jaz takrat še nisem ple
sal. Priredili smo celo šport na vso moč lepa. Bela cerkev,
na tekmovanja med enotami, Kronovo . . . Družinska vas,
med partizani in vaščani. Sm arjeta — tu je kasneje
Pridružilo se nam je precej sm rtno zadet omahnil Sašo,
naš im enitni hum orist, avtor
novih borcev, domačinov.
Morda je takrat Osterčev mnogih partizanskih igric in
Adi prvič videl življenjsko to skečev. Pridružil se nam je
varišico. M arsikatero življenje tudi partizanski škof, kot
je v Dragah, Ravnacih, v smo dejali dr. Metodu Miku
škem ljevcu, Malinah in na žu. Rad je bil z nami, GubSelih našlo svoje mejnike in čevci. Nekaj kasneje se nam
svoja razpotja; gotovo tudi je pridružil še Nande — Kav
Badovinac iz Jugorji, ki še čič, ki je padel skupno s šadanes v rodni hiši vodi im e ranovičem in Draganom Jefti;
nitno gostilno, šetrajčičevega čem v začetku poletja pri
Ferda pa sta Rudi-Viktor Av Selih pri šum berku.
Skoraj vsi vodstveni kadri
belj in Milovan šaranović
ozm erjala po krivem; saj to so se zamenjali. Tudi štab

bo več dolgo, k o bo do n a ša tu d i m esta. P rve dni
n am je bilo m alce tesn o , b a li sm o se iznenadnega
n ap a d a ali le talsk ih b o m b a rd ira n j, a kaij h itro smo
se n av ad ili n a nove pogoje.
Z ap u stili sm o R ihpovec in od šli p re k o proge.
11. d ecem b ra sm o obkolili b elo g ard ističn o p o sto ja n 
ko n a A jdovcu. K o sm o zvečer začeli n ap a d , so se
n am b elo g a rd isti — b ilo jih je okoli 70 — p osm eho 
vali izza deb elih zidov p ro sv etn eg a dom a, župnišča
in cerkve, k je r so se p o ču tili v am e. P a tu d i daleč m
b ilo do m očn ih ita lija n sk ih p o sto ja n k v Ž užem berku.
T r etanje m in N ovem m estu .
S tre lja n je n i p ren eh alo vso noč. V m es je četni
(N a d aljev a n je in k o n ec)
k o m isar R obi ig ral n a h arm o n ik o p a rtiz a n sk e b o rb e
ša ljiv o se je p red sta v il, p o n u d il M a rja n u k a r čeden
ne p esm i. Z n jim i je sp o d b u ja l b o rce in zb u jal strah
zrezek, m en i p a ta k o velikega, k o t g a n isem v id e r p ri so v ražnik u . Ig ra l je v p rv i b o jn i v rs ti in p rs ti s o
n iti k d a j p re j n iti k d a j k asn eje. Zaželel m i je vso
m u o d m ra z a povsem o trp n ili. T o da v z tra ja l je, do
srečo in čep rav sem b il lačen , sem zrezek ko m aj
k le r n i iz goreče cerk ve p riše l p o sle d n ji belogar
p o sp rav il. N ace M ajcen je o rg an iz iral re s p rije tn o
d is t z dvig njenim i ro k am i. Ob sv itu sm o im eli
u jetn ik o v . D vem a je uspelo po beg n iti, o sta li so ob
p ro slav o m o jeg a ro jstn e g a dne.
K aj k m a lu sem se v G ubčevi po v sem »udom ačil«.
ležali. T iste, ki so se p re d a li še m ed b o jem , sm o
To so b ili veseli lju d je , p rija z n i in g o sto lju b n i.
p u stili, o sta li so p rišli p re d vojno sodišče. N a n a š i
s tra n i s ta b ila dva m rtv a in nek aj ran je n ih . O r o ž ja
ž iv lje n je v Gubčeva je b ilo d o k aj u sta lje n o . Po
n ism o zaplenili k d o ve k aj, v ečinom a ga je u n ič i -1
litičn e u re , v o jašk e v aje, sk o ro v sak večer p a je od 
ogenj.
šel p o en b a ta ljo n v ak cijo . R u šili sm o no vo m ešk o
Za b rig ad o se je začelo dru g ačn o življenje. Prej
in m ire n sk o progo, p o sta v lja li zasede, n a b ira li p re 
sm o se vedno u m ak n ili iz k ra ja , k je r sm o izvedli ak
h ra n o in še m a rsik a j. N ekoč m e je brigadni_ obve
cijo. N a A jdovcu sm o p a o stali. Del b rig ad e je odsei
ščevalec M arko po v abil s seb o j p ro ti M im i. K om aj
v zasede v sm eri, o d k o d er bi lah ko p rišli Ita lija n 1;
se je stem n ilo , sv a zavila v v as in v g o stilno, k je r
d ru g i p a sm o p o litičn o delali z do m ačini, ki so b**1
so m alo p re d n am a b ili še Ita lija n i. M irn a je b ila
ta k ra t p recej p o d vplivom bele garde. Ita lija n i, pred;
vsako n o č n a ša , čep rav so b ili čez d an v n je j I ta lija 
vsem iz Ž u žem berka, so sk u ša li z m o čnim i silam i &
ni, k i so se zvečer u m ak n ili v u trje n o p o sto ja n k o n a
s težk im o ro žjem p ro d re ti do Ajdovca, a b rigad a
D obu.
B rig a d a se je p re m a k n ila v R ad u ljo , g rap o b liže. jih je odbila. Celo n ek aj o ro žja sm o zaplenili, cez
ted en sm o jih p a k a r sam i n ap a d li v žu ž em b erk u
N ovem u m e stu . E n b a ta ljo n je odšel p ro ti Polici in
čep rav nism o m ogli p ro d re ti skozi debele zidove soj
L itiji, k je r je n a n em šk o -italijan sk i m e ji n a b ira l ro č
dišča, sm o n ek aj sovražnikov u jeli, zap len ili n e k a j
ne g ran a te. V sa m e ja je b ila n am re č m in ira n a, g ra 
o ro žja, obilno p a sm o se založili z obleko in o b u tv i
n a te so b ile s k rite p o d listje m , o b ešen e m ed grm ov
jo, k i n am je b ila n a zim o p o treb n a .
je m in m a rsik a k e g a s rn ja k a ali za jc a je razneslo , ko
N a Š tefan ov o zvečer, 26. d ecem bra, je Gubcev
je sp ro žil m ehanizem . N em ci so sm a tra li m ejo za
n ap a d la ita lija n sk o p o sto ja n k o n a D obu p ri Mim**
n ep reh o d n o , m i p a za to v a rn o ro čn ih b om b.
K o sm o se sp u ščali z B latn eg a klanca, n a s je Leo
P rv e d n i d ec em b ra sm o od šli v v as Rihpovec.
H ra s ta r, p o g um n i vodnik, po v ab il n ek aj s seboj
V v sak o h išo so sp re je li nelkaj b o rcev . K o m isa r R udi
m ov. N jegova m a ti n a s je lepo p o g o stila, a ko srn
je p re d zb o ro m b rig a d e povedali, d a v h o sti n e bo
m o ra li iti, se je Leon n ek a m težko p o slav ljal. ^
m o več sp ali, d a so se d aj n a še tu d i vasi in dn n e
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brigade je bil prenovljen. Križevski-Jože M alnarič in CortPranci Pirkovič sta bila ko
mandant in kom isar brigade;
štab je imel najimenitnejšega
brigadnega kuharja NikotaAndreja Paternostra. Admini
stracijo je odlično opravila
Vida Valantičeva, ki je padla
na Ilovi gori, vse njene svoj
ce pa so črnorokci na kose
razsekali. Z Lazarjem sva bi
la nam estnika komandanta
oziroma kom isarja; načelnika
štaba sta bila Rajko Tanaskovič in Pero Brajevič. Štabni
kurirji so bili neustrašni mla
deniči, a kuharja Nikota so
se vendarle bali. Naši takrat
ni zdravniki so sedaj gene
rali.

Vedno tesno združena
s Trebelani
Trebelani in Gubčevci so
zopet drug drugim nudili za
vetje in sproščenost. V Češnjicah smo se poslovili od
Lazarja, ki je z enim bataljo
nom sprem ljal oziroma odpe
ljal in odnesel ranjence Gub
čeve in Tomšičeve brigade v
roške bolnišnice in je zato bil
začasno odsoten. Tam sta nas
obiskala tovariša Matija-Ivan
Maček in Janez-Boris Kraig
her. Peter Kalan — Boris
Kidrič ji bil z nam i in nam
vsem, političnim delavcem pa
še posebej govoril o rezulta
tih dotedanjih bojev ter o
najpomem bnejših nalogah, ka
kor jih je bil tak rat — izred
no daljnovidno — predvideval
centralni komite.
Danes, ko teče petindvajse
to leto od tistih dni, komaj
še dojemamo, kako ostro in
učinkovito smo odpravljali
lastne slabosti in preprečevali
napačna ravnanja in zrr otne
odločitve. Ob najtežjih, za po
sameznike ali skupine najhuj
ših preizkušnjah smo skliceva
li tzv. politične ure in druge,
drugačne sestanke ter razgo
vore. Preizkušali smo se, va
dili, se učili, kritizirali.
V elikokrat sem v sebi pri
m erjal sedanje zbore delov
nih ljudi, posvetovanja in
učinkovitost

naših

sedanjih

dogovorov s takratnim i zbori

PREVOZI
Na proslavo na Tre
belnem bodo vozili po
sebni avtobusi in vlak.
Vozni redi na 21. str.

borcev. Ocena? V drugačnih,
povsem sprem enjenih razme
rah in pogojih so sedaj naši
dogovori večinoma učinkovi
tejši, bolj dognani. Toda tudi
v sprem enjenih razm erah in
pogojih še vedno lahko in
moramo črpati lastno moč,
prodornost in vztrajnost, po
litični posluh in preudarnost
iz mnogih nadvse koristnih iz
kušenj tistih dni.

Brigada je bila šola
najpredanejših kadrov
revolucije
Naj ocenim še našo takrat
no kadrovsko politiko, našo
spretnost in prožnost ter na
še medsebojne odnošaje. Ta
in mnoga druga vprašanja so
splet celovite, usklajene de
javnosti vodstva in borcev,
borcev in vodstva. Na videz
povsem preprosti ljudje, pre
težno mladi, so razkrivali
sijajne značajne lastnosti, spo
sobnosti, zvestobo revoluciji
in boju za osvoboditev, hrab
rost, sposobnost izredno hi
trega dojemanja. To ne velja
samo za Lazarja, Ferda, Zof
ko, Miška-Rajerja, Staneta
Škrlja, Možino, Gredenca, Čo
bana, Jako-Rojška, Sloboda
na, Marjanco, Olgo Cervanovo, za Marušo, Rade Borštnarja, Tinča in Milico, Ferda
Godino in Sergeja Vošnjaka,
Vida Jeriča, Janeza H ribarja,
Ibra-Kadunga, Nika Majcna,
za Lojka, K ram ariča . . . Gub
čeva brigada je bila stanovit
na, briljantna šola kadrov,
borcev — revolucionarjev, ko
munistov. Komandirji, povelj
niki in kom isarji smo bili ce
lo kaznovani — zaradi čuva
nja kadrov —, ker smo pre
pogosto sami, osebno rušili
bunkerje in prvi naskočili
sovražnikove vrste.
Ob tem razm išljanju samo
še tale paberek: slovenske
partizanske brigade so zvečinoma vodili im enitni koman
danti in kom isarji, toda Gub
čevci smo na svojega Rudija
Hrasta-Viktorja Avblja, na na
šega Jureta Novljana — Lada
Ambrožiča in na mnoge dru
ge resnično ponosni, saj vsi
vemo, da smo mi, otroci re
volucije, ob njih in takih
voditeljih sami rasli.
Danes imamo zbrana imena
350 padlih soborcev — Gubčevcev. Ne vemo, ali jih je
bilo m orda 500 ali celo še
več. Toda, kakor vedno: tudi
zdaj bodo z nami, ko poteka
četrt stoletja od ustanovitve
naše brigade.
FRANCI KOLAR

d a bi slu til, d a ga bo tisto noč p rv eg a p o sek al so
v ražn i ra fa l. B oj je b il težak , vso n o č in ves dan.
Iz n a d s tro p ja v n a d s tro p je , iz so b e v' sobo, p a
sp e t v k le tn e p ro sto re . Del g raščin e je m e d tem že
gorel, ž e k m a lu p o začetk u b o ja se je p o v sej b r i
gadi razvedelo o h ra b ri tro jk i b o m b ašev Acdju, DžoUju in M iletu, ki so o sv a jali sobo za sob o , o m itra 
ljezcu I b ru — n aro d n e m h e ro ju Jo ž etu K aduncu,
k i se n iti n a u k az k o m a n d a n ta p rv eg a b a ta ljo n a
T o n eta Z gonca n i h o te l u m a k n iti iz b o ja , ko je b il
ra n je n . V z tra ja l je do konca, k rv av in oglušen od
bom be, k i m u je ek sp lo d ira la p rav b lizu ušes.
O zm agi G ubčeve n a D obu se je po vsej S loveniji
še dolgo govorilo. R es, m nogo je pom enila.
Od sta re g a le ta 1942 sm o se poslo v ili n a Blejčevem v rh u in n a T rebelnem . P ro slav ili sm o ga veselo,
p a tu d i pom em bno. Izd ali sm o p rv o štev ilk o T ova
riša, glasila G ubčeve b rigad e. M ed n am i je b il F erd o
G odina, p isa te lj, ki je bol edini v ajen p ere sa, vsi d ru 
gi sm o šele začeli. P a n am je p rv a štev ilk a k a r d o 
b ro u sp e la in p o te m je T o v ariš red n o iz h aja l vse do
o svoboditve. E n a s tr a n je b ila v vsaki štev ilk i S aše
va. Saša-A leksander Peče, b ivši m o rn a r, je zlagal p e
sm i, spodb u dn e, vesele in tak šn e, k i so šdbale razne
n ap ak e in slab o sti. N a m itin g ih je pel ob sp re m lja 
n ju k ita re , d o k ler ga n i p ri š m a rje ti p o le ti 1943 u b ila
ita lija n sk a le ta lsk a bom ba. S aša n e živi le v sp o m i
nu sv o jih n e k d a n jih soborcev, am p ak m ed m nogim i
lju d m i po d o le n jsk ih vaseh.
v L eto 1943 je začela G ubčeva z m nogim i boji. N aj
p re j je sk u p a j s C an k arjevo in T om šičevo b rig ad o
o čistila T em eniško dolino b elo g ard ističn ih postojank*
P o tem je v Š entvid u p ri S tični zap len ila p rec ej
u sn ja . Po n esre či se je ta k ra t vžgala u s n ja m a , k e r je
n ek a b o m b a e k sp lo d irala ob so d u bencina. Z ofka iz
G ubčeve je ta k ra t sa m a u je la tr i ita lija n sk e v o jak e
in zap len ila ra d ijsk o p o sta jo . N ato sm o sk u pn o s
C an k arjev o in Tom šičevo šli n ad Polico, k je r so sd
b e lo g ard isti p o sta v ili m očno p o sto jan k o . A sre d i bo
ja , ko se je zm aga že n ag ib ala n a n ašo stra n , je p ri
šla depeša, d a m o ra jo vse tr i b rig ad e ta k o j n a H r
vaško. P ri Viivodini so h rv a šk i partizan a zadrževali
m očno ita lija n sk o kolono, ki je b ila n a m e n je n a p ro ti
B osni, k je r b i n a j sodelovala v veliki 4. sovražnikovi
o fen z iv i Š tiri tiso č p a rtiz a n sk ih ran jen cev in tifu-
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Vse to je delo naših rok
Če imamo dan na dan pred očmi drevo,
ne opazimo, da se njegova krošnja veča, da
se veje počasi, toda vztrajno debelijo. Razliko
lahko ugotovimo fle tako, da ga ne vidimo
vsaj nekaj časa. Prav tako je tudi z življenjem
in razvojem. Velikokrat nismo zadovoljni ne
s tem ne z onim; loteva se nas celo malodušje, če pri sebi ugotovimo neuspehe ali
zaletavost. Nič pa ni tako dobro, da ne bi
moglo biti še boljše! Uspehi se sami kažejo,
pa vendar je občinski praznik priložnost, da
primerjamo, kaj je biflo narejenega, da bolje
spoznamo razliko, ki jo vrstenje let zabriše
našemu občutju.
Da bi priklical nekdanjo
zaostalost, spominu ni treba
seči daleč nazaj. Pred 17 leti
je imelo področje sedanje
trebanjske občine vsega 19
m anjših obrtnih podjetij, 70
odstotkov prebivalcev se je
ukvarjalo s kmetijstvom. Po
dročje še sedem let kasneje
ni poznalo asfalta, v mnogih
vaseh je še kvaril notranjost
skrom nih bivališč z m ajhni
mi okni sm rad brlečih petro
lejk. Večji kraji se niso v ni
čemer ločili od drugih vasi.
Leta 1952 je začela delati
destilacija DANA, dve leti ka
sneje m irenska tovarna šival
nih strojev, 1958. mokranoška
ISKRA, kasneje pa še tre
banjsko Kovinsko podjetje,
Komunalno podjetje, Kemoopresma, mirensko Gradbeno
opekarsko podjetje, Modna
oblačila in še več m anjših
obratov. Ljudje so dobili za
poslitev in kruh, zakaj zem
lja nim a več prostora za vse.
Delež kmetijskega prebival
stva se je naglo manjšal;
pred dvema letoma se je
zmanjšal že na polovico vseh
občanov. Asfaltna cesta in že
leznica sta odprli pot mno
gim ljudem, ki so si poiskali
zaposlitev v večjih industrij
skih krajih.
Takrat smo govorili in pi
sali o planih, o odstotkih, ki
so m orali biti včasih doseže
ni za vsako ceno. Danes go
vorimo o dohodku, o družbe
nem in osebnem standardu, o
gospodarjenju s tem, kar
imamo, o gospodarski preob
razbi. Te sfevari so nam naj
pomembnejše; kar počenja
mo, delamo zase in za naše
potomce.
Tokrat se ne bomo lotili

O GOSPODARSKEM
IN DRUŽBENEM NAPREDKU
TREBANJSKE OBČINE

p riti do njega.
Trebanjska občina je imela
lani 7085 milijonov Sdin na
rodnega dohodka ali prvič
čez 400.000 Sdin na prebival
ca. Zadnji letošnji podatki
kažejo, da bo dosežen plan —
7,5 m ilijarde Sdin. Samo za
izobraževanje bo dala letos
občina skoraj 300 milijonov
podatkov o podjetjih, marveč
starih dinarjev. Kako je šol
bomo raje opozorili na odsev
stvo zadnja leta napredovalo,
našega gospodarskega stanja
zgovorno kaže podatek, da
— na družbeni in osebni stan
obiskuje kombinirane oddel
dard naših ljudi.
ke le še 8,9 odstotka učencev,
Ni treba b iti star, da se
kar je manj kot znaša repu
vsakdo še lahko spomni, ka
bliško povprečje. Zdravstvo
ko smo vse osebne avtomo
je doseglo še večji napredek.
bile na področju, ki šteje
Niti prim erjati ni mogoče
17.400 prebivalcev, lahko pre
razmer pred nekaj leti z da
šteli na prstih ene same ro
našnjostjo, ko je večina ljudi
ke. Danes jih je v občini 301,
zavarova
Radi pravimo: standard ne tudi zdravstveno
povrh pa še 209 m otornih
nih. Ugotovljeno je, da hitro
koles, 50 tovornjakov, 22 trak gane nikamor, številke pa naraščajo tudi izdatki za kul
torjev in čez 500 mopedov. zgovorno povedo čisto nekaj turne potrebe, saj se naglo
Pred sedmimi leti je bilo na drugega. Ljudje si pač želijo zmanjšujejo razlike med me
vseh strehah v občini le šest vedno več m aterialnih do stom in vasjo.
televizijskih anten, proti kon brin, iki same po sebi ne mo
še bi lahko naštevali po
cu lanskega leta pa že 500. rejo izpolniti tudi duhovne datke, ki govore za napredek,
Lani so napeljali elektriko v ga življenja, pomagajo pa toda zavedati se moramo tu
di težav, s katerim i se zdaj
ukvarjamo. V občini še vedna m anjka delovnih mest, če
prav se je zaposlitev letos
spet povečala za 2,7 odst. Tu
di z osebnimi dohodki ne
moremo biti zadovoljni, saj
so še vedno za četrtino nižji,
kot je republiško povprečje.
Občinsko gospodarstvo se
ubada s podobnimi težavami
Nekateri bivši borci Gubčeve brigade
kot drugje. Letos so se za
loge izdelkov povečale za 80
sporočajo, da še niso dobili vabila na sve
odst., narasli so medsebojni
čano proslavo 25. obletnice ustanovitve
dolgovi, zaostril se Je boj za
IV. SNOUB Matije Gubca. Odbor bivših
tržišče, ki bo samo izločilo
borcev Gubčeve brigade in občinska skup
slabše in dražje proizvajalce.
Toda za ta boj smo se odlo
ščina Trebnje sporočata v s e m nekdanjim
čili zavestno, ker vodi k bolj
borcem Gubčeve brigade, da posebnih va
šemu gospodarjenju in k iz
bil odbor ne bo pošiljal nikomur, ker bri
boljšanju življenjskih razmer.
gada ne more vabiti sama sebe! Vabila
In še za konec: vse to je
delo n a š i h l j u d i , plod
bodo dobili samo gostje, v s e b o r c e pa
naših akcij in prizadevanj.
prisrčno vabimo na srečanje na Trebelnem,
Zadnje volitve so lepo poka«
v Mokronogu in v vseh drugih krajih, kjer
zale, da jih velika večina lju
bodo prireditve!
di podpira in da ceni uspehe
Odbor bivših borcev Gubčeve brigade
zadnjih le*. To pa je trdno
zagotovilo, da ne bomo ostali
in občinska skupščina Trebnje
na pol poti.
M. L.
zadnje trebelanske vasi; zgra
jena je bila vrsta vodovodov
in drugih skupnih naprav.
Sprehodite se zdaj po na
ših vaseh! Povsod zidajo in
preurejajo. Leta 1956 so v
vsej občini zgradili ali po
pravili le 22 gnojišč ali gnojničnih jam , 1 drvarnico, 1
kozolec, 1 skedenj in nobene
hiše. In enajst let kasneje —
leta 1966: 42 novih hiš, 113
preurejenih, 73 preurejenih
hlevov in svinjakov, 41 kozol
cev, 25 skednjev, 11 zidanic
v skupni vrednosti čez 400
milijonov starih dinarjev. Vse
to v enem samem letu! V le
tošnjih osmih mesecih je bi
lo izdanih že 211 gradbenih
dovoljenj.

Gubčevci,
ne čakajte vabil!

sa rje v je bdlo o b k o ljen ih in sovražniki, Nemoi, U staši
in Ita lija n i, so k o n c e n trira li o grom ne sile, d a bi u n i
čili v saj te lju d i, k i se niso m ogli b ra n iti. Z ato sm o
h iteli k a r s položajev in sred i noči. M ed B ičem in
Z agorico so n a s h o te li Ita lija n i za d rža ti in k a r po
šte n o sm o se m o rali u d a riti, posebno T om šičeva, da
sm o si p re b ili p o t.
Z ap u stili sm o B elo k ra jin o in se v zpenjali po
žu m b erašk ih h rib ih . B orcem so klecale noge in ved
no g la sn ejše so b ile zahteve po p o čitk u . B rig ad n i ko
m isa r T inč — m o n ta n ist Zvonko V rečko iz M aribo ra
je zb ra l sk u p in o borcev iz vseh b ataljo n o v . Posedli
so oko li n je g a in n e k a te rim so se veke k a r sam e od
sebe zaprle. A T inčev glas jih je p reb u d il. P re b ra l
jim je fe ljto n U je E h re n b u rg a »D nevnik Nemca«,
N jegove b esed e so oživile po d o b o p o ša sti v zeleni
u n ifo rm i in n jen eg a grozod ejstva. K o je končal, je
d ejal:
»V B o sni je o b k o ljen ih 4000 ranjen cev . D eset in
d eset tiso č ta k šn ih zveri jih hoče uničita. Ita lija n sk a
kolona, k i jo m o ram o u n ičiti, je tu d i n am en je n a tja .
č e h o čete, lah k o počivam o, Ita lija n i p a se n am lahk o
izm uznejo.«
T isti, k i so p re j n a jb o lj n erg ali, so zdaj p rig an jali
k pohodu! In ko je b rig ad a p ri K o n jarič v rh u in
P re k riž ju p riš la do sov ražnika, so se onem ogli b o rci
tak o j sp u stili v b o j.
T ri noči in dva dni n ep re sta n ih ju riše v . M itra
ljezcu A lpaki je ro k a še vedno trd o stisk a la sprožilo,
čep rav m u je polovico glave odb ila ita lija n sk a g ra
n ata. Ita lija n i so si s sv o jim i m rtv eci delali zakloni
šča in jih n ak lad a li p red v ra ta in ob ste n ah hiš, iz
k a te rih so se vrnili.
D vatisočglava ita lija n sk a k olo n a je b ila povsem
raz b ita . O koli p e tsto o k u p ato rjev je obležalo, d rug i
so v m a n jših sk u p in ah bežali p ro ti M etliki. Plen v
o ro žju je b il og ro m en in v sk u p n o p re liti k rv i se je
m očno zakalilo b ra tstv o in to v arištv o slovenskih in
h rv ašk ih p artizan o v .
G ubčeva, C an k arjev a in T om šičeva so o sta le n a
H rv ašk em k ak šen m esec in v tem času u n ičile n ek aj
so vražn ih p o sto ja n k te r n a več m e stih ra z ru šile p ro 
go m ed Z agrebom in K arlovcem .
živ o m i je o sta l v sp o m in u zaselek n ad S veto
Jan o , k je r sm o do m ačin e p o v p raša li p o k ru h u , p a

o tro ci sploh vedeli niso, k aj je to k ru h . N iso ga še
jedli, n iti videli. S am o ko ru zn e žgance, k ro m p ir in
ižol so poznali.
O b koncu fe b ru a rja 1943 sm o se vmild v Sloveni
jo. Vse š tiri b rig ad e so začele uničevati b elo g ard istič
ne p o sto jan k e v S uhi k ra jin i, ki jih je v n aši o d so t
n o sti p rec ej zraslo. S tih a k ra jin a je ta k ra t gorela,
saj so Ita lija n i z letali požigali vasi, ko sm o uničili
p o sto jan k e n jih o v ih hlapcev.
S ledili so b o ji v R ib n išk i dolini. M ed D anam i
in R akitn ico so se š tiri b rig ad e tolk le ves dan. U ni
čili sm o ita lija n sk o ta n k eto , zaplenili več orožja,
m ed n jim m ino m et, a le dve m in i, k i s ta p o le teli p rav
v Ribnico. T udi ju rišn i b a ta ljo n p ija n ih bettogarddstov, ki so jih p rip e lja li iz L ju b ljan e, je bil sko ro
povsem uničen. P ri tem se je izkazala C ankarjeva
b rigada.
D oživeli sm o silovito le talsk o b o m b a rd ira n je ih
nepozabne so b ile b esed e S ta n e ta P o to čarja-L azarja
sred i n a jh u jše g a b o m b a rd ira n ja : »F antje, d o b ro si
zavežite čevlje, cig an ka n am je p rero k o v ala, d a bo
m o u m rli bosi!« T ak h u m o r je b il zla ta vreden.
In p o tem , n a sled n ji dan, 26. m a rc a zm agovit bo j
v Jelenovem žlebu. V m an j k o t dveh u ra h je bil pov
sem ra z b it 122. p o lk divizije M accerata, ki je sku šal
po h o sti p riti b rig ad a m za h rb e t. V b o j s ta posegla
en b a ta ljo n G ubčeve in en b a ta ljo n C ankarjeve. Stod v ajset so vražn ih vo jakov je obležalo n a m ajh n em
b ojišču, p recej jih je p o p ad alo v Jelenov žleb in
m nogi so se ra n je n i izgubili v p ro s tra n ih kočevskih
h o stah . G ubčevci so po b o ju p o k o p ali d v a sv o ja k o 
m a n d irja in tu d i C ank arjev ci le dva.
V P o d p re sk i sm o p očivali po d o lg o tra jn ih bojih.
M itingi so bo lj p reg n a li u tru je n o s t k o t sp a n je , p o 
sebno v G ubčevi, k je r so p rev lad o v ali v e se li‘D olenjci.
K o so tr e tji d a n n ašeg a p o čitk a začele p a d a ti to p o v 
ske g ra n a te n a vas, je b rig a d n i k u h a r N iko P atern o st p riše l h k o m isa rju T inču in m u rekel: »Poglej,
Ita lija n i so p o č a stili m o j ro js tn i dan , n a ši p a nič.
Je to lepo?« K m alu je p re je l šk a f vina.
V P o d p re sk i sem se ločil o d G ubčeve, k e r sem
o dšel n a š ta je rs k o . A n i m in ilo p o l le ta , ko sem se
sp et v rn il m ed s ta re to v a riše. T o je že d ru g a zgodba!
V rn itev v G ubčevo p a j« b ila v edno p rije tn a .

Blizu ruševin gradu Sote
ska stoji znani »Hudičev
stolp« ali »tajfeltum«, kot
m u pravijo 1» nemško. Ta
stolp je bil sezidan okoli le
ta 1680. Ustno izročilo govo
ri, da je v tem stolpu včasih
strašilo. Preprosti ljudje so
v svoji dom išljiji videli hu
diča, ki naj bi hodil v goste
h grajski gospodi. Najbrž so
grajski gospodarji lepo ure
jene prostore v stolpu, ki je
malo odmaknjen od gradu,
uporabljali za svoje orgije.
To povedo tudi dobro ohra
njene freske v stolpu, ki
prikazujejo paradiž. Slišati
je, da bodo »Hudičev stolp«
začeli kmalu preurejevati, saj
je to za turizem v dolini
K ilte zelo pomemben In p ri
vlačen objekt.
(— Sd)

Še dovolj neizkoriščenih možnosti
Turiste je treba privabiti z nizkimi cenami — Gostom moramo nuditi tudi
domače specialitete — V načrtu je kmečka gostilna — Dobre ceste so
pogoj za razvoj turizma
»Uspeli bomo samo z nižji bodo lahko jedli samo pri kmet se le stežka odloči, da
mi cenami,« nam je dejal nas. Na Kolpi bi lahko še po gre v hotel. Pri novem sejmipred dnevi direktor metliške spešili turistični ribolov. Mi šču, ki bo nekje izven Metli
ga hotela »Bela krajina« bov. sodelujemo z ribiško družino ke, bomo zgradili kmečko go
Obrad Dimič.
in prodajam o ribolovne karte. stilno s prenočišči in poseb
— Mnogi turisti, ki se vra Vendar se turisti pritožujejo, nim prostorom , kjer bodo lah
da so te predrage. Mislim, ko sejm arji pustili živinočajo z m orja skozi naše kra da
bi morali znižati ceno teh
je, se čudijo razliki med ce
Ko bo asfaltirana cesta do
kart. Ne da se vedno zaslu
nami na m orju in pri nas. žiti
z visokimi cenami! Dinar metliškega kopališča, pa od
Pravijo, da če bi vedeli bo, bi
čimhibreje obračati, Črnomlja do Vinice, zgrajen
raje letovali v naših krajih moramo
da nam bo prinesel dobiček. novi most čez Kolpo in če bo
kot na m orju. Sicer pa jim Zato je naše podjetje znižalo asfaltirana tudj cesta do Kar
lahko nudimo skoraj toliko cene pijač in jedil za 10 lovca, bodo v naš konec pri
kot m orje ali pa še več. Saj do 15 odst.
hajali turisti tudi v drugih*
je res: m orje je m orje, ven
letnih časih in ne samo poleta.
V
načrtu
imamo
tudi
grad
dar tudi naši kraji s Kolpo
njo kmečke gostilne, kajti
F. P.
niso kar tako!.
V
drugi polovici julija je
bil hotel »Bela krajina« doce
la zaseden, zato smo morali
nekaj gostov nam estiti v pri
vatne sobe. Največ prihajajo
Nemci, Danci, Francozi, Itali
jani in Avstrijci. Pred nedav
Zdaj, ko daljave med kraji, držav v kočevske delovne ko
nim se je tu ustavil celo indij državami ali celo kontinenti lektive po službeni dolžnosti.
ski oficir. Vsi so pohvalili na ne povzročajo več nekdanjih Tako tudi gospodarska’dejav
težav, je turistična dejavnost nost pospešuje turizem. Le
še kraje, posebno Kolpo.
v vrsti držav med najm očnej
Mislim, da se ne zavedamo šimi gospodarskimi dejav tos je največ tujcev iz Nem
vseh turističnih možnosti, ki nostmi. Prav isto velja za po čije, Avstrije, ZDA, Italije in
Nizozemske.
nam jih nudi naša okolica. samezne kraje ali mesta.
Turistični lov, na prim er, bi
Turistično društvo ima na
Da bi pospešilj razmah tu voljo veliko spominkov, ki jih
se pri nas lahko lepo razvil.
Res je, da se pernata divjad rizma v Kočevju, si tam kajš lahko ponudi turistom .
V
ne obnese najbolj, zato pa bi nje turistično društvo priza zadnjih dneh je dobilo tudi
bilo treba propagirati lov na deva, da bi zadovoljilo obis nove barvne razglednice s še
veliko divjačino, ki je je pri kovalce, ki prihajajo v mesto. stimi motivi, ki jihvje nare
nas dovolj. Prav tako bi lahko Letos jih je več kot prejšnja dil M atajur iz Vidma v Ita
na posameznih področjih do leta, saj se skupine domačih liji. Tudi tujci priznavajo, da
volili loviti samo tujcem. Do in tujih izletnikov vrstijo ima Kočevje . lepo podobo.
mači lovci ne bi bili s tem nič ena za drugo. Ljudje s o . z Kvari jo le Rinža z odpadki,
prizadeta, lovska družina pa mestom zelo zadovoljni; mno ki jih meščani mečejo vanjo.
bi dobro zaslužila. Razen tega gi pravijo, da se bodo v Ko To je posebno vidno z mostu
moramo gostom nuditi tudi čevje še radi vračali.
na Ljubljanski cesti pri trž
domača jedila in vina. Zrezke
nici in pri samopostrežni tr
V
hotelu
Pugled
so
po
tu
in podobne jedi dobijo po
govini. Takim stvarem bomo
vsod, naše domače jedi pa ristični dejavnosti najbolj za morali narediti konec!
dovoljni s poslovnimi ljudmi,
P. ŠOBAR
ki prihajajo tudi iz drugih

Letos se izletniki
kar precej vrstijo

H udičev stolp v Soteski (Foto: S. D okl)
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Čedalje več kampingov na črno
Novomeška turistična taksa največja v Sloveniji?
■
Turistom , ki nočejo
hotele ali turistične sobe, je
dovoljeno postaviti šotor, se
veda na za to določenem
prostoru ali kampingu. Kampingi so navadno urejeni, se
pravi, da imajo tekočo vodo,
bife in druge neobhodne reči.
Motoriziranemu turistu, ki
hoče kam pirati, ni treba na
rediti drugega kot plačati
predpisane pristojbine, pa
lahko uživa v miru, soncu,
zraku — v naravi.
Na Dolenjskem imamo pre
cej kampingov, v novomeški
občini pa med drugim: v No
vem m estu (pri stadionu),
Dolenjskih Toplicah, na Otoč
cu. Pristojbine so 200 do 400
Sdin na osebo, razen tega je
treba plačati turistično takso
— 120 Sdin na osebo (res naj
večja v Sloveniji?) in posebej
za avtomobile te r prikolice.
Pristojbine pobirajo turistič
na društva, precej tega de
narja pa m orajo odvesti v
občinski proračun.

O M E T L IŠ K E M T U R IZ M U
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Hudičev stolp
bodo preuredili

v ■ Kampingi so torej ure je seveda prekršek, predvide
jeni s čisto določenim name ne so tudi kazni, ker pa se
nihče ne spomni, da bi kršil
nom. Zal ta namen ni povsem ce kaznoval, je kam piranju
dosežen, kar dnevna praksa na črno življenjska doba po
in izkušnje turističnih dru daljšana za nedoločen čas.
Pa kaj bi tarnali ob tem,
štev prepričljivo dokazujejo.
kar se dogaja ob avtomobil
Znano je, da so se razpasli sk i cesti, če pa smo, kot ka
kampingi na črno, kar pome že, brez moči tudi pred tem,
ni, da turisti taborijo tam, kar se dogaja v središču No
kjer ni dovoljeno. Vzdolž av vega mesta! Ce človek pogle
tomobilske in drugih cest da malo gor in dol, dobi pre
lahko večer za večerom vi cej dokaz za to, da je v No
dimo več razpetih šotorov in vem m estu le dovoljeno par
avtomobile tujih registracij, kirati avtomobile in druga
jugoslovanske bolj redko. Ni m otom a vozila tudi v parkih
treba posebej poudarjati, da ali kjer si že bodi in da pred
tem turistom ni treba ničesar pisi nič ne veljajo. Določene
plačati, tudi ne škode, ki jo so budi parkirne ure, ki pa
nemalokdaj pustijo za seboj. jih, žal, skoraj nihče ne upo
Turističnim društvom tako števa, Res je treba upošte
zbežijo težki tisočaki in ne vati, da spričo vsak dan več
morejo .prav nič, čeprav jim jega števila m otornih vozil
turisti taborijo pred nosom. prostora za parkiranje zmanj
Zato pa toliko bolj pazijo na kuje, boda red le mora biti.
tiste, ki se utaborijo na kam- Pomislimo, koliko dohodkov
bi imeli, če bi vse kršilce ka
pingih.
■ Nedovoljeno kam piranje znovali za prekrške!!!

„Čakam na novo pošiljko spominkov"
»Vse spominke sem proda kraja, razglednice z Lamuto
Jakčevimi slikami
pošiljko,« je rekla trafikant ozirama reprodukcijam i nju
ka v Dolenjskih Toplicah, nih del, več vrst okrasnih
Anica Dragičevič, medtem ko krožnikov, ribniški pušeljc in
je sbregla obiskovalcem. Ta drugi spominki, šolske po
je želed časnik, oni revijo, pa trebščine — tisto
pošiljko
razglednice, cigarete itd. Lah zadaj moram še sortirati, ci
ko, saj se v tej trafiki vse garete, glavničke, o lja . . . pa
kaj bi naštevala: vse, kar po
dobi!
Anica Dragičevič je našte trebujejo obiskovalci, doma
vala: »24 raznih časopisov, čini in turisti.«
Med dnevnim in tedenskim
revije, 12 različnih razglednic

la, v kratkem pa dobim novo vimi in

Letos manj nočitev kakor lani
V krškem hotelu Sremič je
v prvih šestih mesecih pre
nočevalo 40 odst. manj gostov
kot v enakem obdobju lani.
V hotelu je bilo več domačih
kot tujih gostov. Od domačih
so bili predvsem plavalci, ki
so trenirali v bazenu, od tu 
jih pa je bilo največ Italija
nov, Nemcev in Avstrijcev.
V okviru gostinskega pod
je tja hotel Sremič posluje
enajst gostiln in vinotočev,
ki so letos ustvarili že 181
milijonov Sdin prom eta ali
65 odst. letnega plana. Samo
v vinotočih so prodali 60.000
litrov vina ali 7» 25 m ilijo
nov Sdin. Poleti prodajo naj
več sadnih sokov, oranžade,
piva in kisle vode, žganih pi
jač pa manj.
V podjetju je zaposlenih 44
delavcev in 17 vajencev. Ve

liko vajencev zapusti podjet
je, ko se izučijo. Vzrok so
verjetno nizki osebni dohodki
— povprečni
prejemek je
68.000 Sdin — in premalo pro
stega časa. Tudi v gostinstvu
bo treba najti pot za skrajša
nje delovnega časa, drugače
bodo začeli odhajati tudi dru
gi delavci in ne samo vajen
ci.

časopisjem je precej tujega
tiska, toda »manjka nemških
časnikov«, je pripom nila tra 
fikantka.
Promet? Poleti vsak mesec
za več kot 1,500.000 Sdin.
»Zdaj je malo m anjši, dokler
sem v zasilnih prostorih, ko
se bom preselila v* novo tra
fiko, bo spet vse dobro,« je
dodala Anica Dragičevič .

P red m lad in sk im b a ro m v K očevju

« ■ 1 »
(Foto: P. Šobar)

Čateške Toplice se ne bojijo prihodnosti
Kako lahko uspeva zdravilišče, v katerem ni več zavarovancev

2e dolgo je tega, kar si ljudje pred
stavljajo: Cateške Toplice? Šveda, rev
ma! Ne, ne, to pustimo za stara leta.
Raje na morje! Ali kakorkoli že.
Vsakdo, ki je doslej mislil tako, je
presenečen, če pride v Cateške Toplice
danes. Prvi vtis kaj malo spominja na
zdravilišče. 2e od daleč pritegne pozor
Slovenski impresionisti
nost vrvež s kopališča. Bazen je dobe
v krški galeriji
sedno nabit, pred vhodom v kopališče
V
drugi polovici septem poplava avtomobilov. Skoraj vsak dan
bra bo v galeriji odprta raz
je tako, v soboto in nedeljo verjetno
stava del slovenskih slikar
še huje. Človek se sprašuje, če je ves
jev impresionistov. Zbrali jih
svet revmatičen. Vendar ni ljudem na
bodo na območju Krškega in
kopališču prav nič videti, da bi prišli
Brežic.
Predstavljenih bo
iskat zdravja. Turisti, kot kjerkoli dru
okoli 20 umetnin Jame, Ja
gje. Zdraviliško vzdušje se je izgubilo.
kopiča in Sternena. Grohar
Z vrvenjem na bazenu in okoli njega
jevih del v Spod. Posavju ni
se meša ropotanje strojev z bližnjega
so zasledili.
gradbišča. Čudno. V glavni turistični se

zoni in v tako neposredni bližini! Mar
turistom ne gre na živce? Morda tudi,
vendar — kdo si upa trditi, da jim ne
gre na živce, ko se kot sardine tlačijo
v bazenu?
Samo nekaj tednov še in stroji na
gradbišču bodo utihnili. Takrat bo tam
že nov olimpijski bazen, kakršnega ima
jo doslej samo v Moskvi in v Budimpe
šti. Vendar takrat bo tudi že jesen! Nič
zato. Saj bo tudi zima, ljudje pa se bo
do lahko vseeno kopali na prostem.
Plast toplih par, ki se bo zadrževal nad
vodno gladino, jih bo varovala pred
mrazom.
Pa še nekaj brni in ropoče. Stara
zdraviliška restavracija se bo spremeni
la v kavarno in bar. Čudno zdravilišče!
Pravzaprav, ali je sploh še zdravilišče?
Komaj stopi človek v recepcijo nove

ga hotela »Zdraviliški dom«, se zunanji
vrvež poleže. Tu prav kmalu opazi, da
ljudje prihajajo sem tudi po zdravje.
Vhod v zdravstveni oddelek priča, da
posvečajo zdravljenju precej pozornosti
Urejeni prostori za zdravstveno službo
kažejo, da je zdravljenje krenilo po no
vi poti. V dopoldanskem času je tu ži
vahno, pacienti nenehno trkajo na vra
ta ambulante, hodijo v telovadnico, do
maserja, k terapevtom itd. Mnogim je
videti, da jih je bolezen precej prizade
la, vendar nikjer ni bolniškega malo
dušja. Res da je včasih hoja še počasna
in okorna, vendar so obrazi živi. Z ma
lo dobre volje je vse takoj boljše.
V
recepciji so povedali, da so vse
sobe zasedene (okrog 300 ležišč). Zava
rovancev skoraj ni. Je pa nekaj invali
dov, nekaj tujcev, drugi pa so domači
gostje, ki sami plačujejo oskrbo Tež
ko je razločiti bolnike in turiste. Vse
kaže, da obstoja neko ravnotežje med
zdravstvom in turizmom.

Z A P IS O A V TO BU SN EM IN TO V O R N EM P R O M E T U

,Gorjanci’ vozijo ponovihcestah
Povpraševanje po prevozih se je zmanjšalo, tovornjaki in avtobusi pa vozijo
zdaj po »novih« cestah, ki se vijejo skozi reformo — V prvem polletju 1967
ustvarjen promet še ne povzroča strahu — Zakaj so na nekaterih progah
gneče zaradi desetin avtobusov raznih podjetij, ki povzročajo s tem nelo
jalno konkurenco, ki ni nikomur v korist?
V avtobusnem prom etu
Podjetje Avtopromet GOR podjetja. Na nekaterih avto
JANCI iz Straže ima za 980 busnih progah je preveč av ugotavljajo še to, da so naši
ton tovornjakov in prikolic tobusov raznih podjetij, ki potniki preveč zahtevni. Re
in 36 avtobusov. Vsa osnov bijejo med seboj bitko »kdo forma pa tudi tu uveljavlja
na sredstva so vredna 1.200 bo koga« in pri tem izgub načelo: kolikor plačaš, toliko
milijonov Sdin, pri tem pa ljajo akumulacijo, ki je že dobiš! V tujini uporabljajo
imajo le 50 milijonov Sdin tako majhna. Tak prim er je na lokalnih progah stare av
anuitet na leto. Na reformo proga Grosuplje—Žužemberk tobuse, ki bi jih naši potniki
so se začeli pripravljati že —Bela krajina—Vinica, na izžvižgali. Ena izmena rezerv
pred leti in danes se že ka kateri se gnetejo avtobusi se skriva tudi v sprevodni
žejo sadovi gospodarnih od štirih podjetij, nobeno pa kih: imamo jih na nekate
ločitev (npr. na lastno po nima zaslužka, ker je pre rih progah, ki ustvarjajo od
budo povečane am ortizacije), malo potnikov! Za progo 500 tisoč do 1,5 milijona S
ki so se ob sprejem u m ar Ljubljana—Kočevje so p rija dinarjev prom eta na mesec,
sikomu v kolektivu in izven vila podjetja letos toliko av vozniki pa vozijo na takšnih
njega najbrž zdele takrat ne tobusov, da bi skozi ves dan progah le po 5 u r na dan.
Na sliki je eden izm ed najbolj kom fortno oprem ljenih avtobusov dom ače proizr
razumljive.
vozili po teti progi vsakih 13 Vse torej kaže, da bodo mo
vodnje: »Dubrava«, izdelek tovarne FAP. Takšnih avtobusov so GORJANCI kupili
Tudi v cestnem prom etu m inut po 1 avtobus, potni rali sprevodnikovo delo m ar lani in letos 6, razen tega pa še 1 avtobus »Janez«, izdelek tovarne TAM, ki za
»Dubravo« nič ne zaostaja. Ob dejstvu, da im ajo GORJANCI 36 avtobusov, je 7 no«
je letos opaziti m anjše po kov pa je komatj za sproti sikje prevzeti kar vozniki.
vih v letu dni vsekakor velik prispevek k izboljšanju prevoza potnikov
vpraševanje po prevozih kot zdaj, ko pelje vsake pol ure
(Foto: M. M oškon)
lani. Pri prevozih tovorov je eden! Zakaj tako?
M. J.
to posledica manjšega po
vpraševanja po blagu in dej
stroškov proizvodnje, organi
stvo, da ima gospodarstvo
zacijo strokovnih služb, de
na voljo manj obratnih sred
litev dohodka, nagrajevanje
stev. Ker želijo podjetja de
zaposlenih in nadaljnji raz
nar hitreje obračati, naroča
voj temeljnih panog.
jo m anjše pošiljke in tovori
Gozdarstvo ▼ okviru podje
so zato letos manjši. Pove
skupščini, pri družbeno po tja je treba posvetiti večjo
čalo se je število dolžnikov
litičnih
organizacijah
in
več
in sistematično skrb, pred
in pri GORJANCIH jih ima Želijo samostojno delovno organizacijo, KGP Kočevje pa je bilo
sestankov raznih republiških vsem še njegovemu nadalj
jo za 323 milijonov Sdin; kar
organov (republiški sekreta njemu razvoju, razširjeni re
90 odst. tega je iz tovornega ustanovljeno zato, da enotno rešuje probleme kmetijstva in go
riat za gospodarstvo iM.). V produkciji, osebnim dohod
prometa.
zdarstva — Pred dokončno odločitvijo so potrebne tem eljite zvezi
s predlogom gozdarjev kom in uporabiti sredstva,
Zmanjšal se je tudi potni analize — O predlogu gozdarjev so razpravljali organi podjetja,
so vsi našteti sprejeli na ld jih gozdarstvo usbvarja.
ški promet. Na to je vpli
slednje sklepe, ki jih je v
občine in republike
Dokler niso izdelane vse
vala deloma ukinitev regre
glavnem oblikoval in sprejel
sa, deloma pa tudi to, da so
tudi republiški sekretariat analize in storjeni ukrepi, ki
la poglavitna misel sklepov, ki predelavo lesa v Kočevju.
»Z
gozdovi
naj
gospodarijo
so jih sprejeli samoupravni
potniki postali bolj varčni.
Od takrat pa do 24. avgu za gospodarstvo, z njim pa organi, je obravnavanje o
gozdarji, zato naj se km etij so jih sprejeli 4. avgusta le
Letos je veliko manj poseb- ski
tos na razširjeni seji društ sta letos se je zvrstilo več se je strinjal tudi občinski izločitvi gozdarstva preura
in
gozdarski
sektor
pri
‘ nih in kolektivnih voženj.
va inženirjev in tehnikov sestankov v delovni organi komite ZK Kočevje:
njeno, razen tega pa pobuda
Promet se v prvem polletju kmetijskem gozdarskem po gozdarstva in industrije za zaciji KGP, pri občinski
Republiški sekretariat za DIT gozdarstva pravno nd
po vrednosti sicer ni zmanj sestvu Kočevje ločita,« je bi
gozdarstvo daje v tej zadevi pravilna, ker je treba urejati
šal, toda GORJANCI imajo
svoja mnenja in stališča, vprašanja
take
izločitve
letos 6 avtobusov več kot
vendar ne misli posegati v skladno s predpisi in s sa
tani.
področje samoupravnih or moupravnimi akti podjetja.
čeprav so cene storitev v
ganov podjetja in organov
cestnem prom etu v sosednih
Za sanacijo obratnih sred
občinske skupščine, ki so
državah višje od naših, bo
pristojni za odločanje v za stev je treba izdelati stvaren
do pri nas ostale neizpre
sanacijska načrt in s tem v
devi.
menj ene. Pri GORJANCIH
zvezi vse ukreniti, da se se
Prt obravnavanju proble daj prekomerno vezana sred
se s tem strinjajo, saj je tc
matike je treba izhajati iz stva čimprej sprostijo.
najboljša pot k stabilizaciji
stališča, čemu. je bilo podje
gospodarstva. Povprečni oPri obravnavanju te pro
tje ustanovljeno. Znano je
sebni dohodki so bili lani
namreč, da je bilo KGP Ko blematike je treba upošteva
116.000 Sdin, letos pa so za
čevje ustanovljeno leta 1952 ti tudi mnenje pristojnih ob
5 odst. višji. Od 1,600 mili
z namenom, da na ondotnem činskih skupščin in prizade
jonov letnega plana so v pol
območju enotno rešuje pro tih družbenih organizacij.
letju uresničili 874 milijonom
ali za 9 odst. več. Avtobusni
bleme socialističnega km etij
Ugotovita je treba, da je
promet se je povečal v p r
stva in gozdarstva. Predlog obstoječe podjetje vkljub
vem polletju za 3. odst., to
imenovanega društva pa se objektivnim težavam doseglo
vorni za 11 odst., tuji pre
poteguje le za reševanje viden napredek in da bi bilo
vozniki za 38 odst., storitve
zelo enostransko, če bi se
gozdarstva.
delavnic pa so bile za 8 odst.
vprašanje o izločitvi gozdafPIzločitev
gozdarske
panoge
manjše. Realizacija je bila
ske panoge obravnavano le
iz
KGP
ni
rešitev.
Uresniči
večja za 4 odst., izplačani
s stališča gozdarstva, čeprav
tev
tega
predloga
bi
pome
osebni dohodki za 16 odst.,
seveda treba zagotoviti go
nila korak nazaj, ker bi u- je
osnovna sredstva za 42 odst.,
zdarstvu vso pozornost z
stvarila
še
težje
probleme,
ozirom na njegov nadaljnji
skladi pa za 14 odst. večji
kot so sedanji.
V celoti so uresničili inve
razvoj.
Republiški sekretariat za
stioijski program: porabili
Poudarjamo, da je nastala
so 126 milijonov Sdin za na
Pogled v veliko »jamo« — bodoči plavalni bazen z olim pijskim i merami, ki ga gospodarstvo podpira skle problematika rešljiva v ofcvikup osnovnih sredstev in
gradijo ta čas v ča tešk ih Toplicah. Načrt obeta posebno zanim ivost: voda v baze pe delavskega sveta KGP ru sedanje organizacijske
vplačali 21,5 milijona Sdin
nu bo tako topla, da bo tudi pozim i om ogočala kopanje na prostem , saj bo sam a Kočevje o ukrepih za uredi oblike podjetja in priporo
anuitet.
ustvarila plast toplega zraka nad vodno gladino. Do bazena bodo plavalci pozimi tev nastalih problemov. Pri čamo, da se s tega stališča
lahko prišli pod zem ljo! Vsekakor: velika turistična atrakcija in nov magnet za tem je potrebna večja in prizadeti lotijo reševanja ce
Težave, ki jih je prinesla
še večji obisk v Čateških Toplicah, kjer sedanji bazen v poletnih m esecih že dav konkretna pomoč občinske lote. Po teg poti naj bd ob
v cestni prom et reforma, pa
skupščine Kočevje ter dru ravnavali zadevo tudi pri
no ne zadošča več za vedno večji obisk. (Foto: Baškovič, Brežice)
še povečujejo prevozniška
gih prizadetih organov in KGP zaposleni gozdarski in
organizacij.'
ženirji in tehniki, kakor tu 
Za nadaljnji razvoj podje di društvo gozdarskih inže
V pogovoru z direktorjem Milanom zdravstveno službo in uvedli nove meto kaže, da je glavna kriza minila in da
tja je izredno pomembno, da nirjev in tehnikov gozdarst
Sepetavcem je m arsikaj postalo bolj de v zdravljenju, kar so mnoga zdravi se bo stanje v naslednjih letih izbolj
se jasno uredijo vsa notra va in industrije za predelavo
lišča po preusm eritvi na turizem zane šalo. Tako bodo že letos dvignili pov
jasno.
nja poslovna razm erja med lesa v Kočevju.
marila. Prednosti term alne vode je tre prečno raven osebnih dohodkov od
Ko se je zavod za socialno zavarova ba do kraja izkoristiti! Danes zdravijo 59.000 Sdin do 75.000 oz. 80.000 Sdin.
posameznimi organizacijski
nje odpovedal plačevanju zdravljenja v v Cateških Toplicah revmatična obole
mi enotami. V okviru podje
Vodstvo
Cateških
Toplic
si
prizadeva
zdraviliščih, so se čateške Toplice z nja, degenarativne bolezni lokomotorne
tja mora biti predvsem jas
ustvariti
aktivno
sodelovanje
z
mnogi
mnogimi drugimi zdravilišči znašle v ga aparata, ženske bolezni in rekonvano opredeljeno prelivanje
mi
drugimi
podjetji,
kjer
je
povezava
krizi. Bilo je očitno, da po stari poti lescenco. Uspehi so izredni in tako do
sredstev, predvsem pa pre Rekordi v pridelova
mogoča.
Tako
že
obstaja
tesna
povezava
ne gre več. Tako so sklenili, da se pre bivajo vedno nove ponudbe. V septemb
livanje
sredstev iz gozdarst
nju krompirja
usmerijo od izključno zdraviliški de ru se bo v Čatežu zdravilo 60 Švedov in s turistično zvezo. Včasih se pojavijo
va v kmetijstvo. Ker tega
tudi
nesoglasja
in
nesporazumi
s
po
javnosti tudi v turizmu. Z novo struk upajo, da bodo v novih objektih lahko
Po zadnjih podatkih kme
doslej ni bilo, je to stanje
turo gostov in njihovimi zahtevami so zadovoljili tudi vse njihove želje po za slovnimi partnerji. Tako še vedno ni
povzročilo malodušje zapo tijske služibe dosega področ
uvedena
redna
avtobusna
zveza
z
Bre
se pojavili tudi novi problemi.
slenih v gozdarski panogi. je kmetijske zadruge Treb
bavi in družbenem življenju. Mnoge žicami, kar predstavlja oviro predvsem
Gotovo je tudi, da takšna nje zadnja leta največje pri
Postalo je jasno, da brez investicij ponudbe obetajo 100 odst. zasedenost za obisk prehodnih gostov in tistih, ki
neurejena razm erja niso niti delke krom pirja na hektar v
ne bo šlo. Tako so letos začeli graditi tudi v zimskem času. V decembru bo v hodijo v Cateške Toplice samo na zdrav
vsej Sloveniji. Razen toga pa
spodbudna, niti pozitivna.
nov olimpijski bazen, od katerega priča Cateških Toplicah šahovski šampionat, stveno terapijo.
krompirjeve sorte, posajene
kujejo, da bo podaljšal kopalno sezono nato praznovanje novega leta in tako
Temeljito
je
treba
analizi
še m arsikaj je, o čemer bi lahko pi
na teh zemljiščih, dosegajo
na vse leto. Preuredili so staro zdravili naprej.
rati
stranske
km
etijske
Obra
tudi naj večji odstotek sušiško zgradbo, iz s kare restavracije pa bo
Zaenkrat imajo ves potreben kader: sah. Veliko je še neodkritih možnosti,
te in skladno s tem ustrezno ne. Kljub temu, da je že ve
do naredili bar in kavarno. V začetku zdravstveni, strežno osebje itd. Proble ki jih bo pokazalo delo samo. Predvsem
ukrepati.
Pri
tem
velja
po
liko kmetovalcev pravih moj
septem bra bosta bazen in bar gotova, mi vodilnih kadrov bodo v kratkem od kolektiva pa je odvisno, koliko mu
sebno opozorita na obrata strov za to pomembno polj
za prihodnje leto pa imajo v načrtu urejeni. Kolektiv se nenehno trudi, da bo uspelo prisluhniti željam gostov in
klavnica in agroservis.
ščino, še zdaleč niso izkori
gradnjo nove restavracije, ureditev par bi čimprej ustregel vsem željam svo jih ustvariti ter si tako zagotoviti pri
hodnost. Dosedanji uspehi vzbujajo
Sedanje stanje podjetja ka ščene vse možnosti, ki jih da
kirnega prostora za tisoč m otornih vo jih gostov. Pritožbe so redke.
optimistična pričakovanja.
že, da je treba proučiti za je zemlja in podnebje v tem
zil, igrišč itd.
Dosedanji uspehi so obetajoči kljub
poslitev delavcev, vprašanje predelu Dolenjske.
STANKA KUNEJ
Do največje mere so tudi izboljšali temu, da še m arsikaj ni urejeno. Vse

Gozdarji se hočejo ločiti

Prijetno srečanje delavcev PTT stroke
V primerjavi z lanskim prvim polletjem je Podjetje za PTT promet v Novem
mestu letos izvršilo za 22 odst. več poštnih storitev in doseglo za 18 odst.
večje dohodke, čeprav so stroški v istem času narasli za 14 odst. — ATC
v Dobovi sta se v nedeljo pridružili še novi avtomatski telefonski centrali
v Straži in Žužemberku, prihodnji mesec pa jo dobi Krmelj in v oktobru
verjetno še Mokronog — Konec leta 1967 bo na širšem Dolenjskem že
18 ATC, 28 telefonskih central pa bo imelo polavtomatsko telefonsko po
sredovanje
Nad 400 delavcev, upokojen
cev, družinskih članov zapo-,
slencev PTT ter nekaj gostov
se je zbralo v nedeljo dopold
ne na prijaznem Sremiču nad
K rškim na IV. zboru delav
cev PTT podjetja Novo me
sto. Ce kje, potem gojijo pri
srčno družabnost in tesne me
dsebojne stike prav v PTT
stroki, konkretno v novome
škem PTT podjetju, ki zdru

žuje vse poštne delavce s pod Lado Trampuš, predsednik
ročja 7 občin. Prizadevnost obč. zbora ObS Krško. Slavja
sindikata, ki ima vso pomoč sta se udeležila tudi Rudi
upravnega odbora podjetja, Druškovič, načelnik družbenih
se je znova pokazala, saj je služb pri ObS, ter M arjan 2izbor potekel lepo in vsi so bert, tajnik ObSS Krško. Pred
spomenik krškim žrtvam so
bili zadovoljni.
V
imenu pripravljalnega odmedtem odnesli lep venec,
bora je slavje začel okoli 9.30 hkrati pa je na Sremič p ri
Jože Kukec, za njim pa je spela planinska štafeta de
zbrane delavce PTT stroke lavcev PTT, ki jo je vodil se
ter njihove svojce pozdravil kretar podjetja tov. Slana;

planinci so prehodili od sobo
te na nedeljo nad 80 km, na
pot pa so šli s partizanske
Frate.
Enoletni prerez dela, uspe
hov, načrtov in tudi težav
PTT podjetja je nato podala
direktorica podjetja Dragica
Rome (o zanimivih podatkih
te r načrtih kolektiva za PTT
prom et na Dolenjskem bomo
obširneje poročali prihodnji
teden!). Prav ta dan sta začeli
poslovati novi avtomatski te
lefonski centrali v Straži in
žužemberku, konec leta pa bo
na področju PTT podjetja No
vo mesto že 18 ATC.
S svečanim nagovorom so
nato pozdravili najzaslužnejše
člane podjetja, ki delajo v
stroki že 25 oz. 30 let; izročili
so jim tudi skrom na darila,
nato pa so razglasili uspehe
tekmovanj in podelili zmago
valcem priznanja. Vmes so le
po peli brežiški oz. artiški pe
vci, med njim i tudi trije us
lužbenci brežiške pošte. — S
prijetno zabavo je minilo ne
deljsko srečanje delavcev PTT
podjetja, na katerega so tudi
tokrat povabili svoje upoko
jence. Peto srečanje bo pri
hodnje poletje na Vinji gorici
pri Trebnjem.
Tg.
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j Poleti manjša aktivnost
»Naš komite ni med najboljšim i, pa tudi med najslab■ šimi ne,« je dejal predsednik metliškega kom iteja ZMS
■ Tone Pezdirc.
Letošnja najboljša akcija m etliških mladincev je bilo
■ vsekakor tekmovanje za dan mladosti z naslovom »kul■ turni spomeniki Metlike«. Udeležili so se ga mladinski
■ aktivi BETI, KOMETA in osnovne šole. Zabavni program
J pa so pripravili vojaki črnom aljske garnizije. Komite je
S sodeloval tudi pri organizaciji »dneva cvetja na Suhorju.
S Sami so pripravili srečanje članov Počitniške zveze DoS lenjske, ki so se ga udeležili mladinci iz Trebnjega, No■ vega mesta in Bele krajine.
Kulturno zabavno življenje je bilo med šolskim letom
■ živahnejše. Poklicna šola BETI je namreč organizirala
■ več mladinskih plesov in drugih prireditev. Zdaj razen
S v hotelu in na veselicah mladinci nimajo kje plesati. Je■ seni namerava komite s sodelovanjem garnizije v črnom ■ lju organizirati mladinske plese. Imajo pa težave z dvo■ rano, ker je najem nina zelo visoka.
V sodelovanju s črnomaljskim je metliški komite or5 ganiziral za sekretarje in predsednike mladinskih aktivov
S trodnevni seminar, na katerem so poslušali predavanja o
S samoupravljanju, gospodarstvu in drugih zanimivih zaS devah.
»Pred vsako večjo akcijo skličemo skupni sestanek
■ vseh predsednikov terenskih aktivov in izdelamo program
■ ter razdelimo delo, tako da ni nobenih prepirov o tem,
g kaj mora kdo delati,« je še povedal tov. Pezdirc.
■■
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,Rentabilnost' vajencev in ,moški' poklic
Kje so vzroki pomanjkanja dela in vajenskih mest za dekleta? — Nekaj
ugotovitev iz kočevske občine
Govorili in pisali smo že o še lahko velja, prav gotovo ne
težavah mladine, ki zdaj kon- more za višje razrede, če ima
šuje šolanje in o neprilikah podjetje le izgubo z njimi, bi
onih mladih ljudi, ki že od bilo treba pogledati, kako so
lani ali še od prej čakajo na vajenci pri praktičnem delu
zaposlitev. Pri tem smo ugo sploh zaposleni! Najpogosteje
tovili, da je zelo težko zapo so v pomoč pomočnikom in
sliti dekleta in da za njih ni m ojstrom, ki se pehajo za
svojimi normami in nimajo
vajenskih mest.
Ob tem si velja ogledati časa za poučevanje vajencev.
nekaj vzrokov za to. Omenil Samo pomožno delo in opa
HOJA PISMONOŠ je postala že »klasična« tekm ovalna panoga na vseh srečanjih bi samo štiri stvari, ki jih zovanje pa za izučitev neke
obrti ni dovolj. Nujna je to
PTT podjetja N ovo m esto. V nedeljo so se pom erili v h oji s krške p ošte na Sre moramo imeti pred očmi.
V
delovnih organizacijah rej prim erna zaposlitev, če
m ič. N a slik i: Jože Kukec, vodja pripravljalnega odbora in Herm an Pregl, pred
sednik upravnega odbora PTT podjetja ter upravnik krške pošte, izročata prizna morajo vodstva resno in te hočemo vzgojiti kvalificira
»rentabil nega delavca.
n je zm agovalcem najznačilnejše discipline v poštni službi: prvak je b il Jože K le meljito preučiti
Na Kočevskem je največ
m enčič, pism onoša iz N ovega m esta, sledita pa m u Vili Božič iz Leskovca in An nost« vajencev. Nenehno smo
ton Bregar iz Šentjanža. — Posebej so nagradili tudi 50-letnega Franca Glavana priče posplošeni trditvi, da so vajenskih m est v tako ime
iz Dobrniča, ki se je kljub svojim letom prijavil na tekm ovanje in vztrajal do vajenci »samo izguba za pod novanih moških strokah: v
jetje«. Če to za prvi letnik kovinski, lesni in gradbeni.
konca. (N a sliki: v si našteti z leve p roti desni — foto: Tone G ošnik.)
Izkušnje naprednejših držav
pa nas učijo, da lahko žen
ske opravljajo tudi vsa dela,
celo v težki in d u striji Ni
razloga, da se v ugodnejših
delovnih pogojih ne bi mogle
S tritar in mnogi drugi. Po izučiti poklica. Treba je le
poldanske vire bodo name prebiti led: podjetja morajo
Dvodnevni izlet po Dolenjski in Kočevski združen z ogledom vinskega sejma
njene ogledu Ljubljane in premagati pomisleke, dekleta
v Ljubljani — Veliko zanimanje med tržaškimi kmeti — Obiskali bodo
skupnemu Obisku vinskega pa spoznati, da ni njihova pri
kartuzijo Pleterje, se ustavili v hotelu Kandija v Novem mestu in si ogledali
hodnost samo v adm inistraciji
razstavišča s pokušnjo vin.
živinorejske obrate v novomeški okolici — V Črnomlju in Semiču bodo
Tržaški gostje se bodo za in nekaterih redkih obrteh.
Pomisleke je treba pre
držali v Ljubljani do pol os
poskusili belokranjsko kapljico, od tam bodo odšli v Dol. Toplice in nato
magati tudi s seznanjanjem.
me
zvečer,
ko
se
bodo
vrnili
na Kočevsko
v svoje domače mesto.
Za množični izlet tržaških
V
letu mednarodnega tu Prvi večji postanek bo v
V
nedeljo, 3. septem bra, sein okoliških kmetov v Slo
rizm a bo pomemben mno Pleterjih, kjer si bodo ogle bodo po zajtrku odpravili na venijo vlada veliko zanima
žični obisk slovenskih kmetov dali znamenito kartuzijo pod Kočevsko. Videli bodo svet, nje. Celotni izlet z vožnjo in
kjer je pred vojno živela
s tržaškega ozemlja. Name Gorjanci in njene kmetijske
prehrano bo veljal posamez
njen je ogledu zanimivosti n&prave. Seveda bodo obi nemška m anjšina na Kočev nika 8800 lir. Poverjeniki v
skem,
a
so
se
Kočevarji
po
in privlačnosti Dolenjske in skali tudi samostan, ki ga
posameznih vaseh okrog Tr
Kočevskega. Na kraju dvo poznajo mnogi tržaški kmetje dogovoru med obema vodite sta imajo že dosti dela s pri
Naslednja letošnja geološka
dnevnega izleta bodo izlet iz člankov in knjige doseda ljema fašizma in nacizma Hi javnicami.
J. Ž. ekskurzija po Dolenjski bo 3.
niki iz T rsta -in okoliških njega pleterskega priorja dr. tlerjem in Mussolinijem pro
septem bra. Slovensko geolo
vasi obiskali še ljubljansko Edgarja. Tržaški izletniki se stovoljno izselili iz krajev,
ško društvo bo tudi za ta
vinsko razstavo.
bodo odpravili nato v Novo kjer so živeli več stoletij.
dan pripravilo pisan in zani
Za izlet v Slovenijo vlada mesto, kjer bodo imeli v ho Nemški rajh jim je dodelil
»Težko
čakam
miv program.
med tržaškim i km sti veliko telu K andija kosilo. Popoldne zemljo izgnanih slov. kme
Avtobus bo ljubitelje nara
zanimanje; v posameznih va si bodo ogledali živinorejska tov v Posavju, v okolici Kr
na petek...«
ve popeljal v zgodnjih ju tra
seh tržaške okolice so za posestva v novomeški okolici škega in Brežic. Od tam so
»Petek m i je najljubši
njih urah iz Ljubljane proti
upniki, ki pomagajo pri or in farmo bekonov.
pobegnili v zadnjem vojnem
dan v tednu, ker takrat
Ribnici. Ob kratkih postankih
ganizaciji tega avtobusnega
Pot bodo nadaljevali po letu v Nemčijo.
dobim Dolenjski list,« nam
si bodo v okolici Turjaka
izleta. Vodstvo izleta je v gorjanski cesti v Črnomelj,
Ko bodo tržaški izletniki
piše Edo Kos, ki služi vo
ogledali mezozojske plasti,
rokah dveh tržaških organi da spoznajo Trdinovo dolenj- spoznali pokrajino na robu
jaški rok v Koprivnici.
v katerih je ponekod veliko
zacij: Kmečke zveze in Zveze sko-belokranjsko pokrajino, Roga, kjer je bil med NOB
»Počutim se kot doma,
okamenin. Daljši postanek bo
malih posestnikov. Obe or življenje in delo belokranj sedež partizanskega gibanja,
ko ga prebiram. Zdi se
v Ortneku, kjer bo dr. A .R a
ganizaciji im ata svoje po skega kmeta. Nova cesta pre in spoznali kraje, kjer so še
mi, da poslušam znanca
movš, profesor geologije na
slovne prostore v Trstu, v ko Gorjancev je dvignila ra danes razpadajoče kočevarske
ali prijatelja, ki m i pripoljubljanski univerzi, razložil
ulici Geppa št. 9. Organiza ven belokranjskega kmeta in vasi, bodo dospeli v Kočevje.
veduje o domačih novicah.- razvoj tam kajšnjih mladopaV
mestu
in
okolici
si
bodo
cijski odbor skupnega izleta prav to hočejo videti tržaški
Naš časopis' si predstav
leozojskih plasti. Za sloven
je sestavil podroben program / kmetovalci. V Črnomlju in ogledali nekatere zanimive
ljam kot most, ki me po
sko geologijo ima prav okoli
ki obsega naslednjo turo: Semiču bodo poskusili belo objekte gozdno kmetijskega
vezuje z domom.
Vsem
ca Ortneka velik pomen. V
skupni odhod bo iz T rsta v kranjsko kapljico — zname kombinata v Kočevju. Skup
Dolenjcem, ki so zdaj pri
zadnjem času so namreč ugo
soboto, 2. septem bra ob 6. nito črnino. Po napornem ce no kosilo bo v hotelu Pu
vojakih priporočam, naj si
tovili, da so plasti pri Ortne
uri zjutraj. Zatem bodo vo lodnevnem potovanju se bo gled.
ga naroče, saj sem prepri’
ku m lajše kot so nekoč fnislizili tržaški avtobusi z malimi do odpravili gostje iz T rsta
čan, da ne bo nikomur
Po ogledih še drugih doma
li. To so dokazali z bogato
žal!«
vmesnimi postanki v Ljublja v Dolenjske Toplice, še prej čih zanimivosti, zlasti šeškofavno,
ki so jo našli po
Ob koncu pisma prosi
no, od koder bodo krenili po pa si bodo ogledali kraje na vega doma, se bodo odpra
vztrajnem iskanju. Nove ugo
naš naročnik Edo Kos,
avtomobilski cesti mimo Viš poti iz vinorodnega Semiča vili proti Ljubljani skozi Rib
tovitve glede starosti mladonaj pozdravimo vse bralce,
nje gore in Stične in mimo mimo črm ošnjic in krajev iz nico in Velike Lašče, mimo
paleozojskih plasti pri Ortne
posebno pa njegove prija
Novega m esta pod znameni NOB, Stare žage itd. Izletni krajev, kjer so se rodili slo
ku pa so omajale tudi dose
telje in znance.
tim i vinskimi goricami Trške ki bodo prenočili v Dolenj- venski kulturni možje Primož
danja stališča o starosti po
gore.
sikih Toplicah.
T rubar, Fran Levstik, Josip
dobnih plasti po Sloveniji

Tržaški kmetje bodo obiskali Dolenjsko

Gradbena stroka daje vajen
cem veliko ugodnosti prav
zato, ker je že vrsto let v sti
ski za novimi delavci. In ven
dar je malo primerov, da bi
prišli kadroviki gradbenih
podjetij v šole in učencem
obeh spolov prikazali delo v
.gradbeništvu, ki ga je mehani
zacija že močno olajšala.
Zadnje, vendarle ne naj
manj pomembno pa je vpra
šanje o vajencih iz zelo odda
ljenih krajev. Ti večkrat za
sedejo mesto učencem kočev
skih šol, čeprav predvsem ti
sta, za katere ni zanimanja
domačih učencev. Z vztrajnim
delom bi lahko zasedli vsa
m esta z domačimi mladinci
in mladinkami ter zmanjšali
brezposelnost. Delovne orga
nizacije ne bi v prihodnjih
letih bile več pred tako veli
kimi zahtevami za stanovanja,
saj izučeni vajenci od drugod
nočejo več stanovati v domu
»Dušana Remiha«, ampak za
htevajo večje stanovanje.
Vse te misli bi lahko pod
prl s številkami, z dokazi in
s podatki, vendar bi to pre
seglo obseg tega zapisa.
MARKO ŽVOKELJ

Geološka ekskurzija
na kočevsko stran
Kmalu za Kočevjem bomo prišli v mogočne, globoke
gozdove. To bo prava prilož
nost, da bo udeležencem po
vedal nekaj o sestavi in zgo
dovini teh gozdov dr. M. Wraber — stalni spremljevalec
naših ekskurzij.
Ko se bomo približali do
lini Kolpe, geologi ne bodo
razlagali samo zgradbe ze
meljskih plasti, ampak bodo
povedali nekaj o hidroloških
razmerah. Te je v zadnjih
letih zelo podrobno opazoval
D. Novak.
Od Broda na Kolpi proti
Čabru se bodo udeleženci vo
zili ob Kolpi, ki smo jo sre
čah na naši zadnji ekskurziji
— na poti v Belo krajino.
Od čabra bo avtobus odpe
ljal proti Cerknici ter naprej
v Ljubljano Noč bo že, zato
geoloških zanimivosti tu ne
bomo mogli več spoznavati.
Prepričani pa smo lahko, da
bo tudi sedaj — kot na
vseh
dosedanjih
letošnjih
ekskurzijah — vladalo na po
vratku sproščeno in prijetno
razpoloženje.
R. P.

1N2. MARJAN LEGAN PIŠE O POPOTOVANJU PO BOLGARIJI IN ROMUNIJI
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Naš sodelavec se je v začetku julija pridružil strokovni
ekskurziji skupine predavateljev slovenskih kmetijskih
šol in v enajstih dneh prepotoval Bolgarijo in Romunijo.
V več nadaljevanjih bo opisal del življenja, predvsem pa
kmetijstvo naših vzhodnih sosedov

v

budo, k i je že n am Jugoslova
n om za ču d a preveč tu ja.
N a p rv ih poljih, m im o k a te rih
sm o b rzeli p ro ti Sofiji, se je
zibal p o n ek o d čudovito lep ple
vel. »K ar se plevela tiče, se Bol
g a rija lepo razvija,« je h itro
zlobno p rista v il nekdo, njegov
sosed, p a ga je še dopolnil: »Saj
to je v en d a r žlah tn i sadež ad m i
n istra tiv n e g a socializm a.« To p a
je b il sam o p rv i v arljiv vtis, za
k aj k a r sm o k asn eje videli po
vsej deželi, je bilo čisto d ru g a 
če. T ako lepih polj, ta k o sk rb n o
obdelanih vinogradov, k o t jih
im a velika p lo d n a rav n ica ob
re k i M arici, nim am o p ri n as v
V ojvodini.
š e n ek aj n am je zap u stilo že
k o j p ri v ra tih B olgarije n epo
Parole — naš stalni ta
zaben vtis. To so bile b rig ad e
delavcev n a poljih. K o se je v
spremljevalec
v rsti p o m ik ala z m o tik am i na
, Povečajm o p ro d u k tiv n o st de- ra m i sk u p in a zadružnikov, ko se
V
b o j za še večjim i p ro izv o dje v rs ta koscev d ru g za d ru g im
n j i uspehi! N aj živi m ir v sve- zajed ala v tra v n a to pobočje, ko
je za b rig ad o žensk, oblečenih v
Na vseh ja v n ih zgradbah, po  značilna b o lg a rsk a .oblačila, sta 
p u n o zad ru žn ih dom ovih je bi- la p reh o d n a zastava, sm o grabili
videti n e šte to različnih gesel, za fo to a p a ra te in k a r m ed vož
n as je sp rem ljalo po vsej n jo h iteli slik ati bežeče prizore.
f ^ g a r i ji, n a vseh posestvih, ki Z akaj ne, saj k aj takeg a p ri n as
jih obiskali. P aro le so m a n j še kom aj pom nim o.
š e le ob čudoviti črn o m o rsk i
obali p ri V arni, k je r se n a tiso
Sofija — ponos
?e in tiso če E vropejcev valja po
p eketajočem pesku, ki je n astal
dežele .
zd ro b ljen ih školjk, si prekriV
ideti bi m o rali blesk oči in
nosove s p ap irn a tim i ščitniki
^ ne m a ra za to m o raln o spod o b ču titi pon o s m ladega A tanasa

zn em irjen sem bil,
ko je v d alji za
nam i o stal Dimitro g ra d , ko je kot
prep ro g o p isa n a
srb sk a p o lja za
m e n jala
b olgar
sk a k ra jin a , k je r
so ogrom ne žitne
p ah ljač e rah lo vajovile v blagem p o letn em ve
triču. O te j deželi, n ji u trip u ,
p i j e n j u in lju d e h n a j p rik ažem
Podobo, d o b ro in slabo, razve
z u j o č e in m a n j p rije tn o ; res
ic o , k o lik o r jo je m ogoče v taKo k ra tk e m č a su in n a ta k o bežsreč an jih sploh ugotoviti.
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Paneva, tu ristič n e g a vodiča, ki
n a s je vodil p o njegovi dom ovi
ni, g o v o ril'O n je n ih znam enito
sti, zgodovini, k u ltu ri, g o sp o d ar
stvu. N jegov p o n o s je bil še
m nogo večji, ko n a s je vodil po
S ofiji, m e stu p ark o v , 800-tisoč
glavi p resto ln ici dežele, v k a te 
ri živi vsak d eseti B olgar.
M esto im a ev ro p sk o podobo.
Z V itoše planine, k a m o r se lah 
ko p o p eljete po cesti ali z žič
nico, ga je videti k o t n a dlani.
S red išče m e sta je zazidano z ve
ličastn im i, po ru sk em vzorcu
zg rajen im i stav b am i, k i d elajo
v tis sp o štljiv o sti in sta ro s ti, t a 
ko d a k o m aj v erjam em o , d a jih
p re d d o b rim d esetletjem ta m še
ni bilo. M ed n jim i je p a rtijs k a
palača, c e n tra ln i univerzalni m a 
gazin — n ajv eč ja b o lg arsk a t r 
govska hiša, m avzolej G eorgija
D im itrova, slovitega b olgarskega
v o ditelja, ki so ga h itlerje v ci v
času, ko so p rišli n a oblast, ob
dolžili, d a je zažgal R eichstag v
B erlinu. V bližini je cerkev sv.
N edelja, k je r so h o teli p re d 42
leti n a re d iti a te n ta t n a b o lg ar
skega k ra lja B o risa in k o t n a j
večja zn am en ito st: cerkev Alek
sa n d ra N evskega. T a m o jstro v i
na, ki je b ila d o k o n čan a do za
četk a p rv e svetovne vojne, je
bila zg rajen a v sp o m in osvobo
ditve dežele izpod sto letn eg a t u r 
škega su žen jstv a in v spom in
p rija te ljsk i pom oči R usije. 56 m
visoka cerkev je ta k ra t sta la 56
m ilijonov zlatih levov (1 lev je
približno 600 s ta rih d in a rjev ); —
g radili so jo več d esetletij, 50
n a jb o ljših ru sk ih in bolgarskih
slik arjev je u p o d ab ljalo freske
v n je n i n o tra n jo sti. N jen 12-tonski zvon je slišati 30 kilom etrov
daleč.
č e b i h o te li videti k aj več sta
re jših spom enikov, sta re jše bol
g arsk e a rh ite k tu re in slik arstv a,
bi m o rali v d ru g a b o lg arsk a m e
sta, p red v sem v n ek d a n je p re 
stolnice Plisko, P reslav in T im o 
vo.

Grafikoni na tržnici
želeli sm o videti p red v sem se
d an je življenje. S teno sobe v ho
te lu V ito ša je k ra sila slik a m o 
dern eg a in d u strijsk e g a o b jek ta,
n a h o d n ik u d rugega n a d s tro p ja
je visela p re h o d n a zastav ica »Pr
venec« v znak p riz n a n ja n a jb o lj
ši brigadi? do m ačin i so z veliko
p rizad ev n o stjo govorili o svoji
p o ti, o idealih, h k a te rim jih žene.
E n b o lg arsk i lev je v reden n e 
kako 600 s ta rih d in arjev . R azde
ljen je n a sto sto tin k , k i im ajo
tu d i ta k o im e. D elavec in zad ru ž
nik zaslu žita od 70 do 140, p a
tu d i več levov, u čitelj 150 levov,
d ire k to r večjega p o d je tja 250 le
vov. »Na b o rb a za m ir« piše n a
v ra tih tržnice, zelo velike sta v 
be, ki b i ji n a zunaj p re j p riso 
dili, d a je u m e tn išk a g alerija. —
V n je j n as sp re m lja vrvež in
d u h p o m esu, siru in sad ju . K i
lo g ram m esa sta n e 1,90 leva, k i
lo g ram n av ad n e salam e 2 leva,
sir je p o 2,10, k ru h po 30 sto 
tink, 1 kg čokolade p a celih 8
levov. N ajveč lju d i se gnete ob
p ro d a ja ln a h k ru h a, n a jm a n j pa
okrog p ro d aja lc ev m esa.
K o t p rip o v ed u jejo oni, ki so
deželo o b isk ali že p re d več leti,
je bilo ta k ra t še zelo težko do
b iti goveje m eso. G oved o reja je
v deželi še zdaj p recej slabo ra z 
vita, sa j je v vsej B o lg ariji le
polovica več k rav k o t p a jih im a
m o v Sloveniji. N ad vsem i b la
g ajn am i tržn ice sto je veliki g ra
fikoni: p ro izv o d n jo ja jc bom o do
le ta 1970 povečali za 30 o d sto t
kov, p rire jo govejega m e sa za 42
o d sto tk o v ; m lek a b om o n am o l
^°skusite tole, ravno prav zrela je!« nam ponujata Bolgarki, ki zli 40 o d sto tk o v več. — T ujci se
Jpta na posestvu Sam okov. Povsod se obiskovalec lahko prepriča, p o d te m i štev ilk am i u sta v lja jo ,
a 5e ljudem te dežele veliko ostalo od nekdaj znane slovanske za dom ačine p a so n ek a j povsem
običajnega.
gostoljubnosti. Jedli sm o čudovite jagode!
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Ko m ine delovni dan, sofijske ulice zaživijo. Posebno veliko ljudi
je pred m ogočno, v starem slogu zgrajeno stavbo (na slik i), v ka
teri m eščani kupujejo hrano in pijačo.

Kapljica diši šest
mesecev
V ogrom no palačo in iz n je
se pop o ld n e vali re k a lju d i. Vo
zijo se po p rem ičn ih stopnicah,
te k a jo od p u lta do p u lta, ogle
d u je jo si različno blago. To je
n a j več j a trg o v sk a h iša — CUM
im enovana (c e n tra ln i univerzalni
m agacin). »Man sp ric h t deutsch«
n as o p o za rjajo napisi. — M oška
obleka sta n e 50 levov, televizor
450, n a jlo n sra jc a p a k a r 18 le
vov.
K aj se ta m p re riv a toliko tu j
cev? P ro d a jalec jim p rip o v ed u 
je:
»G ram o lja sta n e osem levov,
če k an e te eno kap ljico v stan o 
vanje, vam bo dišalo še st m ese
cev! Rožno olje, rožno olje!« —
V ro k a h d rži stekleničko, podob
no onim za d ragocena zdravila.
Po tej dišavi, n are jen i iz soka
vrtn ic, so evropske žene p ozna
le B o lg arijo že d ese tle tja in de
se tle tja . K er p a so kem iki izna
šli celo u m etn e vonjave, so se
začeli n asad i v o rtn ic m ed Kazanlikom in L evskigradom iz le
ta v leto m a n jša ti. N ekako 3000
kilogram ov rožnega o lja še izti
sn ejo n a leto iz nežnih cvetov;
tega olja, k i je vred n o več k o t
zlato, saj je en k ilo g ram vre
den p e t m ilijonov v n ašem de
n a rju .
H o tel G rande, k je r sm o večer
jali, je čudovit. O grom ne jed il
nice, s sto tin am i lučm i razsv et
ljen e dvorane, d elajo vtis, da
sm o p ri obredu. K o t »pokvarjeni
E vropci«, k i jih je že zajel val
»civilizacije«, sm o si po v ečerji
h o teli ogledati tu d i so fijsk o noč
no življenje, m ogoče celo striptease. S led n ja n eu m n o st p a je v
te j deželi p rep o v ed an a. K o je v
b a rsk ih p ro sto rih h o te la p rišel
k n a ši m izi Cigan z violino in
zaigral tako, k o t zn ajo sam o lju 

d je njegovega rodu, sm o h itro
pozabili n a n aše »velike p rid o 
bitve«.

99 odstotkov zemlje
imajo zadruge
in posestva
B o lg arija je k m e tijsk a dežela,
saj še d an es tr i če trtin e p re b i
v alstv a živi od zem lje. P red zad
n jo vojno je bilo 4,5 m ilijo n a ha
obdelovalne zem lje, k o lik o r jo
im ajo , razd eljen o n a 1,1 m ilijo 
n a km etij, velik del te zem lje p a
so im eli tu d i vaški bogataši-kulaki. Ko so leta 1934 v deželi
p rešte li število plugov, so ob
te m ugotovili, d a je še v sak tr e t
ji lesen.
D an ašn ja p o d o b a dežele je po
vsem d rugačna. P ri socializaciji
vasi se niso u stav ili n a začetku
ali n a pol p o ti: k a r 99 o d sto tk o v
vse zem lje o b d elu jejo zadruge in
d ržav n a posestva, s stro ji, ki jih
do b iv ajo p ri stro jn o -tra k to rsk ih
p o sta ja h . V deželi je 980 zadrug,
ki im ajo povprečno 3860 h e k ta r
jev zem lje in 85 državnih poses
tev s povprečno 4100 h e k ta rje v
površin.
Za bo lg arsk o zadružništvo, ki
se je, k o t sam i z a trju je jo osno
valo n a p ro sto v o ljn i podlagi, je
značilno, da je zem lja še vedno
zasebna la st zadružnikov, v en d ar
jo sku p n o o b d elujejo. N ek d an je
m eje so zabrisane, zem ljo obde
lu je jo v velikih p o ljan ah , k je r
s stro jn o obdelavo lahko poce
n ijo p rid elo v an je. V zad n jih p et
n a js tih le tih so B alg ari vložili v
k m e tijstv o čez tr i m ilija rd e le
vov in im ajo več osnovne m eha
nizacije n a h e k ta r površine, k o t
jo im aipo p ri n a s v Jugoslaviji.
S tro jev p a jim še vedno p ri
m a n jk u je in m a rsik je je še vi
d eti b rig ad e m ož, ki k osijo s ko
sam i in v rste žensk, ki okopa
v ajo z m o tikam i.
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Tudi v Etiopiji gore umet
ne luči, toda za beduine je
ogenj še vedno simbol svet
lobe. Za nas pa je predvsem
simbol življenja. Koliko glo
bokih misli nenadoma pri
kliče v spomin!
Kako smo kot otroci str
meli v ogenj! Skušali smo
razumeli, česar taikrat sploh
še nismo mogli. Kako smo
se ga bali, kako smo bili zbe
gani, če je kje gorelo! Se da
nes se vsi stresemo ob bese
di požar.
Kaj bi dal, če bi zagorel
sedaj tak ogenj, ki bi raz
svetlil vse nebo. Čutil sem
vse močneje, da se bom mo
ral pomeriti iz oči v oči s
tistimi, ki se naslanjajo s
hrbtom na drevo, z zenico
svojega očesa pa merijo ce
sto; s tistimi, ki hodijo s ko
pjem v roki tako skrivnost
no ob robu ceste. Pa s tisti
mi, ki strmijo na videz v
ogenj, v resnici pa motre na
okrog, kakor bi imeli nevid
ni žaromet sredi čela.
Ni lahko razumeti Afrike
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in njenih ljudi. Se Arabci,
najmlajši med semiti, so za
nas uganka. Pa ne bodo črn
ci, zlasti tisti, ki kurijo po
noči ognje ali pa hodijo po
cesti s kopjem v roki — tako
tankim, da bi lahko z njim
pobili do smrti kvečjemu
mladega leoparda!
Kako naj jim pokažem, da
bi rad govoril z njimi? Ali
naj skočim iz avtomobila,
pomaham šoferju v slovo in
pristopim z iztegnjeno roko
k fantom, zavitim od nog do
glave v debelo odejo? K ne
znanim ljudem, ki mi lahko
z enim samim zamahom kop
ja končajo življenje in se po
tem z nekaj dolarji izgube
v temno noč?
»Ali bi prisedli?« je vpra
šal šofer. »Ali bi?« je ponovil
in že ustavil vozilo.
Nihče me ni pogledal v
oči. Nihče me ni vprašal, od
kod sem, tudi pipe miru mi
niso ponudili. Gala so vlekli
naprej, prihod neznanega člo
veka jih ni prav nič zmotil.
Le starec, ki je sedel na

e

d

u

vzvišenem mestu, z leopar
dovo kožo in v sandalah, je
prekinil svojo zgodbo. Ven
dar je kmalu nadaljeval:
»V naslednjem trenutku je
črnec zalučal kopje v leva,
pa ga je le ranil. Tedaj je
lev planil na črnca, ga zgra-
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beti za otročička. Z njim da hi bil Petrček močan,
hodim na sprehod, hra pameten...
nim ga... Petrček ničesar
— Veliki?
ne more sam.
— Ne, mali. Sicer pa se
— Mah?
bo vse kmalu uredilo. Pe
— Ne, veliki. Siromak trček bo odšel v šolo ...
ima posla čez glavo.
— Mah?
— Kaj pa Petrova mati?
— Ne, veliki. Letos bo
— Doma je. Skrbi za go končal višjo pedagoško in
spodinjstvo, poleg tega pa bo postal učitelj. Imel bo
še pere plenice, kuha ka več časa. 2e naprej se
šico ...
veselim, kadar pomislim,
— Mama malega Petr kako se bo Petrček osa
čka?
mosvojil ...
— Ne, velikega. Moja že
— Veliki?
na. Mama malega se je
— Ne, mali. Mama bo
vpisala na fakulteto. Cele pričela hoditi na fakulte
dneve se uči... Ampak to. Včasih bo lahko odšla
Petrčka ima zelo rada.
s Petrčkom v park na spre
— Malega?
hod.
— Tudi velikega. Od nje
— Z malim?
ne zahtevamo nobene po
—
Ne, z velikim. Pa tu
moči. Ampak Petrček tega di midva
z babico bova
ne razume ...
imela manj dela. šele te
— Veliki?
daj se bova lahko popol
— Ne, mali. Potrebna noma posvetila vzreji otro
mu je nepirenehna skrb. čička. Za zdaj je mah Pe
Zato sva si z ženo raadelila trček še premajhen, veliki
dolžnosti ... Jaz otročičku pa še ni dovolj velik. Zdaj
nadomestujem očeta, mo je še težko ...
ja žena pa mater. In tako
— Komu? Velikemu ali
Petrček nima skrbi.
malemu?
— Mali?
— Meni! je odgovoril
— Ne, veliki in njegova starček in odšel z vozič
žena tudi ne. Storimo vse. kom po parku.

Z ljudmi je znal dobro občevati, vedefc
je, kaj je dobro, kaj slabo blago, in ker se Je bil
gospodar njegove poštenosti do dobrega prepričal,
imel je veliko zaupanje vanj. Poleg zgovorjene plače
mu je dajail po vrhu še nekoliko od dobička pri kup
čiji, in tako sta bila oba zadovoljna.
Za sina je bila torej Liza brez skrbi, in ker se
ji je bil tudi mož tako na bolje obrnil, bila je žena
mirna in zadovoljna. Ali sam hudobni duh ji je bil
pripeljal te nesrečne tuje može, ko jih je bilo naj
manj treba. Zdaj je bil mož zopet ves izpremenjen;
začelo se je zopet poprejšnje neredno življenje. Ni
čudo torej, da je iz globočine svojega srca mrzila
te zapeljivce. Ne tako Andrej; v svoji bistroumnosti
je takoj sprevidel, da bo tu kaj žeti, da ga čaka
lep zaslužek; držati se je mož, ki imajo toliko ob
lasti in toliko denarja v roki. Sreča se je povračala
v njegovo hišo, in on ni bil, da bi ji duri zapiral.
Dela bo imel zopet, lahkega, prijetnega dela in živina
mu ne bo več praznovala v hlevu.
Ni se motil. Zidanja je bila potreba za novo, ve
likansko podjetje; vse je bilo raz merj eno in dolo
čeno. Tukaj, kjer je zdaj še 'gozd, bo stalo veliko
poslopje, kjer se bo železo lilo, in okrog vsakemu
uradniku posebej svojo hišo! To bo pravo mesto;
novi graščak mora biti zares bogat in radodaren
mož! Treba je bilo iskati človeka, da prevzame zi
danje. Ta človek mora biti veljaven mož, ki pozna
kraj in ljudi. Ta mož je mogel biti samo Andrej
Sćdnik. Glavni dobiček bo njegov, drugi dobe, kar
jim on da zaslužka, vsega sam ne bo mogel.
Hitro je bilo vse dogovorjeno, pri vinu; gospodje
se niso krčili, saj ni šlo za njihove žulje, in s tujo
roko je lahko gade loviti. Poroštva ni bilo treba, še
gotovine se mu je naštelo na roko za razne priprave.
Andrej Sddnik je zopet lahko hodil pokonci, in
tega mu ni bilo treba velevati. Nazaj je zopet glavo
držal grede in oblastno je mahal z rokama, kakor da
bi hotel reči: Vse našel
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S lovenski svetovni p o p o tn ik M iran
O grin, k i je sicer n o v in ar p r i L ju b lja n 
sk em dnevniku, je v k n jigi OD NILA
DO KARTAGINE p o p isal svojo p o t od
C arig ra d a do E tio p ije in K artag in e.
K n jig a ni p o to p is v n av ad n em sm islu
besede, saj p reid e včasih v sociološko
in politično-gospodarsko štu d ijo . O gri
nov n a m e n p a v sek ak o r je d a ti b ralcem
k n jigo o d a n a šn ji Afriki, tak šn i, k o t je,
o A friki tra d ic ij, n a s p ro tij te r p rih o d 
nosti.

V . S la v k in :
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E
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Na klopi v parku je se
del pri mend starček in
zibal v vozičku rdečelič
nega otročička.
— Lep fantič, sem po
hvalil otročička. — Kako
pa mu je ime?
— Peter. Zdaj imamo
dva Petra pri hiši. Velike
ga in malega
Am
pak pravim vam, z otroki
je mnogo dela. Petrček
vedno kaj potrebuje.
— Veliki?
— Ne, mali. Pa tudi z ve
likim ni nikoli miru. Sedi,
uči se... žena in jaz ni
mava časa za Petrčka.
— Za malega?
— Ne, za velikega. Mo
ral bi stopiti na fakulteto
in pojasniti dekanu, kako
je težko študirati in pri
tem vzgajati otroka, hodi
ti z njim na sprehod, hra
niti ga. Pojasnil bi mu,
koliko posla je s Petrčkom.
— Z velikim?
— Ne, z malim. Pravim
vam, ne bilo bi me sram
oditi na fakulteto, ampak
ne utegnem. Moram skr

i

bil za ledja in ...« Vsi so ob
nemeli od groze.
»Toda,« je nadaljeval, »tu
di lev ni mogel več uiti uso
di, ki mu je bila namenjena.
Obroč okrog njega je bil
sklenjen. Ves dan so se Arusi potili. Odnesel jim je dvo
je telet — pa naj bi jim ušel
sedaj, ko ga imajo že skoraj
v rokah!
Lev je sprevidel, da je ob
koljen, zato je spustil svojo
žrtev. Z odločnimi skoki je
skušal prebiti obroč, toda v
tem trenutku je neki črnec
zalučal vanj kopje in lev se
je zgrudil smrtno zadet. Po
končali so ga s sulicami.«
Črnci so spet odprli usta,
eden je dregnil s palico v
ogenj, da so završale iskre.
Tako love še sedaj Masaji.
V njihovem rezervatu Masai
Reserve je več levov kot v
vsej Etiopiji. Tako so nekdaj
lovih tudi Gala — še danes
love povodne konje s sulica
mi. Kralj živali je zaščiten s
posebnimi zakoni.
Starec je že umolknil, vsi
so molčali Sedel sem na
častnem mestu zraven pogla
varja, gledal sem s polodpr
timi očmi zdaj v ogenj zdaj
v neznane može.
Lahko bi jih imel za Arab
ce iz Jemena, dežele Sebe, za
Beludže, za tavajoče beduine
iz Saudove Arabije, toda nji
hov ritem govora, njihove
oči... Afriški pogovor je bil
slikovit, skala čustev je pri
črncih še bogatejša kot pri
Arabcih, njihove misli se ni
koli ne ujemajo z vašimi. Ni
koli nisem čutil, da jim lah
ko berem tudi iz oči.
Gala govore o kakem do
godku tudi sto let, mi je ne
koč ob neki priliki razlagal
star afriški lovec. Stare zgod
be se prenašajo iz roda v
rod. Tako živi preteklost v
sedanjosti.

Tu ne smemo pozabiti Nđsana poštenjaka. Nekaj
časa poprej sta se bila sprla, tako da ga ni bilo več
v hišo, kar je Lizo posebno veselilo; zdaj ga je Sćd
nik zopet potreboval, vajen ga je bil kakor lovec
psa, in tako ga je tudi rabil, tako je ravnal z njim.
Psa ni treba prositi, samo zažvižga se mu; N6san še
tega ni čakal, ko je videl, da ga je treba, pa je bil na
svojem mestu. In ako hočemo biti pravični tudi pro
ti takemu človeku, kakršen je bil Nćsan, moramo re
či, da si Sodnik skoraj ni mogel želeti boljšega po
močnika v raznih svojih novih opravilih. Z jezikom
ali s peresom, z rokami ali z nogami, kakor je bilo
treba, Nćsan je bil povsod za rabo. Tudi tuji gospod
je so ga bili veseli, zlasti pri vinu. Kratkočasiti jih
je znal kakor malokdo, in kar je bilo največ vredno,
občuten ni bil, delati so smeli ž njim kakor svinja
z mehom, ako se jim je ljubilo; Ndsan ni vedel, kaj
je zamera.
Neko popoldne, ko je Liza sama v sobi pri mizi
zamišljena sedela, vstopi Andrej ter jo ogovori:
»Nu, kaj pa zopet povešaš glavo kakor bolna
kura? Zdaj jo lahko zopet pokonci nosiš; skrbi je
konec! Nekaj dolga je med nama; ravno tebi sem
nerad dolžan. Na, spravi, za to si lahko kupiš, kar
si prodala ali pa še kaj več!«

NA ZNAMENJU v Ratju pri Hinjah blizu domačije
Staneta Papeža je na eni strani lepo obdelanega kam
na vsekana črka »S«, na drugi strani pa črka »Z«. Kaj
pomenita črki, ni še nihče dognal. Ljudje so si izmislili
celo bajko o srebru in zlatu, ki pripoveduje, da so
nekoč iz Novega mesta prišli neki možje in okoli
kamna začeli kopati, vendar kasneje o zlatu in srebru
ni bilo sledu (Foto: Polde Miklič)
Ali ni evropa poznala tru
badurjev? Ali nimamo mi še
sedaj svojih guslarjev? Ali
ne govore pri nas stari ljud
je še vedno o ljubljanskem
potresu, o ruskem ujetništvu,
Sibiriji, o strašnem mrazu
leta 1929! To so tudi zgodbe!
»Lev je pravi gentleman,«
jes tari Gala odgovoril na
moje vprašanje, kaj mislim
o kralju živali. »Napade le,
kadar je razdražen ali ra
njen, sicer pa ni zahrbten.«
»Kaj pa leopard?« sem
vprašal.
»To je pravi maček, nemi
ren duh je, vedno nekaj iš
če...«
»Pa gepard?«
»Dirkahu konj,« se je odre
zal. Nič več nisem smel siliti
vanj.
»Naše glavno bogastvo je
živina, konji, voh, kamele,«
je dejal kar sam od sebe.
Jaz pa sprašujem za divje ži
vali, O, kako malo poznam te
ljudi! Samo za senzacijo mi
je.

Gala ima živino, ki se je
rodila istega dne kot on sam,
za svoje brate in sestre, tai
je pozneje razlagal šofer. Ko
mu umre živinče, pa prevza
mejo teleta njihovo mesto.
Vsi so ena velika družina.
Trans, v katerega je spra
vil nepismeni starec svoje
poslušalce, je polagoma po
pustil, zato šem se moral
posloviti. Temne postave s
koščenimi rokami in veliki
mi uhani — segali so jim do
polovice vratu — so mi brez
besed zaželele srečno pot.
Topla afriška noč je že začela bledeti, mesec se je
pravkar skril za obzorjem,
ko mi je »chief« še enkrat
pomahal.
Se je bilo nevarno hoditi
okrog, toda čez eno uro so
začeli nomadi že pospravlja
ti šotore. Karavana oslov i*1
mezgov, žensk in otrok )e
spet krenila na pot.
Uro po sončnem vzhodu
sem bil že v Negeliju. »Piocolo Negheli!« je zaklical šo
fer.

Rekši, položi pred njo nekaj lepih, čisto novih
stotakov. Liza jih še ne pogleda, z roko mu jih po
rine nazaj, rekoč:
»Posodila ti nisem nič, zato mi tudi nisi nič dol
žan; kar sem dala, sem dala rada, da bi le kaj za
leglo. Ta denar spravi, treba ti ga bo na drugo stran!«
»Jaz pa pravim, da smo zdaj zopet na trdnem;
Andreja Sćdnika ni tako lahko ugonobiti. Nekako
v stiski sem res bil, to se lahko vsakemu pripeti, to
ni nič sramotnega, saj še cesar včasih na posodo
jemlje. Zdaj smo spet na konju, zaslužka bo — «
»Poštenega?«
»2ena, tako se ne govori z Andrejem Sodnikom!«
»Ne zameri, Andrej, nič napačnega nisem mislila;
ali ti možje, ki so prišli bogvedi odkod — jaz jim
nič prav ne zaupam; glej da se ne boš kesal!«
»Moja skrb! — Zdaj pa spravi to. jaz nimam ča
sa se pogovarjati s teboj.«
»Naj bo, kakor ti hočeš, saj vem, da ne odjenjaš;
denar naj leži tu, ko bi ga kdaj potreboval kar
reci mi.«
v
»Ti zmeraj svojo godeš; kakor hočeš, stori, da
bo le mir besedi.«
Liza spravi denar, mož se obrne proti vratom.
Ko je že držal za kljuko, obstoji, kakor da bi bil
kaj pozabil. Obrne proti ženi, vedno še za kljuko
držeč:
»Res, kaj pa oni trmoglavec? Koliko časa se bo
še klatil po svetu? Ali se ni še izučil? Ako se ti zdi,
velevam ti ne, sporočiš mu lahko, da sme domov. £e
hoče delati, doma je dela dovolj, jaz se ne utegnem
pečati s kmetovanjem. Samo pameten naj mi bo m
— jezik za zobmi!«
Led se je tajal. Mati je mislila: zdaj je prava
priliga govoriti. Prijazno mu reče:
»Andrej, torej si vendar spoznal, da si se Pre"
naglil?«
»Kdo prenaglil, jaz prenaglil?«

Slovenskemu
slikarstvu
na rob

Zakaj o b n avljaj# Novo Štifto
Stara cerkev v Novi Štifti pri Ribnici bo v kratkem postala nova
zanimivost za vse ljubitelje in poznavalce naše kulturne dediščine
Ko se je M atiji Furlanu iz votni podobi cerkve in so jih nici pa igra precej pomemb
no vlogo. V Novi Štifti ima
Sušja nekoč prikazala Mati pozneje zazidali.
božja, je to pomenilo, da je
Novo in domače sta si pri jo turisti velike težave s pre
treba postaviti cerkve . . .
ljudeh vedno v laseh. Prav skrbo. Vse kaže, da bo po
večan dotok domačih in. tu
Takšna je stara ljudska zaprav gre tokrat za staro. jih gostov to še bolj za
Tako
staro,
da
je
ljudem
tu

legenda o nastanku cerkve
ostril.
Vnebovzetja Device Marije v je. Domačini so se navezali
Že dvajset let je minilo,
Novi Štifti pri Ribnici. Sezi na Farčnikovo slikarijo in
dali so jo v letih 1641—1671. sprejemajo delo restavrator odkar je domačin iz Nove
zaprosil za dovoljenje,
V »italijanski maniri,« kot je jev kot novotarije, čem u no Štifte
da odpre privatno gostilno.
dejal Valvasor, pri čemer je votarije ravno v njihovi do Celo denar je priložil, pa
mislil na mešanost slogov — bri stari cerkvi? Prepričani, vendar ni bilo nič iz vsega.
da so z ostrganim ometom
gotika, barok, renesansa.
kupole izgubili neprecenljivo Iz kočevskega okiaja ni do
Cerkev ima 20 m visoko ku vrednost, se ljudje razbur bil niti odgovora niti denar
ja. Danes je zanj gotovo pre
polo z laterno s štirim i ok jajo.
ni, tri oltarje, izredno lepo
Ni težko razum eti negodo pozno.
prižnico, zunaj pa obokan vanja ljudi, kadar gre za ne 3 . Nadvse koristno bi bilo,
hodnik, ki je bil dolga leta kaj, kar je tesno povezano z ko bi v Novi Štifti to vpra
namenjen predvsem rom ar njihovim duševnim življe šanje hitro odpravili in iz
jem. Nova Štifta je namreč
koristili izredno priložnost,
znana po božjih poteh. No njem, kot je domača cerkev. ki jo turizm u nudi posebnost
tranjost cerkve je baročna. Mnogo huje je, kadar se lo domačega kraja.
tijo ocenjevanja umetniških
V
treh stoletjih so ljudje vrednot nestrokovnjaki.
IVAN ŠEGA
marsikaj spremenili. Tudi v
V
takih
prim
erih
je
prav
v cerkvi v Novi Štifti ni ostalo vse kot včasih. Zazidali zaprav le ena rešitev — pre
so nekaj oken, od prvotnih pustiti odločitev strokovnja
sedmih baročnih oltarjev so kom, kajti gre za objekt, ki
se ohranili le trije, na sever daje pečat naši kulturni zre
Ob zaključku prireditev Do
ni strani pa so cerkvi 1780. losti. Sprem injati se in vpli lenjskega poletja 67 smo se
vati
na
spremembe
drugih,
leta prizidali »sveto stopni
pogovarjali z Lojzetom Kaste
šče«. Pod njim leži grob. medtem ko čas teče. To je licem, direktorjem zavoda za
življenje.
Včasih
so
ljudje
Spodnji del stopnišča je ob
kulturno dejavnost v Novem
ložen s slikovitim m arm or gradili cerkve s posnema mestu.
jem, zgornji del pa poslikan njem. Odmev, ki ga bo pre
»Tovariš Kastelic, nam lah
na presno (prizori iz K ristu novljena stavba našla v živ ko poveste, kakšno je razm er
ljen
ju
ljudi
danes,
bo
dru
sovega trpljenja).
gačen. V treh stoletjih se je med zamislijo Dolenjskega
Kupolo je pred dobrimi namreč m arsikaj spremeni. poletja 67 in izvedbo?«
»Zavod za kulturno dejav
štiridesetim i leti preslikal sa
Medtem ko je dolga leta
mouk Blaž Farčnik. Ker je privabljala samo rom arje, jo
barva povsem zaprla pore v bo v bodoče obiskovalo vse
ometu (tem pera voščena teh več poznavalcev in ljubiteljev
nika), se je začel omet lu naše kulturne dediščine.
Novomeška gledališka sku
ščiti in odpadati. K temu je
Ko govorimo o . obiskoval pina Oder mladih bo v sep
pripomogel še požar, v kate
rem je 1925. leta zgorela le cih, se pojavi novo vpraša tembru ponovila igro Otok in
nje, ki nima na prvi pogled Stri ga v Novem mestu, Ko
sena cerkvena streha.
nobene zveze s kulturnim stanjevici na Krki ter v DoLetos so se očetje franči spomenikom samim, v res lenjski Toplicah. Na zavodu
škani (ki oskrbujejo cerkev
že od 1914) odločili, da cer
kev urede. Delo je prevzel
zavod za spomeniško varst
vo, vodi pa ga akademski
slikar in restavrator Izidor
PODBEVSEK
BO RAZ vici znova kiparski simpozij,
Mole.
Čimbolj jasno preteklost — STAVLJAL V PORTOROŽU kulturne prireditve tudi po
čimbolj čiste spomenike! Pod Na povabilo Komisije za raz leti.
FRESKE V MIKLAVŽEVI
starim ometom se je rodila stave bo v tam kajšnji galeriji
zamisel za novo podobo ku razstavljal svoja dela novo CERKVI OBNAVLJAJO. \ V
pole. Ko so restavratorji o- meški intarzist Ciril Podbev- Kostanjevici na Krki po na
strgali ostanke Farčnikove šek. Naj omenimo, 'da je ta ročilu Gorjupove galerije re
slikarije, so našli sledi črt, Podbevškova razstava že sed stavrator, akademski slikar
Fodbevšek Tomaž Kvas, restavrira Gor
ki so včasih potekale od la ma v letu dni.
terne proti tlom. Tako bo namerava v kratkem razstav- jupove freske, ki so zaradi
kupola znova progasta. Upo folklornimi zanimivostmi ter izredno velike vlage v cerkvi
rabili bodo tri barve: sivo, Kranju. Ker je tem atika nje začele odpadati. H krati ob
rumeno in rdečo. Prostoroč govih upodobitev Dolenjska s navljajo tudi streho.
DOLENJSKO POLETJE 67
no bodo narisali sive črte, folklornimi zanimivostmi ter
ki bodo razporejene kot žar posebno pokrajino, prispeva JE MIMO Prireditve Dolenj
ki. Pod zidnimi venci bosta intarzist s svojimi razstavami skega poletja 67 so za nami.
potekala rdeča pasova. Ku tudi k popularizaciji Dolenj Številni nastopi raznih umet
niških skupin so bili dokaj
pola bo tako vzkipela v vi ske v slovenskem turizmu.
KOSTANJEVICA
SKOZI dobro obiskani. Led je bil
šino (navidezno samo) in
človek bo doživel skladnost VSE LETO. Ravnatelj kosta prebit in upajmo, da tudi pri
nj eviške osemletke
Lado hodnje leto ne bo poleti kul
prostorskih razm erij.
Znova bodo odprli tudi ne Sm rekar je povedal, da bodo turnega mrtvila.
OKVIRNI KOLEDARČEK
kaj oken, ki so pripadala p r drugo leto, ko bo v Kostanj eKULTURNIH PRIREDITEV
V KOSTANJEVICI NA KRKI.
V knjižici »Srečanje na Do
lenjskem«, ki so jo izdali ob
prvem srečanju dolenjskih iz
seljencev v Kostanjevici na
Krki, je tudi okvirni koledar
ček kulturnih prireditev, ki
bodo od 1. septem bra dalje,
ko se začne drugi del Do
lenjskega kulturnega festiva
la. Med razstavami, ki jih
bomo videli v Lamutovem li
kovnem salonu, je mala re
trospektiva Mihe Maleša, raz
stava del slikarjev Simčiča
ter Tisnikarja in razstava Sodarstvo na Slovenskem. Do
mačini bodo uprizorili Divje
ga lovca. Računajo, da bodo
z njim zacelili praznine v fi
nanciranju drugih prireditev.

Pogled na cerkev v N ovi Š tifti (Foto: D. Mohar)

Ob koncu Dolenjskega poletja 67
nost se je trudil, da bi našel
stike s turističnim i društvi in
organiziral kulturne priredit
ve. Doslej ni bila navada, da
se v kakršnikoli obliki najde
jo skupne poti kulturniških
ustanov in turističnih društev.
Turistično društvo Otočecšm arješke Toplice je v svo
jem program u predvidelo tu
di kulturne prireditve. Do-

Ponovitev „Otoka in Struge66

Mali kulturni barometer

»Divji lovec«
potrebuje
harmoniko!

V Lam utovem salonu v K ostanjevici na Krki je odprta
zanim iva razstava oljnatih slik in risb iz zbirke galerij
dolenjskih gradov, la st D olenjskega m uzeja iz N ovega
m esta. O biščite zanim ivo razstavo, ki V as bo seznanila
z bogato likovno dediščino D olenjske! Na sliki: Portret
ANTONA SMOLETA (delo neznanega slikarja)

Prosvetno društvo »Lojze
Košak« iz Kostanjevice, ki
pripravlja uprizoritev Finžgarjeve ljudske igre »Divji
lovec«, potrebuje za predsta
vo staro harmoniko (ne kla
virsko!). Proti odškodnini bi
jo radi na posodo za dobo
enega leta. Če bi dobili kako
harmoniko, bi jo tudi odku
pili. Seveda m ora biti instru
m ent star in dobro ohranjen!

za kulturno dejavnost, v čigar
okviru deluje ta gledališka
skupina, smo izvedeli, da pri
pravljajo vrsto kulturnih pri
reditev. Poslovalnica za kul
turne prireditve pri zavodu
pripravlja program za pro
slavljanje 200-letnice zdravi
lišča Dolenjske Toplice (pri
reditve bodo od 10. do 17. sep
tem bra), pripravlja pa tudi
jesenska gostovanja poklicnih
gledaliških skupin iz Ljub
ljane ter Celja. V delu so
tudi programi za proslavlja
nje 50 letnice oktobrske revo
lucije ter občinskega prazni
ka. Za raznoliko dejavnost
zavod za kulturno dejavnost
nima dovolj denarja; ves ko
lektiv si mora osebne dohod
ke zagotoviti s svojim delom,
čeprav je jasno, da je dejav
nost, s katero se ukvarja,
predvsem deficitna. Za jesen
ske kulturne prireditve ima
zavod zagotovljen del denarja
iz republiških virov s pogo
jem,
da dobi dve tretjini
sredstev od občinske skupšči
ne.

lenjsko poletje 67 je bil prvi
korak k ustvarjanju poletne
ga kulturnega vzdušja na Do
lenjskem. Ljudje si v polet
nih mesecih žele narave, zato
smo sklenili, da prenesemo
kulturne prireditve v center
novomeškega družabnega živ
ljenja, na Otočec ter v šm ar
ješke Toplice. Oba turistična
centra sta postala, lahko re
čemo, skoraj že integralni del
Novega mesta.«
»Bo tudi prihodnje poletje
v znamenju kulturnih prire
ditev?«
»Skušali bomo organizirati
Dolenjsko poletje 68 za celot
no
Dolenjsko.
Turistična
društva so spoznala, da je
ta dejavnost uspešno vplivala
na razvoj turizma na našem
področju. V prihodnje name
ravamo skupno program irati
kulturne prireditve.«
»Morda še besedo ali dve
o organizaciji letošnjih p ri
reditev?«
»Lahko nečem, da je bilo
dela, zlasti tistega drobnega,
zelo veliko. Naj poudarim,
da je Dolenjsko poletje 67 iz
raz prizadevanj am aterskih
družin, to pa je bistvenega
pomena.«

Zupančev Krvavi zid
Izpod peresa plodovitega pi
satelja Lojzeta Zupanca —
enega prvih sodelavcev v Do
lenjskega lista — je minuli
mesec prišla v svet nova knji-

SLOVENŠC1NA ZA SLOVENCE

Ribniški fantje na ražnju
Poletje se je razbohotilo,
kakor se lahko razšopiri
le v juliju, pritisnila je
tropska vročina, nazadnje
pa je izbruhnil še repub
liški praznik. In prav tiste
dni je Grmada, turističnoizletniška točka nad Ort
nekom praznovala svoj de
seti rojstni dan.
Obletnica, ki jo je pač
treba dostojno proslaviti.
In Ribničanje bi ne bili
Ribničanje, če bi tega ne
praznovali prav po Ribniš
ko! Pripravili so veliko za
bavo z mnogo pijače in je
dače. Organizatorji niso
pozabili niti na kulturni
del proslave. Pri tem so že
večkrat povedano misel,
da so ljudje na podeželju
prav lačni kulture, vzeli
in razumeli
dobesedno.
Razen janca so namreč
pripravili na ražnju tudi
ribniške fante,
ki sicer
prav lepo pojejo.
Tako vsaj je oznanjal
velik plakat sredi Ribnice:
»Velika veselica itd . . .
z Jancem in Ribniškimi
fanti na ražnju ...«
Hopla, sem si mislil, to
le pa bo!

Pred nami je knjiga, o 'ka
teri poročamo z veliko zamudo: reprezentančna izdaja, ki
nosi naslov »Slovensko slikar
stvo«. Cankarjeva založba v
Ljubljani jo je pripravila za
novoletno darilo in ne morem se iznebiti občutka, da
pri tej knjigi v vsem njenem
sijaju nekaj ni v redu — ali
pa so postavili herme Stiplovška, Lamuta ter Gorjupa v
avli Dolenjske galerije iz ne
kake provincialne in lokalistične samovšečnosti, ki naj
bi vsaj na zunaj izpodbijala
misli o netvom osti »notranjo
sti« m nas reševala
pred
praznino tako imenovanega
vsakdanjega, netvomega dne.
Dlje časa je že, kar je bila
v Kostanjevici na Krki po
stavljena v Lamutovem likov
nem salonu razstava Posledr
nji listi Vladimirja Lamuta.
Svojevrstni ustvarjalec, ki ga
je oplodila dolenjska pokra
jina in mu začrtala um etniško
in človeško pot, se je pred
stavil z deli, ki jih je ustva*
ril v času agonije svoje biti
in so posebna, izjemna izpo
ved. Ta ga sicer določajo kot
slikarja, ki je prišel na tla
improvizacije, abstrakcije, so
pa poštena umetnikova izpo
ved. Lamut je bil svojevrsten
lirik; del slovenske pokrajine
in ljudi je zaživel pod njego
vo roko, hlastno je ustvarjal:
v Novem mestu, Kostanjevici
na Krki, po vaseh pod Gorjanci, v Parizu in drugje.
V
»Slovenskem 'slikarstvu*
je omenjen z enim stavkom
in pol.
Brez slike, brez večjih be
sed, m im ogrede. . .
Kaj naj p*tem počnemo,
kadar govorimo z nekom o
umetnikih, likovnikih, ki jih
je rodil ta del slovenske zem 
lje, kako naj se vnaprej pri
pravimo na to, da bomo go
vorili manj iz srca — kajti
očitno smo v zmoti. Avtorjev
strokovni koncept nas je pre
zrl. V zmoti smo ali pa je
v zmoti nekdo drug.
Ne bomo priznali, da smo
mi tisti, ki se motimo, sicer
je morda tudi to, kar dela
m o in v kar verujemo, nično.
P, BREŠČAK

škoda fantov, ki so
fantje sicer le po srcu, si
cer pa večinoma že mož
je,
pa tako lepo znajo
p e ti. . .
Minil je praznik, minila
je proslava z veselico in
spet sem videl fante, kako
se zdravi in celi spreha
jajo po Ribnici. Oddahnil
sem si: torej le ni ribnišlca kultura končala na raz
beljenem ražnju in v že
lodcih veselih nedeljskih
turistov, poplaknjena z ne
kaj steklenicami piva!
P. S.: Naj mi ne zameri
jo fantje, da sem zapisal
vse to, saj mi jih je bilo
iskreno žal. Precej nam
reč dam na domačo kultu
ro!
Naj m i ne zamerijo niti
organizatorji
prireditve,
če jim prav potiho prišep
nem na uho tole: raženj
je raženj, veselica je vese
lica, kultura pa kultura.
Seveda, tudi slovenščina
je še vedno slovenščina in
ne gre, da bi vse to zm e
šali v enem loncu: kulturo,
veselico, raženj in sloven
ščino.
F. G.

ga zgodb in črtic iz partizan
skega življenja. Delo, ki je
namenjeno predvsem mladim
bralcem, zajema v prvem raz
delku 27 zgodb in aneikdot iz
življenja naših partizanov, terencev, kurirčkov in drugih,
ki so se v zadnji vojni borili
za svobodno domovino. Te lju
di, katerih junaštva, trpljenje
in žrtve nam nenehno žive v
spominu, je pisatelj našel v
Škofji Loki in njeni širši oko
lici. Z nekaterim i zgodbami
pa je posegel tudi na Dolenj
sko, Kočevsko in v Belo k ra
jino.
čeprav bodo mladim bral
cem verjetno bolj ugajale dro
bne anekdotične zgodbe, pa
je teža knjige v njenem dru
gem delu, kjer je pisatelj
zbral devet črtic, od katerih
je najdaljša Krvavi zid tudi
dala naslov vsej zbirki.
V
tej zgodbi je Zupanc s
peresom tenkočutnega obliko
valca prikazal skupno trplje
nje vaščanov v Lazah ob Kol
pi, kjer so Nemci zaradi do
mačega izdajalca pobili šest
nedolžnih vaščanov. Upor, sa
mozavest, junaštvo in žrtve v
težkem vojnem času pa sreču
jemo tudi v vseh drugih zgo
dbah, od katerih zapuste mo
čan vtis v bralcu zlasti iskre
no napisana Domača naloga
in zgodba o blejski m ateri.
Skratka: zgodbe 90 vredne,
da jih prebere vsakdo izmed
nas, zlasti pa mladina, kate
ri so predvsem namenjene.
Knjiga je izšla v m ariborski
založbi Obzorja, ilustriral in
opremil pa jo je slikar Ive
Šubic.

Prvič v jame ob Kolpi

Valvasor o gradovih v dolini Krke

Črnomaljski jamarji so pred kratkim spet izvedli eno večjih raziskovalnih
akcij — Raziskovali so podzemni svet ob Kolpi — Kamor pridejo, jim
vaščani radi pomagajo
i

f
!

*
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LUK NJA
Kje leži grad Luknja. Od kod ima ime. Kakšen je bil stari grad.
Kakšen je novi grad. Kdaj so grad restavrirali. V izkopani zemlji
so našli mnogo puščic. Voda, ki teče pod grajskim poslopjem.
Pri gradu je lep mlin, ki nima nikoli ne preveč in ne premailo
vode. Praznoverje zaradi ustreljenega liudiča. Zelo zanimiva pod
zemeljska jama nedaleč od gradu. Prejšnji lastniki graščine. Se
danji lastniki gospostva Luknje.
G rad in gospostvo Lueg, v k ra n j ne p rev eč n e p rem a lo in d a p o zim i
skem je zik u L u k n ja, p rište v a m o k m lin i n ik o li n e zam rzn ejo ; ta m k a jš n ji
D o lenjski, je p a o d L ju b lja n e o d d a lje  je z p a je zg ra jen iz sam ih, rezan ih
no osem , o d N ovega m e sta p a eno kam nov.
m iljo .
N ekoč se je v oda v n o tra n jo s ti h ri
N em ško im e je g rad d o b il p o go b a zam ašila in ta k o je vzela m lin a rju
sp o d ih
u sta n o v ite ljih
L u k en jsk ih ,, njegovo d elo in k ru h . Z a ra d i te g a je
k ra n jsk o p a od b esed e lu k n ja, k e r je ta s p u šk o s tre lja l v lu k n jo , iz k a te re
b il s ta r i g rad p o zid an v lu k n ji n ek e izv ira voda, in p o s tre lu je p rite k la
sk a le te r im el pridvdžni m o st, o če n a d a n k rv av o rd e č a voda. T em u se
prep ro siti k m ečki lju d je n iso m ogli
m e r še lah k o p rič a jo s ta r i o sta n k i.
dovolj načud ita in n a k ra ju so p rišli
P ra v blizu g rad u , za en sa m s tr e  d o neu m n eg a zak lju čk a, češ: m lin a r
lja j p ro č o d n je g a, so k a sn e je g ospod je v lu k n ji sedečega h u d ič a gotovo
je L u k en jsk i, k e r se jim je o m e n jen i sm rtn o zadel, to p a n a j b i p o trje v a la
g rad , k i je tič a l v lu k n ji, zdel p re m a j k ri, k i je iz lu k n je p rite k la . S eveda
hen, n a sk a ln atem g riču z g ra d ili več s p rep ro šč in o o b d a rje n a p a m e t n i se
je g a in g a p ra v ta k o im en o v ali L uk g ala ta k o daleč, d a bd m ogla opaziti,
n ja . R a zd a lja m e d sta rim in novim d a p rih a ja rd eč e p o b a rv a n a v o d a o d
g rad o m p a b o zn a ša la p rib liž n o en rd eče ilo v n ate zem lje, k i je p o v zro čila
s tre lja j.
zam ašiitev vode.
N ovi g ra d n im a p ra v n ik a k ršn e g a
P rib ližn o s tre lja j od o m en jen ih m li
razgled a. G ra d o k le p a za po gled s tr a š  nov je le p a in zanim iva p o d ze m e ljsk a
no h rib o v je ta k o m o čn o in tesn o , d a ja m a, v k a te re n o tra n jo s t je z lu č jo
je ta v zim sk ih d n e h za p re c e j ča sa m ogoče p r iti zelo daleč, to d a n ih če
o ro p a n p rije tn e so n čn e lu či, p a tu d i še n i m ogel n a jti a li p a p r iti d o n je 
p o le ti son ce tu že o d š tirih p o p o ld n e n eg a ko nca. Iz te ja m e teče o b d a lj
n e s ije več. N e o z ira je se n a to , p a je šem deževju veliko vode, sic e r p a je
zrak , M v eje o k o li g rad u in g raščine, p o p o ln o m a suha.
*
svež in zd ra v in sp rič o te h re č i b i
g rad lah k o n u d il slik o n a g riču p o 
L astn ik i g rad u in g osp o stv a L u k n ja
sta v lje n eg a kot& astega h rib a , k i ga za so, k a k o r sm o to že om en ili, boli go
sp o d je L ukenjsfci, k i p a so se izkazali
p ira jo h rib i.
v red n i svo jeg a im ena. K o p a je bdi
L eta 1580 je gosp od F ra n c G ali ta p o sle d n ji gospod E ra ze m L ukenjskd v
sk o ra j že p o p o ln o m a ra z p a d li g ra d nekem d ru g em g rad u , ležečem n a N o
dvignil iz ru šev in , ko je d al z g ra d iti tra n jsk e m , tu d i z im en o m L u knja,
tr i sto lp e, zidove in h o d n ik te r p o sta  u s tre lje n (k a r sem n a dolgo o p isal v
v iti p rid v iž n i m o st, k e r je b il spoznal,
p o g lav ju o zn a m e n ito sti te dežele),
d a b i ta g rad bdi dovolj trd e n in m o je deželn i knez, k&r n i b ilo m o ških
čan, d a v zdrži so v ražn ik o v n a p a d in dedičev d ru žin e gospodov L ukenj skih,
m u k lju b u je . Z ato je tu d i do b il od gospostvo p ro g lasil za deželnoknežje.
c e sa r j ega v eličan stv a d o v o ljen je, d a
sm e to zidavo in u trd b o d ela iz v ršiti G ospostvo L u k n ja je k asn eje , le ta
1494, p o d a ril in p re p u stil ce sa r M ak
z deželno tlak o .
sim ilijan I. gospodu F rid e rik u G allenS ed an ji gospod la stn ik n i n ič m an j b erg u k o t n ag ra d o za zv esto službo
p risp ev a l k re s ta v ra c iji te g a g ra d u te r c e sa rju in vsej n em šk i dom ovini.
je raz en te g a d a l n a p ra v iti še lepo
P ozneje je g o spostvo L u k n ja dobil
p ritlič n o d v o ran o in jo o k ra siti s fi gospod F ra n c G ali, s to tn ik n a K ra n j
g u ram i iz m av ca a li ta k o im en o v an i
m i štu k a tu ra m i in lep im i slik am i. K o skem , k i je im el ženo iz ro d b in e L am 
se je p re d n ek a j le ti p o d s ta rim g ra  bergov, te r je p o sk rb e l, k a k o r je bilo
d om k o p alo , so v iz k o p an i ze m lji n a  že zg o raj o m enjeno , d a je g ra d v m n o 
šli m nogo p u ščic, k i so jih n ek o č v er go b o ljše m sta n ju ; o d n je g a je L u k n ja
je tn o k a k i n ap a d alci b rez u sp ešn o z d ed o v an jem p riš la n a d ru žin o B a r
bo in k o n čn o s p o ro k o n a gospode
s tre lja li p ro ti g rad u .
B rem nerje, b aro n e. T ak o je še d anes
T ik p o d novam g rad o m p rite č e vo  la stn ik te g a g o sp o stv a gospod W olf
d a z im eno m P re čn a n a d an s ta k o D anijel B ren n e r, b aro n .
silo, d a že ta k o j o b sv o jem n a s ta n k u
in iz v iru žene sed em m lin sk ih koles,
G rad L u k n ja je s ta l p rib liž n o
k i se la h k o v sa oben em v rtijo in m e
2 k m zaho dno o d P re čn e in je
lje jo , in k a r je n a jb o lj o b ču d o v a n ja
d an e s p o p o ln o m a v razv alin ah .
v red no, p a je to , d a vode n i n ik d a r

Kakor vsakokrat, kadar se
odpravljamo v neznani pod
zemski svet, smo bili tudi
tokrat pred odhodom nervoz
ni. Ugotovili smo, da nam je
zm anjkala ena vrv ter vide
li, da nas je bilo od osmih
fantov, ki so obljubili sode
lovati, na avtobusu samo pet.
Drugi trije- pa — m orda so
šli raje na Kolpo?
Ko smo izstopili na Vinici, ni bilo časa prem išljati.
Im eli smo kup prtljage in ne
vem, kako bi jo prinesli do
Sinjega vrha, če ne bi med
potjo ustavo! poltovom i volkswagen in nam pomagal p riti
na cilj.
Taborišče na špeharjevem
vrtu je zraslo v pičlih 20 minutah. Otroci iz vasi so nas
radovedno ogledovali, kmalu
pa smo bili dobri prijatelji.
Opoldne smo naredili n ačrt za
obisk petih jam . H išna opra
vila je prevzel Franci, Nace
ta smo izbrali za kuharja, jaz
pa sem bil zadolžen za teh
nično izvedbo akcije.
Že prvi dan nas je vleklo
v jam e. N ajprej smo si ogle
dali šnelerjevo, nato pa nas
je nasm ejani Ivan vodil po
zaraščenih stezicah vedno vi
še v hrib. Pri vhodu v brez
no so nam konserve dale no
vih moči, medtem ko so vo
dič in dva fanta iz vasi mo
drovali v globini. V Kobeči
jam i sta se lotila dela Franci
in Stane. Prvi je m oral jamo
izm eriti, drugi pa loviti jam 
ske
živalce.
čez ■ dobro
uro smo imeli vse podatke
napisane. Jam a se odpira v
1,5 m široki raepoki v sm eri
hriba in je globok natanko

39 metrov. Brezno je morfo
loško zelo zanimivo, saj ima
dve zanimivi polički z zasiganimi stenam i.

Kako priti tri kilome«
tre pod zemljo?
Naša beležka se je polnila.
Nekaj smo im eli zapisanega
že doma. Jam a Kobiljača —
v njej so bili Angleži in niso
prišli do konca. Dolga je oko
li 3 kilom etre. Ti podatki, ki
nam jih je posredoval Ivan
Lakner iz Špeharjev že pred
letom dni, so nas naslednji
dan že ob 5. u ri zvabili na
noge.
Po blatni cesti smo se spu
ščali iz vasi po strm em po
bočju proti Kolpi. Redke
kaplje dežja so se sprem eni
le v pravcati naliv. V Speharjevi hiši smo čakali, da se
je narava um irila, nato smo
si oblekli pajace in prižgali
karbidovke. Nekaj sto me
trov od hiše je tik Kolpe
vhod v jamo. V 6 m etrov ši
rok rov greva preko skal dva
na dno. Vlekla sva se skozi

ozke prehode, prešla sva
m anjše jezerce, ko nas je
dobditel Stane in prosil, naj
njem u prepustiva človeško ri
bico, če bi jo kje zagledala.'
Pirišli smo do prečnega p re
loma. Ozka špranja se je vi
dela pred nam i, vendar nam
je novo jezerce zaprlo pot.
Kaj zdaj? Eden se je m oral
okopati, da bi ugotovil, kam
vodi razpoka, žreb je določil
mene. Ugotovil sem, da je na
koncu sifon, zato smo se mo
rali vrniti. Spotoma smo pre
gledali še nekaj razpok, ven
dar ni bilo nič posebnega.
Tako o dolgem potovanju, ki
smo ga pričakovali, ni bilo
kaj zapisati. Dež je še vedno
padal, ko smo p rik i do šoto
rov.

Tretji dan je bil
uspešnejši
Zjutraj so se podile nad
Kolpo meglice, nad njim i pa
so se vlekli težki oblaki. Da
leč pred nami, v Gorskem
K otarju je deževalo. Spet smo
si oblekli pajace in si oprta-

N e k ^ ^ m n i prehodi so sila ozkL Potrebna Je dobršna m era spretnosti, da1
se
predor, k i ga je izdolbla voda, prerine bliže k cilju. N em alokrat;
je
^ obilno poplačan z novim odkritjem . N a sliki: jam ar pleze skozi ■
ozek P (Foto*. S. K lepec)

li 80 111j:

:ter vrvi. To odmotavali lestve. Ko jih je mnevo, da je pod zemljo več>,

vodila v Go bilo že 80 m v breznu, smo ji prostor. Ugotovili pa smo,i.
ni zelo veliko.
vi navzdol. Vrv je polzela pre Globoko je le 16 metrov inn
li
sraO & j3
Angleži ni ko Nacetovega ram ena proti ima nekaj sige na steni. Tudiidrugo brezno, k i smo ga naogromni
odprtina
pod
prepa
so
^ se do^bližati vhod- dno steno.
»Spuščaj! S to j. . . Spuščaj!«;
da s ° v smo slišali zamolkel glas iz
jan® 5,j. •
Mi ™
Sajnozavestno globine. Vrv je bila vedno
krajša. N aenkrat se je vrv
ustavila in močno napela. Na
ceta je potegnilo ob drevo.
»Kaj je?« smo kričali v
brezno. Slišali smo glas, to
da nismo razumeli, vrv se je
čez čas speit napela, tokrat
trik rat močno. To pomeni, da
se je Franci odvezal. Čez dve
uri se je upehan in ves m o
ker vm il na svetlo. Franci je
ob desetih dosegel dno, osem
deset metrov globoko. Brez
no ima poševno dno.

krat
rico

. »Ouge jame«. 'jih privezali. Franci je šel p r da brezno

§E v bližini, nas je raaočaralo.
Nato smo imela več sreče.
Z vaščani z Daljnih njiv smo
Sli v brib Sebetih, kjer smo
pokazali tehniko osvajanja
jam. Tam smo bili v dveh ja 
mah. V prvi, Sovini jam i, smo
na polici odkopali dve itali
janski puški in dva zaboja za
m unicijo. Najdene stvari je
med vojno vrgla v jamo ne
ka ženska, iz strahu, da jih
ne bi našli Italijani in zaprli
moža.
Druga jam a leži 200 m
stran in je zelo zanimiva za
radi dokaj velikega naravne
ga m ostu, ki deli vhod na
dva dela. Vaščana so menili,
da je ta jam a zelo globoka,
vendar smo nam erili v njej
le 45 m globine, je pa zelo
lepa. Na dnu smo videli ne
kaj .primerkov popolnoma be
lih kapnikov in celo galerijo
zasiganih skal v obliki bodic.
Planirano število odkritih
jam smo dosegli, spoznali ko
šček novega podzemnega sveta ob robu Kolpe. Za konec
ekspedicije smo se le namenili kopat, še prej pa nam je
Nace postregel z »expres srb
skim pasuljem«.
Hvaležni vsem vodičem, posebno pa gostiteljem , Špeharjevim z Daljnih njiv, smo
ob slovesu zaklicali: »Srečno,
še se bomo videli!«
STANKO KLEPEC

HRANILNE VLOGE
OBRESTUJEMO
- navadne po 6%
- vezane do 8%

Pravijo, da se iz jam
kadi
Četrta dan smo se nam era
vali kopati v Kolpi, toda sla
bo vreme nam je vzelo vese
lje do čofotanja v mrzili vo
di. Stane in M arjan sita mo
ra la že domov, trije pa smo
'še ostali v taboru in se name
nili vnovič v Gorico, ker smo
slišali pripovedovati, da se iz
nekaterih jam v zimskem ča
su kadi. To je osnova za doTE DNI S HMELJIŠČA V ŠENTJANŽU: Marica in Aleks^jJ, >
(na slild )
iz K rem lja pravita, da sta zadovoljna z organizacijo del* ^
Le škaf
je prepočasi poln, čeprav je na težji šentjanški zem lji, k* *<jn v ?
vlage,
lep ši hm elj k ot na prodnatih naplavinah Save v KomP0W
tl0«i. (Foto:
M. Legan)
V e].
Tudi na R ojah pri Šentjerneju bodo ta teden končali
Pridelek
ni največji po količini, zato pa je kakovost izredna in bo sJr
zvrščen
v I. razred. Skoraj -nič slab še ni obrodil enoletni nasad v
^^nskiV ^bodnje
leto bo v Šentjerneju 25 ha hm eljišč, od tega 10 ha novu*>
m strebrih.

M n
.CELJE.

POLJE »OMEGA«

N eznani divji ribiči so
pred nedavnim sp et lovili
ribe v vodah ribiške dru
žine K ostanjevica na zelo
nečloveški način — z ost
m i!
N ekaterim
članom
družine se je p osrečilo za
p len iti del ulova. N a sliki:
2 som a (8 kg in 3 k g), ki
sta bila ulovljena na osti.
N aj dodam o še, da ko
palci in ribiči velikokrat
najdejo težko poškodova
ne velike ribe tudi v Krki,
kjer nekateri tu risti tebi
nič m eni nič lovijo s pod
vodnim i harpunam i, če
prav tak ribolov v slad
kih
vodah
prepovedan!
(Foto: J. Zagorc, Prekopa)

Leto 2010. Ura je p«*lšestih. R ojeva se sončen,
vesel d a n . . .
Jean je pravkar stopil iz kopalnice. Vrgel je nase
uniform o. M edtem ko je zapenjal gum be na suknjiču,
je z veščo kretnjo segel k arm aturni plošči v prijetni,
topli jedilnici. K ot spretna blagajničarka je pritisnil
na pet, šest gum bov in v sten i je zam olklo zabrnelo,
č e z nekaj trenutkov so se razklenila kovinska vrata
v sten i in iz odprtine je na m izo začel drčati obložen
pladenj.

uko K

p o n u ja l n a m izi, b i n a jb rž neko,a našn jeg a človeka. M arsičesa ne bi
N h . kih N o, b il je to z a jtrk , znanstv en o
P sli
“Cana,
njegovi te lesn i k o n stitu c iji,
C
hi
teg a dne sta la p re d Jean om .
Cem reč ko zm o n av t EUCOS, evro psk eg a
h»r P
K o bo p o za jtrk o v a l, bo ro b o t-k u .
| / 1Zo p rav ta k o neslišn o , k o t je p rip ra v il
L
.n ato Odšel v spalnico in p o lju b il
' {\» v
m ženo. K m alu za tem se bodo odF
sove garaže in po cvetočem v rtu njego-

ve hiše bo zd rsn ilo vozilo n a zra čn i blazini. Je an se
bo o d p eljal n a ro b m esta, k o b širn im zg rad b am
EUCOS.
S ta l bo p re d k o m an d an to m . O n in njegov kolega
P e te r. S p re je la b o sta p o d ro b n a n av o d ila za d a n a šn ji
p o let. K o m an d an t ju bo p eljal k v elik an ski k a rti v
sv o ji sv e tli p isa rn i. S p alico bo p o to v al m ed ozvezdji,
v risan im i n a v eso ljsk i k a rti.
O dslovil ju bo s sv o jim značilnim nasm ehom .
U d arila b o sta s p etam i in odšla, k ra m lja je o vsem
d ru g em seveda, sam o o b ližn jem p o le tu n e . . .

ip pi l iM
li«

Kot sta ugotovila privatni detektiv Solar Ponče
in njegov prijatelj, eksotični Vzhod ne izvaža
samo začimbe in modrijane. Jasnoviden uvoznik
mora zaradi tega dobro razlikovati pravo in sum
ljivo blago
B ilo je lepo ju tro , kom aj te d e n dni, ko sv a se v r
n ila iz deželel v L ondon. S S o larje m F onceom sv a rav n o za j.
trk o v ala, k o so se n a ste ža j o d p rla v ra ta v hiši* k je r sva
sta n o v ala in d elala. N a sto p n ica h sv a zaslišala k o rak e , po
tem p a so nen ad o m a u tih n ili p re d p rag o m . P onče je p o gle
dal in te lo se m u je k a r n ap elo o d p o zo rn o sti. T ud i n je 
gove živahne, sive oči so se zapičile v v ra ta .
»Sodim , d a je n eko dekle,« je rek e l P onče. »R azbur
jeno. N ekaj n u jn e g a jo je prignalo.« P ogledal je n a u r a
))Š6l6 sedem ((
O biskovalka je še m alo p o sta la p re d v ra ti, n a to p a
b o ječe p o trk a la in zaM icala s p rep la šen im glasom :
»G ospod Ponče! G ospod S o lar Ponče!«
»P ark er, d a j, o d p ri ji,« m i je rekel. »Bodi gentlem an!«
S kočil sem in o d p rl v rata .
D ekle s p ep e ln a tim i lasm i, s ta ra od d v a jse t do p etin 
d v a jse t le t, si je p ritis k a la n a p rsi v šal zav it p ak etek . N a
nežnih, tu ’p a ta m p eg a stih licih ji je cvetela rd eč ica in
u stn ice so ji ra h lo p o d rh tav a le , ko je pogledovala zdaj Poncea, zdaj m ene. N azad n je je s p rav o žensko in tu ic ijo u p rla
pogled v P oncea.
»Oh, gospod Ponče,« je rek la, »upam , d a vas ne m otim .
T oda m o rala sem p r iti ta k o zgodaj. M orala sem v as obi
sk a ti k a jti s tric n e b i n ič esa r u k ren il. Oh, b o ste videli,
k aj im am ! G rozno je, gospod P onče, grozno!«
»Le n a p re j, gospodična, le n a p re j. N o predvsem : k ako
se pišete?«
»F lora M oreland, iz M orelandovega p a rk a , gospod Pon
če. M orda ste že k aj slišali o m o jem stric u polk ovn iku
M orelandu?«
»N ekdanji u p rav n ik v M alaki, sed aj upokojen,« je h i
tro odgovo ril P onče. »Le p o m irite se, gospod ična M ore
land, in d a jte m i ta zavitek.«
»Ne, ne!« je k rik n ila p re stra še n o in si zav itek še m oč
n eje p ritis n ila n a p rsi. N ato se je u g rizn ila v u stn ic o in
se m edlo nasm eh n ila: »Oh, sev ed a ga vam dam , sa j sem
p rav zato p rišla , gospod P onče. T od a grozno je , b o ste
videli.«
•>
R azvila je šal in p o k azala sk rin jico , p o d ob no sk rin ji
cam , v k a te rih ženske h ra n ijo n a k it. B ila je n a re je n a iz
neke v rste m ah ag o n ija. P okrov je b il izdelan v in ta rz iji,
stra n ic e p a so b ile izrezljan e in o k rašen e z d ro b n im i re 
liefn im i fig u ricam i. V sekakor o rie n ta lsk i izdelek.
»O dprite jo , gospod Ponče!« je re k la in se stre sla . »Ne
vem , k ako sem ’ jo sp lo h lah k o p rin e sla do vas. N e u p am
se je znova pogledati.«
P onče je sk rin jic o p rev id n o p rije l. O dm aknil je se rv is
od z a jtrk a in p o sta v il sk rin jic o n a sre d o m ize. N ekaj tr e 
n u tk o v je opazoval, k ak o čudo vito je izdelana. F lo ra M o
re la n d je n ap e to ča k ala in zdelo se je , d a je tu d i vse v so bi
n en ad o la p o sta lo n ap eto . P o tem je P an ce sk rin jic o o d p rl.
K ar z ija l sem o d začu d en ja. N e vem , k a j sem si o b etal
— m o rd a d rag o cen i n a k it ali n eko red k o k n jig o , sp lo h n e 
k aj tak eg a, k a r b i bilo p rim e rn o za to ču d ovito sk rin jico .
T o da k a r sem videl, je p reseglo vso d o m išljijo . V s k rin ji
ci je b ila b alza m iran a človeška ro k a, o d sek an a tdfk v za
p e s tju in p ritrje n a n a dno sk rin jic e s svilenim i trak o v i.
P onče je b il ra z b u rje n , to d a to se m u je videlo sam o
v očeh, k i so za sijale o d p o zo rn o sti. Z en o ro k o se je d o 
ta k n il p o sušene kože n a o dsekani p esti, z d ru g o p a je p o 
b ožal sk rin jico .
» In tarzija,« je za m rm ral. » Ita lija n sk a u m e tn o st, g o sp o 
d ič n a M oreland. V endar se m i zdi, d a je ta le sk rin jic a iz
d elan a n a V zhodu. V es o rn a m e n t je o rie n ta lsk i. K ako ste
sk rin jic o dobili?«
»Ne vem , k ak o n a j z a č n e m ...«
»Z ačnite s to p re se n e tljiv o p o su šen o ro k o , k i s te m i
jo prinesli,« je rek e l P onče in si n a tla č il p ip o s p ek len sk o
m o čn im to b ak o m .
» S krinjico je d o b il m oj s tric p re d tre m i dnevi. P rin e
sel jo je p o š ta r in p ra v ja z sem jo sp re je la . P o slan a je
b ila iz K u ala L u m p u ra. S tric je bdi v sv o ji delovni sobi,
ko sem m u jo izročila. K o je vzel zavitek, m u je o b raz po
tem nel, to d a m islila sem , d a p ač zato , k e r n i vedel, kdo
m u je to p o slal. Iz M alaje je odšel p re d d esetin u leti. Isk a l
je n a zav itk u naslov p o šilja te lja , p a ga n i bilo. Začel je
o d v ija ti p a p ir Ja z sem p o sta v lja la nek e k n jig e n a polico
in b ila s h rb to m o b rn je n a p ro ti n jem u , ko nen ad o m a zasli
šim k rik S tric je p al iz sto la in om edlel. S ko čila sem k
n je m u in videla, k a j je v sk rin jici. Z raven je b il tu d i liste k
ta n k eg a p a p irja , n a k a te re m je p isalo : »P ridem p o tebe.«
»L istka n i več v sk rin jici,« je rek e l P onče.
»Ne vem , kam je izginil. Z ap rla sem sk rin jico , k e r
n isem m ogla g le d ati o d sek an e ro k e. P o tem sem p o m ag ala
stric u , d a se je zavedel. M islila sem , d a m i b o p o vedal, k aj
n aj to pom eni, to d a n i rek e l no b en e b esede. K a r sem vi
dela, m e je globoko raz b u rilo , še b o lj p a sem p o sta la raz
b u rje n a , k e r m i s tric n ič e sa r n i p o j a s n i l . O d k ar je d o b il to
sk rin jic o , k a r n a p re j sam o d e la in sk u ša u re d iti vse sv o je
zadeve.«
(N a d aljev an je sled i)

Z O B IS K A NA FA R M I P IŠ Č A N C E V V B R E Ž IC A H

Izredna solidar
nost z arabskim
ljudstvom

Vzreja piščancev je rentabilna

Predsednik občanske kon
ference SZDL v Brežicah Ja
nez P irnat je na zadnji seji
seznanil izvršni odbor z us
pehi zbiranja pomoči za arabsko ljudstvo. V občini je
zbranih blizu pet milijonov
S din, kar dokazuje izredno
razumevanje ljudi za to ak
cijo. Prim erjalni podatki z
dragim i občinami kažejo, da
sodi brežiška občina na p r
vo m esto v lestvici, upošte
vajoč seveda njeno gospo
darsko moč.

Enoletno poslovanje farme kokošNnesnic je uspešno — Z Agrokombinatom
Emona iz Ljubljane imajo petletno pogodbo — Le trije zaposleni skrbijo za
24.000 piščancev

CERKLJE: 5000 din
za kvadratni
meter?
Trgovsko podjetje LJUD
SKA POTROŠNJA in občin
ska skupščina Brežice želita,
da bi tudi Cerklje dobile so
dobno trgovino. Dosedanja
nam reč ne zadošča več vedno
večjemu prom etu. V novi
stavbi, ki bi jo sezidali, bi bil
razen za trgovino tudi pro
stor za krajevni urad in za
m anjšo sejno dvorano. Nova
stavba naj bi stala nasproti
sedanje trgovine. Vse se je
zataknilo p ri odkupu zemlji
šča, ker zahtevata lastnika po
5000 S din za kvadratni meter!
Ob tako pretirani zahtevi
bo investitor najbrž odstopil
od gradnje, Cerkljam pa ne
bodo dobili težko pričakova
ne trgovine in družbenih pro 
storov!

SZDL preučuje
zaposlovanje

Te dni so v Brežicah razkrili hišo trgovskega podjetja
KRKA, v kateri im a sedež poslovalnica POSTREŽBA.
P ritlično zgradbo bodo dvignili za eno nadstropje in
nato ja preselili del uprave. (Foto: J. Teppey)

avgusta lani v koperaciji z
Agrokombinatom Emona iz
Ljubljane, s katerim imajo
petletno pogodbeno sodelova-

Iz dolgov počasi spet na zeleno vejo
Do 31. julija je občinska skupščina poravnala za 180,000.000 Sdin obvez
nosti iz prejšnjih let — Proračun je bil skoraj ves ta čas blokiran, kar so
njegovi porabniki močno občutili — Krajevne skupnosti do sedaj niso pre
jele nobenega dinarja, v kratkem pa lahko pričakujejo polovico letošnje
vsote — V občini je letos za milijardo Sdin investicij, večinoma naložb
delovnih organizacij

NOVO

Septem bra bodo prebivalci
brežiške občine že lahko jav
no razpravljali o družbenem
in gospodarskem razvoju ob
čine v prihodnjih letih. Gra
divo za načrt pripravlja stro 
kovna služba v občinski up
ravi. Predlog z zanimanjem
pričakujejo zlasti odborniki,
k er bo to osnova za delo
skupščine. Trenutno ne mo
rejo planirati tudi nobenih
investicij, čeprav bi radi do
ločili njihov vrstni red v ob
dobju do 1970. leta.

V olčanješk, Božičkova in Peček pred farm o (Foto: J. K.)

ODGOVARJA P R E D S E D N IK O bS V IN K O JU R K A S

»Tovariš predsednik, skup li vsi njegovi porabniki. V
V brežiški občini je vedno
več prijav za zaposlitev. No ščina se je po poletnem od upravi , šolstvu, socialnem
vih delovnih m est je le malo dihu 24. avgusta znova sesta varstvu in drugih službah so
odprtih, zato je število brez la. Kako ocenjujejo odborni dobili le denar za osebne do
poselnih že zaskrbljujoče. ki sedanjo proračunsko situ hodke.
Obveznosti je za letos še
Izvršni odbor občinske kon acijo, kakšen je uspeh varče
ference SZDL je imenoval vanja v prvih sedmih mese precej, zlasti anuitet in za
komisijo in ji naročil, da bo cih in koliko zapadlih dolgov padlih računov. Poravnali jih
preučila zadevo in pripravila je občina že poravnala v tem bomo iz dohodkov proračuna,
obdobju?«
ustrezno obrazložitev.
ki še niso izterjani. Z varče
»Obveznosti iz prejšnjih let vanjem in omejitvijo investi
bremenijo občino za okrog cij, ki bi bremenile prora
Nova trgovina
270,000.000 S din in od tega čun, ki še niso izterjani. Z
smo
konca julija poravna varčevanjem in omejitvijo in
v Spodnji Pohanci li že do180,000.000
S dan. To je vesticij, ki bi bremenile pro
V Spodnji Pohanci so pred velika vsota in odborniki račun, se torej počasi vzpe
kratkim začeli graditi novo upamo, da je najhuje za njamo na zeleno vejo.
trgovino trgovskega podjet nami.
ja KRKA Brežice. Prostor, v
V
občinski proračun se je Nasploh pa v občini inve
katerem je stara trgovina, je do 31. julija nateklo 577,324 sticijska dejavnost ni zamrla.
prem ajhen, saj kupujejo tu tisoč S din, kar znaša 48 odst. V glavnem so to naložbe de
občani iz bližnje in daljne letnega plana. V zaostanku so lovnih organizacij. Naj jih ne
okolice. Tudi avtomobilisti se prispevki od osebnega dohod kaj naštejem: zdravilišče Čaradi ustavijo v tej trgovini, ka v gospodarstvu, na kar teške Toplice — 265 m ilijo
kjer kupijo kruh, konzerve, sta vplivala predvsem KOVI nov S din, PETROL za re
mesne izdelke, pivo, kislo vo NA Bizeljsko in POSAVJE stavracijo na Griču 150 mili
do, kdkto in drugo.
Brežice zaradi zakasnelega iz jonov, cesta Bizeljsko—2upelevec 153 milijonov, osnovna
J. L. plačevanja osebnih dohodkov. šola Dobova 44 milijonov, sta
Nekaj je bilo tudi takih de
kolektivov, kjer niso novanjski stolpič v Brežicah
Skopice: obljuba lovnih
mogli izplačati zaposlenim 200 milijonov S din, KRKA
BREŽICE 10 milijonov, Kme
stoodstotnih prejemkov.
bo izpolnjena
Prispevek od km etijstva je tijska zadruga Brežice prav
toliko in LJUDSKA POTRO
Cestno podjetje iz Novega bil realiziran komaj s 30 odst.,
m esta bo med 20. septem prispevek od obrti pa s 40,9 ŠNJA 5 milijonov S din.
»Kdaj bodo krajevne skup
brom in 1. oktobrom asfalti odst. Z okrepitvijo izterjevalralo cesto skozi vas Skopice. ne službe se zaostanki m anj nosti dobile svoj delež za
Cesta je že stabilizirana. šajo. — Proračun občine je uresničevanje letošnjih načr
Ljudje so sami navozili gra bil spričo zapadlih obvezno tov?«
moz nanjo. Asfalt bodo po sti malone ves čas blokiran,
»Do sedaj še niso ničesar
ložili na poldrugi kilometer kar so seveda močno občuti prejele. Na seji skupščine
dolgem odseku. Obljuba, ki
so jo dobili vaščani že lani,
bo torej kmalu izpolnjena.

Perspektivni plan
na svetlem v jeseni

Ko so Italijani lani zelo
povečali carino na meso, se
je naš izvoz občutno zmanj
šal, zato je postala živinore
ja bolj ali manj povsod ne
rentabilna. Mnoga km etijska
gospodarstva so preusm erila
svojo dejavnost v druge pa
noge, ki so bolj donosne. Tu
di KGP Brežice je opustilo
živinorejo. Da ne bi ostali
prazni hlevi za govedo neiz
koriščeni, jih je pogodbeno
za pet let vzela v najem Agraria iz Brežic.
šest hlevov za govedo,
vsak po 728 kv. m, so preu
redili, napravili izolacijo, kli
matske in krm ilne naprave,
skratka vse, kar je potrebno
za vzrejo kokoši-nesnic. Far
m a je začela obratovati 27.

v

■ NA REVIJO KMETIJSTVA V
MURSKI SOBOTI vabi SAP inte
resente iz brežiške občine. Izlet
združujejo z ogledom Blatnega
jezera na M adžarskem. Odhod je
predviden za 9. septem ber. Prvi
dan bodo izletniki preživeli ob
Blatnem jezeru in se udeležili pik
nika s predstavniki m adžarskih
km etijskih zadrug. Naslednje jutro
bodo že v Murski Soboti, k jer si
bodo ogledali revijo km etijstva na
Pom urskem sejm u.
■ V
IZLOŽBAH
TRGOVIN
LJUDSKE POTROŠNJE obetajo
lepaki poceni nakupe konfekcij
skih izdelkov. V razprodaji so je
senski plašči za ženske, moške
in otroke. Popust je precejšen.
Tudi poletne moške srajce so zelo
poceni. Znižane so za 50 odst.
• ■ V PRITLIČJU STANOVANJ
SKEGA BLOKA poleg tržnice je

BREŽIŠKE VESTI

šst

smo se dogovorili, da jim bo
mo takoj po sprostitvi žiro
računa nakazali 50 odst. ce
lotne vsote, drugo polovico
pa do konca leta. Neredno fi
nanciranje gotovo ovira nji
hovo delo, zato tega v prihod
nje ne bomo smeli dopu
stiti.«
»Kaj obeta gospodarjenje
delovnih organizacij v prvem
poletju?«
»Skupščina je obravnavala
poročilo o tem na zadnji se
ji in po sedanjih podatkih
brez večje zaskrbljenosti pri
čakuje
konec leta. Razen
KOVINE 'Bizeljsko in Go
stinskega podjetja Brežice so
vse delovne* organizacije z
uspehom zaključile poslova
nje v prvem polletju. Izguba
znaša pri Gostinskem pod
jetju 2,500.000 S din, pri KO
VINI pa 60,000.000 S din.
Vsem delovnim kolektivom
bo skupščina poslala pismo
s priporočilom, naj tudi v
naslednjih mesecih nadaljuje

jo z varčevanjem, skrbe za
visoko kvalificiran strokovni
kader in se trudijo za zniže
vanje poslovnih stroškov ter
kvaliteto izdelkov.«
J. T.

Posvet pred
* novo sezono
Na današnji razširjeni seji
občinskega sveta ZKPO in
občinskega odbora SZDL v
Brežicah bodo razpravljali o
sklepih zadnje seje sveta, o
ljudski knjižnici v Dobovi,
kjer je že potreben stalni
knjižničar, in o uskladitvi de
la med občinskim svetom
ZKPO te r zavodom za kultu
ro. Pogovorili se bodo o pro
gramu dela v jesenski in zim
ski sezoni.
v . P.

Priprave na reorgani
zacijo ZK
Komisija, ki jo je občinski
komite ZK v Brežicah poob
lastil za pripravo predloga o
bodočih organizacijskih obli
kah dela v ZK, je na seji
14. avgusta obravnavala prvi
osnutek. Posredovala ga bo
članom komiteja, da ga bodo
lahko dopolnili s svojimi pre
dlogi. V septem bru bodo pre
dlog za reorganizacijo pretre
sali člani ZK na sestankih os
novnih organizacij.

nje. Emona, ki se odloči z3
sorte piščancev, pošilja i2
svojih valilnic en dan stare
piščančke, ki jih tukaj redi
jo do obdobja nesnosti, to
je približno 22 tednov. Nato
jih transportirajo v moderno
urejene farme v Duplici pri
Kamniku in Ihanu, kjer ne
sejo jajca. Poleg enodnevnih
piščancev dobijo od Agro
kombinata Emona tudi moč
na krm ila in redijo piščance
po njihovi predpisani tehno
logiji.
Letos vzrejajo tri sorte pi
ščancev: leghom, ki so zelo
dobre nesnice, nadalje so rto
nick shick, še boljše nesnice,
saj znesejo letno do 250 jajc,
in sorto nickols, to so starši
od brojlerjev. Lansko leto so
vzredil tudi 7000 brojlerjev,
vendar so letos vzrejo le-teb
opustili.
Zanimivo je, da oskrbujejo
celo farmo s 24.000 piščanci
le trije zaposleni: Elza Boži
ček, Franci Volčanšek in An
ton Peček. Ce bi bili prosto
ri zgrajeni prav za vzrejo ko
koši-nesnic, bi bilo delo laž
je. Vzreja piščancev zahteva
stalno skrb, zato zaposleni
ne poznajo ne nedelj, ne
praznikov. Vse piščance mo
rajo v času 22 tedenske vzre
je tudi trik rat cepiti proti
raznim boleznim, ki se na
brežiškem obratu še ni ni
koli pojavila. Tudi pogin je
razmeroma majhen, komaj 3
odstoten.
Letos m aja so odprli v
brežiški občini še en obrat
za vzrejo kokoši-nesnic. Na
Malem vrhu so v ta namen
pravtako preuredili prejšnje
hleve za govedo. Tudi oni so
v kooperaciji z ljubljansko
Emono.
-jk

B R E Ž IC A H

pred nedavnim odprl svoj lokal
zasebni u rar. V Brežicah je to
zdaj drugi obrtnik urarske stroke.
■ OBČANI BODO GOTOVO Z
VESELJEM SPREJELI VEST, da
m orajo vse obrtne delavnice bodi
si v družbenem ali zasebnem sek
torju na vidnem m estu izobesiU
cene. Odlok o tem je občinska
skupščina v Brežicah sprejela na
seji 24. avgusta. Vsako sprem em 
bo cen m orajo obrtniki prijaviti
občinski upravi.
■ ZARADI KOKOŠJE KUGE, ki
se je pojavila v brežiški občini,
tržnica nekaj časa ne bo založena
a perutnino. Prodaja je prepove
dana iz varnostnih razlogov. Tudi
kupovanje kokoši od neznanih
prodajalcev na domovih ni dovo
ljeno, dokler bolezen ne bo za
trta .
■ VELIKO NEURJE Je razsaja
lo v nedeljo popoldne nad Breži
cam i. Naliv ni povzročil večje
škode, le v oddajnik Radia Bre
žice je udarila strela in za pol
drugo uro prekinila popoldanski
program.
■ NOVA URARSKA DELAVNI
CA je odprta v bloku pri tržnici.

V senci stoletnih dreves v m okriškem parku stoje štiri kam nite postave, ki j*111
je zob časa vtisnil svoj pečat. Vsaka od njih ponazarja po en letni čas. žensk®
figura na sliki z žitnim klasjem na rokah predstavlja Poletje. Kipi izvirajo 5
gradu B oštanj, kjer so krasili francoski vrt. Falk G agem pripoveduje v svoj*
kroniki, da jih je grof Gustav von Auersperg z dovoljenjem lastnika boštanjskc!p
gradu grofa Marca B om bella dal prenesti v Mokrice, da bi jih otel p ro p a ^
v takrat že zapuščenem grajskem vrtu. Z m ahom obrasli in na žalosten k o n ^
obsojeni letni časi so tako okoli leta 1870 dobili nov dom v Mokricah. (FotoJ. Teppey)

Za 5 milijonov
dobitkov na
tomboli v Krškem!

61.522 Ndin pomoči
Delovni kolektivi v občini
Krško so z razumevanjem
sprejeli priporočilo za zbira
nje pomoči žrtvam im periali
stične agresije v arabskih de
želah. Zbrali so 61.522 Ndin.
V naslednjih v t s ticah navaja
mo prispevke posameznih ko
lektivov.
Trgovsko podjetje PRESKR
BA Krško 1500 Ndin, Tovair-

Cenejši radijski
sprejemniki pri
»ELEKTROTEHNI«!
Prodajalna ELEKTROTEH
NE v Krškem je te dni zni
žala cene radijskih aparatov
(navajamo znamko sprejem 
nika, staro in znižano ceno):
Koncertino
Moderato
Menuet
Paloma
Venus
Violeta
Tarantella
Travi at a

Ndin Ndin
od 502 na "381
od 528 na 398
od 462 na 347
od 540 na 400
od 416 na 331
od 460 na 341
od 595 na 464
od 429 na 340

Vsi našteti radijski apara
ti so izdelek Elektronske in
dustrije Niš, so kvalitetno
izdelani in imajo čist spre
jem. — Porabniki, izko
ristite enkratno reklamno
znižanje cen!

Ribnik bo letos
zgrajen
Dela na krškem ribniku bo
do kmalu končana. Verjetno
bodo spustili vanj vodio žs
oktobra. Ob ribniku bo bife
in čolnarna, kjer si bodo izlet
niki in ribiči lahko sposojali
čolne. Zaenkrat še ne vedo
kakšne ribe bodo vložili, voda
je dobra za vse vrste, celo za
postrvi. V bodoče nam eravajo
zgraditi še en ribnik, v kate
rem bodo gojili samo postrvi.

na eeluipze 35.000 Ndin,. PAPIRKONFEKCIJA 2000 Ndin,
Zveza združenj borcev NOV
108 Ndin. AGROKOMBINAT
3833 Ndin, Služba družbenega
knjigovodstva 680 Ndin, IMPERIAL Krško 1000 Ndin,
Splošno obrtno ipodjetje K r
ško 1500 Ndin, predsedstvo
ObSS 500 Ndin, TERMO
ELEKTRARNA
Brestanica
5000 Ndin, Rudnik rjavega
premoga Senovo 6000 Ndin,
Gradbeno podjetje SAVA K r
ško 2000 Ndin, KOVINARSKA
Krško 1000 Ndin, Splošno kle
parstvo Kostanjevica 141 N
din, Kolektiv občinske skup
ščine 1593 Ndin in Občinsko
sodišče 265 Ndin.
štirje
delovni
kolektivi
(ELEKTRO Krško, Zavod za
komunalno dejavnost, Zdrav
stveni dom in MIZARSTVO)
še niso poslali podatkov ko
ordinacijskem u odboru.

Potrebujete
vodno črpalko?

ZA P R O M E T Č EZ N O V I K R Š K I M O ST N E B O O M E JIT E V

Velikan požira zadnje kubike betona
30. junija Je bilo izplačanih
596,108.000 Sdin.

Samo v most so ga vgradili 3.000 kubikov, v priključke 1.000 in prav toliko
Republiški sklad bo p ri
v oporne zidove — Delo poteka v dveh izmenah in. za praznik republike speval za gradnjo tega železobodo zapeljali čez most prvi avtomobili — Trenutno delajo oporni zid na betonskega velikana 420 m ili
jonov Sdin, delovne organiza
desnem bregu Save ter priključke in podvoz na levi strani reke
Samo še tri mesece in K r
čani bodo s ponosom izročili
prom etu orjaški most, ki bo
povezoval oba bregova Save.
Gradbišče je živahno od ju
tra do večera. Jutranja izme
na začne delo ob petih in
konča ob treh popoldne, po
poldanska izmena pa dela od
enih do sedmih zvečer.
Na desnem bregu Save gradijo oporni zid in širijo na
sip za bodočo priključno ce-

Nepozabne počitnice
za kmečke otroke ob Krki
Pionirji iz osnovnih šol Ve
liki Podlog, Leskovec, Zdo
le, Dolenja vas in Krško so
letos v treh izmenah poceni
letovali v Podbočju. Brezskrb
ne počitnice so trajale za vsa
ko izmeno po deset dni. šo 
larji so se vsak dan kopali
v Krki, hodili na izlete v bliž
nje kraje, zvečer pa prirejali
kulturne in zabavne pro
grame. Nikoli ne bodo poza
bili tabornega ognja, ki so
ga zakurili zadnji večer le
tovanja, in pa taborniške
pesmi »Veseli štingelci«, ki
so jo sami zložili in uglas
bili.
Tov. Slavko Smerdel, rav
natelj osnove šole v Krškem,
je povedal, da so v Podboč

Delovodja Zdravko Tom še in šef delovišča Metod Šetinc pod opaži za »klavir« na
levem bregu Save. Oba zaupata v tiho obljubo, da bo m ost v Krškem dokončan
do 29. novem bra (Foto: J. Teppey)

ju letovali predvsem kmečki
otroci. Ti bi ostali sicer do
ma, saj si večina od njih ne
bi mogla privoščiti letova
nja v Rovinju, za kar bi mo
rali starši odriniti po 17.000
S din. Počitnice v Podbočju
so bile mnogo cenejše. V de
narju so prispevali starši za
enega otroka od 1.000 do
5.000 S din. Otroci so prinesli
s seboj tudi živila. Stanovali
so v šoli. Ves čas letovanja
so imeli skrbno pedagoško
vodstvo.
Počitnice ob Kriki so vsem
prinesle mnogo veseilja in
zdravja. Otrooi so se tudi na
spali, kar je bila ob priho
du tudi njihova največja že
lja!
J- T.

sto. Na nasprotni strani, ob
PAPIRKONFEKCIJI, pa do
končujejo opaž za ploščo na
podvozu in »klavirju«, kakor
nazivajo priključke. Za ome
njene objekte pripravljajo tu 
di betonsko železo. Vgradili
ga bodo okoli 150 ton.
Na priključni cesti k tovar
ni celuloze m orajo položiti le
še robnike in jo asfaltirati.
Asfaltno prevleko bodo hkra
ti napravili tudi na mostu.
Pri šefu delovišča Metodu
Soncu in delovodji Zdravku
Tomšetu sem se zanimala, če
je m orda kaj ovir, ki bi po
daljšale rok dograditve. Oba
sta dejala, da zaupata v tiho
obljubo, ki jo je dal PIONIR,
želita si tudi, da bi bilo vre
me še naprej tako naklonje
no gradnji kot zadnje mesece.
Težave seveda tudi nasta
nejo, toda nekako se jih že
sproti znebijo. Tako na p ri
mer tržišče ni dovolj založeno
s potrebno arm aturo. Beton
sko železo za m ost dobavlja
jo deloma iz ženiške železar
ne, deloma pa z drugih grad
bišč. K er ni nikjer profilov
zadostne dolžine, si pomagajo
tako, da varijo železo kar na
gradbišču.
Ko sem nato vprašala, ko
likšno obtežitev bo m ost vzdr
žal, sta m i sobesednika po
jasnila, da je preračunana na
60 ton. Čezenj torej brez
skrbi lahko zapeljeta dva 30tonska tanka. Lahko tudi re-

čemo, da je m ost prevozen
brez omejitve, tako kot most
v K ranju
in Jankom irski
m ost pri Zagrebu.
Orjak nad Savo v Krškem
nenasitno požira beton. Samo
v m ost so ga vgradili 3000
kubikov, v priključke okoli
1000 in prav toliko v oporne
zidove.

Milijardna investicija
je segla v žepe
Novi
m ost
bo
veljal
945,840.000 Sdin. V tej vsoti
so upoštevani priključki, pro
jekti, geološke raziskave, od
škodnine za zemljišča in
zgradbe te r drugi stroški. Do

cije občine Krško 342,717.000
Sdin, občinska skupščina K r
ško 63,840.000 Sdin, 120 mili
jonov Sdin
pa bo znašalo
bančno posojilo.
Oddelek za gospodarstvo
pri občinski skupščini je p ri
pravil obsežno poročilo o
gradnji in seznanil z njim
odbornike. V njem ugotavlja,
da poteka vse delo normalno
in da je gradnja solidna in
kvalitetna. Po pogodbi z iz
vajalcem naj bi bil m ost do
končan do novembra, otvo
ritev pa je predvidena
za
praznik republike.
Vmesni
tok je določen za preskusne
obremenitve in tehnični pregled.
JOŽICA TEFPEY

Rudarji-invalidi so ogorčeni
V
senovskem rudniku jeski in krivični. Z novim va
okoli 8 odst. članov kolektiva lorizacijskem faktorjem , ki
invalidov. V nedeljo, 27. avgu ga je določila skupščina SRS
sta, so imeli rudarji — invali in po novih odločbah, ki jih
di na Senovem zbor, na kate je te dni izdal zavod, so mno
rem so razpravljali o novih gi rudarji — invalidi izgubili
predpisih socialnega zavarova to, kar jim je bilo pred letom
nja. S temi predpisi je večina ali dvema priznano. Za dolgo
rudarjev — invalidov v celoti trajno delo v rudniku so ob
ali pa v večjem delu izgubila izgubi zdravja (nekateri celo
dosedanje nadom estilo oseb udov) danes, ko bi m orali
nega dohodka, ali pa jim je im eti prim em o nadomestilo,
to nadomestilo izgubili, z
to nadom estilo občutno zniža*- manjšim i dohodki na drugem
no.
delovnem m estu pa so že do
Priznati je treba, da so bi zdaj težko preživljali družine.
li mnogi rudarji — invalidi Na zboru so sklenili poslati
upravičeno ogorčeni, saj so merodajni morganom resolu
K. B.
novi predpisi zelo neživljentj- cijo.

V Mačkovcih bo še tretji ribnik
Letos je ribiška družina Brestanica-Krško vložila 6000 krapjih mladic
V ribniku bodo lahko lovili tudi izletniki
Ribiška družina Brestanica med ribam i. Razen tega so
—Krško je letos odkupila pri do ribnika speljali cesto, na
sedanjih dveh ribnikih v Mač peljali
elektriko,
zgradili
kovcih pri Brestanici še 3,5 stavbo, v kateri je gostilna,
hektara zemlje. Tu nam erava uredili sanitarije in zabetoni
jo zgraditi nov ribnik, v ka rali plesno ploščo. Denar za
terem bodo gojili am erikan vsa ta dela je družina dobila
ke in smuče za turistični od od podjetij kot odškodnino
lov. Površina sedanjih dveh za onesnaženje voda.
Ribniki bi lahko postali le
ribnikov, v katerih gojijo
predvsem krape, znaša okoli pa izletniška točka ne samo
4,5 ha. Ko pa bo gotov še tret za ribiče, temveč tudi z a d ru 
ji, bo znašala okoli 7,5 ha. Le ge izletnike. Okoli ribnika so
tos so v ribnik vložili 6000 lepi gozdovi, v katerih raste
krapovih mladic. Ce računa jo gobe in drugi gozdni sade
mo, da stane vsaka 85 Sdin, ži. Spomladi in jeseni pa si
dobimo kar lepo vsoto. Ra ljubitelji žabjih krakov lahko
zen tega bodo letos porabili priredijo izvrstno pojedino.
za ribjo hrano 3000 kg koruz Razen tega lahko izletniki o
nega zdroba. Člani ribiške lovopustu lovijo, tudi ribe, se
2 letovanja šolarjev v Podbočju. Mladi kopalci, ki niso družine s prostovoljnim de veda proti prim erni odškod%nali plavati, so se počutili najvarneje na blazinah. lom večkrat počistijo in raz mini. Letos se je lovopust za
Nekateri izmed njili so po desetih dneh že zaplavali. kužijo ribnike z apnom, da čel 15. julija, dnevna k arta pa
ne bi prišlo do zastrupitve stane 700 Sdin. Prav toliko
(Foto: Rezi Pirc)

Na stadionu MATIJE GUB
CA v Krškem bo 17. septem
bra velika turistična tom bo
la. Prireditev se bo začela ob
14. uri popoldne, da jo bodo
lahko obiskali tudi ljudje iz
oddaljenih krajev. Tombolo
organizira turistično društvo
v Krškem, ki bo uporabilo
njen čisti dohodek za uredi
tev rekreacijskega središča
ob zdolski cesti in za lepšo
podobo Krškega.
Skupna vrednost dobitkov
znaša nad 5 milijonov Sdin.
Tombol bo 18, drugih dobit
kov pa okoli 200. Glavni do
bitek je osebni avto znamke
ŠKODA, nato m otom a kosil
nica, m otom a žaga, m otom a
škropilnica, pralni stroj, te
levizor, moped itd.

plačajo izletniki tudi za vsak
kilogram ulovljenih rib. V
gostilni, ki je ob večjem rib
niku, dobe izletniki ves ribi
ški pribor in tudi čolne, ki
jih im ajo sedaj pet, naroče
ne pa im ajo še tri.
Ribiška družina je ju lija le
tos priredila na m anjšem rib 
niku tekmovanje v odlovu
krapov, ki se ga je udeležilo
50 ribičev. Septem bra bo še
eno tekmovanje v še širšem
obsegu na obeh ribnikih. Te
ga tekm ovanja se bodo lahko
udeležili tudi izletniki.

Potem si oglejte bogato
zalogo vodnih črpalk raznih
tipov z enofaznim ali trofaz
nim elektrom otorjem v krški
prodajalni trgovskega podje
tja ELEKTROTEHNA! Tu
dobite tudi hddroforje od 90
do 200 litrov prostornine z
ustreznim i elektrom otorji in '
točno po Vaši želji.
Stalno na zalogi: kombini
rane kopalne peči, električni
bojlerji (Tiki, K ontakt in
Standard) za 80, 50, 30, 10,
8 in 5 letrov. Vedno lahko
kupite tudi sekretarske in
navadne telefonske aparate,
električne števce s priborom
ter stikalne ure.
Trgovina je dobila pred
kratkim lak žico za previja
nje elektrom otorjev (domačo
in uvoženo).
P l Ce želite kupiti hitro,
m ugodno
in poceni, si
m oglejte bogato zalogo v
H krški prodajalni ELEKH TROTEHNE!

V
kinu spet
»Filmske novice«
V
krškem kinu že dve lati
niso predvajali film skih no
vic. Uprava kina jih je m o
rala odpovedati, kajti ze eoo
samo številko so »Filmske
novosti« zahtevale 26.000 S
din. Ce prim erjam o to ceno
s povprečno naročnino za oelovečeren film, ki je 12.000 do
15.000 Sdin, vidimo da je ta
za m anjše kinematografe res
previsoka.
Letos je zavod za kulturno
dejavnost BTežice predlagal,
da bi dolenjski kinem atografi
s skupno akcijo rešili ta pro
blem. To jim je uspelo. Ta*
ko bodo v krškem kinu v
bližnji bodočnosti spet začeli
predvajati filmske novice,
ki na neposreden način sez
nanijo obiskovalce z važnej
šim i dogodki doma in v sve
tu.

Drobne
s Senovega
■ NA SENOVSKI TRŽNICI bo
odslej večkrat razprodaja tekstil
nega blaga in pletenin, ki jo bodo
organizirala razna trgovska pod
jetja. Prva razprodaja je bila K .
avgusta.
■ SENOVSKI
»SRECOLOVCI«
m orajo kupovati srečke in zame
njavati m orebitne dobitke v K r
škem ali drugih m estih. Prav bi
bilo, če bi tudi na Senovem za
čeli prodajati srečke.
■ TISTI SENOVCANI, ki m ora
jo vedno v službo zju traj, popol
dne ne m orejo kupiti ne Časopi
sov, n iti kruha, ker ju zm anjka
že dopoldne. Kako dolgo bo to Se
trajalo?
■ OKREPČEVALNICO s toplo
hrano in z zmernimi cenami po
grešajo na Senovem tisti, ki ho
dijo na delo od daleč in tudi ti
sti, Id čakajo na avtobus.

ArV^STl IZ
ČISTKE OBClNg-r

Slaki na Lisci

Pozdrav iz Rovinja

Planinsko društvo »L/sca«
upa, da bo prihodnjo nede
ljo, 3. septem bra, lepše vre
me in da bo mogoče izvesti
PLANINSKO RAJANJE' na
Lisci. Društvo vabi vse ljubi
telje narodne glasbe, da pri
dejo k Tončkovemu domu v
čim večjem številu. Dobro
vas bomo postregli!

Prejšnji teden smo dobili od sevniških -pionirjev
tole pisemce:
»Oglašamo se iz Rovinja, kjer smo na letovanju
in od koder pozdravljamo vse bralce Dolenjskega
lista, posebno naše starše! Z letovanjem smo zelo
zadovoljni in se zahvaljujemo vsem, ki so prispe
vali za naše počitnice. Prebivamo v gozdovem goz
dičku, nedaleč od morja, v katerem se lahko kop
ljemo po mili volji. Skoraj vsi že znamo plavali.
Za red in snago v taboru skrbim o sami; ker nas
je 146, je delo hitro opravljeno.
Obljubljamo, da se bomo zdaj, ko smo se naužili
sonca in morja, resno oprijeli dela doma in v šoli.«

Vsi Slovenci
jo naj dajo!
P o štn i
uslužbenec,
v n eti p lan in ec in k rv o 
d aja le c T ine K lem en
čič iz Sevnice, k i je dal
p rv ič k r i že m ed voj
no, je p o v e d a l:, »če bi
vsak Slovenec dal k ri

Sevniški pionirji, ki letujejo
v Rovinju

Po molku - jeseni pevski zbor
Ob različnih svečanostih, ki na pihala, ki jo že priprav
jih prirejajo v sevniški obči ljajo.
ni, že vrsto let pogrešajo obi
Ne bo treba sedeti
skovalci domače pevce ter
T rgovsko p o d je tje ZASAVJE g rad i v Sevnici n a sp ro ti k olod v orsk e re sta v ra c ije
zvoke domače godbe na pi
v plaščih?
novo železnino. V trgov in o, k i bo sta la okoli 150 m ilijo no v S din, se bodo v erje tn o
hala. Vsega tega mesto že
Velika
in svetla dvorana
vselili še le to s. (F o to : F. P u ng erčič)
dalj časa ne premore več, za sevniškega gasilskega doma
to ne preostane njegovim
je znana tudi po tem, da je y
prebivalcem nič drugega kot zimskem času z navadnimi
žalovati za nekdanjimi dobri pečmi ni mogoče nikoli do
mi časi ter zmajevati nad da volj segreti. Oskrbniki raz
našnjo mladino . . .
m išljajo, da bi za letošnjo
Zadnji čas pa se je vendar zimo kupili peči na olje, ki
Sevniški Jugotanin, obrat konjiškega Konusa, je imel v prvem polletju sko
le premaknilo. Pred kratkim prostor hitreje segrejejo in
je bilo v okviru dejavnosti ljudi ne bi več zeblo. Te dni
raj 38 milijonov Sdin več stroškov kot dohodka, čeprav je količinsko pre
sveta
za prosveto, kulturo in urejajo in popravljajo oder,
segel polovico letnega načrta proizvodnje — Trajnejši izhod vidi razvojna
telesno vzgojo dogovorjeno, na novo pa so prebelili tudi
služba kombinata v lastni predelavi izluženega lesa
da bo to jesen začel delovati notranje stene.
sevniški pevski zbor, ki ga
Razvojna služba kombinata za do papirnic. Ta načrt pa bo vodil znani glasbeni dela
Tržno gospodarstvo ne po
Sevniški planinci
zna milosti za šibkega: uvo je začela proučevati možnosti, bo zahteval precej denarja; vec in pedagog Viktor Krenv Tatrah
ženi tanin je za četrtino ce da bi obrat izlužen les na svo enega od njegovih virov vidi
nejši kot je sevniški. Usnjar- je predeloval in s tem odpra Jo načrtovalci tudi v sodelo čič. Pevskemu- zboru bo ver
Pred nedavnim se je vrni
jetno kmalu sledila še g dba lo s Češke 15 sevniških pla
ne to dobro vedo, zato Jugo vil precejšnje stroške prevo vanju s tujim i tvrdkami.
tanin ne more iskati poti iz
nincev, ki so obiskali Viso
zagate v višjih cenah, še
ke in Nizke Tatre. V 7 dnev
manj pa si lahko obeta od
nem izletu so se povzpeli na
izvoza. Osnovni surovini —
2025 m visoko goro Chopkovilesu se je ob prvih ukrepih
na, 2425 m visoko goro Rygospodarske preobrazbe po
si ter si ogledali 200 metrov
večala cena za eno tretjino,
globoko
podzemno
jamo
ceno tanina pa določajo sve Sevniška občinska skupščina je v ponedeljek, 28. avgusta, sklenila za 5 % Demnovsko. Ob povratku so
se ustavili tudi v Budimpešti,
tovne cene. Letos se je tovrst
omejiti proračunsko porabo povsod tam, kjer je to možno
kjer so si ogledali državni
nim povečanim stroškom pri
družila še večja amortizacija,
prisiljena omejiti izdatke pri parlam ent, M argaretin otok
dejavnosti, precej dolgujejo
2e
aprila
in
m
aja
je
bilo
ki jo mora podjetje izdvajati
tudi obrtniki, prometnega dav vseh tistih porabnikih, kjer je na Donavi, cerkev M atijas
za obnavljanje tovarniških opaziti, da dotekajo dohod ka pa je bilo plačanega ob bilo to možno. Izvzeti so Templum v Budimu in še
ki
občinskega
proračuna
po
nekaj
drugih
zanimivosti.
naprav.
časneje, kot je bilo sprva čutno manj, kot je predvide bili oni, ki so pogodbeno ve Ustavili so se tudi ob Blat
Kje je izhod iz tega, se predvideno. V teh dveh mese val letni načrt. K pomanjka zani na občinski proračun. Na nem jezeru.
sprašujejo delavci in oni, ki cih je znašal zaostanek 3 od nju denarja je pripomogel še občini pričakujejo, da bodo
se zanimajo za gospodarstvo. stotke, v juniju pa se je po zaostanek republiške dotaci v prihodnje dohodki redneje
Zabukovje bo dalo
Nedvoihno je treba zm anjšati večal na 5 odstotkov. Med več je v znesku 8 milijonov S dotekali, vendar bo v novem
bru ali decembru treba spre
stroške, toda kako? Ko so v jimi zaostanki je bil pred din.
Pred nedavnim je bil v Zapodjetju prenehali kuriti ko vsem prispevek od kmetijske
Občinska skupščina je bila jeti rebalans proračuna.
bukovju sestanek OORK Sev
tle z izluženim lesom in začeli
nica, ki so se ga udeležili tu
s cenejšim mazutom, so si
di predsednik tamkajšnjega
od tega obetali precejšen pri
odbora RK tov. Anton Jaz
hranek. Pokazalo pa se je, da
bec, blagajničarka Vida Tre
odjemalci tega lesa izsiljujejo
falt, odbornica iz Podgorja
nižje cene, saj vedo, da Ju
M arija Kozinc in šolski upra
gotanin ne more z njim niče
Mizarski mojster Matija Kurnik iz Sevnice je dobil na letošnjem jubilejnem
vitelj Polde Hočevar. Na se
sar početi.
stanku so razpravljali pred
10. sejmu obrtništva v Zagrebu najvišje priznanje — Medaljo in diplomo
vsem o krvodajalstvu. Odbor
niki so povedali, da bodo
Telče: eni delajo,
Z adela n as je obtožba: n ič esa r n iste p isali o njem ,
zbrali 20 do 30 krvodajalcev.
k er je p ač zasebnik. M ar n iso njegovi dosežki del
drugi nagajajo
n aših sk u p n ih uspehov? Z akaj zap išete ta k ra t, ko
Lisca dobro obiskana
o d p ira jo nove trg o vine v M etliki, K ršk em ali k je
Ce se bodo na Telčah spo
Planinski dom na Lasci je
d ru g je, kdo je p rerez al bel tra k , n iti z im enom p a
prijeli z drugimi krajevnimi
bal v letošnji turistični se
ne o m en jate m oža, ki je zasnoval in n a re d il o prem o
problem i tako, kot so se z
zoni kar dobro obiskan. Ra
in pripo m o gel, da bo lokal p rije tn e jši za k u p ca in
vodovodom, potem jih še lep
zen nedeljskih izletnikov, je
čas" ne bodo uredili. Medtem
p ro d aja lc a?
tu letovalo tudi nekaj tu ri
ko je za vodovod sprva kar
Brž smo pohiteli k ntjemu. poklic, konjička in zadovolj
stov z družinami. Celodnev
dobro kazalo, so se zadnje
stvo.
na oskrba s prenočiščem je
časfe pojavili zavistni ljudje, M atija Kurnik, po rodu SevV
malem kabinetu nenehno
za člane planinskega društva
ki delo ovirajo in nagajajo, ničan, opravlja že 32 let mi
snuje
načrte,
v
delavnici
pre
2100 Sdin, za druge pa 2800
če se le da. V takšnih raz zarski poklic. Delal je v bolj
Sdin. Dom ima svoj vodovod
m erah tudi občina in širša ših in slabših časih; tudi ta naša zamisli na les, dela no
in se lahko izletniki po son
družbena skupnost rte bo krat, ko je bilo za zasebno tranjo opremo za stanovanjske
čenju tudi stuširajo. Poseb
mogla pokazati večjega zani obrt manj razumevanja kot je hiše, gostišča in trgovine. Nje
m anja za kraj, ki ima prav sedaj. Za pridnega in poštene govo delo poznajo že m arsi
no pozornost vzbuja osliček
zdaj pred seboj najpomemb ga obrtnika mora biti kruh, kje. Nedavno je opremil novo
— nosač, s katerim se izlet
nejšo akcijo — gradnjo pre je menil in preživljal družino. trgovino Elektrotehne v K r nisem v nobenem domačem niki radi fotografirajo.
Delo mu je vedno pomenilo škem, v Metliki bo skupaj s listu zasledil niti drobne ve
potrebne nove šole.
pomočniki uredil notranjost sti. Menil sem, da še vedno
Testiranje vajencev
že za tretjo trgovino. Za m oj gledajo na obrtništvo kot na
V
torek je delovni inšpek
stra so zvedeli celo v Slovenj nekaj slabega, kot na golo tor občinske skupščine pri
Gradcu in mu zaupali pomem pridobivanje denarja in ne na pravil v prostorih občine te
prispevek k napredku naše
bno naročilo.
■ UPRAVA POŠTE se opraviču stiti bi ga bilo treba še p n gostil
stiranje vajencev vseh strok.
»Zdaj gre kar dobro, dela družbe.«
je telefonskim naročnikom zaradi ni »Na križiSču« v Šm arju.
■
MOPEDE
BODO
REGISTRI
je dovolj,« pravi tov. Kurnik.
Ko sem odhajal od moj Test ne vsebuje samo vpra
motenj med telefonskimi pogovori,
ki so bile te dnd. Vgrajevali so no RALI v Sevnici 7., 8. in 9. septem  »Okoli novega leta je bilo sla stra, ki kljub bolehnosti tako šanj s področja stroke, kjer
ve priključke, zato je bilo treba bra, v K rm elju pa 6. septem bra bše, zato sem sklenil, da bom
vztrajno načrtuje in dela, ter se vajenec uči, temveč tudi
na telefonsko zvezo čakati dalj od 8. do 18. ure. Vozila m orajo
biti tehnično brezhibna; im eti mo sodeloval na zagrebškem vele premišljeval o najinem pogo vprašanja iz drugih podro
časa.
Rezultati testiranj iz
rajo tudi luč za osvetlitev tablice. sejmu v okviru desetega jubi voru, sem sklenil ponoviti že čij.
■ PROMETNA ZRCALA so te Lastniki m orajo predložiti registra
prejšnjih let kažejo, da je
izrečeno
misel:
naša
družba
lejnega
sejma
obrtništva.
Kot
dni nam estili v Sevnici na ovinku cijski list, račun o nabavi vozila,
pri kurilnici in pod pošto. Name- kupoprodajno pogodbo ali carin edini zasebni obrtnik iz Slo je dolžna dati moralno priz precej vajencev, ki sploh ne
sko deklaracijo in plačati 7 Ndin venije nisem imel dosti upa nanje za nadpovprečno delo, poznajo organizacije podjet
takse. Zamudniki bodo m orali peja, kjer so zaposleni, da ne
ljate mopede na tehnični pregled v nja na uspeh, čeprav je bilo kar spodbuja k novim uspe
Krško ali Brežice.
moje razstavljeno delo plod hom. Pri nas je premalo spo govorimo o delovanju orga
■ AVTOBUSNI VOZNI RED bi dolgoletnih izkušenj in veli dbude, premalo iskanja razli nov delavskega samoupravnja
že lahko izobesili v Sevnici, saj
in njihovih nalogah. M an jka
im ajo že 6 prog: proti Novem me kega truda. Dobil sem najviš čnih možnosti. Ce bomo te
stu, Brežicam, Zagrebu, M ariboru je priznanje, ki ga lahko dose stvari pravilno vrednotili, bo pa jim tudi splošne razgleda
in Šentjanžu. Vozni red naj ba na že razstavljalec. Priznam, da mo hit/reje napredovali.
nosti, ki bi jo od vajencev
mestili na Glavnem trgu in želez
M .L. lahko pričakoval’.
csin bil malo razočaran, ko
niški postaji.

Jugotanin: izguba tudi letos

sam o en k ra t, bi jo n a 
še b o ln išn ice im ele do
volj. Jaz sem jo p o v o j
n i d al že 31-krat, p a se
vedno d o b ro po ču tim .
P rip o ro ča l
bi
vsem
voznikom m o to rn ih vo
zil, d a se m nožično udeležijo
k rv o d aja lsk ih
ak cij, saj n ik o li ne ve
do, k a j jih čak a n a
cesti!«

Razdelitev štipendij
28. avgusta je imel drugo
sejo upravni odbor sklada
Dušana Kvedra. Izmed 12
kandidatov — prosilcev za
štipendije — so izbrali 9 di
jakov oziroma študentov. Vsi
prosilci so morali v skladu z
razpisom štipendij predložiti
šolsko spričevalo in mnenje
šole. Upravni odbor je raz
pravljal Uidi o spremembi in
dopolnitvi statu-ta sklada.

Zaskrbljujoče
naraščanje
prekrškov
P o d o b n o k o t v d ru 
gih o b čin ah je tu d i v
sev nišk i že n ek aj le t
sp ričo v eč an ja m o to ri
zacije, sla b ih ce st in
b rez p o seln o sti vse več
je število lju d i, k i im a
jo o p ra v k a s so dn ik om
za
k rek ršk e.
Z ad nji
sev n išk i p o d a tk i o p re 
k ršk ih v le to šn je m p r 
vem p o lle tju p a so p ra v
za sk rb lju jo č i. V tem
ča su je b ilo k a r 609
p red lo g o v za kaznova
n je n a s p ro ti 395 v lan 
sk em p rv em p o lletju !
Za
cestn o
p ro m etn e
p re k ršk e je b ilo 299
p red lo g o v za kazn o va
n je , za k ršite v jav n ega
re d a in m iru 221, za go
sp o d a rsk e p re sto p k e p a
89.

Dohodki ne dotekajo po načrtu

Moralno priznanje za uspešno delo

VESTI IZ SEVNICE

SiVNISKIVE STNIk

Gubčevci so namše danes vzor!
že nekaj let nazaj praz
nuje občina Trebnje svoj
praznik 4. septem bra, na
dan, ko je bila pred 25 le
ti ustanovljena Gubčeva
brigada na Trebelnem. —
Prav zaradi pom em bnega
jubileja Gubčevcev, kate
rim je občinska skupščina
Trebnje v preteklem letu
Podelila dom icil, im a le
tošnji občinski praznik še
Posebno obeležje in slav
nostni značaj.
čeprav se časovno ved
no bolj oddaljujem o od
osvobodilnega boja in na
se revolucije, čeprav posta
ja NOB že zgodovina, osta
ja to obdobje v nas še ve
dno živo., saj znova in zno

va doživljam o velike spre
m em be, ki jih je to obdob
je sprožilo v življenju na
ših narodov. Morda posa
m ezni drobni dogodki ti
stih dni res nekoliko ble
dijo, zato pa tem bolj ču
tim o' pom en velikih odlo
čitev in pom en celotnega
našega boja. V tem boju
je brigada M atije Gubca
na svoji borbeni poti bila
v neprestanih spopadih, v
dolgih, do sm rti utrujajo
čih ofenzivah, nekajkrat je
prešla D olenjsko, N otranj
sko, Kočevsko, Belo kraji
no, Rog in Gorjance, pa
tudi Zasavje in bližnje pre
dele Hrvatske. Povsod je
napadala sovražnika, ruši-

KMETIJSKA
ZADRUGA
TREBNJE
vošči vsem kmetovalcem in vsem drugim
občanom za občinski praznik
ter se jim priporoča!

Prisrčne čestitke
za občinski
praznik pošilja
delovni0 kolektiv

KOMUNALNEGA
PODJETJA
TREBNJE

Delovna skupnost
veletrgovine

mercator
IMPORT EXPORT

čestitav sem prebivalcdm
občine Trebnje
za občinski praznik!
Prav tako pozdravlja borce
Gubčeve brigade ki slavijo
25-letnico ustanovitve
svoje brigade.

,

Vsem porabnikom je

mercator
vedno na voljo z vsemi uslu
gami, ki jih nudi v svojih pro
dajalnah širom po Sloveniji.

la njegove postojanke, pro
ge, m ostove, bunkerje, os
vobajala kraje, reševala ra
njence in vlivala ljudem
upanje v zm ago in lepšo
prihodnjost. Prav ti spom i
ni in doseženi uspehi v
razvoju naše občine bodo
vsebina našega letošnjega
praznovanja.
Običaj je, da se ob ob
činskem prazniku spom i
njam o tudi gospodarskih
in drugih dosežkov občine
v času od enega do druge
ga praznika. Tega namena
letos nimam , čeprav sm o
tudi v zadnjem času dose
gli nekaj lepih rezultatov.
N aša občina je v svoji ma
terialni osnovi še vedno
m ed slabše razvitim i, zato
se m ora boriti z veliki te
žavami pri razvijanju svo
je m aterialne osnove, dru
žbenega standarda in oseb
ne porabe občanov. To
da doseženi rezultati/ ki
so sad velikih naporov na
ših delovnih kolektivov,
organizacij in občanov so
dokaz, da s skupnim i na
pori lahko uspem o — in
uspeti moramo! Ta naš op
tim izem , porojen iz naših
želja po napredku in sreč
nejšem življenju, črpa svo
jo m oralno m oč v svetlih
zgledih slavnih dejanj Gub
čeve brigade, ki je s svojo
zavzetostjo,
vztrajnostjo,
iznajdljivostjo
in juna
štvom zmagala v borbi,
ki nam je dala svobodo.
In v tem je velik pom en
praznovanja našega skup
nega praznika — 4. sep
tembra.
Ob tej priložnosti se v
im enu občinske skupščine
Trebnje in v svojem im e
nu zahvalim vsem delov
nim kolektivom , organiza
cijam in občanom, ki so
kakorkoli pripom ogli k do
seženim uspehom naše ob
čine. Obenem želim, da se
naše skupno začeto delo
uspešno nadaljuje v korist
in zadovoljstvo nas vseh.
čestita m vsem občanom
za občinski praznik, p o se
bej pa izrekam prisrčno
dobrodošlico
Gubčevcem
in jim čestitam za njihov
jubilej!
CIRIL PEVEC,
predsednik občinske
skupščine Trebnje

Narodni heroj Franc Krese — čoban, nekdanji borec Gubčeve brigade, je v ne
deljo, 27. avgusta, s prvim strelom odprl novo strelišče v Prapročah pri Trebnjem.
Poročilo o tekm ovanju berite na športni strani. (Foto: M. Legan)

Za mlade nam je žal - časa!
Franc Režun, vodja trebanjskih tabornikov, o vzrokih popuščanja taborniške
dejavnosti
Pred nekaj dnevi so za tre
banjske tabornike vedeli m ar
sikje v Sloveniji. Pripadniki
Sivih jelš so se udeleževali
različnih republiških tekmo
vanj in na njih dobili mnoga
priznanja. Zadnji dve leti pa
o njih ni več toliko slišati
kot prej.
Z delom sicer niso povsem
prenehali. Lani so priredili
pešačenje od Brežic čez Gor
jance v Novo mesto in se ob
strogi taborniški disciplini,
skromnosti in fizičnih napo
rih spoznavali s tihimi, pone
kod še nedotaknjenimi lepota
mi naše ožje domovine. Letos
je 26 članov taborilo ob Kolpi
v Podzemlju. Obiskovalci ta
bora in domačini so bili na
vdušeni nad redom hi zgled
no organizacijo taborniškega
življenja.
Stopiil smo k Francu Režunu, (pomočniku ravnatelja tre
banjske osnovne šole, duši
tabornikov in organizatorju
vseh taborjenj, h katerim so
starši vedno radi puščali
otroke in mladince, da bi ga
povprašali za vzroki popušča
nja dejavnosti. Nekako takole
je povedal:

»Mladina ni slaba ali po
kvarjena kot radi vsevprek
govorimo starejši in ob tem
mislimo, da smo bili sami
mnogo boljši. Samo preveč
prepuščena je, za njo nam je
žal časa! Morali bi videti,
kako zgledni so ti mladi ljud
je pri taborjenju, ki človeka
vzgaja, plemeniti, uči spozna

Trebanjski odbojkarji
pred jesensko sezono
V nedeljo dopoldne se bodo v Trebnjem srečali
s spomladanskim prvakom, z moštvom Kamnika
V nedeljo, 3. septem bra se bo
začel jesenski del tekm ovanja v
republiških odbojkarskih ligah.
Moštvo TVD Partizan iz Trebnjega,
ki ima trenutno 12 rednih igral
cev, kolikor jih potrebuje^ za
uigravanje prve ekipe (s tem špor
tom pa se ukvarja še več drugih
članov P artizana), je v spom ladan
skem delu tekm ovanja zasedlo med
desetim i m oštvi tretje mesto. Tes
no je izgubilo samo srečanji v
Kamniku m v Kočevju, na dom a
čem igrišču pa je bilo nepremag-

Ogrci nam uničujejo pridelek
Ogrci - ličinke majskega hrošča se gostijo s krompirjem, divji prašiči pa
z ogrci in krompirjem vred! — Najbolj so prizadeti revnejši kraji na pod
ročju Trebelnega in Sela Šumberka — Ne bi tako kot nekdaj spet kazalo
uvesti organizirano uničevanje škodljivca v hroščevih letih?_______
Pod krompirjevim grmom
odkrije m otika kaj žalostno
podobo: od gomoljev ostane
ponekod samo lupina, trije ali
še več m astnih ogrcev je te
meljito opravilo svoje delo.
Pohoda škodljivcev zdaj ni
mogoče ustaviti, škodo lahko
zmanjšamo samo tako, da
pridelke, ki delajo gomolje
ali korene, čimprej umakne
mo z njiv.
Razvoj od jajčeca do nove
ga majskega hrošča traja tri
leta. Prvo leto po tako imeno
vanem »hroščevem letu« je
škodljivec najbolj nevaren.
Tako je letos, ko ponekod v
zemlji kar mrgoli zalege —

ličink, ki so se razvile iz
množice jajčec, debelih kot
konopljino zrnje. V zemljo
so bila položena lansko po
mlad.
Zadnja leta ta škodljivec ni
povzročil večje škode, zato se
je med ljudmi že uveljavilo
prepričanje, da boj z njim ne
bo več potreben. Zaradi iz
redno ugodnih
vremenskih
razmer in verjetno tudi zato,
ker se je zmanjšalo število
hroščevih naravnih sovražni
kov, je letos nastopila prava
ofenziva njegovih ličink!
Kmetijci poznajo različne
načine boja proti tem u so
vražniku: preoravanje njiv

Vsem svojim strankam in poslovnim
• prijateljem, prav tako pa vsem pre
bivalcem domače občine iskreno če
stita za bližnji praznik

KROJAŠKO PODJETJE
TREBNJE
Priporočamo svoje usluge in izdelke!

vati naravo, privaja k skrom
nosti in iznajdljivosti, k pre
magovanju naporov te r k di
sciplini. Mladi zelo radi so
delujejo v taborniški organi
zaciji, m anjka pa starejših
ljudi, ki bi šli radi mednje,
z njim i živeli ter jih tako ne
prisiljeno vzgajali in vodilL«
M. I.

pod sončno pripeko, posipa
nje z živim apnom, gameksanom ali vnašanje ogljikovega
žveplenca v zemljo. Vse to
pa zahteva veliko truda in de
narja. zato ne bi bilo odveč
v hroščevih letih organizirati
med šolsko mladino nabira
nje hroščev, tako kot je to
bilo po vojni ali še pred njo.
Takrat so otroci radi tekmo
vali, kdo bo nabral več te
golazni, ki jo je mogoče po
rabiti za krm o prašičev ali za
pripravo zelo dobrega kom
posta.
Inž- M. L.

Na Trebelno
bodo vozili v nedeljo
zjutraj od 7. ure dalje
še posebej trije avto
busi iz Trebnjega. Pre
voz bo brezplačen. —
Udeležite se slavja na
Trebelnem in nato v
Mokronogu!

ljivo. Oba nasprotnika bosta v je 
senskem delu nastopila v Treb
njem , zato se ljubiteljem tega
Športa obetajo lepa in zanimiva
srečanja.
Trebanjski odbojkarji se po
krajšem poletnem oddihu že nekaj
časa intenzivno pripravljajo n a je 
sen, saj so imeli celo po pet tre 
ningov n a teden. Ker si je eden
najboljših igralcev inž. P . Š to r ju 
lija nalom il roko, je bila bojazen,
da ne bo mogel igrati, vendar se
zadnji čas njegovo zdravstveno
stanje naglo boljša. Vodji m oštva
M Leganu so za jesen n a voljo
naslednji igralci: F. Opara, J. Pav
lin, J. M rvar, J. Mišmaš, I. Slak,
D. Pindža, inž. P. Stor, L. Bab
nik, inž. T. Grandovec. Zakrajšek
in nekdanji član kranjskega T ri
glava m ladi predavatelj za telesno
vzgojo Janez Mohorčič iz Žužem
berka.

Čestitamo
vsem občanom za le
tošnji občinski praz
nik, kakor tudi vsem
borcem Gubčeve bri
gade za slavno oblet
nico!
Občinska skupščina
TREBNJE

Danes seja
skupščine
Po poldrugi mesec trajajo
čem poletnem prem oru se
bodo danes dopoldne spet
s e s ta li trebanjski odborniki.
Pretresali bodo gospodarsko
stanje v prvem polletju, ko
operacijo na področju kme
tijstva, poročilo o delu os
novnih šol te r obravnavali
več osnutkov odlokov.

Kočevje: elektrika pod zemljo

Prve štipendije
na Kočevskem
Prve štipendije za letošnje
šolsko leto je kočevskim di
jakom priskrbel komunalni
zavod za zaposlovanje. Kan
didate so začeli izbirati že
m arca letos. Izmed vseh, ki
jim starši ne m orejo daiti de
n arja za študij, so poslali
iimpmfl. petnajstih najboljših
dijakov zavodu za štipendira
nje v Ljubljani.
Stipendije oz. študijske pod
pore pa je dobilo le 5 d ija
kov, k er so letos zavodu za
štipendiranje
sredstva
od 17 na 4 m ilijone. T ri pod
pore so podelili za srednjo
tehnično
šolo
(kem ijski,
strojni in elektro oddelek),
eno za srednjo medicinsko
šolo in eno za študij tehnične
m atem atike na univerzi.
Ob tem , da mnogi dijaki ne
bodo mogli nadaljevati šola
nja, so gospodarske organi
zacije povsem ravnodušne.
Samo KTK Melamin bo v
avgustu podelila 4 študijska
posojila.
M. ŽVOKELJ

Urejajo cesto
na Trato
K rajevna skupnost Kočevje
m esto se je lestos s precejšnjo
vnemo lotila reševanja komu
nalnih vprašanj na svojem
področju. Razen vzdrževanja
parkov7, zelenic in ulic, so
pričeli urejati tudi cesto na
Trato, m edtem ko je v k rat
kem načrtu še nova trasa
Tomšičeve ceste. Občani Ko
čevja, Trate, Mestnega loga
in M ahovnika ugotavljajo, da
svet krajevne skupnosti s so
delovanjem občinske skupšči
ne, stanovanjskim podjetjem
in delovnimi organizacijam i,
uspešno uresničuje zastavljen
delovni načrt.

Stojala v samopostrežni
Trgoprom et Kočevje nam e
rava na željo kupcev postavi
ti v sam opostrežni trgovini
(nekje p ri vhodu) posebna
stojala, na katera bodo kupci
odlagali torbe, mrežice in
drugo, v katerem prenašajo
nakupljeno blago. N ekateri
kupca nam reč pravijo, da im a
jo slab občutek, ko m orajo
po sam opostrežni
trgovini
prenašati blago, ki so ga ku
pili v drugih trgovinah. Tega
slabega občutka jih bodo re
šila stojala.

Glasbena šola
se seli
Stavba na Reški cesti v Ko
čevju, kjer je bila doslej med
drugim tudi glasbena šola, je
dodeljena Pletiljstvu. V no
vem šolskem letu bo im ela
glasbena šola pouk v stavbi
na L jubljanski cesti nasproti
Državne založbe (v bivših pro
storih notranje uprave). Ti
prostori so šoli dodeljeni za
časno. Ko bo dograjena nova
osnovna Sola, se bo glasbena
šola preselila v gimnazijo.

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krompir 0,98
Ndin, sveže zelje 1,40 Ndin,
(Kol v zrnju 4,40 Ndin, stročjl fižol 2,95 Ndin, čebula 1,84
Ndin, česen 5 Ndin, solata
ZJB3 Ndin, paradižnik 1,36
Ndin, paprika 1,40 Ndin, jajolka 2 Ndin, hruške 3,49
Ndin, pomaranče 5 Ndin, li
mone 5,55 Ndin, banane 5
Ndin, grozdje 4,10 Ndin, slive
1,60 Ndin, breskve 3,40 do 4
Ndin, marel ce 3,40 Ndin, lu
benice 1,50 Ndin — vse za kg.
Jajca so bila od 0,48 do 0,65
novih dinarjev.

Dovoljenje *> zaradi prekopov po mestu izdali s težkim srcem
— M esto bo z elektriko krožno napajano, zato bo tudi napetost
elektrike enaka v vseh delih mesta

i
j

I

j

T ak ih le k o lu to v elek trič n eg a k ab la je po K očevju še
p rec ej. M ed tem ko čakajo , d a bodo k ab el položili p o d
zem ljo, u p o ra b lja jo k o lu te o tro ci za sv o je ig re (F o to :
P rim c)

Elektro Kočevje polaga pod
zemljo 10 kilovatno kabelsko
zanko, s katero bodo krožno
povezane vse transform ator
ske postaje v m estu. Doslej
te krožne povezave trafo-postaj z razdelilno postajo še
ni, zato je včasih napajanje
nekaterih delov m esta z elektriko slabo.
E lektro se na polaganje te
zanke pripravlja že nekaj let.
V dveh letih so že položili ka
bel od razdelilne transform a
torske postaje do ITAS in na
drugi stran i od razdelilne po
staje do Kidričeve ulice (sa
m opostrežna trgovina). M anj
ka torej še del od Kidričeve
ulice, preko Trga svobode in
Trga’3. oktobra do ITAS, ki bo

predvidom a položen še letos.
Ko bo 10 kilovatni kabel polo
žen, pa mu bo treba prilago
diti še nizkonapetostno omrež
je. Po opravljenem delu bo
v vsem m estu elektrika pri
m erne napetosti, razen tega
pa bodo odstranjeni zračni
električni priključki.
Prav pri izdaji dovolje
nja za polaganje kabla pod
zemljo je bila občinska skup
ščina zelo previdna, saj tako
delo zahteva običajno pogost
na prekopavanja cest, pločni
kov, parkov in drugega. Ob
čani pa so na zadnjem zboru
volivcev najostreje kritizirali

Dedci ste slabši
kot babe!"

Perečevprašanje: kamzotroci?
V jasli, vrtec ali malo šolo! Podjetja se slabo zanimajo, kako žive otroci
članov njihovega kolektiva
Vzgojno varsteni zavod Ko
čevje bo s septem brom spet
začel sprejem ati v vzgojo in
varstvo otroke, stare od 3
mesecev do 7 let. Vendar pa

Prodajalke
je nagnal
s tržnice
Že nekajkrat sm o pisali,
da prodajajo na kočevski
tržnici tudi prodajalci iz
južnih krajev, ki ponujajo
svoje km etijske pridelke
običajno dražje, kot so ce
ne v trgovini »Sadje zele
njava#. 22. avgusta popold
ne je neki prodajalec, tu
di iz južnih krajev, zahte
val za kg paprike 2,50 N
din, poleg njega pa so pro
dajale papriko prodajalke
trgovine »Sadje zelenjava«
po 1,50 Ndin ali za 1 N
din ceneje. Temperament
nem u prodajalcu z juga to
ni šlo v račun in je pro
dajalke »Sadje zelenjave«
enostavno izgnal s tržni
ce, češ naj one prodajajo
v trgovini, tržnica pa je
namenjena priložnostnim
prodajalcem.
M iličniki so naslednji
dan posredovali in ukro
tili vročega južnaka, tako
da imajo prodajalke »Sad
je zelenjaven zdaj mir.
Temperamentni prodaja
lec je znižal ceno svoji
papriki na 2 Ndin kg.

prav taka, vedno ponovna pre
kopavanja.
Pred izdajo dovoljenja so
na občini načrt tem eljito pre
gledali, v razpravi o rujem pa j®
sodelovala tudi k r a j e v n a skup
nost. Seveda so načrt sprt*
menili v toliko, da so se pr^
kopavanjem, kjer se je le da
lo, izognili.
Kljub vsemu pa se ni dalo
izogniti trem neljubim preko
pom: Ljubljanske ceste pn
skladišču Trgoprom eta, mimo
cerkve in pri njej preko ce
ste te r ceste med železnino
in Obutvijo.

Mladina od 7. leta starosti naprej preganja
dolgčas, kot se sama znajde - Ženske kri
tizirajo vodilne »dedce«, češ da slabo skr
be za mladino

bodo za sprejem otroka zah varstvenem domu. O skrbnina
tevali tudi njegovo zdravni je nam reč posebno občutna
za starše, ki im ajo več otrok.
ško spričevalo.
V
jasli za dojenčke bodo
sprejem ali otroke, stare od 3
Druga mama je obujaj11
*Dedci ste slabši kot
mesecev do dveh let. Meseč
Cene
babe!* m i je oni dan za spomine na svojo mM"
na oskrbnina zanje bo zna
brusila neka kočevska ma dost, ko je učitelj odp*
v kočevskih
šala okoli 160 Ndin.
ma. »Za mladino sploh ne Ijal pogosto mlade kam
Za otroke od 2 do 6 le t bo
trgovinah
znate skrbeti. Moja 16-let- na izlet. Tretja se 1
oskrbnina okoli 100 Ndin. V
na hči ne more biti vedno spomnila mladinskih of
Večkrat sem že slišal,
tem znesku sta vračunana tu
da je blago v kočevskih
doma. Dolgočasi se okoli lovnih brigad in
di m alica in kosilo. Za otro
trgovinah
veliko
dražje
bloka in po mestu. Lahko drugih delovnih akcij,
ke je zagotovljeno varstvo od
kot
na
prim
er
v
Ljublja
zaide na slaba pota. Po se jih je mladina v č a s * " .
5.30 do 14.30.
ni.
Ko
sem
pred
kratkim
dobno pa je z vso kočev veseljem udeleževala,
Zavod bo tudi letos organi
tem nekaj koristnega na
kupoval
v
trgovini,
je
p
o
sko mladino.
ziral malo šolo za otroke,
redila, se zabavala in s*
leg
mene
starejši
moža
stare 6 do 7 let. Pouk bo tri
V
Gaju imamo lep ni dolgočasila ali celo
kar ogledoval neki a rti
k rat na teden po tri ure. Ma
športni park, na njem pa šla na kriva pota.
kel. Ko m u je prodaja
la šola bo dopoldne, če bo
rastejo koprive. Nikogar
Marsikaj so ženske s
lec povedal ceno, je ta
dovolj otrok, ki ne obiskujejo
ni, ki bi mladino, zbral in pokritizirale in p re d m *
pripom nil: »O to je pa
redno vrtca, pa tudi popol
drago, v Ljubljani je to
jo navdušil za kakšne ig le; vse pa so se s t r in ja l ,
dne. Na mesec bo treba za
cenejše«. »Pa pojdite v
re. Tako se mladi ne bi da mladina ni kriva, c
otroka, ki bo obiskoval malo
Ljubljano in tam kupi
dolgočasili, ne bi posto zaide na slaba pofa
šolo, plačati 20 Ndin.
te«, mu je odgovoril p ro
pali okoli, pa tudi pod pak da smo tega k n
dajalec.
Razen tega bo zavod spre
vodstvom in nadzorstvom o d r a s l i , ki v glavne™
Za predm et, ki sem ga
jel v dopoldansko varstvo tu 
starejših bi bili. Starši bi mislimo le nase in
kupoval jaz, je prodaja
di učence od 1. do 4. razreda
bili pripravljeni nekaj pri čimboljši zaslužek!
lec rekel, da stane 960
Mladoletniki za / c nue.
osnovne šole, ki im ajo pouk
spevati, samo da bi vede
S din, v Ljubljani pa
popoldne in so njihovi starši
li, kje otroci so in kaj Kočevju vedno več k
sem ga kupil za 760 Sdin.
dopoldne v službi. Mesečna
delajo. Hkrati pa bi mla vih dejanj, zato je nujn°>
Res je, da je trgovina
oskrbnina še ni znana.
di lahko tudi kaj korist da poskrbimo za vzO ^
svobodna in da lahko
nega naredili, na primer in varstvo mladine tu
Pri zaivodu pa si že nekaj
človek kupi, kjer hoče,
vzdrževali
športne napra tistem času, ko mladi n
let prizadevajo, da bi orga
toda tako velike razlike
so v šoli ali doma.
ve.«
nizirali še popoldansko var
v ceni so pa le pretirane.
stvo otrok za otroke staršev,
P. S.
ki so v službi popoldne. Po
poldansko varstvo bodo or
ganizirali, ko bo zanj prijav
ljenih najm anj 15 do 20
otrok.
Vzgojno varsteni zavod se
k ar naprej otepa s pom anj Novi način pobiranja prispevka za e lektriko ni primeren za p o r a b n i k e ,
kanjem denarja. Te težave pa
tudi Elektro pride kasneje do denarja
ne bi imel, če bi se delovne
organizacije zanimale, kako
Pred dobrim i trem i meseci dobi kasneje denar in im a najbolj zadovoljni, ^
člani njihovih kolektivov žive
triko spet Plačeval
^
izven službe in socialno šib  je E lektro Kočevje uvedlo torej m anj obratnih sredstev. rem (vsak niesec),
pn*
nov
način
pobiranja
prispev
kim pomagale vsaj delno po
Vendar pa porabniki z no E lektro bi teko
&
ka
za
elektriko.
Inkasant
zdaj
k riti oskrbnino v vzgojno
vim načinom pobiranja p ri šlo do denarja, ker n*
pl»
obišče vsako gospodinjstvo le spevkov v glavnem niso za ditiralo Porabnik*
na dva meseca, m edtem ko dovoljni. Ob prihodu inka- celo več mesccov, ,
ga Je prej vsak mesec.
santa je nam reč treba zdaj za en mesec. Sedan ^ gjuNov način pobiranja pri odriniti kar precejšen znesek. pobiranja p r i* p W " jft, #
pre ^
spevka im a svoje dobre in Znesek p a Je še večji, če sta tttl, da imaJ<>
več kot 3 mesece. Prodajalci in
kupci so se že privadili novemu slabe strani. Dobra stran je, novalca ob prihodu inkasanta prodajajo el® ^ n str**1* j j
načinu poslovanja. V trgovini so da im ajo p ri E lektru m anj ni dom a in m orajo potem
denarja, po
ta P£.
povedali, da so zasačili nekaj ob
plače/ti elektriko kar za štiri slišimo, da so
^
čanov, ki so hoteli zastonj odne dela (vprašanje pa je, če ni
sti blago. Za zdaj so Jih ncno to poslabšanje prodajnih po ali še več mesecev skupaj.
Jetja
opomnili, v bodoče pa bodo vsa gojev), slaba pa, da E lektro
Seveda bi bili porabniki triko spet podiraen*

Elektro: preveč ali premalo denarja:

D R O B N E IZ K O Č E V J A
■ PROMETNE ZNAKE so te
dni postavili po sprehajališču ▼
parku Gaj. Tako se zdaj občani
ne bodo mogli več Izgovarjati,
da niso vedeli, da Je vožnja po
parku prepovedana. Starfti bi mo
rali poučiti otroke, da se tu ne
sm ejo voziti, ker bodo drugače
kaznovani oni.
■ V SKORAJ VSEH KOČEV
SKIH TRGOVINAH prodajajo bla
go po znižanih cenah. Ker lahko
občani hitro dobijo potroSnlški
kredit, radi kupujejo to blago.
■ PREOBLOŽENE VOZOVE S
HLODOVINO vse pogosteje vidi
mo v mestu. Brezvestno votanike
ki ▼ lovu za čimvečjlm zaslužkom
mučijo konje, bi bilo treba kaznovaUl
■ SAMOPOSTREŽNA TRGOVI
NA v Kidričevi ulici posluje že

kega tatu prijavili postaji milice.
■ V KINU JADRAN so te dni
začeli popravljati pod. Starega so
že odstranili, zdaj polagajo Izola
cijsko podlago, na katero bodo
položili nov pod. Dobro bi bilo,
če bi zamenjali tudi stare peči z
novimi na olje. Tako bi bila dvo
rana pozimi bolj topla, pa tudi
ceneje bi bilo.
■ VODOVODNA CEV Je te dni'
počila ▼ Cankarjevi ulici. Poprav
ljati mo }o začeli takoj, toda ker
Je cev položena ravno po sredini
ceste, Je treba razkopati asfalt,
kar zelo otežkoča dolo. Nekateri
potrošniki vode nočejo razumoU,
da za to ni kriv nihče in zabav
ljajo vsevprek.
■ SKARPA OB R1N2I je že
zgrajena. Zdaj vozijo na njo ma
terial Iz sosednjo podrte hiSe in
tako utrjujejo nasip. škarpo bi
bilo tn»ba podaljšati Se ▼ ovinek
struge, kajti le tako bodo pre
prečili poplave

Kočevje: avto na 26,5 prebivalca^
—

—

Število osebnih avtomobilov naglo narašča, motornih koles P

_

__________

Število osebnih avtomobi
lov se je v kočevski občini
od konca leta 1964 do konca
prvega polletja letos skoraj
podvojilo. Konec leta 1964 Je
bilo v občini 348 osebnih av
tomobilov, do konca prvoga
polletja letos pa 2e 679. Tako
pride po en osebni avto že
na približno 28,5 prebivalca.

istem obdobju se Je po (brez mopedov).

V
večalo še število avtobusov od
6 na 12 in tovornih avtomo
bilov, traktorjev ter prikolic
od 285 na 360. Zanimivo Je,
da im a vedno več privatnikov
tovorne avtomobile, saj se Je
število privatnih prevoznikov
v letu dni zvišalo od 5 na 20.
H krati pa še naprej hitro
pada Število m otornih koles

bllo v občini

Vseh
mopedov) Je
1275. Le ena
nih vozil Je ▼
vsa ostala s°

Tota 106

- ^
^

!*%

*

privez1'

Do kdaj še most smrti?

Ribnica
bo lepša!
Kaže, da bo Ribnica
v kra tkem doživela ve
liko »žehto«. Posebna
kom isija, ki jo je im e
novala občinska sku p 
ščina, si je ogledala vse
ulice in ugotavljala po
m a n jkljivosti, ki kazijo
zunanjo podobo kraja.
Ugotovitve je posredo
vala p ristojnem u občin
skem u organu, ta pa
bo poskrbel, da bo do
10. septem bra m esto
urejeno. Tedaj bo v
R ibnici veliko partizan
sko slavje, ko bo ob
činska skupščina pode
lila dom icil 8. SNOUB
»Fran Levstik«. Tudi
sicer bo septem bra v
R ibnici več gostov, za
to bodo do tedaj m e
sto uredili in olepšali.
-r

Ilc: »Vrag naj vzame tako občino!« — Na občini pa so prepričani, da so
Ilcem postopali človeško in da jih on vleče za nos — »Most smrti« še
krepko stoji! — Občina je začela postopek za razlastitev zemljišč, ki so
potrebna za gradnjo novega mostu — Tik pred začetkom gradnje se je vse
zam ešalo. . .

2

$ Jože Ilc se je ob mo secu, za katerega je veljala
Gradnja novega mostu
v Goriči vasi se še ni jem obisku, ko sem m u ome pogodba) in če bi z njega
začela, čeprav smo že nil m ost in njegovo posestvo, prej »Gradbenik« umaknil
pred meseci zapisali, da najprej razburil: »Vrag naj svoje zgradbe.
S preselitvijo v hišo šte
bodo nov m ost začeli gra vzame tako. občino in ob
diti že julija letos. Že več last!« Potem se je umiril. vilka 48 v Goriči vasi se ni
ljudi nas je vprašalo, za Sedla sva na drva za hišo sem strinjal, ker ima hiša
šest lastnikov. Občina m i je
kaj se je začetek del za in začel je pripovedovati:
vlekel in koliko časa bo
—
Res sem pristal na tistetudi obljubila, da bom šel
»most smrti« še stal. Za pogoje in podpisal pogodibo, lahko stanovat (dokler ne
odgovor smo zaprosili ki je mene vezala za mesec zgradim svoje hiše) v stano
predsednika občin, skup dni, občino p a nič. V tem vanje, k i ga je izpraznil P.
ščine Ribnica Boga Ab- mesecu pa ni bilo z občine Lapajne. On se je preselil
raham sberga, obiskali pa nobenega blizu, zato pogodba takrat, ko je bila enomeseč
smo tudi Jožeta Ilca, last ni veljavna in se moramo na pogodba še veljavna, ven
nika zemlje, po kateri bo začeti o odškodnini znova dar me ni prišel nihče ob
vestit, naj se preselim. Sicer
potekal del ceste, ki se bo pogajati.
se pa tudi ne bi mogel pre
priključila na novi most.
Moji novi pogoji so, da mi
#
Bogo Abrahamsberg: d& občina zemljišče tam, kjer seliti, saj je stanovanje že
Naša občinska skupščina je so mi ga že odikazali (150 m naslednji dan po izpraznitvi
v zvezi s pripravam i na od hiše), da mi zgradijo hišo zasedel nekdo drug.
Ni prav, da mi hočejo zdaj
gradnjo novega m ostu v Go in gospodarska poslopja. Hi
riči vasi letos dosegla n a ša je lahko nekoliko m anj na zimo podreti hišo. Imam
6 -člansko družino in sem pre
slednje:
ša, gospodarska poslopja pa stal težavno operacijo. Sem
— Investitor, Cestni sklad enaka.
dal vso zadevo, o kateri imam
SRS, je pristal na spremem
Zemlja, ki so mi jo od- že kup papirjev, pravniku v
bo trase za priključke in
kazali, je sioer res last SLP, roke.«
most.
x
— 1. avgusta letos je Cest na njej pa stoje objekti, ki
no podjetje Novo m esto pred so last »Gradbenika«. Nekdo £ Odgovora na vprašanje:
ložilo načrt in zaprosilo za mi je že dejal: »Občina ti bo £ Do kdaj še »most smrdala loikacijo, ti se boš mo 0 ti«? nismo dobili.
Vse
Sradbeno dovoljenje.
— 3. avgusta je občinska ral pa poitem z »Gradbeni % kaže, da bo o zadevi odskupščina izdala gradbeno kom« pogovarjati, kako boš £ ločalo celo sodišče. Kdo
dovoljenje za preložitev tra njegove objekte s svoje zem 0 ima prav in kdo ne, tudi
se ceste v Goriči vasi in za lje spravil, da boš lahko 0 še ne vemo. Jasno je le,
gradnjo mostu čez Bistrico. začel graditi.*
£ da »most smrti« še vedno
ta dela je bila odobrena
Jaz bi na pogoje občine £ stoji ter ogroža življenja
todi pred raču n sk a vrednost že pristal, če bi zemljišče 0 ljudi in avtomobile.
1,200.000 N din.
JOŽE PRIMC
name prepisali (v tistem me
— Skupščini občin Kočevje
111 Ribnica sta zagotovili 20
n^ilijonov S din za odškod
nino lastniku parcel in zgradb
Jožetu Ilcu iz Goriče vasi.
— 3. avgusta je občinska
skupščina Ribnica začela po
stopek za razlastitev zemljišč,
kl so potrebna za gradnjo
mostu.
*
• 15. avgusta bi moralo
Podjetje »Zidar« iz Kočevja
*®ceti z gradnjo novega moJože Ilc je takrat izrazil
nekatere pomisleke v zvezi z
Sradnj.jmi na njegovi zemlji.
Glavni je bil ta, da se v
'fcsu, ki je bil določen za
Bradnjo, ne m ore preseliti

Hi

Tukaj bo nova trgovina z mešanim blagom Trgovske
ga podjetja »Jelka« Ribnica. »Jelka« je namreč izgu
V kinu je malo
bila poslovalnico »Izbira«, ki je bila v zadružnem do
obiskovalcev
mu. Kmetijska zadruga potrebuje prostore »Izbire«
V
loškem kinu bodo ta
zase. Novi lokal bo v kratkem gotov, njegova uredi
tev pa bo veljala okoli 100.000 N din. (Foto: Primc) mesec predvajali zelo dobre

Pomoč arabskim državam
Prebivalci ribniške občine
so se odprtih src odzvali po
zivu za zbiranje pomoči žr
tvam izraelske agresije v ara
bskih deželah. Po doslej zna
nih podatkih so prispevali:
sindikalna
podružnica IN
LES, obrat Ribnica, 200.000 S
din, sindikalna podružnica
uprave INLES 20.000 S din,
kolektiv gozdarskega obrata
Grčarice 30.000 S din, ko
lektiv osnovne Sole Ribnica
51.000 S din, kolektiv tekstil
nega
obrata
v Jurjeviča

m Podreti svojih stavb.
...
Občinska skupščina je že
Predhodnem postopku in v Na smrt obsojeni »most smrti« še vedno stoji, ker se občina in lastnik zemljišča
sporazumu z Jožetom Ilcem po katerem bo potekal priključek ceste na most, še nista sporazumela o odškod
°°l°čiia odškodnino za nje- nini. (Foto: Primc)
8pvc stavbe in zem ljo v vilni 18 m ilijonov S d in . Ratega je p rista la n a pla_ 0 stroškov za preselitev,
P °P ro stila plačila prispevv in davkov iz km etijstva
dobo dveh let, sporazum , 2 njim je določila grad V teh dneh obišče Ribnico delegacija Arcevie, zvrstile se bodo prireditve
i n o zem ljišče, k je r bi lah- »Ribniškega festivala« in podelili bodo domicil Levstikovi brigadi — Ko
sgradil hišo in gospodarmisija TD je ocenila, da je najlepše urejena Pickova hiša in njena okolica
* Poslopja in u red ila vse
w ®Wtao za novo lokacijo.
Posebna komisija turistične niškega festivala«, za zaklju bnici podelili domicil SNOB
° Pa sm o m u predložili
ga društva Ribnica je v pone ček praznovanj pa bodo v Ri Frana Levstika.
niiM°dpIs P°Kodbo o odškod- deljek, 28. avgusta, pregledala
pr^ ’ Je podpis odklonil, čev Je p rej pism eno p o tr in ocenila, kako so občani
la ’ da ne n asp ro tu je gradnji uredili fasade hiš in njihovo
okolico. Turistično društvo je
da sporazum no z
namreč že pred letošnjo sezo
Od&v
skupščino določi no pozvalo občane, naj po
I r e n i n o , ki je bila tudi
svojih močeh prispevajo, da
določena.
bo Ribnica čimlepša. Komisi

Ribnica pred praznovanji

PROGRAM

Hou lns^a skupščina je šla ja se je odločila, da je najlepje v vsem na roko, pristala še uredil hišo in okolico Ja
n^ ov odškodninski nez Picek, ki bo tudi nagrajen
8oipC^ 511 mu nudila vse po- z 10.000 Sdin.
bi ^ lahko preselil.
Komisija je podelila še 5
Pali £ a: z nJ,m sni0 postop« sm o. drugih nagrad (po 4000 Sdin),
nja
nJegovega zavlačeva- 12 tretjih nagrad (po 3000 sta
da ’ ^ risiljeni ukreniti vse, rih din), 10 četrtih nagrad
1x3 gradnja mostu (po 2000 Sdin), in 12 pohval
(imena nagrajencev in pohva
začela?«
ljenih bomo objavili v prihod
nji številki našega lista).
Komisija se je odločila za
iPtava !e slaba
bnetfw>iVreme
omogočilo ocenitev v teh dneh zato, ker
^ ia ^
ribniškega pod- je Ribnica pred vrati večjih
W nj’o ^ 50 lahko pohiteli s prireditev in praznovanj. Tate* ot.ft.v2 6, ^ to S n ji pride ko bo v dneh od 3. do 10. sep
te Hrv! e f a J« tako slab kot tembra, ki so jih v Ribnici
bila o J! 1pta ne- K sreči je razglasili tudi za turistični te
4 | j*.
košnja dobra, tako
< W u i na ^ o t o v le imela
° lj knne » živino.

VII. ribniškega festivala

V prvi polovici septembra bodo v okviru
VII. ribniškega festivala naslednje kulturne
prireditve:
5. septembra gostuje KUD »Tine Rožanc«
iz Ljubljane z jugoslovanskimi narodnimi ple
si, pesm ijo in glasbo;
7. septembra bo narodno gledališče »Ivan
Zajc« z Reke uprizorilo B. Ogrizoviča »Hasanaginico«;
10. septembra bo Drama SNG iz Ljubljane
uprizorila Goldonijeve »Primorske zdrahe«.
Vse prireditve bodo v letnem gledališču ▼
ribniškem gradu s pričetkom ob 19.30. V pri
meru slabega vremena predstav ne bo.
Od 5. do 10. septembra bo v prostorih delavske univerze slikarska razstava slikarja-amaterja Slavka, Felicijana itz Ribnice. Obiskovalce
iz bližnje in daljne okolice vabimo, da se pri
reditev v okviru VII. ribniškega festivala ude
ležijo v čimvečjem številu!
v

193.988 S din. Kolektiv ob
činske skupščine Ribnica je
prispeval enodnevni zaslužek,
kolektiv
pietilnice
žičnih
mrež v Sodražici pa 4-urni za
služek. Pomoč zbira tudi
mladinska organizacija ter
organizacija ZZB. Zbiranje
pomoči še ni končano. Kot
vidimo iz podatkov, je bilo
doslej v ribniški občini zbra
nih v gotovini 500.000 S din.
— r

filme. Obisk kinopredstav je
precej m anjši bot včasih. V
kino hodi predvsem m ladina,
ki je tu na počitnicah, med
tem ko stalnih obiskovalcev
skoraj ni. Uprava kina po
skuša z dobrim i film i priteg
niti občane v kino k ajti le
tako bodo lahko plačali dol
gove, ki so jih napravili pri
-obnovi dvorane.

V Ljubljano
po ribe

Ribničani, ki imatfo ra
di ribe pa niso ribiči, se
Manj pitancev
odpeljejo ponje z avtobu
som v Ljubljano.
Ljub
V
Kmetijski zadrugi Ribni
ljančani pa jim obiske
ca nameravajo znižati lastno
vrnejo, kadar zavohajo,
čredo pitancav
(govedo do
da im ajo v ribniških m es
450 kg teže) za 20 do 30 od
nicah naprodaj teletin o . . .
stotkov. Ta ukrep so sprejeli
P ri km etijski zadrugi v
zato, ker je nabavna cena za
Ribnici pa smo zvedeli, da
kg žive tež® telet višja kot
bo rom anj za ribam i v
prodajna cena za tog pitancev.
Ljubljano konec, ko bo za
Zdaj zredijo letno piri zadrugi
druga dogradila hladilnico!
okoli 700 pitancev.
Kidaj bo hladilnica zgraje
na, še ne vemo. V KZ p ra
vijo le, da bo km alu (ver
jetno do konca leta), ven
dar le, če bodo imeli do
volj denarja.

Zafaaf iodm-%

Kdo se norčuje?
Razgovori okrog dveh hiš
poleg ribniške restavracije so
se vlekli nekaj let. Hiši je
treba podreti in urediti par
kirni prostor in vrt, so zatr
jevali gostinci, sicer restavra
cija ne more poslovati. No,
restavracija posluje menda
le tri leta (z izgubo ali do
bičkom, o tem ne bomo govo
rili!) in spomladi so hiši
končno tudi podrli. Toda me
seci tečejo. Prišla je turi
stična sezona in skoraj tudi
minila, ruševine obeh hiš pa
so še vedno ob restavraciji,
na ostrem ovinku, vsakemu
potniku na očeh. človek, Id
je stavbi kupil, ju je zdrže
ma podiral in odvažal opeko
in podoben material, precej
kamenja in ostalega neupo
rabnega materiala pa je še
tam. Pred vrati je festival,
čas, ko bodo prišli na obisk
med drugim tudi gostje iz po
bratenega mesta Arcevia v
Italiji, pa jim bomo lahko
namesto kvalitetnejših kultur
nih prireditev pokazali med
drugim tudi prostor,
kjer
bodo, če bo šlo vse po sreči,
čez nekaj let mogoče lahko
celo parkirali svoje avtomo
bile . . .
Sicer pa nima smisla hiteti!
Naglica nikakor ni prida. In,
navsezadnje, saj bo kmalu zi
ma, sezone je konec, kaj bi
torej » parkirnim prostorom
m restavracijskim vrtom?

%

Peš iz Ribnice
v Kočevje
Prebivalci Kočevja in
okolice še vedno nasedajo
voznemu redu SAP, po k a
terem naj bi odpeljal iz
Ljubljane p roti Kočevju
zadnji avtobus ob 22.15.
Ta avtobus pa v resnici
pelje le do Ribnice. Zato
se Kočevarji znajdejo ta
ko, da štopajo avtomobile,
si, izposojajo avtomobile,
prosijo m anoe iz Ribnice,
naj jih zapeljejo domov,
prosijo za pomoč postajo
milice itd. Zadnjič pa jo
Je skupina 10 ljudi iz SaJr
ke vasi m ahnila iz Ribni
ce kar peš do K očevja. .

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve
ljale v trgovini s sadjem in
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: krom pir 1 Ndin,
sveže zelje 1,40 Ndin, fižol v
zrnju S Ndin, stro čji fižol
3,25 Ndin, čebula 2,10 Ndin,
česen 4,80 Ndin, solata
Ndin, paradižnik 2 Ndin, pa
prika 1,60 Ndfat, jabolka 2,40
Ndin, hruške 2,30 Ndin, pomaranče 5,50 Ndin, limone
4,90 Ndin, banane 5 Ndin,
grozdje 3,80 Ndin, slive S
Ndin, breskve 3,50 Ndin, lu
benice 1,50 Ndin - n e a
kg. Jajca so bila od 0,56 de
0,65 Ndin.

R E ŠE T O

Sami si bodo popravili šolo
Delati ali čakati? Vsekakor delati!
Tako so se odločili gojenci Poklicne ko
vinarske šole v Črnomlju in se skupaj
s svojimi mojstri in z ravnateljem lotili
urejanja šole.
»Fantje si kar sami poprav praktični del pouka. Seveda
ljajo Solo«, smo slišali. Nato je to šele začetek in veliko
stvari bo še potrebno urediti.
smo jih obiskali.
V
eni izmed učilnic stare Vendar oni bodo odšli. Samo
osnovne šole, kam or se je le zaključni iapit jih še čaka.
Jerm an bo šel k vojakom,
tos preselila Poklicna kovi
narska šola v Črnomlju, smo Špehar verjetno v Dalmacijo
našli tri fante. Bili so to Jože na delo, Umolac pa še ne ve
Špehar, Jože Jerm an in Jože kam. Vsi trije so bili štipen
Umolac. Vsi trije bodo letos disti »Belta«, ki jim je poma
zapustili šolo. Kljub tem u so gal samo do poklica. Delo pa
pomagali pri popravilih. De si m orajo poiskati sami. Pod
lali so 14 dni. Prepleskali so jetje jih ne potrebuje.
Ko je prišel še ravnatelj
okna, zamenjali razbite šipe
in betonirali tla v pritličju, Janez Dragoš, smo izvedeli
kjer bodo imela stroje za m arsikaj o težavah šole.
Tovarniški ostanki kam gam a s 30 % popustom ter
razprodaja vsega letnega blaga z 10 do 50-odstotnim
popustom pri podjetju

L J e le ie U s til«
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ČRNO M ELJ

Včasih nismo tako delali

Prostovoljno gasilsko društ
vo v Petrovi vasi je eno naj
starejših v občini Črnomelj in
je vse do nedavnega veljalo
tsa zgled drugim. Organizirali
smo razna tekmovanja in
zgradili tudi lasten gasilski
diom. Ko je bilo vse to nare
jeno, smo izvolili nov m lajši
odbor v upanju, da bo ta s še
večjo vnemo nadaljeval zače
to delo.
Marsikdo pa je razočaran,
ko se je razvedelo o dveh »likofih«. Organizirali smo nam
reč vrtno veselico in bife na
jurjevanju v Črnomlju, da bi
ostvarili nekaj dobička, potre
bnega za nadaljnje delo d ru št
va. Veselica pa je minila, to
da o denarju ni nihče nič ve
del toliko časa, dokler nismo

videli m ladih gasilcev, kako
na ražnju pekli prašička.
Seveda pa tudi vina in piva
ni m anjkalo, saj so polne ste
klenice frčale k ar po zraku.
Če je kdo prišel zraven, je
bil dobrot deležen, toda proti
plačilu, čeprav je pomagal de
lati m orda več kot kateri ti
stih, ki so pekli.
Po prvi pojedini je ostalo
še nekaj denarja, zato so pri
redili še drugi »likof«, samo
da so tedaj pekli janca.
Vemo, kaj m islijo o takem
početju drugi gasilci in sploh
občani, ki so pomagali delati
in so prispevali za gasilski
dom. M orda bo kdo od vodil
nih gasilcev javno odgovoril
in dal izjavo?
Prizadeti gasilci
90

Od lani je šola samostojna.
Prej je bila v okviru delovne
organizacije »Belt«. Letos so
se preselili v staro osnovno
šolo, ki ji je potrebna teme
ljita obnova. D enarja pa ni!
Niti za najnujnejša popravi
la. Ker ne upajo, da bodo
kaj kmalu imeli denar, s pou
kom pa bo treba začeti, so se
lotili popravil kar sami. Za
najnujnejša dela bodo m orali
porabiti sredstva, ki so bila
predvidena za osnovno dejav
nost šole. Zato bo postalo
vprašanje osebnih dohodkov
precej kritično. Kljub vsem
težavam pa le obstajajo mož
nosti, da se v nekaj letih zne
bijo najhujših težav.
Podjetje »Belt« bi jim dalo
nekaj starejših strojev, s ka
terim i bi lahko p ri praktič
nem delu pouka izdelovali
predm ete zanj. S tem delom
bi v približno dveh letih od
plačali stroje in tako bi v
naslednih letih lahko sami
prodajali svoje izdelke. S prisluženim denarjem bi urejali
šolo.
Možnost je tu, obstaja pa
vprašanje, če bo šola sploh še
lahko delala. Gojenci nam reč
iz leta v leto težje najdejo za
poslitev. »Belt« jih sicer šti
pendira, to pa je tudi vse.
Tako se je letos vpis v prvi
letnik znatno zmanjšal. Od
petdesetih predvidenih učen
cev se je vpisalo le 20 novin
cev. če se v naslednjih letih
to število ne bo povečaso, oz.
če bo še vnaprej padalo, bo
do morali šolo ukiniti. Po
m nenju ravnatelja so težave
z zaposlitvijo le začasnega
značaja in bodo dobri kovi
narji še vedno potrebni, če
ne v Beli krajini, pa kje
drugje.
Zaenkrat si bodo prizade
vali čimprej urediti svojo šo
lo, da bodo lahko pravočasno
začeli s poukom, želim o jim
veliko uspehov pri tem delu
in da bi bilo njihovo prizade
vanje vzor še mnogim dru
gim šolam!
S. K.

Pri črnomaljskih mlinarjih
Od blizu in daleč vozijo kmetje žito in koruzo mlet v Črnomelj — Z uslu
gami valjčnega mlina so ljudje kar zadovoljni — šestčlanski kolektiv ustvar
ja tudi sredstva za sklade in letos nameravajo začeti z gradnjo prostorov^
Črnom aljski valjčni mlin je
precej velika stavba blizu žefeeniške postaje, pred katero
venomer postajajo vprežni
'Vozovi. Vse poslopje pa je
eno samo delovišče. Pisarne
4m sploh nim ajo ki upravnik
Rudolf H utar prav tako ves
bel od moke dela pri strojih.
Leta 1961 je bil valjčni mlin
zgrajen in odtlej m u dela ne
m anjka. Res da bi lahko
zmleli na dan 8.000 ton iz
delkov bi da navadno ne de
lajo s polno zmogljivostjo,
vendar pa 6 zaposlenih nim a

navade držati križem rok.
Proti Jeseni zmeljejo vsak
dan okoli 6.000 ton žit in ko
ruze, spomladi pa polovico
m anj. Včasih delajo po 16 tur
dnevno, drugič m anj, nikoli
pa ne samo 8 ur, kolikor je
običajen delovni čas v pod
jetjih. M linarji so plačani od
ustvarjenega prom eta, zato
tako hite delati in se čez za
služek ne pritožujejo. Pov
prečno dobivajo na mesec
Okoli 80.000 dinarjev.

so že zbrali in jih namenili
gradnji, prosili pa so tudi za
12 milijonov Sdin kredita pri
banki. Kaže, d a 'p ro šn ja ne
bo zavrnjena in da bodo svo
je načrte lahko uresničili.

Na B rezovi re b ri n ad Š tre k lje v ce m v B eli k ra jin i so v n ed eljo dop o ld ne o d k rd i
sp o m en ik b o rce m in žrtv a m fašističn eg a n a silja , ki so p ad li v te m k r a j u . Tako
se je B rezova re b e r, k je r so b ili p a rtiz a n i m ed NOB vedno d o b ro d o šli m to plo
sp re je ti, še e n k ra t oddolžila žrtv am , k i so p ad le za svobodo. S lo v esn o sti n a vaškem
n o k on ališču ie p riso stv o v alo n e k a j sto dom ačinov, gosto v in svojcev pad lih.
H
1
(F o to : M irko V esel)

Izguba zaradi pokvarjenih strojev?
Kemična čistilnica v Črnomlju je imela ob polletju nekaj več kot 400 tiso
čakov Sdin izgube — Po mnenju zaposlenih je nastala samo zaradi pokvar
jenih strojev, za katere se 5 let nihče ni brigal!
Kako je prišlo do tega, da
Odborniki občinske skup
ščine so bili na zadnji seji so morali predložiti negativ
obveščeni o tem, da je imela no bilanco, sta pojasnila
v prvem polletju izgubo po upravnik Niko Moravec in
leg nekaterih drugih kolekti honorarni računovodja Slav
vov tudi kemična čistilnica. ko Vraničar.
— Že pozimi sem začel
Ni sicer manjkalo veliko,
vendar je za tako m ajhno de opazovati, da porabljajo v de
lovno organizacijo tudi 400 ti lavnici preveč kem ikalij. To
sem zlahka ugotovil pri pla
sočakov precej.
čilu pogostnih računov. Tako
so čez čas le ugotovili, da je
stroj pokvarjen. Puščali so
Učiteljev je letos ventili, zato so drage kemi
kalije odtekale v odtočne ka
dovolj
nale, je izjavil Slavko Vrani
Lansko pom anjkanje pro čar.
svetnih delavcev ob začetku
— Po m nenju — pa je de
šolskega leta, ko se na razpise jal Niko Moravec — do izgu
ni prijavilo dovolj ponudni be ne bi prišlo, Če ne bi ime
kov, se letos v Črnomlju ni li prav letos večjih popravil
ponovilo. Na vseh osnovnih na strojih. Pet let se zanje
šolah v občini so vsa delovna nihče ni zanimal, zato ni
mesta zasedena. Predmetnih čudno, če je bilo treba m ar
učiteljev sicer še prim anjkuje, sikaj popraviti, čistiti in po
vendar večina učiteljev pa pravljati vsaj vsako drugo
predm etni pouk študira izred leto.
no, nekaj štipendistov pa bo
— Ali im ate dela dovolj?
ob koncu letošnjega oziroma
— Opažamo, da je reform a
v začetku prihodnjega leta segla tudi do občanov. Ljudje
končalo študij na pedagoški so začeli varčevati in prav
akademiji. Vsi diplomanti pri čiščenju oblačil se to
učiteljišča so letos dobili de pozna. Razen tega je v čistil
lovna m esta na šolah, prihod nici preveč zaposlenih. Za 4
nje leto pa bo za diplomante ljudi ni dovolj dela, zato so
učiteljišča najbrž teže.
tudi osebni dohodki tako niz
ki — okoli 30.000 Sdin na me
sec. Plačani smo po ustvar-

jenem prom etu in n a v a d n o
ne delamo 8 ur na dan, tem
več m anj. Seveda so za s lu ž k i
temu prim erni.
— Ali obstaja možnost, da
bi do konca leta izgubo P ^
krili?
— Misliva da, vendar bo o
tem in potrebnih u k r e p ih
razpravljal ter sklepal svet
krajevne skupnosti, v okivru
katere poslujemo. V se k a k o r
pa ne smemo zaradi izgube
zvišati cen!

V soboto
otvoritev
nove šole

V soboto, 2. sep
tembra, bodo popol
dne ob 16. uri sveča
no odprli novozgraje
no osemletko v L0**!
pri Črnomlju. Ob tej
priložnosti bo tudi
krajši kulturni Pr0!
gram. Ker so občan;
za novo šolo Pre(!?j
prispevali
v oblik'
krajevnega samoprj*
V
Črešnjevcu
spevka, jih vabijo
so prekrili streho
otvoritvi
in na ° 9 'e
V
Črešnjevcu
so prekrili
prostorov, da bodo vj'
vso šolsko streho, ker je sta
ro opeko tako poškodovalo
deli, kaj je bilo z nji
nedavno neurje, da je ni bilo
hovo
pomočjo zgraJ
vredno krpati. Stroške pre
nega.
k ritja bo poravnala v glav

Električni stroji v mlinu
res niso najm odernejši, ven
dar jih še vedno Štejejo za
sodobne. V valjčni mlin pri
peljejo km etje m let iz vininem zavarovalnica.
škega ponča, Jugorja, iz oko
V Semiču novo
lice Uršnih sel in seveda iz
nadstropje šole
bližnjih krajev. Všeč jim je
V
Semiču so te dni začeli to, da lahko žito" takoj za
»dvigati« šolsko poslopje za menjajo za mlevske izdelke
eno nadstropje. Dela bodo in tudi zoper 10 odstotni od
končali (do 3. faz«) v začet tegljaj nam esto plačila se ne
Odbor Cankarjeve brigade vas v a b i
ku septem bra. Novo nadstrop pritožujejo. K dor pa hoče
je bo pripravljeno za vselitev ves pridelek nazaj in raje
na proslavo in partizansko srečanje*
prihodnje leto, ker potrebuje m letje plača, m ora odšteti za
ki bosta v soboto in v nedeljo, 9. 111
jo Se 20 milijonov Sdin, ki navadno m letje konuse 10
jth zdaj ni na voljo. Dela do din, za belo koruzo 15 din in
10. septembra v Črnomlju. Prosimo,
III. faze bodo veljala okoli za pšenioo 20 din.
da
se srečanja udeležijo tudi bore
20 milijonov Sdin.
V
podjetju pa zelo pogre
šajo večje skladiščne prosto
brigade, ki morda niso dobili vabi »
re, sanitarije, itaopalnice in
ker bodo prejeli vabila na p r o s la v
prostor za malico, zato so se
N O V IC E
odločili še letos začeti z grad
v Črnomlju.
njo. M aloštevilnih kolektivov Pred valjčnim m linom v Črnomlju je zm eraj prom et
ODBOR
CANKARJEVE
BRIGAD*’
ČRNOMALJSKE
poleg
razm eram a
dobrih z vprežno živino, saj tu m eljejo žita in koruzo za
osebnih dohodkov ustvarja celotno področje B ele krajine, stranke pa im ajo tudi
ČRNOMELJ
KOMUNE
namreč tudi sredstva za skla s hrvaške strani in celo iz okolice N ovega m esta.
de. Okoli 6—7 m ilijonov Sdin (Foto: Ria Baeer)

Borci Cankarjeve brigade!

T

Druži nas prijateljstvo, skovano v borbah
Metlika je edini kraj v Sloveniji, kjer imajo domicil vsi partizanski borci —
Judi letošnjega srečanja, ki bo to nedeljo, se bo udeležilo mnogo tovarišev
>n tovarišic iz raznih krajev — Oživeli bodo spomini na stara prijateljstva,
skovana v borbah
Spet bodo M etličani sp rejeli
v svojo sredo n ekd anje b o r
ce in aktiviste NOV. P rišli bo
do tudi oni, ki so k o t izgnan
ci preživeli vojna le ta m ed
Belokranjci. D obrodošli vsi,
ki znajo ceniti p risrčn o st ljud
stva, ki je v m inu li vojni
mnogo žrtvovalo, d a bi bilo

vsem lepše!
Nedvomno bo p risrčn o sre®3*Ue borcev in bork. Oživeli
P°do stari spom ini na borb e
j® Pohode v zim i in vročini,
®° so lačni in raztrg an i spoZdensko vas, G orjance,

Sv. 'Ano, P ribič, K ordun in
druge k raje . S pom injaln se bo
m o vseh, k i jih n i več in niso
dočakali svobode. P rilju b lje
nega ko m isarja XV. brigade
V aneta G roznika, M arije G ru
den, ki ije p adla v ju rišu n a
bunker, šestn ajstletn eg a Ž elj
k a šk o fa in m nogih drugih,
k aterih zgodovina n e b o poza
bila.
Po k ap itu laciji Ita lije so b i
le v M etliki v okviru odbora
QF in pod n jen im okriljem
ustanovljene vse ustanove za
redno poslovanje in delova

n je oblasti, gospodarstva, tr 
govine in o b rti. T udi v šoli so
začeli z rednim poukom , če
ravno so se m o rali učenci z
u čitelji vred pogosto seliti za
rad i zračnih napadov.
T iste dni se je nenadom a
raznesel glas, da bo blizu m e
sta ustanovljena nova brigada.
N epopisno je bilo navduše
n je, zlasti m ed m ladino. Po
leg belokranjskega odreda,
k i je p riše l v sestav nove b ri
gade, se je vanjo ijavilo tu d i
m nogo prostovoljcev in tudi
več deklet. Za o rožje so pri-

Metliška hmeljišča so obrana
letošnji pridelek hmelja je julijska toča močno prizadela - Kar pa je ostalo,'
je dobre kvalitete
V zadrugi so letos p riča
H meljišča n a R avnih njiin v M estnem logu so kovali lepo letino, vsekakor
®Pst prazna, m edtem ko je boljšo od lanske deževne, to 
do osem dni n a n jih okoli da h u d a ju lijsk a to ča je
hm elj tako prizadela, da je
obiralcev hm elja.
zavarovalnica n a posevku p ri
znala povprečno 68 odst. ško
de. K ljub tem u p a so od 14.
do 21. avgusta m arljiv i obi
ralci n ab rali približno po
lovico lanskoletnega p rid elk a
hm elja. S kvaliteto in barvo
so zadovoljni, žal je bil hm elj
le nekoliko bolj dro b en ko t
lani. šk o d a b i b ila še večja,
če ne b i biil hm elj tako do
b ro zaščiten. Poznalo se je,
da so ga letos šk ro p ili z no
vim stro jem — m olekul ato rObčinska skupščina
ljem .
Metlika in občinski
V vsem času o b iran ja ni
jabor ZZB NOV M e
n iti en k ra t padal dež, zato so
hika vabita vse borce
sprav ili hm elj p od streho z
m nogo m anjšim i stro šk i kp t
in prebivalstvo
lani, ko so plohe tu d i po dvaDa tradicionalno sre-

Srečanje
borcev
na Pungertu

Canie borcev na Pun?ertu v M etliki. Sre!*anie bo v nedeljo,
septembra 1967, ob
10. uri.

Vinogradniško
cesto urejajo

K om unalno p o d jetje v Me
tlik i je avgusta začelo u re ja ti
V inogradniško cesto, k i je
b ila že dalj časa v n ačrtu za
m odernizacijo. S taro, d o tra 
Skoro vse so že
jalo kanalazicijo nadom ešča
prodali
jo z novim i cevm i, p ri tem
,>>2nižali smo oene — pa im ajo delavci nem alo te 
v trn L f1 zal°go«, razobešen žav zaradi izrazito skalnatega
v E ? * s tekstilom št. 2 terena. P red k ratk im se je
te privabil precej pokvaril še k om presor, zato
Času w
° so v kratkem so m orali nekaj d n i z deli
povsem
p renehati.
flajj
oraj povsem razpro- skoro
m etrsko blago, Predvideno je, d a bodo s ka
ce
*olen in najlon sraj- nalizacijo gotovi septem bra,
flajaii J ? ^ e’ w 450 Jih Pr°- n ak ar bo p rišla n a delovišče
^ah
t^ ^ m iš k o znižanih ekipa delavcev za m oderniza
cijo in asfaltiran je cestišča.

je li vsi, k i so b ili tega sposob
ni. P ri ustanovitvi brigade so
s kom ando m esta M etlika-so
delovale tu d i vse teren ske, p o 
litične, gospodarske in voja
ške ustanove. Zatem je novo
ustanovljena
XV.
b rigada
km alu m orala na pohod, k je r
je doživela svoj p rv i ognjeni
k rst. P rav gotovo lahko vsak
posam eznik prispeva k zgodo
vini te u d arn e brigade, če je
le im el z n jo kak stik , zato
so srečan ja, k o t bo nedeljsko,
zelo velikega pom ena.
REOINA FIR

Kolpa je še topla
M edtem ko se je večina
ljubiteljev K rke od n je za le
tos že poslovila, p a je vzdolž
Kolpe: v M etliki, Podzem lju,
G ribljah in n a V inici še ved
no vse živo. K olpa je še ved
no topla. K opalci ji tem pera
tu re zadnje d n i sicer niso
m erili, p rav ijo p a, d a lahko
v vodi še vedno vzdrže tudi
pol ure.

Pozor - koši
so za smeti!

Poslednji brezskrbni dnevi Blatnikovih fantov.

Ob bujni fantaziji se tudi takle voziček spre
Po vsej M etliki so ob glav
m eni v luksuzen avtom obil, k i ga je m ogoče
n ih cestah razpostavljeni k o 
voziti s »četrto brzino«.
k ra t na dan pregnale obiralce. vinski koši za sm eti in od
R es p a je, da so im eli le padke, to d a
m alokdo jih
tos obiralci več deda. P rejš u p o rab lja. Po lepih in sk rb 
n ja leta, ko je b il hm elj de no
vzdrževanih
zelenicah
belejši, so pridne obiralke leže razm etani pap irčk i in
nabrale n a dan 16 do 20 m e odpadki; največ je cigaretnih
všeč stričkov avto. P rav
Le kdaj so m inile — te
ric, leto s p a več kot 14 m eric šk atel, sred i n jih p a so koši
lepo sta se im ela, sedaj p a
počitnice? Sam o še nekaj
nihče n i prinesel. M etliška za sm eti popolnom a prazni.
k ar n aen k rat — šola!
p ro stih d n i je ostalo šo lar
zadruga se je držala dogovo Nam je vseeno kakšno oceno
jem — potem p a znova n a
Pravzaprav se včasih že
ra s h m eljarskim združenjem m an dajejo tu risti?
k a r veselita, d a b o sta zno
delo!
glede plačila 180 S din za
va srečala sta re sošolce in
m erico obranega hm elja, če
GRADAC: sprememba
P red knjigarno v M etli
p rijatelje. Res, d a b o sta
prav n ek ateri s to ceno niso
ki sm o srečali B ojana in
na krajevnem uradu
im ela nove sk rb i in uče
bili zadovoljni.
M irka B latnika. Z m am ico
nje, vendar z dobro voljo
K er je staln a uslužbenka
U gotovili so tu d i, da je lju 
sta nakupovala še zadnje
vse gre! In oba dečka im a
dem letos več do zaslužka krajevnega u rad a G radac, Mar
šolske potrebščine.
ta veliko načrtov za novo
kot v p reteklosti. Z adruga je lči P lu t n a dopustu, so uved
šolsko leto.
B ojan (9 let) bo šel že
vselej težko dobila zadostno li sprem enjen delovni čas, do
N ežika
N jim a in vsem drugim
v tre tji razred, M irko (8
število obiralcev, letos pa se k ler jo nadom ešča
šolarjem želim o čim več
let) p a v drugega. O bem a
ni bilo treb a z vabili toliko T ravnika iz M etlike. Tako po
slu je gradaški krajevni u ra d
uspehov p ri učenju in d a
so bile počitnice p re k ra t
tru d iti.
začasno le ob ponedeljkih,
bi p rijetn o preživela še ne
ke. 14 d n i s ta preživela p ri
sred ah in p etk ih od 9.30 do
kaj dni počitnic!
sta ri m am i v U ršnih selih,
12.30 ure, čez kak teden dni
S. K.
k je r jim a je b il n ajbolj
p a bo uvedeno vsakodnevno
uradovanje.
G radačani ne pom nijo, d a
b i že kdaj vaščani toliko g ra
dili kot letos. T renutno je v
grad nji k ar 10 zasebnih hiš.
L astno streh o si postavljajo
Za k ritik e in govorice, vem .
Konec ju lija je O bčinski predstavniki organizacij, ki
večinom a zaposleni vaščani.
odbor R dečega k riža v M etli so prispevale, te r po 2 člana V tako m ajhnem m estu k o t
Č eprav im a v vasi vsaka
k i skupno z vodstvi občinskih iz vsake krajevne organizaci je M etlika, niso nič neobičaj
hiši svoj v rt in sadje, v trgo družbeno-političniih organiza je RK n a teren u . R azen tega nega. Zal p a vedo povedati
vini vseeno sp ro ti pro dajo cij p rired il enodnevni avtobu je vsak udeleženec izleta sam največ negativnega lju d je, ki
zalogo sad ja in zelenjave. sni izlet n a Plitvička jezera. prispeval po 2.000 Sdin za so daleč od dela naše organi
Vselej gredo dobro v prom et Po M etliki p a se o tem izletu prevoz. Č lanarina RK nim a s zacije in nim ajo z n jo nobene
pom aranče, banane in drugo, precej govori. N ekateri ga tem nobene zveze, zato so go zveze.
četudi drago sadje, k i ga lju  odobravajo, drugi kritizirajo . vorice, da je šel d en ar iz tega
dje ne p rid elajo dom a.
Da b i izvedeli, kaj je v resnici naslova, neutem eljene!
Vendarle so dočakali
Za šp o rt je m ed m ladim i bilo, kdo je šel n a izlet in
M islim, d a nism o n aredili
m starim i precej zanim anja. zakaj, sm o p ro sili za izjavo nič narobe, če sm o e n k r a t po
vozni red!
Pom em bnejše šp ortn e dogod predsednico občinskega od dolgih letih našim aktivistom
Več
le
t so M etličani čakali
ke zasledujejo sp ro ti iz dnev b o ra RK Anioo Molek:
nekaj nudili, saj p rire ja jo še
dneva,
da
b i m esto dobilo
nega časopisja in preko tele
—
N a p o dro čju naše občinevse drugačne izlete tu d i druge
vizije, k ar pa so v trgovini im am o nekaj zelo požrtvoval organizacije in p o d jetja, a se javno razobešen vozni red ,
začeli p ro d ajati nov šp o rtn i nih aktivistov RK, ki že vrsto vanje nihče ne obregne! Ce končno p a se jim je želja iz
list ROTO-POTO-ŠPORT, ga let nesebično delajo v orga bodo le m ožnosti, bom o p ri polnila. P red k ratk im so le
takoj kupijo.
nizaciji, doslej p a niso dobili redili še več izletov, da b i po om arico, v k a te ri so nave
nobenega priznanja. S tem iz lahko p rišli n a v rsto še drugi deni prih o d i in odhodi avto
letom sm o se jim hoteli vsaj aktivisti, ki to k ra t zaradi busov, nam estili n a stavbo
skrom no oddolžiti, zato smo om ejenega števila sedežev v poleg b ifeja, k je r je avtobus
ga p rired ili s pom očjo p risp e avtobusu niso m ogli iti. Mo no postajališče. N am eščenci
vkov občinski družbeno-poli- rali b i povabiti tu d i stalne k r bližnjih lokalov im ajo zdaj
vodajalce, k i so za svojo po m ir, p re j so jih p o tn ik i ve
tičn ih organizacij.
N a izlet so bili vabljeni čla žrtvovalnost že dobili d ružbe nom er hodili spraševat, kdaj
odpelje ta ali o n i avtobus.
ni občinskega plenum a RK, na priznanja.

Zadnje dni počitnic

KAJ JE NOVEGA
V GRADCU

Kdo in zakaj so šli na Plitvice?

Nove trgovine - kot gobe po dežju!
Te dni bo Mercator v M etliki odprl spet eno prenovljenih prodajaln — To
veletrgovsko podjetje iz Ljubljane je zlasti zadnji dve Isti vložilo znatna
sredstva v obnovo trgovskih lokalov na belokranjskem področju
Obnova trgovskega lokala
na Glavnem trgu je bila v na
črtu že ob preselitvi konfek
cije v novo blagovnico, toda
nekaj časa so bili prostori
prazni, da so lahko pripravili
dokončne načrte za preure
ditev. Metliško komunalno
podjetje je pretekli mesec za
čelo z gradbenimi deli, ki gre
do prav zdaj h vkoncu. Tudi
£ a a iti
^ osupeljsko gradbeno podjetje v novem naselju v Metliki začelo nova oprema, izdelek m ojst
h *
s«vi u °nsIt0 stavbo- v kateri bo Mercatorjeva samopostrežna trgovina z bife* ra M atije K urnika iz Sevnice,
"»csnica domačega podjetja Klavnica in mesnica. Predvideno^ je, je že pripravljena za montažo,
1 **v trgovin že na občinski praznik, konec novembra. (Foto: Ria Bačer) tako da predvidevajo otvori

tev že v začetku prihodnjega
tedna.
M ercator bo v novo ureje
nem lokalu prodajal usnjeno
galanterijo, katero so doslej
v M etliki povsem pogrešali,
Šolske potrebščine — razen
knjig, ter igrače in kozm eti
ko. Ce se bo izkazalo za po
trebno, bodo zalogo v posame
znih oddelkih povečali ali
sprem enili, odvisno od želja
in zahtev kupcev.

Obnova lokala, ki bo cen*
tralno ogrevan, bo veljala

okoli 10 m ilijonov Sdin. S o
sed n ji p ro sto r trgovine bo do
bilo dom ače tu rističn o d ru št
vo za pisarn o, k je r se bodo
u k v arjali tu d i s prod ajo be
lo k ran jsk ih in drugih spom in
kov.

metliški

TEDNIK

Julij: za 24 odst.
večja proizvodnja
Julija lani je bilo v novo
meški občini v industrijski
proizvodnji ustvarjeno za 1
m ilijardo 874 milijonov S
din vrednosti. Julija letos pa
je industrija ustvarila za
2 m ilijardi 315 milijonov S
din vrednosti, kar je 24 odst.
več kot lani.

Le za en odstotek
več zaposlenih
Število zaposlenih se je v
novomeški industriji poveča
lo v juliju v prim erjavi z
lanskim letom vsega za 1 od
stotek. Julija lani je bilo za
poslenih v industriji 5630 de
lavcev, julija letos pa 5701
delavcev.

V jeseni spet
jezikovni tečaji
4. ali 5. septem bra se bodo
pri zavodu za izobraževanje
kadrov v Novem m estu pri
čeli tečaji za tuje jezike: za
nemščino in angleščino —
tečaji prve do tretje stopnje,
ca italijanščino pa tečaj prve
Stopnje. Poučevali bodo po
sodobnih metodah — z raznfcni učnimi pripomočki.
V jeseni bo p ri zavodu de
lala osnovna šola, razen tega
gCt Se strojni, lesni in elektro
Oddelek srednje šole, gozdar
ska srednja in poslovodska

lola.

Zanim anje za jezikovne te
čaje in šole je precejšnje.

Manj zaposlenih proizvodnja

pa večja

Čeprav so v km etijski za
drugi Novo m esto zm anjšali
Število zaposlenih v zadnjih
Oreh letih od 435 na 268, se
proizvodnja nenehno pove
čuje. V prvem polletju lani
SO ustvarili 1 m ilijardo 397
m ilijonov Sdin vrednosti, v
letošnjem prvem polletju pa
k ar 2 m ilijardi 105 milijonov
5 dinarjev.

Zanemarjena struga
Sušice
V D olenjskih Toplicah je
Mio avgusta največ gostov v
letošnji sezoni. Skoraj vse
80be v zdravilišču in pri za
sebnikih so bile zasedene. Da
Pa bodo tu risti im eli o Do
lenjskih Toplicah dobro mne
n je, je treb a skrbeti tudi za
Čistočo ulic in drugih javnih
mest! Suha struga Sušice,
polna odpadkov in druge naslake, nudi te dni kaj slabo
Sjpričevaio. Občani bi jo mol&U večkrat očistiti, ne pa
m n jo m etati odpadke.

V NOVEM MESTU OD 28. AVGUSTA DO 10. SEPTEMBRA

Vse šolske potrebščine pod arkadami
Prodajalna Mladinske knjige na Glavnem trgu ima na zalogi vse šolske
knjige, ki so do zdaj izšle — Šolske torbe cenejše kot lani!
P ro d a ja ln a M ladinske k n jig e se je tu d i le to s o d lo č ila
prodajaM šo lsk e k n jig e, zvezke, to rb e in d ru g e p o 
trebščine zu n a j, p o d a rk a d a m i. Od 28. avg u sta, ko
so š tir je štu d e n tje o ziro m a d ija k i p rv ič sto p ili za
sto jn ic e vzdolž p ro d a ja ln e in začeli so v rstn ik o m in
m la jšim v rstn ik o m p o n u ja ti vse, k a r p o tre b u je jo v
nov em šo lsk em le tu , d o 10. se p te m b ra , ko b o d o p ro 
d a jo sp e t u m a k n ili izpod a rk a d , b o p ro d a ja ln a p o 
sk u ša la u s tre č i željam in po tešita s k rb i ob začetk u
po u k a.
Povpraševanje po knjigah
in drugih šolskih potrebšči
nah je bilo veliko že v juliju
in avgustu, zato si je Mla
dinska knjiga pravočasno os
krbela v veliki izbiri vse, kar
bodo v šolskem letu 1967/68
potrebovali osnovnošolci in
dijaki srednjih ter strokovnih
šol. Prodajalna nim a le tistih
knjig, ki še niso izšle: raču-

NOVO V N O V O M E ŠK I K M E T IJS K I ZADRUGI

Zajci namesto pitanih piščancev
Rejo zajcev v Zalogu bo organiziral in vodil veterinar Jože Slapar, ki je bil
dalj časa na specializaciji v Italiji - Za pogodbene rejce bodo tečaji - Vse
za izvoz
N ovom eška k m e tijsk a za d ru g a bo d o b ila te d n i iz
I ta lije za začetek re je zajcev v Z alogu o prem o in
osnovno čre d o 340 zajcev n o v ozelandske in borgognsk e p asm e. Z aro d bod o d ali v re jo pogodbenikom .
R aču n ajo , d a bo d o n a le to zred ili ok o li 250 to n
trž n ih zajcev. P ro d a ja je v n ap re j zag o to v ljen a, vse
zajce p a bod o p o sla li n a tu ja tržišča .
Za novo dejavnost se je
zadruga odločila zato, da bi
nadom estila nedonosno po
godbeno rejo piščancev. O
organizaciji se je začela že v
marcu dogovarjati z neko
firmo iz okolice Bologne v
Italiji. Ekonomski račun ji
je povedal, da se reja zajcev
splača. Zamisel se je posto
poma uresničevala, zdaj pa
je zadruga pred samim začet-,
kom nove proizvodnje. Začela
jo bo na svojem obratu v Za
logu, k jer bo možna najboljša
kontrola živali. Rejo zajcev v
Zalogu bo organiziral in vo
dil veterinar Jože Slapar, ki
se je pred kratkim vrnil s
specializacije iz Italije.
Na zaloškem obratu bodo
skrbeli za razmnoževanje zaj
cev, rejo tržnih zajcev pa bodn nreroustili kooperantom.

Novo mesto je zbiralnik
za atlete
Profesor Jože Glonar
o problemih
novomeške atletike

■ K daj in kje ste pričeli
trenersko delo?
— S tem sem se začel ba
viti že pred vojno, ko sem bil
Se aktiven atlet. Zastopal sem
jugoslovansko ekipo na I. bal
kanskem prvenstvu ▼ krosu v
Carigradu, k jer sm o zasedli
prvo m esto. V Novem m estu
sem pričel delati takoj po voj
ni tn od tak rat delam neprekirtfeflo.
■ Kakšen se vam zdi AK
Novo mesto?
— Zdi se m i kot nekakšen
Zbiralnik za druge klube. Brž
ko atleti končajo Solo ▼ No
vem m estu, odidejo v L jublja
no na Studij. Navadno Je ta 
ko, da prenehajo trenirati ali
pa se vpišejo v kak drug klub.

nic za nižje razrede osnovnih
šol, srbohrvaškega berila, slo
venskega berila za osmi raz
red in slovenske jezikovne
vadnice za šesti razred. Za
gimnazijo in strok, šole ima
prodajalna vse knjige, ki so
tudi drugod v prodaji. Neka
tere osnovne šole so od pro
dajalne kupile vse knjige, ki
jih bodo letos potrebovali

njihovi učenci.
Razen svinčnikov, peresni
kov, zvezkov, radirk in dru
gih potrebščin ima prodajal
na večjo pošiljko posebnih
zvezkov za učence prvih raz
redov osnovnih šol (»crtančice«, »biležnice«). Velika je
tudi izbira ročnih in nahrbtnih usnjenih šolskih torb, ki
so letos cenejše kot lani.
Do zdaj so jih prodali že
okoli 600, približno toliko pa
jih še imajo.
Za učne knjige in druge
šolske potrebščine se letos
ni treba bati. Knjige, ki bodo
izšle med šolskim letom, bo
Mladinska knjiga pravočasno
nabavila, da jih bodo učenci
in dijaki lahko takoj kupili.

■ V zadnjem času se je at
letika v Novem m estu postavi
la zopet na noge.
— Za to je zaslužen pred
vsem M arjan šp ilar, ki dela
z mladim i atleti zelo dobro.
Lahko bi bilo še bolje, če bi
m u pomagali tudi drugi stro 
kovnjaki, ki jih v Novem m e
stu ne m anjka. 2al pa je da
nes zelo m alo ljudi, ki bi po
magali brez honorarja. — Ze
lo močno ekipo je im elo Novo
mesto 1960. ko so tekmovali
atleti, ld danes tekm ujejo za
druge klube (M arjan Spilar,
Igor Penko, Vinko Istenič in
drugi).
■ Ali se m ladina zanima za
atletiko?
— Da, toda le m alo je ta
kih, ki bi radi garali. V atle
tiki je treba trdo delata, rav
no to pa ne m ika današnje
mladine.
■ Kakšne pa so možnosti?
— V Novem m estu zares do
bre, saj imamo stadion Ob Krki in novi stadion z gozdič
kom! Prav vsi p a se bojim o
zime. Telovadnica Je Se ved
no pereč problem novomeške
ga Športa.
■ Kako je z atletiko tu Šo
lah?
— Zaradi dobrih strokovnja
kov, la na novomeških Šolah
poučujejo. Je tudi atletika do
bro zastopana.
■ Kako pa je s sredstvi?
— To vprašanje še vedno ni
rešeno. Za pomoč srno prosili
podjetja, dobili pa zelo malo.
Lahko omenim, da Im ata no
vomeško športno društvo in
občinska zveza za telespo kul
turo za naše težave precej ra
zumevanja.
_____
J. PEZ EU

Na upravi zadruge se je že
oglasilo nekaj ljudi, ki bi ra
di pogodbeno redili zajce. Za
druga prosi tudi druge, ki
imajo veselje za zajce, da se

prijavijo pri njenih terenskih
vodjih kooperacije ali pa kar
pri upravi v Novem mestu.
Za rejo zajcev bo zadruga
izbrala tiste ponudnike, ki
imajo najbolj ustrezne pro
store in druge možnosti. Pro
store jim bodo strokovnjaki
pregledali v septem bru in
oktobru. V tem času pa bo
zadruga za nove kooperante
priredila tečaje o reji oziro
ma pitanju zajcev.

Popust in poseben vlak!
Na veliko zborovanje ob
25. obletnici ustanovitve slav
ne Gubčeve brigade, ki bo v
Mokronogu v nedelja popol
dne, bo vozil iz Novega mesta
p o s e b e n vlak.
Odhod iz Novega mesta ob
11.15. Vlak se bo ustavljal na
vseh postajah do Mokronoga.
— Odhod iz Trebnjega proti
Mokronogu: ob 12.20. Posebej

bodo za to priložnost imeli
vsi vlaki na progah Novo me
sto—Trebnje ter Veliki Gabar
—Trebnje postanke na v s e h
postajah.
Za vse udeležence pro lave
v Mokronogu bo veljal 50odst. popust na vlaku. Kupiti
je treba celo karto do Mo
kronoga, na povratku pa .io
boste lahko uporabili brez
posebnega žigosanja!

Rum anjski jez, ki ga vidite na sliki, nudi kaj žalostno
podobo. Zob časa ga je že tako zdelal, da ga bo prva
večja voda m očno poškodovala, če že ne porušila!
Zdaj, ko je Krka nizka, je lepo videti, kje je jez na
čet: povsod tam , kjer zdaj pušča vodo. č e ne bo ru*
m anjskega jezu, se bo vodostaj Krite m ed Stražo
Sotesko tako znižal, da bodo ob srednjem v o d ostaju
štrlele iz struge skale, presahnile pa bodo tu d i edin
stvene brzice. Na sliki: pogled na rum anjski jez ob
zdajšnjem nizkem vodostaju (F o to : S. Dokl)

K R I , K I REŠUJE Ž IV L J E N J A
Preteklih 14 dni so darovali kri v novomeški bolnišnici -.
Katica Adlešič, članica kolektiva Belsad, Črnomelj; Bogomir
Novak, član kolektiva občinske skupščine Črnomelj; Francka
Prelog, gospodinja iz Črnomlja; Rozalija M ajerle, gospodinja
iz Vojne vasi; Danica M ajerle, gospodinja iz Vojne vasi; Ma
rija Švajger, gospodinja iz Vojne vasi; Ivan Kastelic, član
kolektiva IMV, Novo mesto; Anton Zigante in Jože Tavčar,
člana kolektiva UNZ Novo mesto; Prane Glavan, član ko
lektiva osnovne Sole Sm ar jejta.
Jelka škoporc, Metka Pavlin in Ivan Zupančič, člani
kolektiva K rka, tovarna zdravil Novo mesto; M artina Bračko,
Franc Hančič, Lado Sefman, Anton Furlan, Polde Fink, Vik
tor Breznik, Nežica Vesel, Ljubica Duh. Franc čečelič, Anica
Skrbic, Pavla S m u k , Milan Vidlinovič in Ivan Šepec, člani
kolektiva Pionir Novo mesto; M arija Dragan, gospodija iz Golobinjeka; Vera Brulc, T atjana Šetinc, M arija Šime in Ciril
Hudoklin, člani koletiva splošne bolnice Novo mesto; Te
rezija K rhln, gospodinja iz Dolnjega Gradišča; Miloš Premelč
in Anica Rems, člana kolektiva cestno podjetje Novo mesto;
Anica Mugerli, gospodinja iz Semiča.

Lepo je biti - porabnik v Novemmestu
Prepozno ali prezgodaj?
Jaz, porabnik, vam vsak dan nosim denar v hišo in vam kot
najboljši kooperant pomagam ustvarjati promet! Sprašujem vas,
ljubi trgovci: ali pri vas še ni potrkala reforma na vrata, saj se
trudite živeti od velikega zaslužka ne pa od dela ob manjšem
zaslužku in večkratnem obračanju? — Ali je delovni čas trgovin
res samo zato, da je prilagojen zahtevam prodajalcev? — Ali
je v Novem mestu res potrošnik zaradi trgovine in ne obratno
kot povsod drugod po svetu?
To ve bolj ali manj že vsak Novomeščan. Brez kakršnekoli zadrege si
lahko ogleda večino zalog v trgovinah,
ne da bi mu bilo treba kaj dosti ku
piti. Precej je namreč stvari, ki jih v
Novem mestu človek ne more (ali noče,
ker mu ne ugajajo) kupiti, Ce ustreza
mera, morda ne bo barva. In če že
oboje, sta tu še vprašanji kvalitete in
cene. Tako na koncu porabnik odide,
trgovec pa se za njim jezi, češ — to
liko hrupa za nič (ali komaj kakšen
tisočak).
Zahteve porabnika iz dneva v dan
naraščajo. Mnoge stvari se v kratkem
času spremene iz potrate v neobhodno
potrebo; z dobrim posluhom za želje
kupcev lahko ostane precej denarja
pod streho trgovine. Zato je hudo na
robe, če se po neuspeli kupčiji Jezi
trgovec, medtem ko kupec samo ra
zočarano o d id e. . .

Bosonoga konkurenca
Zgodi se, da se poletni čevlji, ki
ste jih kupili m aja, do avgusta izra
bijo. Ker je ostalo še nekaj toplih
tednov, m orate kupiti nove. Nič za
to, saj bodo še drugo leto uporabni!
Ali pa boste šli nekoliko pozneje na

dopust in potrebujete sandale.
Kakorkoli že, če bi še tako radi
imeli nove čevlje, najbrž ne bo iz tega
nič! Posebno še, če ste ženska. Zelo
težko je namreč izbrati obutev med
vsem, kar še imajo v prodajalni »Pe
ko«. Poletne zaloge so že v avgustu
razprodane, glavno povpraševanje je
pojenjalo, za vse tiste pa, ki bi še
radi kupili poletno obutev — teh je
za trgovino žal premalo! Kljub temu
bi poslovodja še rad naročil nekaj
parov — tovarna pa nima! Prav nič.
Niti nekaj parov za zapoznele kupce
Vsi, ki imajo vsaj malo trgovske
žilice, bi sedaj utegnili pomisliti; »Si
jajna priložnost za konkurenco!« Pa
so se hudo zmotili, kajti v prodajalnah
»Borovo« in »Alpina« prav tako ni do
sti ostalo. Pravijo, da bi sicer še lahko
nekaj prodali, ko bi naročili. Naročili
pa ne bodo, ker se zaradi tistih 30 pa
rov res ne izplača več, kot pravijo.
Medtem je v »Astri« sandal še pre
cej, pa Jih nihče noče kupiti. Ne uga
jajo. Ker oskrbuje to trgovino samo
lastna tovarna (»Franjo Gorjup« iz Za
greba), njeni proizvodi pa Novomeščanom vedno ne ugajajo, čakajo pri
»Astri«, da bodo ljudje začeli kupovati
to, kar jim ni všeč . . .

Težko bi ugotovili, katerega teh i&
govorov uporabljajo bolj pogosto a11
bolj poredkoma:
»Saj razumete, sezona gre h kraju!«
Ali pa:
»Kako? Zal tega nimamo, veste, S®
ni pravi čas!«
Tako je prav vseeno, če ste name*
ravali kupiti nekaj tako sezonskega
kot so kopalke ali nekaj tako v s a k 
danjega kot so ženske nogavice. P®
ne mislite, da res nimajo ničesar! S&'
mo takšnega blaga nimajo, kot bi S®
porabnik v tistem hipu želel. V P1^
dajalnici »Tekstil« že v začetku av£^
sta ne boste našli več kopalk. Leto5
jih ne bo več. Konec poletja. Za No
vomeščane bo dovolj, kar je ostal«
pri »Obrtniku«. Nič ne de, če vam £
bodo všeč ali če bodo malo p r e v e l i k
oziroma premale. Ce pa ste bili cel
tako naivni, da ste čakali na ugod00
nakup v »posezonski« razprodaji, 23
služite po pravici razočaranje.
Zenske niso nikoli z ničemer zaC^
voljne (ali zelo redkokdaj). To vedo «
v^i in povsod. In trgovci se vrhu vS®" ,
prav nič ne potrudijo, da bi jim ^®®
kdaj lahko ustregli. Ne, svetlih n°g‘
vic ni (Piri »Obrtniku«!) Glavne seZ° v
tudi še ne, zato je vse lepo in Pr®^
Ce vam temne niso všeč, lahko £re' j,
drugam (saj boste hitro nazaj, kajti .
ponedeljkih je odprto samo pri »O®«
niku«). Lahko bi vedeli, da ni glay e
sezona! Razen tega jih imajo dr**
trgovine in- ni lepo, če hodi trgov
trgovcu v zelje.
Pa nikar se ne veselite, da se
to vaša žena sprijaznila s tem kaf. .
in postala manj izbirčna! Bolj verje

Pocenitev radijskih
sprejemnikov
V prodajalni ELEKTRO
TEHNE v Novem mestu so
°d 20 do 40 odstotkov znižali
c«no bransistorjem Picolo,
Hockey, Lipica, Dubrovnik,
Othelo, Toledo, T 501, T502
® Rytm-Diora. Prav tako so
Pocenili radijske sprejemni
ke s srednjim, kratkim in z
UKW valom Kozara, RR 340,
Manuela, Paloma, Moderato
® Menuet. Televizor RIZ 222
80 pocenili od 243.320 Sdin
^ 175 Sdin.

S 50 razredi učencev v novo šolsko leto
Med počitnicami so stavbo
osnovne šole temeljito očisti
li, prebelili nekaj učilnic,
kjer je bila prej ekonomska
šola ter prostore varstva, na
bavili so novo opremo za dva
razreda otrok, kaj več pa ni

Balet Pastirjeva pesem
V soboto, 26. avgusta, je
bila na Otočcu zadnja pri
reditev Dolenjskega poletja
^ baletna pantomima Pa
stirjeva pesem, ki so jo, kot
S0 povedali člani kulturno.
Umetniškega društva France
^ešeren iz Ljubljane, naštu
dirali prav za nastop na
Otočcu. Terasa pri gradu je
bila tokrat zelo prim em o
Prizorišče, žal pa so nekoli
ko pregroba tla plesalce ovi
rala. Predstava je bila torej
Premierska in toliko bolj za
dimiva, ker so nastopajoči
°snovnošolci, se pravi naj
r a j š i baletniki (le vlogo pa
stirja je plesal slušatelj Zayoda za glasbeno in baletno
^obraževanje). Lirična Pastir
jeva pesem, ki govori o lju
bezni med pastirjem in de
klico Miriam, je delo sedaj

Novo mesto
potrebuje
turistično pisarno
V le to š n je m m e d n a r o d n e m
le tu tu r iz m a se je s p e t p o k a 
jo
p o tr e b n o v N o v e m m e u o d p r e ti t u r is t ič n o p is a r 
ji? * p r o s t o r , v k a te r e m b i d o P11* d o m a č i in t u j i g o s tje v s e
f o r m a c i j e o p r e n o č iš č ih , cenah in z a n im iv o s t ih t e r p r o 
s p e k te in d ru g e p ro p a g a n d n e
^ a te r ia le . Z d a j o p r a v lja to
o e lo D o le n js k e t u r is t ič n e -ve^ o z ir o m a n o v o m e š k e g a tu r 's tič n e g a
d r u š tv a ,
vendar
S p b š e k o t b i b ilo p o tr e b n o ,
" e k o č s o že g o v o r ili o p r o 
d o r u , k je r n a j b i o d p r li ta k o
P is a rn o , p a je v s e p a d lo v
y ° d o . N e k a te r i m a n jš i k r a ji
^ im a jo t u r is t ič n e p is a r n e
Pfi j im b o jd a n is o n ič v n a 
p o to .

že upokojene baletke ljub
ljanske Opere Milice Buh. To
varišica Buhova vodi balet
no skupino pri KUD France
Prešeren že dvanajst let in
iz vrst njenih učencev je zra
slo že nekaj znanih plesal
cev. Baletna šola, ki jo vodi,
je ena redkih v Sloveniji, saj
je podobna šola le še v Tr
bovljah. Baletna skupina, ki
je nastopila na Otočcu, se
je tudi sicer že dokaj uvelja
vila, pripravlja pa nekaj na
stopov v zamejstvu in doma.
Zvedeli smo, da bo v jeseni
nastopila tudi v Novem me
stu. Prijetnega večera, ki mu
je dajal ton odlično prizo
rišče, prizadevnost in tu pa
tam že precejšnja izrazna
moč mladih plesalcev, se je
udeležilo le manjše število
obiskovalcev.
Ob zaključku nastopa mla
dih baletnikov je spregovo
ril v imenu prireditelja (tu
rističnega društva Otočecšm arješke toplice ter zavo
da za kulturno dejavnost v
Novem mestu) tov. Lojze Ka
stelic. Pozdravil je nastopa
joče ter obiskovalce ter de
jal, da bp »Dolenjska poletje
68« ob pridobljenih izkuš
njah prav gotovo zaživelo še
bolj kot letos.
Poglabljanje
sodelovanja
med turističnim i društvi in za*vodom za kulturno dejavnost
v Novem 'mestu bi lahko pri
peljalo do kvalitetnih in tudi
dobro obiskanih prireditev
v času, ko smo sicer na
vajeni poletnega kulturnega
mrtvila. Zvedeli smo, da se
tudi druga turistična dru
štva zanimajo za sodelovanje
v prihodnjem letu, kajti oto
ški vzgled vleče.
P. B.

r®» da boste dali še dva tisočaka, da
r° prišla do Ljubljane ali Zagreba . . .
In prišla bo, verjemite!
Včasih pa bo zadostoval korak do
''Mode«. Glej čudo! Naročili so novo
Pošiljko kopalk, imajo celo stvari, ki
J*h človek le redkokdaj potrebuje. Se
zdi, da je zadišalo po konkurenci?
e' To blago je izven konkurence, ker
jf* preprosto v nobeni drugi trgovini
j^majo! Drugod naročajo zgolj takšno
^ .So, ki ga zanesljiyo vsak dan kupuje
eliko ljudi. Pa še tega ne preveč, da
bi slučajno ostalo (če zmanjka, bor*0 ljudje pač počakali). In kakor hi*
,ro je plan prometa dosežen: »NajlepKa hvala in na svidenje drugič. Zaenkrat
^am o dovolj!« Kdaj je zadovoljen po
m n ik , to je seveda manj važno.

Ni lepo, če so ljudje
malenkostni!,
in čakajo od sobote do ponedeljka,
odpro »Drogerijo«, kjer lahko kučistilna sredstva, toaletne potrebcine in podobno nekoliko ceneje. To
“e sploh »srečna poslovalnica«, ker
j^oko nabavlja blago tam, kjer ga dobi
j r Ceni. Vsem novomeškim trgovinam
5° °i dano. »Dolenjkine« poslovalnice
razen »Drogerije«) imajo na vratu
v°je lastno skladišče, na katerega so
j\rav materinsko navezane, če se že izaii ne £>a imajo dražje blago,
Jh sploh ne vznemirja, dokler se lahko
ajde vsaj še ena trgovina, ki ima vsaj
2^ ° stvar dražjo. »Seveda, naše olje
^ sončenje, ki je skorkj celih sto di*
rJev dražje kot prav *akšno v »Dro. riji«, vidite, da imamo cenejše sadje,
pa ne!«
s,
v s e h te ž a v , k i j i h im a »Samopo^ežba«, t u d i n ih č e n e v id i! Zamrznjece n e n p r . in p o d o b n e s tv a r i! Toda
P o r a b n ik a

so

n a jb o lj

znajo ločevati barve in koli
ko otrok že pozna črke in
številke. Po razredih bodo
razporedili nekaj bolj in ne
kaj manj razvitih otrok, da
bi bila raven znanja približ
bilo mogoče. Stavba je torej ■ čenči II. izmene ob 10. uri. no povsod enaka. V vseh pr
nared in kmalu bo spet za ■ Po razporeditvi v razrede vih razredih pa bo letos za
živela kot veliko mravljišče. ■ bodo odšli domov, nasled- četno delo nekoliko laže, ker
Letos bodo imeli na šoli ■ nji dan pa se bo začelo je mnogo predšolskih otrok
dva razreda otrok več, se pra ■ normalno šolsko delo.
obiskovalo »malo šolo«.
vi, da bo vsega kar 50 od
Za učence vseh prvih raz
Ko bodo malčki prvič pri
delkov, zato bo pouk še ved redov (letos jih bo 6) je uve šli v šolo, jih bodo lepo
no v izmenah. Prevozi za dena novost. Medtem ko so sprejeli. Tudi oni bodo dne
oddaljene otroke bodo ostali prejšnja leta prvošolčke raz 5. septem bra ob 9. uri najprej
enako organizirani kot lani, porejali k tovarišicam po so spoznali svoje tovarišice, na
prav tako bo že prve dni po cialnem sestavu družin, so se to pa bo zanje pripravljena
uka začela delovati šolska letos odločili za preizkušnjo skupna malica.
kuhinja. Ker pa šola ne bo duševne razvitosti otrok —
Naslednji dan, 6. septem
dobila več mednarodne po tako imenovano testiranje. Že bra, bo v vseh razredih že
moči RK, bo verjetno malica nekaj dni pred začetkom po pravi pouk. Lanska II. izme
uka bo vodstvo šole povabi na otrok (razredi b, d, f, in
letos nekoliko dražja.
■ Novo šolsko leto se bo za* lo na razgovor cicibane in h) bodo začeli z dopoldan
■ čelo 5. septembra, ko se njihove starše, kjer bodo na skim poukom (zaradi enakih
■ bodo zbrali učenci lanske kratko ugotavljali, kolikšna turnusov njihovih zaposlenih
■ I. izmene ob 8. uri in u- je ročna spretnost otrok, ali staršev), I. izmena (razredi
a, c in g) pa popoldne ob
13.20 uri.
Kmalu po začetku šolske
ga leta bodo roditeljski se
stanki, na katerih se bodo s
starši pogovorili o uvedbi
enotnih šolskih oblek za vse
otroke. Za deklice so predvi
dene halje, za dečke suknji
či. Za uvedbo te novosti go
vorita v prid zlasti dva raz
loga: varčevanje obleke in
preprečitev tekme v modi, ki
se je preselila že v osnovno
šolske klopi!

5. septembra se bo za učence novomeške osnovne šole Katja Rupena začel
pouk — Letos bo na šoli že 50 oddelkov — Za učence prvih razredov bo
nekaj novosti

z a n im iv e
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Veliko nočnin
na Otočcu
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SAMO KOL OPOZARJA M IM OIDOČE n a » tu rističn o
p rivlačnost« sred i Š e n tje rn e ja . K ak šn a šk oda, d a niso
p o stav ili rek lam n e tab le, k e r bi lah ko še več lju d i
videlo ja m o v kanal. N edavno se je k an al u d rl pod
osebnim avtom , n a srečo b rez večjih po sled ic za vo
zilo. Z daj p a šalo n a stra n : koliko časa bo še u d rti
na? (F o to : Polde M iklič)

lepke, na katerih so zapisane cene.
Prav nič jih ne mika, da bi se morali
ukvarjati še s težavami trgovine, ki
jih slednjič le občutijo na svoji koži

Velike in lepe stvari
Prav takšne, ki so velik dogodek,
kadar pridejo v hišo. Pralni stroji, hla
dilniki, televizorji in podobne stvari še
vedno niso malenkosti za večino novo
meških kupcev. Dovolj jih imajo v »No
votehni« kakor tudi v »Elektrotehni«.
Včasih so manjše razlike v ceni v ko
rist »Elektrotehne« (seveda, če ne upo
števamo porabnika). To pa ni preveč
hudo, kajti — pri velikih stvareh niso
vsi malenkostni! Zato pa imajo v »Novotehni« znatno cenejši pralni prašek
kot pri »Dolenjki« in »Standardu« in
še veliko stvari, ki jih »Elektrotehna«
sploh ne prodaja.
Pa smo spet tam: Mačka miško,
miš pšeničko itd .. . .

To so drobne stvari
Resnično drobne, vam pravim! Sa
mi mali vijaki, razna stikala, sukanec
svetlozelene barve, košček pločevine in
čisto majhne otroške nogavičke. Vsak
dan potrebujejo ljudje takšne stvari in
se jeze, če jih ni. Trgovci pa se ne me
nijo dosti zanje, še najrajši jih pripi
šejo človeškim kapricam, če pa se bo«
ste skušali braniti in boste zatrjevali,
da je vijak, zaradi katerega je vaš edi
ni naslanjač neuporaben, za vas po
memben, bodo skomignili z rameni in
morda povedali: »Se ne izplača!«

Nič ne bo iz tega!

Tako mislite, kadar opazite v izložbi
listek — »Znižanje!« — Prepričani ste,
da je to samo poizkus trgovine, da
se reši odvečnih zalog in da gre le za
razliko kakšnega stotaka, ki vam ne
bo prav nič pomagal. Nihče vam ni po
vedal, koliko so znižali ceno blaga in
prav nič vam zato ne brani, da bi mi
slili po svoje, četudi včasih narobe. Ko
Ne hišo, samo novo
pa soseda pove, da je bila tista komključavnico!
bineža prej dvakrat dražja, se začnete
Kadar se pri hiši pokvari ključav jeziti. Sami nase, se razume! Veliko
nica, gre Novomeščan v poslovalnico bolj prav pa bi imeli, ko bi stopili
»Novotehne« v Kandiji. Sem pride tudi, v prodajalno in malo povprašali, za
kadar potrebuje žeblje, novo kladivo in kaj niso ob znižanju napisali tudi sta
podobne stvari. In največkrat ravno ta re cene, da bi vas pravočasno obva
krat, ko je doma kaj pokvarjeno, ko rovali zmote
ga vsi nestrpno čakajo, da bo popravil
In če ne boste tega naredili niti to
će ima srečo, da medtem ura še ni krat, ko je znižanje v »Manufakturi«
15, je že pol zmage tu. Potem pa se in ko ravno tako ni nikjer starih cen,
zgodi, da — nimajo! Nimajo ustrezne če se boste vedno zadovoljili s tem, da
ga žeblja, nimajo ravno tako velikega zgolj veste kje lahko kaj kupite in če
oz. malega vijaka, nimajo ključavnice sar se sploh ne dobi, če ne boste za
za naša vrata! In medtem ko se človek htevali in s a m o z a h t e v a l i , potem
jezi in jezi, nemoteno prodajajo grad bodo trgovci nemara začeli misliti, da
beni material in si kaj malo belijo gla ste porabnik samo zato, ker je pri
vo. človek pa vseeno ne more kupiti njih trgovina.
nove hiše, če se pokvari ključavnica
S. KtJNEJ
Vsaj večina ljudi ne.

Od 1. do 20. avgusta so
imeli v novi restavraciji (mo
tel) na Otočcu 2082 nočitev.
Kapacitete »gornjega dela«
Otočca so bile 100 odstotno
zasedene. Veliko gdstov je
bilo tudi v hotelu. V avgu
stu je bik) največ Italijanov,
Zahodnih Nemcev ter Fran
cozov. Italijani in Nemci so
na Otočcu ostajali po več
dni, Francozi pa • so bili v
glavnem prehodni gosti. Pov
prečno so italijanski gosti
ostali na Otočcu po dva dni
in pol, Nemca po dva dni.
Domači in tuji obiskovalci
Otočca se zelo pohvalno iz
ražajo o novih hišicah, ka
jih je SGP Pionir izgradilo
v roku, toi je bil predviden
v pogodbi.

Obeta se dobra
sadna letina
Na družbenem sadovnjaku
▼ Brezovici, ki je last KZ
Novo mesto, pričakujejo le
tos dober pridelek sadja.
Sadovnjak meri 18 ha. Po
oceni strokovnjakov bodo
obrali blizu 80 ton kvalitet
nih jabolk.

Novice
iz sindikatov
■ PRED
OBČNIM
ZBOROM
ObSS — V novomeški občini se
bodo začeli te dni področni po
sveti, na katerih bodo predsedniki
sindikalnih podružnic razpravljali o
pripravah na občni zbor občinske
ga sindikalnega sveta. Predsedstvo
ObSS bo sredi septembra pripra
vilo sejo, na kateri bodo obravna
vali polletno gibanje gospodarstva.
■ ANKETA O VLOGI SINDIKA
TA — Občinski odbor sindikata za
industrijo in rudarstvo bo v prvi
polovici septembra anketiral deset
delovnih organizacij v novomeški
občini. Anketirane organizacije bo
do odgovarjale na vprašanja o vlo
gi in pomenu sindikatov. Podatke
bo občinski odbor porabil pri de
lovnem načrtu za prihodnje ob
dobje.
■ ANKETIRANJE OBRTNIKOV
— Občinski sindikalni svet v No
vem mestu bo na predlog republi
škega sveta Zveze sindikatov anke
tiral zasebne obrtnike v novomeški
občini. Obrtniki bodo odgovorili
predvsem na vprašanja o stanju,
razvojnih težavah in drugih pro
blemih obrti v občini.
■ V PONEDELJEK SPET DŠI
— V ponedeljek, 4. septembra se
bo v novomeški občini pričel je
senski del delavskih športnih iger.
Tega dne se bodo tekmujoča mo
štva pomerila v namiznem tenisu,
6. septembra bo na vrsti mali no
gomet, 10. sept. atletika itd. De
lavske športne igre se bodo kon
čale do občinskega praznika, ko
bodo podelili priznanja.

53 milijonov
za stanovanja
Kmetijska zadruga Novo
mesto je letos namenila za
investicije 187 milijonov Sdin
iz svojih skladov. Od tega
bodo porabili za gradnjo
stanovanj 53 milijonov Sdin.
Kmetijska zadruga ima že
zdaj 157 družinskih in sam
skih stanovanj

Pretekli teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Pavla Gačnik
z Mirne — Silvestra, Marija Tom
šič iz češnjevka — Stanka, Jožica
Luzar iz Žabje vasi — Mojco, Ju
stina Stane iz Slovenske vasi —
Cvetka, Slavka Zupančič iz Drganjih sel — Bojana, Amalija Primc
iz Sadinje vasi — Jolando, Jožefa
Gorjanc iz Gornjega Maharovca —
Suzano, Albina Hudoklin iz Gor
njega Gradišča — Janeza, Alojzija
škafar iz Krškega — Antonijo,
Marija Stipič iz Podbočja — Ja
neza, Terezija Kuhar iz Mladja —
Janeza, Vanda Možina iz Dobravice — Kamila, Marija Zupanc 1z
Šentjerneja — Roberta, Ora Tu
taanovič iz Okljuka — Joža, Ka
tica Adlešič iz Črnomlja — dekli
co, Tončka FerkolJ iz Savinka —
dečka, Ivanka Petan iz Gornjega
Mraševa —- deklico, Jožefa Jakše
iz Bršlina — dečka, Vera Strle iz
Orštrca — deklico, Fani Fišter iz
Mokronoga — dečka, Terezija Pe
gane iz Črnomlja — dečka, Mag
da BartolJ iz Zaloga — deklico,
Marija Klemenc iz Črnomlja —
dečka, Pavla Štukelj iz Doblič —
deklico, Frančiška Vidic iz Meni
ške vasi — deklico, Marija Glazar
iz Svibnika — deklico, Martina
Štefanič iz Gornje Lokvice — de
klico.

Novomeška kronika
■ FRIZERSKO DELAVNICO je
pred kratkim odprl Feri Buk v
svoji hiši na Mestnih njivah, na
križišču pn stolpnicah. Odprto
ima vsako popoldne. Lokacija je
na dobrem mestu, lokal pa je
sploh prvi v tem naselju. Zadovolj
ni prebivalci so prepričani, da so
na Mestnih njivah tudi dobre lo
kacije za trafiko, bife in druge lo
kale. Kdo bo naslednji kaj podob
nega odprl.
■ KAMPING PRI STADIONU
bratstva in enotnosti na desnem
bregu Krke je bil to sezono dobro
obiskan. Kampirali so predvsem
Francozi, Nizozemci m Nemci. Tu
ristično društvo ima v načrtu kamping povečati, tako da bi izrabili
prostor ob Krki. Prav bi bilo, da
bi postavili tudi nekaj več in več
jih opozorilnih tabel, da bi tujci
že pred prihodom v mesto vedeli,
kje je kamping..
■ PARTIZANSKO CESTO SO
pred krakim popravili do Irče va
si. Zaradi dela na cesti je bil pro
met malo težji. Na novo so posuli
z gramozom nekaj makadamskih
cest.
■ AVTOMOBILSKIH
DIRKA
ČEV je na mestnih cestah vsak
dan več, kandijski most pa jim je
za dikranje še posebno priljubljen.
V minulem tednu so nekateri vozili
na Glavni trg tudi po 80 do 90.
km na uro, kar je enkrat hitreje

kot dovoljujejo predpisi. Gotovo
ne bi bilo odveč, če ba dirkače po
klicali na odgovornost, saj pešec
tudi na pločniku m več varen!!
■ POŠTA JE ZDAJ ODPRTA tu
di ob nedeljah: dopoldan od 9.
do 10. ure,, in popoldan od 18. do
19. ure. Ob delavnikih je odprta
od 7. do 20. ure.
■ POPRAVNE IZPITE je prejš
nji četrtek in petek opravljalo v
gimnaziji okoli 100 dijakov. Na
ekonomski šoli, kjer se je prijavilo
za izpite 41 dijakov, v šoli za
zdravstvene delavce (18 dijakov)
so bili pismeni izpiti včeraj, ustme
ni pa so danes. V gimnaziji so po
vedali, da so bili dijaki na splošno
zelo slabo pripravljeni.
B SADJE IN ZELENJAVA je
bila v ponedeljek na trgu mnogo
cenejša zaradi precejšnje konkuren
ce prodajalcev z juga. Čebulo so
prodajali po 200 Sdin kumare za
vlaganje pa 300 Sdin, papriko po
100 Sdin, hruške po 300 Sdin,
grozdje po 200 Sdin, slive po 200
Sdin, jabolka po 160 Sdin, solato
d o 300 Sdin in breskve po 340 Sdin
kilogram.
« GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodile so: Slavka Sitar iz Krista
nove ulice 6 — Aleksandra; Jožefa
Draginc iz Kettejevega drevoreda
42 — Mojca in Marila Miklič z
40 _
Mojco in Marija Miklič a

JUTRI OB OSMIH NA NOVOMEŠKEM STADIONU

Pogovor z zdravnikom

Pričetek farmacevtskih športnih iger
Slavnostni otvoritvi bo prisostvoval tudi pokrovitelj, večkratni evropski in
svetovni prvak v orodni telovadbi Miroslav Cerar — Tri dni bojev za pre
hodni pokal med šestimi ekipami — V nedeljo, 3. septembra ob 15. uri,
nastop slovenske reprezentance v orodni telovadbi na čelu s Cerarjem

bodo_ zmagovalcem podelili na za
ključiti slovesnosti v nedeljo okoli
15. ure, kjer bodo tudi objavili,
kje bodo druge tradicionalne far
macevtske športne igre. Za tem bo
nastopila slovenska • reprezentanca
v orodni telovadbi na čelu s po
kroviteljem prireditve Miroslavom
Cerarjem. Za udeležence in goste
bo potem na Otočcu družabni ve
čer.

O d J. d o 3. se p te m b ra , o ziro m a od ju tr i d o n ed e lje tekmovanje v malem nogometu.
Popoldne ob 17. uri se bodo v ša
b o d o n o vom eška šp o rtn a ig rišč a zased li udeleženci hovskem
klubu na Novem trgu ali
Organizacijski odbor, ki ga
p rv ih š p o rtn ih ig e r delavcev farm ac ev tsk e in d u strije . v šmihelskem internatu pom erili ■ ■ vodi
mg. ph. Boris Andrijanič,
V soboto, 2. septem bra, ■ in štiričlanski odbor iz »Krke«,
E rijavljenaih je o k o li 200 tekm ovalcev iz še stih v ečjih šahisti.
bodo najprej začeli tekmovanje
prirediteljice prvih Iger, sta sl
ju g o slo v an sk ih to v a rn — sa ra je v sk e BO SNALI.JEK, strelci (ob 7.30) v Ločni, nato pa ■■ prizadevala,
da bi se priredib e o g ra jsk e GALENIKA, zag reb šk e JU G O D IETETIK A , ob 9. uri na Loki rokometaši ter ■ tev kar najbolje posrečila in da
dve
uri
kasneje
tudi
odbojkarji.
■
bi
se
udeleženci
ter drugi golju b lja n sk e L E K , lesk o v šk e ZDRAVLJE in novom e Na Pionirjevem kegljišču bo ob
j e m ed kratkotrajnim bivašk e to v a rn e KRKA. še st ek ip se b o v sedm ih šp o rt- 16. uri tekmovanje v kegljanju. V ■■ st
njem v Novem m estu kar najnedeljo, 3. septem bra dopoldne, ■ bolje počutili. Izpolnjena je tu■ndh d isc ip lin ah p o m e rilo za p re h o d n i pokal.
Prve športne igre delavcev far
macevtske industrije bodo slovesno
pričeli ju tri, 1. septem bra ob os
inih na stadionu bratstva in enot-

Solidarnost
pa taka!

nosti ob navzočnosti predsednikov
jugoslovanskih farm acevtskih to
varn in predstavnikov družbeno po
litičnega življenja Novega m esta in
novomeške občine. Pričakujejo, da
se bo otvoritve udeležil tudi po
krovitelj teh iger, večkratni evrop
ski in svetovni prvak v orodni te
lovadbi, Miroslav Cerar.
Po otvoritveni slovesnosti se bo
na dveh igriščih okoli 8.40 pričelo

bodo v telovadnici tekmovali v na
miznem tenisu moški in ženske.
Prehodni pokal in druge nagrade

Planinski tabor v Vratih
V, dolini Vrat, pod severno tri
glavsko steno, je MK pri PZS or
ganizirala planinsko šolo za mla-

Spom ladi se je na
nogom etni
te km i
v
Šm artnem ob Paki ig
ralec krškega Celulozarja poškodoval tako
hudo, da so m u m orali
odrezati nogo v kolenu.
Uprava kluba se je za
pom oč m ladem u igral' jj
cu obrnila na vse klu- '
be I. in II. zvezne lige.
Toda razen Dinama iz
Zagreba, ki je odgovo
ril, da zaradi težkega
finančnega položaja (?)
ne m ore prispevati ni
česar, ni do zdaj od
govoril še nihče. Res
neverjetno: m edtem ko
dajejo klubi težke m i
lijone za nakup igralcev, ne m orejo prispe
vati n iti dinarja za
Rokometaši krškega Partizana so spomladi osvojili
m ladeniča, k i ga je do
v zasavski ligi prvo mesto in si priborili sodelovanje
letela tako huda nesre
v ljubljanski conski ligi. Od leve proti desni: Jan
ča.
kovič, Rudi Iskra, Humar, šu lc in Jelen, čepijo pa
Do zdaj se je pri
Dimc, Levičar in Stane Iskra. (Foto: S. Iskra)
SDK K rško na žiro ra
čunu 615-9-446 nabralo
120.000 S din, k i so jih
aali posam ezniki in uREPUBLIŠKO PRVENSTVO V WATERPOLU
stanove.

CELULOZAR na drugem mestu
otroška
konfekcija
športne
hlačke
ženske kopalke

Jutranjka
KONFEKCIJA • SEVNICA

V Kopru je bilo 19. in 20. avgu
sta republiško prvenstvo v waterpolu, ki so se ga udeležili štirje
klubi: Neptun Celje, Ljubljana,
Koper in Celulozar iz Krškega, ki
se Je prijavil šele naknadno. Re
zultati tekem: Koper : Ljubljana
4:4, Neptun : Celulozar 3:5, Nep
tun : Koper 3:2, Ljubljana : Celu
lozar 5:4, Ljubljana : Neptun 8:3
in Koper : Celulozar 4:4. Prvo
mesto so zasedli v aterpolisti iz
Ljubljane, drugi je bil Celulozar,
tretji Koper in radnji Neptun.
Za Celulozar so igrali: Peter

Premočno je zmagal Igor Slak
Med ekipami je na občinskem strelskem prven
stvu na novem strelišču v Prapročah pri Treb
njem zmagala prva ekipa Trebnjega
V nedeljo, 27. avgusta, je tre
banjska strelska družina, ki im a
ime po narodnem heroju Francu
Kresetu-Cobanu, dobila v Prapročah novo strelišče, ki si ga je že
lela že dolgo časa. Odprl ga je
tov. Franc Krese s tem , da je po
krajšem nagovoru izstrelil prvi
naboj. Za tem je bilo občinsko
prvenstvo v streljanju z m alokali
brsko puško. Med šestim i ekipa
m i, ki so se skoraj 5 u r kosale
m ed seboj, je z veliko razliko
zmagala prva ekipa Trebnjega, za
katero so nastopili: Igor Slak, To
ne Glogovšek, Ferdo Beci in S ta
ne Ponikvar. Druge ekipe so se
uvrstile takole: 2. Trebnje II, 3.
Dob n , 4. m ladinci Trebnjega, 5.
Puščava in 6. Dob II.
Med posamezniki je bil daleč
najboljši Igor Slak, ki je dosegel
214 krogov od 300 možnih. Drugi
tekmovalci ga še zdaleč niso do
segli, saj so imeli: Stane Ponikvar

140, Ivan Lipar 139, Ferdo Becl
137 in Tone Glogovšek 135 krogov.
Zmagovalna ekipa je prejela po
kal predsednika občinske skupšči
ne, najboljši posamezniki pa prak
tične nagrade in diplome.

Kravos, Janez in Andrej Svab,
Franc Hum ar, Vojko Moguša, Du
šan Zlatič, Jure Kroje, Toni šulc
ter Rudi in Stane Iskra. N ajbolj
ši strelec prvenstva je bil Toni
Sulc, ki Je dal 10 golov.

Puc spet prvak
Minilo je zadnje kolo slovenske
ga članskega prvenstva v šahu. Do
zadnjega kola se ni vedelo, kdo
bo novi prvak Slovenije v šahu,
ker so bili za to kar štirje kan
didati (Kržišnik, Puc, Stupica in
Plainnc), Penko je v zadnjem ko
lu igral z Ivičem in igro izgubil,
medtem ko Je Levičar v zadnjem
kolu premagal Longerja.
Rezultati zadnjega kola: Ristič :
Saradjen 0:1, Bratko : Kržišnik
remi, Vošpemik : Bajec remi,
Longer : Levičar 0:1, Šiška : Stu
pica 0:1, Ivič : Penko 1:0, Puc :
Ivačič 1:0, Cuderman : Planinc
remi.
Končni vrstni red prvenstva:
Puc 11, Kržišnik in Stupica 10,5,
Planinc 10, Bajec 9,5, Bratko in
Cuderman 8,5, Ivačič in Saradjen
8, Vošpemik 7,5, Levičar 6,5, Lon
ger in šiška 6, Penko 4,5, Ivič
2,5 in Ristič 2.
JAP

Krčani premagali Novomeščane
Preteklo nedeljo sta se v prven
stveni rokom etni tekm i ljubljanfk® conske lige pomerili ekipi
krškega in novomeškega Partiza
na. Zmagali so domači s 27:22
(18:7).
Krški rokometaši so v prvem
polčasu popolnom a nadigrali No
vomeškega Partizana so zaigrali
slabo pripravljeni. V drugem delu
igre pa so popustili In začeli go
ste podcenjevati, kar bi se Jim

PREDSEDNIKI OBČINSKIH ZVEZ

0 vprašanjih telesne vzgoje

■ cfi želja, da bi srečanje med
■ udeleženci prvih iger postalo
■ tradicionalno.

kmalu maščevalo. Rokometaši no
vomeškega vPrtlzana so zaigrali
precej bolje kot v prvem polčasu
in znižali razliko s 14 na 5 Ko
lov.
T O
Sodnik Peter Simčič lz Brežic je
sodil zelo dobro. Za Krčane so
igrali: Levičar, Kovačič (1), Slam
nik (5), Sulc (3), Hum ar (2), Je
len (3), Stane Iskra (1), Rudi
Tskra (8), AŠič (2), Koman (2) in
Skoberne; za Novomeščane pa:
Perko, šetin a (5), Jaklič (8), Jončič, Jožef, Benčina (2), Gantar,
Seničar in Lozar (7).
Krški rokom etaši se pritožujejo,
da jim blagajna na bazenu po
bere več kot polovico vstopnine.
Veliko gledalcev, ki pride gledat
?0,£0metno
plača vstopnino

dinske vodnike m rekreacijski ta
bor. V obeh izmenah po 10 dni je
bilo 27 članov podm ladka PD »Bo
hor« Senovo, 2 članici PD Brežice
in 2 članici PD »Lisca« Sevnica. 6
članov je uspešno opravilo izpite
za m ladinske vodnike, drugi pa so
se skupaj z njim i udeleževali tur
na Triglav, Škrlatico, Kriške pode
in pod severno triglavsko steno.
Ko je v soboto, 19. avgusta, dol
ga kolona — 105 m ladih planincev
iz vse Slovenije pod vodstvom Vi
da Mesariča in drugih vodnikov —
prispela na vrh Triglava, je bilo
komaj dovolj prostora za vse. Naj
m lajši četrtošolčki so kom aj zmo
gli široke razkorake med klini.
Tudi vzpon na Škrlatico je bil
pravo doživetje. Po dnevni hoji
skozi meglo se je naenkrat poka
zalo sonce in iz m orja megle ped
nami so se dvigali samo najvišji
vrhovi Julijskih alp — Triglav, Ste
nar, Cmir, Razor m še nekateri.
Po turah je ob tabornem ognju
kmalu prešla vsa utrujenost in
mladi planinci iz Zasavja so skle
nili mnogo znanstev z mln/tinn iz
cele Slovenije. Komaj čakajo, da
se spet srečajo kje v gorah.
Planinski zvezi Slovenije gre vsa
zahvala, da je omogočila mladim
planincem tako ceneno taborjenje:
5000 starih dinarjev za 10 dni, za
m ladinske vodnike pa samo 3000
Sdin.
IGOR MAHOVNE

Ekipno prvenstvo
SFRJ v plavanju
Plavalni klub CELULOZAR bo
priredil od nedelje do prihod, tor
ka na bazenu v Krškem ekipno
prvenstvo SFRJ v plavanju — II.
razred. Nastopili bodo: PK Kor
čula, Velež M ostar, POSK Split,
Odred Kiklnda, Medveščak Zagreb,
Ilirija Ljubljana, Rudar Trbovlje
in domači Celulozar.
Trener Celulozarja Niko 2ibret
meni, da bodo domači plavalci to
krat resni kandidati za 3. oz. 4.
mesto. Tekmovanje se bo začelo v
nedeljo ob 17. uri, ob tej uri pa
bodo vsak dan tudi tekme popropozicijah. Moška ekipa domačih
plavalcev bo vložila na tekmah
vse svoje znanje in sile, ženska
ekipa pa je m lada in še nim a do
volj izkušenosti za tako pomemb
na srečanja.

Obarvanost ali pigmentacija človeka takoj zbode v oči.
ker je na koži navadno toliko opazna, da se dobro razlikuje od norm alne kože. čeprav je obarvanje tudi v no*
tranjosti — obarvani so posamezni organi — si bomo skušali predstaviti na tem m estu le tisto obarvanje, ki S8
lahko opazimo na zunaj.
Normalna človeška koža vsebuje barvilo melanin, &
daje barvo očem, lasem in koži. črnci ga im ajo seveda
zelo veliko, rum eni in rdeči ljudje ga imajo spet več ko1
beli. Naloga tega barvila je v tem, da varuje telo pred
preglobokim vplivom ultravijoličastih sončnih žarkov, v
očesni šarenici in drugih očesnih delih pa stvori temnico,
da sploh lahko gledamo.
Sončenje kožo porjavi, ker se pod vplivom sevanja
ultravijoličastih sončnih žarkov tvori melanin. Ker je koža
svetlolasih in rdečelasih ljudi bolj občutljiva, ker ima
normalno manj melanina kot koža rjavolasih in črnolasih,
se m orajo prvi previdneje sončiti, da se ne opečejo.
nekaterih ljudeh se melanin nabere v m anjših ali večjih
lisah na koži; takrat pravimo, da so dobili sončne peg®'
Posamezne obarvane lise na koži vidimo okrog zaceljenih
ran na kračah, okrog zaceljenih opeklin, na posameznih
brazgotinah, pa tudi pri nekaterih boleznih okrog o&
posebno na vekah. Normalno se pri nosečnicah tem neje
obarvajo prsne bradavice in okolica, sredinska črta od
popka navzdol, pojavijo se tudi temnejše maroge po obra
zu, vratu in prsih. Z istim barvilom so obarvana materina
znamenja, ki so lahko večja ali manjša, eno samo ali P8
jih je več. Večinoma rastejo iz njih tudi debele kocine
Temnejše obarvanje kože najdemo pri nevarni Addisono^
bolezni: bolnik postane skoraj temnorjav.
VSakdo je že staknil zaradi udarnine podplutbo. Koža
postane temnomodra, ker proseva skozi kožo v podkožje
izlita kri. Barva se v nekaj dneh začne sprem injati. Obod
podplutbe postane rumen ali rjav, sredina zelenkasto modra, pozneje je vse skupaj rumenorjavo in končno izg*'
ne brez posledic.
Pri m ornarjih, vojakih in še nekaterih poklicih je v
navadi, da si dajo vtetovirati v kožo posebna n e i z b r i s n a
znamenja: od pomanjkljivo oblečenih lepotic do sidra,
letnice rojstva, raznih znamenj in podobno. Nemci so med
preteklo vojno vtetovirali jetnikom v koncentracijskih t3'
boriščih številke v kožo.
Zastrupitev s srebrom ali srebrovimi preparati povzro
ča sivovijoličasto barvo kože. Enako obarvane so dlesniZastrupitev s svincem pa obarva rob dlesni te m n o siv o .
vsa površina ustne votline, večinoma tudi jezik, pa )e
sivkasta. Tudi druga redkejša zastrupljenja povzročaj0
večinoma posebno obarvanje dlesen, ki je značilno 29
zastrupljenje.
Tudi razbarvan je kože, kar pomeni, da barvila spl°h
ni, je takoj opazen pojav. Dokaj pogosta bolezen je v # ’
ligo, kjer se pojavljajo svetlobele pege in Use po obrazi
rokah, stopalih in drugod na koži, se sčasoma večaj 0
in med seboj stekajo ter včasih razširijo po vsem telesu
Tudi lasje in kocine v lisah in pegah so svetlobeli. Drug
pojav je dedni albinizem, bolezen, kjer je npr. šop belih
las, rdeče oči ali pa splošno pom anjkanje barvila;
človek je brezbarven, koža je rdečkasta, ker proseva
kri v drobnih žilicah. Zaradi teda so tudi oči rdeče ^
in bele!
Zlatenica je posledica bolezni, je bolezenski znak. Naj
prej opazimo rumene beločnice, pozneje vse telo; posainf
zni deli so prav lisasto rumeni. Zlatenica nastane zara~j
okvare jeter, ovire v odtoku žolča ali pa zaradi Pazpa^
rdečih krvnih telesc. V vsakem prim eru m ora tako obar
vanega bolnika videti zdravnik, ki ukrepa naprej.
t
Dr. B o ž o O bl**

I I . SLO V EN SK A N O G O M ETN A LIG A — ZAHOD

Dober start dolenjskih nogometašev
Nogometaši Novega mesta In Bele krajine so imeli v nedeljo krst
v II. slovenski nogometni ligi — zahod. V nekoliko slabšem položaju
so bili nogometaši Novega mesta, ki so šli v goste k sedanjemu liga
šu SLOVANU v Ljubljano. Rezultat je več kot zadovoljiv; po vodstvu
v prvem polčasu so domači izenačili na 1:1, kar je nedvomno uspeh
novomeških nogometašev. Upajmo, da jim bo ta uspeh vlil še več
poleta, nikakor pa ne preveč samozavesti!
Belokranjci so na domačem terenu gostili nogometaše iz Tolmina
in jih premagali z 1:0, vendar zasluženo.
Prihodnjo nedeljo igrajo Novomcščani doma z NK Zagorjem, ki
je premagal preteklo nedeljo DK Kamnik s 3:0, k temu pa gredo v
goste Belokranjci.

Slovan - Elan 1:1
Novomeški nogometaši so v prvi
tekm i drugo Slovenske lige zahod
gostovali v Ljubljani pri Slovanu
in osvojili neplanirano točko. V
začetku tekme so Novomeščani za
radi trem e igrali nepovezano, toda
km alu so začeli s hitrim i in ne
varnim i napadi Maksimovič Je po
prekršku močno streljal na gol in
zadel vratnico. 2oga se Je odbila
v polje do Velagiča, ki Jo Je hi
tro poslal v gol.
V drugem polčasu se je igra
um irila. Deset m inut pred koncem
tekme je Slovanov napadalec Po
trata ukanil najboljšega moža na
Igrišču R etlja in rezultat izenačil.

ELAN : JLA 6:1
V četrtek
bratstva in

sta se na stadionu
enotnosti ▼ Novem

m estu v prijateljski nogometni
Izredno pestro in živahno je sameanih občinah da bi natekm i pom erili ekipi novomeške
področje številnih rešenih in šim bralcem pojasnili trenut^
ga Elana in ekipa JLA. Gledalci
nerešenih vprašanj o telesni no stanje in perspektive te- niku prod rokom etnim igriščem. so tokrat gledali zelo slab nogo
vzgoji. Da bi dobili širje od- lesne vzgoje v občini.
—_______ m et. Gole za Elan so dosegli: Macele 3, M rvar 1, Klemenčič 1 in
govore in stališča do pasamezPrihodnji četrtek: odgovarMirkovič 1. Edini gol za goste je
Kaj
se
vsak
tefen
zgodi zabil
nih vprašanj, smo se obrni- ja prof. Jože Glonar, podpredStankov.
li na predsednike občanskih sednik obč. zveze za telesno
Po lepem vremenu je tekmo
pri nas, vam pove
vodil Protič iz Novega m esta.
Tsvez za telesno kulturo v po- kulturo v Novem mestu.
DOLENJSKI LIST!
JAP

20

Obarvanost
človeških tkiv

Tekmo je pred 300 gledalci vo
dil Romih iz Ljubljane. Postavi —
Elan: Retelj, Košir, Murn, Stoja
novič, Turk, Velagič, Macele,
Injac, Mrvar, Maksimovič Klemen
čič. — Slovan: Gomzi, Supan, čečellč, Sokač, K rtalič, Radovan,
Štraus, Radovan 1., Potrata, Coš,
Popovič.
JAP

Prva zmaga
Bele krajine
V I. kolu slovenske conske no
gometne lige — zahod so v čm om -

lju domači igralci p rem agali
storico Tolmina z 1:0. Nog
Bele krajino b i lahko zm agali
z večjo iazliko v golih; če b ljg Z
izkoristiti svojo premoč na i
Edini zadetek je v 70 minuti ^
segel Kopanja.
A'

NK Lončar - NK Velenj6
5:0
Prejšnjo sredo s ta se v
pom erili v prijateljski nogome
tekmi m ladinski moštvi
LONČAR iz Dolenje vasi.
so gostje s 5:0. Za NK
igrali: M erhar, Kopač,
Starc, Derenda, Berkopec,
j
P. Dejak, Zbašnjik, M arinšek » ‘
Dejak; gole pa so dosegli:
šek 2, Zbašnik 2 In Dejak.
V m ladinski podvzezni
»LONCAR« iz Dolenje vasi ^ p
komu trd nasprotnik.

Novomeški atleti v Celju
Minulo soboto In nedeljo Je bilo
v Celju republiško atletsko prven
stvo za člane ta članice, ki so se
ga udeležili tudi novomeški atleti.
Najboljši je bil spet M arjan Spilar,
ki Je vrgel kopje 64,76 m in zase
del prvo m esto. Njegov učenec
Branko Suhi je vrgel kopje 53,41
m etra. M arjan Potrč Je skočil v
višino samo 1.75 m in ni ponovil
rezultata, ki ga je dosegel na zad
njem tekm ovanju. Mladi Anton Ko
vač Je pretekel 1500 m v 4 m inutah,
20 sekundah in 2 desetinkah. To Je
sicer nekoliko slabše od njegovega
osebnega rekorda, toda če bo m ar

ljivo treniral, tudi uspehi
izostali. Na prvenstvu je **r '&0'
še Jože Smodej, ki je vrg®
glo 11,29 m.
Od članic se prvenstva n*
žila nobena novomeška
^ iJ9
K atja in Danica Močnik ter
Bratkovič so poškodovane.
Novomeški atleti bodo ^ rufltfk
stopili še na četveroboju
ske, Prim orske, Zasavja ‘JJ rep
ske, ki bo v Trbovljah ^ erjctr!,
zentanco Dolenjske bodo
tekmovali tudi atleti Iz
j.
In Črnomlja.

Vozni red posebnih
avtobusov za borce
Gubčeve brigade
Na proslavo Gubčeve brigade bosta 3. septem bra
vozila dva avtobusa avtobusnega podjetja Gorjanci
iz Novega m esta na Trebelno in v Mokronog. Po
sebna avtobusa sta nam enjena za udeležence pro
slave.
O d h o d avtobusa iz Novega m esta na Trebelno:
čez Dol. Toplice,
Žužem berk:

iz Novega m esta
K andija
Brod
Srebrniče
Volavče
Jurka vas
Vavta vas
Rum anja vas
Gradišče
Dol. Toplice
Podturn
Podhosta
Loška vas
Soteska
Koti
.
Dvor
Žužemberk
Dobrava
Dobrnič
Knežja vas
Občine
Velika Loka
Trebnje
Brezovica
Mirna
Dob-Rakovneik
Bistrica
Mokronog
Trebelno

5,25
5,28
5,30
5,32
5,33
5,37
5,40
5,42
5,43
5,45
5,48
5,51
5,53
5,55
6,00
6,05
6,12
6,22
6,30
6,35
6,45
6,50
7,00
7,05
7,10
7,13
7,15
7,20
7,35

čez Šentjernej, Šmarjeto:
iz Novega m esta
5,30
Kandija
5,32
žabja vas
5,33
Mali Slatnik
5,35
Ratež-Brusnice
5,45
Mokro polje
5,50
Gradišče
5,53
Maharovec
5,55
Vrh
5,57
Šentjernej
6,00
Groblje
6,02
Prekopa
6,05
Dobe
6,07
Kostanjevica
6,10
Zameško
6,25
Dobrava
6,30
Škocijan
6,40
Zbure
6,50
šm arjeta
6,55
Zbure
7,05
Male Poljane
7,10
Dolnje Lakence
7,12
Gornje Lakence
7,15
Mokronog
7,20
Trebelno
7,35

KAJ BI VI STORILI V TEM PRIMERU? Poznate ljudi na tej fotografiji? Zbrali so se, da bi
pretehtali. . . Kaj? — BITI ALI NE BITI?! Kdaj? Kje? Zakaj? Vsi odgovori v prihodnji šte
vilki! (Foto: M. Moškon)
PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Morajo res vsi kupovati nove knjige?
Cez nekaj dni se bodo spet
oglasili šolski zvonci. Za za
četek pouka. Razredi bodo
oživeli. Pričele se bodo skrbi.
Skrb za šolske knjige ni za
dnja. Nove so drage, pa tudi
kupiti se jih ne da vedno. Di
jaki, predvsem tisti iz manj
premožnih družin, jih bodo
težko kupili. Stare knjige bi
dobili ceneje. Na srečo so uč
ni načrti že toliko ustaljeni,
da se za isti razred lahko ra

bi več let ista knjiga. Kdor
Sejme šolskih knjig pa bi Ce s tern nimamo izkušenj,
razred konča, je ne potrebuje lahko prirejali tudi v vseh velja vseeno poskusiti,
več. Proda jo, ali pa tudi ne. drugih občinskih središčih.
(iz)
Včasih je bilo v navadi, da
so dijaki prodajali stare šol
ske knjige v začetku novega
Ob 19. uri istega dne odpeljeta avtobusa udele
šolskega leta pred šolskim
žence proslave v obratni sm eri proti Novemu mestu.
poslopjem. V Ljubljani, Mari
Oba avtobusa bosta ob 8,30 odpeljala udeležence
boru in še kje je to še danes
proslave iz Trebnjega na Trebelno. Eventuelni
v navadi. Temu rečejo sejem
starih šolskih knjig.
ostali prevozi bodo določeni po potrebi.
Srednje in 'druge šole ima
Prevozi iz Trebnjega na Trebelno in obratno so
ZELJNATA JUHA
mo tudi v Novem mestu. Tu
brezplačni.
di tu bi se dobile stare šolske
P rip ra v i m eso in vso zelenjavo za n avad no go
knjige. Bi bilo odveč, če bi
v ejo ju h o te r p u sti, d a zavre. S k u h aj p o te m n a p o lo 
prodajo organizirali, recimo
vici ju h e glavico svežega, n a k rp ice zrezaneg a ze lja
pred gimnazijo? Saj nihče ne
in n a m a jh n e kock e zrezaneg a k ro m p irja . K o je vse
trdi, da dijakom ostajajo knji
k uh ano , odcedi še d ru g o ju h o od m e sa k tisti, ▼ k a 
ge, da jih kam nalagajo, da
te ri se je k u h alo zelje in jo m alo p o p o p raj.
jih uničujejo. Seveda jih di
BORŠČ
jaki kupujejo od starejših vr
stnikov, kar je povsem razum
D eni v tr ilitrs k i lonec Va kg govedine, n alij vode,
Na zborovanje v Mokronog bo V. In VI. 2el. postaja
Za prevoz borcev Gubčeve
ljivo. Marsikdo pa le ne ve,
vozili iz naslednjih krajev av
Mokronog
13.05
osoli in d aj k u h at. P o seb ej p ra ž i n a m a sti ali k u r ji
brigade in drugih udeležen do
tobusi ob:
Mokronog
13.15
kje bi dobil knjige za višji
m a sti dve sre d n ji d o b ro zrezan i rd eči pesi, d v a m a jh 
cev na proslavo ob 25. letnici
(dva avtobusa bosta več razred. Temu bi bil zelo prav
n a ko sa k o ren ja , d v a d eb ela p e tršilja , sre d n jo čebu
I. Rdeči kal
12.00
ustanovitve IV. SNOUB, ki
krat prepeljala udeležen
Knežja vas
12.30
ce proslave, ki bodo pri takle sejem. Ne le zato, da bi
lo in vse d ro b n o zrezano p o tre si z m alo m oke. P raži
bo v nedeljo, 3.9.1967 ob
sil v Mokronog s poseb knjigo dobil, bolj zato, da bi
ne več k ak o r 10 m in u t. K o ju h a že n ek aj ča sa vre,
9. uri na Trebelnem, in na
nim
vlakom).
n . Dobrnič
12.10
jo dobil poceni. Menda res
stre s i opraženo zelenjavo v ju h o in k u h aj p o l u re.
veliko zborovanje, ki bo iste
III. Čatež
12.00
ni
treba
vsem
kupovati
novih
P o tem p rid en i še č e tr t k ilo g ram a su h eg a sv in jsk eg a
■ VOZNI RED POSEBNE
ga dne v Mokronogu ob 14.
Račje selo
12.30
GA VLAKA, ki bo vozil v ne knjig.
m esa, n a koščke zrezan ega zelja, p o l glave, dv a n a
uri, bo na voljo dovolj po
Hudeje
12.35
deljo, 3.9.1967:
kocke zrezana k ro m p irja , en o d o dve žlici p ara d iž 
sebnih avtobusov in še pose
IV. Gor. Ponikve
12.15
n ika. V se n a j v re še u ro . K o d eliš ju h o p o k ro žn ik ih ,
ben vlak.
Odhod iz Trebnjega ob
Dol. Nemška vas 12.20
p rid e n i n a v sak k ro žn ik p o l žlice k isle sm etan e.
Rodine
12.30
12.20 — vlaik; se bo ustavljal
VOZNI RED POSEBNIH
na vseh železniških postajah,
PERUTNINA V OBARI
AVTOBUSOV:
II. In IV. Trebnje
13.00
v Mokronog pa bo prišel ob
Gomila
13.10
O snaženega p iščan ca (a li ko ko š ali ra c o itd .) ra z 
Iz spodaj naštetih krajev
Mirna
13.15
13.05.
reži n a p rim e rn e ko ščk e in ga p rista v i v lo n cu vode,
Slovenska vas
13.20
bodo vozili posebni avtobusi
Bistrica
13.30
k a te ri si p rid a la : rd ečeg a k o ren čk a, p e te ršilja , zele
Odhod iz Mokronoga ob
na Trebelno oz. v Mokronog
Puščava
13.30
ne, p retlač en e g a p a ra d ižn ik a in n a kocke zrezan ega
19. uri — postanek na vseh
(navajamo kraj odhoda avto
Mokronog
13.40
k ro m p irja te r soli. K o je m eso m ehk o k u h an o , n a 
(dva avtobusa)
postajah do Trebnjega.
busa in uro):
p ra v i v kozici p rež g an je in v anj p rev id n o vlij m a lo
SPREJEMA
I. In III. Šentrupert
13.15
Trebnje
8.00
Avtobusi se bodo vračali iz
ju he. P otem p re tre s i p režg an je v lonec in p rid e n i
Žel. postaja
Mirna
8.15
IN ODDAJA
Mokronoga ob 18. uri.
Mokronog
13.25
m a ja ro n a , p o p ra in k isa te r p u s ti še n ek o lik o p ro 
Slovenska vas
8.20
Mokronog
13.35
Mokronog
8.30
v reti. N ek ateri dev ajo v p režg an je tu d i m alo d ro b tin .
VAŠE
ŽELJE
VABLJENI!
(dva
avtobusa)
Trebelno
8.45

Kuharske bukvice

ME S N E JUHE

Vozni red posebnih avtobusov
in posebnega vlaka

» ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦

an

Dr. ŽELJKO ŠRIBAR:

stro k o v n e pom oči p ri n as sk o od začetk a p erila, oziro m a le
ra j ni. V ečina poro do v p o te k a n ek aj dni po ko nčan em p e r lu .
v p o ro d n išn ici, k je r s ta vedno Po K n aus — O ginovi te o riji so
n a vo ljo b ab ica in p o ro d n iča r. to ed in i p lo d n i dnevi. Ja jče ce
S te m je u m rljiv o st in obole p o tu je po ja jce v o d u p ro ti m a
te rn ici. Ce so v te m času v
lo st d ojen čko v n ezn atn a.
K lju b tem u opaža-mo, d a se nožnico vnesena m o šk a sem annosečnice še p rem alo zatek ajo čeca, p o tu je jo le-ta iz nožnice
n o stjo . P o ro d n ič a rji se u k v ar v po sv eto valn ice v času noseč skozi m a tern ic o v ja jce v o d in
ja jo tu d i s p la n ira n je m d ru ži n o sti, saj b i z red n im i p reg le zd ru žitv e ja jč e c a (ženske sp ol
ne, za k a r b i b il m o rd a bolj di lah k o p rep reč ili sk o ra j vse ne cfelice) in sem enčeca (m oš
p o k lican so cialn i delavec. To p riro je n e bolezni in s te m še k e sp oln e celice). K al novega
d a v c a rstv u ro js tv a je vse p o  b o lj znižali u m rljiv o st n o v oro  ž iv lje n ja p o tu je iz ja jce v o d a v
vezano. V em o, d a želena n o  jenčkov.
m a tern ic o , k je r se vgnezdi in
se čn o st p ra v iln e je p o tek a, po
M im ogrede n aj om enim , d a se razv ija. S te m n asto p i n o 
ro d je la žji in ženo o sreču je. je še v m nogih p red e lih n aše s e č n o s t .
M ladi ro d ra s te v zd rav em in d ržave k om aj 10 odst. stro k o v 
P ri o p lod itvi p risp ev a žen
srečn em d ru žin sk em
oko lju, n o vodenih p orodov, zato je
sk o spolovilo le eno ja jč n o
k a r je k o ristn o za posam ezni ta m
u m rljiv o st in obo lelost celico, m edtem ko m oško spo
k a k o t za dru žbo .
n o vo rojen čko v p re c e jšn ja . P ri
S lovensko p o ro d n ištv o im a p o m n iti m o ram , d a so razen lovilo izprazn i v nožnico več
že sk o ra j d v esto letn o tra d ic ijo ; p o ro d n iča rjev k zdravem u n a s to m ilijo no v sem enčic, če
ta k o dolgo im am o n am re č že ra šč a ju v veliki m eri p rip o  p ra v oplodi ja jče ce le en a s a 
m a sem enčica, vse d ru g e p a
n am re č b a b išk a šolo. R azen m ogli o tro šk i zdrav nik i.
številčno veliko p risp e v a jo k
babic, k i so se v začetk u sam e
oploditvi. V em o n am reč, d a
u k v a rja le s p o ro d n ištv o m , sm o
V
d o b i p lo d n o sti se vsakzn ižan je sem enčic, čeravno še
im eli že te d a j nekfij zd rav n i m esec ro d ila p rip ra v lja jo n a
kov, k i so se p rič e li p o sv ečati n o sečn o st. V k o lik o r ne p rid e d osega sto m ilijon ov , onem o
zgolj p o ro d n ištv u . D anes im a do oploditve, je vsa p rip ra v a goči oploditev.
m o že širo m po S loveniji šte zam an in n a sto p i m esečn a čiT ako v m o šk i k o t v ženski
vilne p o ro d n ič a rje in p o ro d n iš šča. O b ičajn o d o zo ri v ja jč n i sp o ln i celici je n e š te to d ed n ih
nice. S lo v en ija so d i m ed tis te k u eno jajčece, le v časih po zasnov. O tro k jih d o bi to čn o
dežele n a sv etu, k je r je p o ro d  d v a ali več. T o se zgodi p ra v i polovico od m a te re in polovi
n ištv o n a višku. P o ro d a b re z lo m a 10 — 11 d an , rač u n an o co o d o četa. V živ lje n ju p a

N osečnost
N ajv ečjo d o to sv o jem u o tro 
k u d a tis ta m a ti, k i ro d i zd ra
vega o tro k a , sa j vem o, d a je
z d ra v je sre č a in n a j v ečje bo
g astvo. O d sp o č e tja d a lje m o
ram o sk rb e ti za zd ra v je nove
ga b itja ; po m em bno je tu d i
d ejstv o , d a s ta oče in m a ti te 
lesno in d u ševn a zdrava, še
p o seb no p a m o ra jo b iti zdrava
rod ila.
P rav ilen razvoj v m a tern ic i
om ogoča p rav ilen p o ro d in
zd rav a o tro šk a leta, to p a
h k ra ti za g o ta v lja n a d a ljn ji raz
voj in zd rav o živ ljen je do vi
so k e sta ro s ti.
D anes znam o ženam že m a r
sik aj sv eto v ati za p rav ilen po
te k n o sečn o sti. R azen te naloge
je sod o bn o p o ro d n ištv o m očno
razm ah n ilo sv o je delo. V časih
so se u k v a rja li sam o s p o ro 
di, d an es p a sk rb e p o ro d n ič a rji
tu d i za p o te k n o sečn o sti in ce
lo za zd ra v je ro d il p re d noseč

m

(1)

p rid e jo do izraza sam o n ek a
te re , d ru g e p a se p re k rite p re 
n a š a jo iz ro d a v rod . T ak o je
lah k o o tro k po d o b en sam o m a
te ri, čeravn o im a v seb i rav n o
to lik o zasnov o d o četa, a n i
so p rišle do izraza; le-te se la h 
ko p o ja v ijo p ri k a sn e jših p o 
tom cih. K o t vidim o, so n ek a
te re d edn e zasnove p rev la d u 
joče, d ru g e p a p rik rite .
Z anim ivo je n asled stv o sp o 
la. V saka ženska sp o ln a celica
im a zasnovo sam o za ženski
spol, izm ed m ilijo n sk ih m o 
šk ih sp o ln ih celic p a im a en a
polovica sam o zasnovo za žen
sk i sp o l in d ru g a po lo vica za
rpoški spol. č e o p lo d i ja jče ce
tristo sem enčece, k i im a zasno
vo za ženski spol, n a sta n e de
k lica — sp o jih s ta se ob e za
snovi za ženski spo l. K ad a r
p a oplodi ja jč e c e tistjo se 
m enčece, k i im a zasnovo za
m o šk i spol, n a sta n e deček, k e r
s ta se sp o jili en a žensk a in
en a m o šk a zasnova. T o rej —

■

ženski
ženski
■ m oški
ženska
snova.

spol: spojeni dve
zasnovi;
spol: spojena ena
in ena m oška za

EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA oddelek za odrasle v Novem mestu
bo s p r e j e m a l a

Solidno in po zmernih
cenah opravljam vsa

prošnje za

VPIS v 1. letnik oddelka
za odrasle
do 10. septem bra 1967. Prošnja m ora biti kolkovana z 0,50'N din in ji je treba priložiti
zadnje šolsko spričevalo in izpisek iz rojstne
matične knjige.
Prvi sestanek na novo vpisanih slušateljev bo v po
nedeljek, 11. septem bra 1967, ob 16. uri v šolskih
prostorih.
Pouk v ostalih razredih na oddelku za odrasle v No
vem m estu se bo začel v torek, 12. septem bra 1967,
ob 16. uri.
RAVNATELJSTVO

izolacijska dela
centralnih kurjav

RAČUNOVODSTVOM!

ter drugih objektov.

Uprava Dolenjskega
lista ponovno prosi
računovodstva delov
nih organizacij, ki še
niso poravnale raču
nov za objavljene raz
pise, objave in re
klamne oglase, naj
takoj nakažejo denar.
Zaradi dolžnikov, ki
nam trenutno dolgu
jejo skoraj 10 milijo
nov Sdin, ne moremo
izpolniti svojih obvez
nosti do tiskarne DE
LO v Ljubljani in do
drugih
dobaviteljev.
Tako neredno poslo
vanje ovira normalno
izhajanje tednika. Za
to pozivamo vse dolž
nike, naj takoj porav
najo vse svoje obvez
nosti do domačega
pokrajinskega tedni
ka.
Uprava Dol. lista

Naročila pošljite na na:
slov: FERDINAND KLAD
NIK, Izolacija, Prešernov
trg 16 — Novo mesto.
3e

Komisija za delovna razm erja

priporočam!

VSE VRSTE

»N 0 V O T E H N E«

betonskih zidakov

NOVO MESTO

ter
strešno opeko

razpisuj e
prosto delovno mesto

izdelujemo po ugodni

SKLADIŠČNEGA DELAVCA

b e Ž , u k , g r i l , poIjane 17, Dol. Toplice.
Material dostavljamo tudi
na dom.

V SKLADIŠČU NA DEBELO V BUČNI VASI.
Prošnje sprejem a splošni sektor podjetja do 2. septem bra 1967.

R'
V SE M K
NE

VOLKSVVAGEN

O g la šu jte
v DL!

K

Avto podrl otroka
25. avgusta ob 13.30 je v Ribnici
pred hišo St. 15 avto podrl otroka.
Avtomobilist Marjan Tanko je
peljal po cesti precej hitro, ko mu
je pred avto skočil otrok B. K.
Avto ga je zadel in odbil nad 8 m
daleč. Otroka so prepeljali v ljub
ljansko bolniSnico, na Avto pa je
za 200 Ndin škode.

Vinjena motorista
27. avgusta ob 22. uri so na cesti
Kočevje—Stara cerkev skušali mi
ličniki ustaviti motorista Jožeta
Račkega iz Stare cerkve. Motorist
jim je ušel, a so ga kmalu dohi
teli. Ugotovili so, da je vozil vi
njen, zato so mu odvzeli vozniško
dovoljenje.
Isti večer ob 23.30 so miličniki
ustavili v Kočevju še motorista
Marjana Skočibušiča, ki je vozil
cik-cak. Preizkus z elkoskopom Je
tudi pri njem pokazal, da je vi
njen, zato so mu odvzeli vozniško
dovoljenje.
Voznikov, ki varijo vinjeni, je v
kočevski občini kar precej, zato so
miličniki zaostrili kontrolo.

Hudo trčenje
23. avgusta ob 10.30 se je na
oesti v vasi Breg pri Ribnici zgo
dila huda nesreča. Janez Centa, ki
je vozil tovornjak ribniške »Komu
nale«, je na nepreglednem ovinku
prehitveal vprežni voz. Prav takrat
je pripeljal nasproti z osebnim
avtom Anton Zidar iz Ljubljane.
Pri trčenju sta bila lažje poškodo
vana Zidar in njegov sopotnik, na
obeh vozilih pa je za 15.000 Ndin
škode.

Na cesto je pritekel
deček
20. avgusta je okoli 14. ure mo
torist Alojz Strucelj iz Gribelj
podrl na tla 5-letnega Dušana Adlešiča iz Adlešič. V križišču pri Ma
lih selih je deček nenadoma prite
kel na cesto in zadel v motor. Zlo-

Tudi prijatelji,
delovni tovariši in znanci
bi radi izkazali poslednjo čast Vašemu um r
lemu svojcu. Ne pozabite zato, prosimo,
obvestiti krog Vaših znancev z osmrtnico v

DOLENJSKEM
.............

Osmrtnice in zahvale v obliki osmrtnic objavljamo
po znižani ceni. Osmrtnica v tej velikosti stane

Posredujemo prodajo vseh tipov vozil VW

Cene izredne in najnižje:
VW
VW
VW

1200
1300
1500

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

DM
DM
DM

3 .7 8 0
4 .3 7 0
4 .5 4 0

V najkrajšem času servis za vsa vozila
VOLKSVVAGEN v lastnih delavnicah.

AVTO-SERVIS
..PIONIR"

110.- Ndin.

Tovarna nalivnih peres, kemičnih
svinčnikov in plastičnih izdelkov

in carina ter prometni davki

Vsa pojasnila
in ponudbe pri

LISTU

Novo mesto,
Kettejev drevo
red 37, telefon:
21-243 in 21-060.

E M I — MIRNA
na Dolenjskem
pošilja za občinski praznik iskrena voščila
ter priporoča svoje izdelke!

mil sa je nogo in se poškodoval,
zato so ga odpeljali v novomeško
bolnišnic«.

Hudo trčenje
brez telesnih poškodb
21. avgusta dopoldne se je Ivan
čuvajda iz Ljubljane peljal z
avtom proti Zagrebu. Pri Benečiji
je prehiteval neki avtomobil, toda
ko je bdi že mimo, vendar še na
sredi ceste, je nasproti pripeljal
avto zastava 1300, ki ga je prav
tedaj nameraval prehiteti Italijan
Torchio iz Torina, čuvaj da in Ita
lijan sta se znašla nenadoma oba
na sredi ceste in silovito udarila
skupaj, tako da ju Je odbilo vsa
kega na svojo stran. Kljub hude
mu trčenju pa ni bilo telesnih po
škodb, na avtomobilih pa je za več
kot 11.000 Ndin škode.

Nenadoma je padel
z voza
Feliks Stupar z Vinkovega vrha
je 23. avgusta proti večeru peljal s
konjsko vprego skozi Žužemberk.
Kar naenkrat pa je padel z voza
in si zelo močno poškodoval hrbte
nico.
Takoj so ga prepeljali v
novomeško bolnišnico.

Po levi je pripeljal
z mopedom
Darko Komljanec iz Zloganja se
je 24. 8. peljal * motorjem iz
Škocjana proti Hrastuljam, ko mu
je naproti po levi strani pripeljal
Prane Štrk iz Hrastulj. Štrk je za
peljal v Komljančev motor in pa
del tako močno, da so morali hudo
poškodovanega odpeljati v bolniš
nico. Na obeh vozilih je za 1.500
Ndinarjev škode

Lasten avto
ga je podrl
V Griču pri Dobličah se je 24. 8.
pripetila prometna nesreča Jožetu
Klavši iz Studenca pri Ljubljani.
Klavša je ustavil svoj avtomobil in
izstopil, da bi se prepričal, če je
na pravi pc^i. Nenadoma pa ga je
sopotnik Franc Jakič opozoril, da
se avtomobil premika. Voznik je
takoj priskočil in skušal avto zadr
žati, toda bil je prešibak. Lasten
avto ga je podrl in porinil v
grapo ob cesti, vozilo pa se je
ustavilo ob drevesu. Voznik Klavša
se je močno poškodoval, škoda pa
znaša 800 Ndin

Spet smrt ob prehiteva
nju kolone
Na avtomobilski cesti pri Hmeljčiču se je 27. 8. ob 12.05 zgodila
prometna nesreča, v kateri je izgu
bil življenje 50 letni Anton Gričar
iz Dol. Nemške vasi. Mariborčan
Josip Kos se je po cesti peljal z
avtom, dohitel 'kolono avtomobilov
in jo začel prehitevati, ko se je
naproti pripeljal z mopedom Anton
Gričar. Avtomobil je zadel mope
dista in ga zbil na tla. Obležal je s
tako hudimi poškodbami, da je že
med prevozom v bolnišnico umrl.
Na avtomobilu in mopedu pa je za
6.800 Ndin škode.

Otrok je skočil
pred avto
Kikelj Jože iz Ljubljane se je 27.
8. dopoldne peljal z osebnim avto
mobilom skozi Ivanjo vas, ko je
nepričakovano skočil na cesto 5-letni Jože Župančič Avtomobilst je
zbil dečka na tla. Zaradi pretresa
možgan so ga odpeljali v bolniš
nico.

Bila ]e utrujena

3 nagradna potovanja po Jugoslaviji

Iddija Popek Iz Zagreba se je 28.
8. vozila z osebnim avtomobilom
iz Ljubljane proti domu. Pri vasi
Podboršt pa je zaradi utrujenosti in
neizkušenosti zapeljala s ceste in se
prevrnila na travnik, škode Je za
več kot 4000 Ndin .

BREŽIŠKA
KRONIKA NESREČ

je namenila

DOLENJSKA BANKA IN HRANILNICA
Novo mesto
svojim varčevalcem v letu turizma
2reb bo dodelil nagrade varčevalcem, ki bodo od 1. aprila do 31. avgu
sta 1967 na novo vložili ali povečali svojo vlogo za 1.000 Ndin —
Pri žrebanju bodo sodelovali varčevalci vseh vrst hranilnih vlog.

f

□
□
□

Izžrebanci si bodo od 15. do 19. septembra 1967
ogledali Plitvice, Zadar, Split, Mostar, Sarajevo,
Jajce, Banja Luko in Otočec.

Vloge sprejemajo vse poslovne enote DOLENJSKE
BANKE IN HRANILNICE NOVO MESTO ter vse pošte
na njenem območju!

POSEBNA UGODNOST: zvišane obrestne mere po 1. avgustu 1967 od 6,50% do 8%

Pretekli teden so se ponesrečili
bi iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:
Anton Jankovič, mizar iz Krške
vasi, Je padel z motorjem in si
poškodoval obraz; Jura Kenda, ga
silec iz Podvrha, je padel s kole
som in si poškodoval obraz; Anto
nija Dežniar, upokojenka iz Zagre
ba, je padla na poti in si zlomila
levo nogo; Fani Drstvenšek, gospo
dinja iz Sevnice, je padla na poti
in si zlomila levo nogo; Andrej
Prišel, vnuk kmeta iz Ponikve,
je padel pod voz in si zlomil de
sno nogo; Boris Hercog, sin dedavca Iz Tuhinja, se je opekel z oglem po levi roki; Andrija Kono5, upokojenec iz Galgovega- je
padel z voza ln sl poškodoval de
sno stopalo; Rudolf Pavuna, kmet
iz Pologov, Je padel z voza in sl
poškodoval prsni koš; Anastazija
Vlašič, gospodinja iz Strmca, J®
padla na vrtu In si poškodovala de
sni kolk; Milica Brlič, žena upoko
jenca iz Jesenic na Dol., je padla
na dvorišču in si poškodovala de
sni kolk; Mihelin Franc, kmet iz
Stare vasi. Je padel z lestve in »
poškodoval glavo, desno roko v*
levo nogo; Josipa šafar, žena krni
ta iz Movrače, Je padla s hleva in
sl poškodovala desna rebra.

S

Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-2J-227!

Mrlič v opuščenem
rudniškem kopu

Vedno več mladih krivolovcev

22. avgusta o d 15.30 so naš
li v opuščenem površinskem
kopu ru dnika rjavega prem o
ga K očevje m rtvo 77-letno Iva
no Meglič iz šalk e vasi 99 b.
Pokojnico so pogrešali od 19.
avgusta. Z dravniki so ugoto
vili, d a jo je zadela srčn a kap.
Pokojnica, k i je rad a pila, se
je skušala p red dvem a m ese
cem a u to p iti

Otrok lovil ribe ob 22. uri sredi mesta in s tem napravil tri prekrške —
Pionirji in mladinci lahko dobe dovoljenje za ribolov med počitnicami ali
za vse leto
vi V K očevju in sploh ob Rin^ je vedno več m ladih k ri
volovcev, k i love ribe. S tarši
bi m orali bolj varovati svoje
°troke, ki zahajajo na kazni78 pota krivolovstva, razen
tega pa so lahko kaznovani tu& starši. R ibiški p red p isi n a
mreč določajo, da je lahko
vs^k, ki lovi rib e brez do
j e n j a , kaznovan z zapo
rom do 30 dni ali z občut
no denarno kaznijo.

Kdaj asfalt
na cesti
Krško-Brežice?

š e en k rat h u jši prek ršek
p a naredi, kidor lovi rib e po
noči brez dovoljenja. P red
k ratk im je dobil neki ribič
o tro k a, ki je lovil rib e ob 22.
u ri in to sredi K očevja — k ar
z m ostu p ri tržnici! Ze po
odloku o javnem red u in
m iru bi m oral b iti o tro k ob
tej u ri dom a.
V endar p a rib išk a družina
om ogoča m ladim , ki so nav
dušeni ribiči, da love ribe
zakonito, brez strah u , d a bo
do kaznovani. S olarji lahko
dobe sam o za 10 N din do
voljenje za ribolov m ed p o 
čitnicam i. Taikrat lahko love
sam i, v sprem stvu staršev ali
pa ribiča. M ladinci, ki jim
rib išk a žilica ne da m iru,
lahko love vse leto v sprem 
stvu ribiča, če se vpišejo v
m ladinsko sekcijo p ri ribiški
družini. L etna članarina je
50 N din.

Mladoletna tatica
22. avgusta

m ed 10. in 11.

Pretep v Dol. Suhadolu
Košmrljjeva je im ela denar
spravljen v k uv erti v k u hin j
sk i kredenci. V k u v erti je b i
lo ta k ra t 1960 N din, vendar
ni ves zginil.
S um ijo, d a je denar vzela
16. do 18-letna M .B ., k i je NEPREVIDNOST, NAGLICA, LAHKOMISELNOST? —
p rišla v R etje nekje od B re Morda nič od tega, m orda eno ali drugo, m orda tudi
stanice. M ladoletnica, k i se vse hkrati, le da se je tokrat končalo sam o s prese
in s podobnim , je p rišla v
R etje z nekim m oškim . V Retja h se je ponujala, d a b i ve-

kano ustnico m otorista in s precej polom ljenim m o
torjem ter odrgnjenim avtom obilom . Kar berite kro
niko nesreč! Kom ur se ne ljub i več živeti, si lahko s
»prom etno nesrečo« hitro p oišče pot v »večna lo
višča« . . .

27. avgusta sta se na vaški poti
v Dol. Suhadolu srečala 59-lemi
Janez Gorjanc in 36-letni Janez
Gorjanc. Ker sta ta dan ne
kaj pila in se kregala, je 59-letnl
Gorjanc z nožem zabodel starejše
ga soim enjaka tako močno, da so
m orali odpeljati v novomeško bol
nico, k jer so ga operirali. Zadevo
raziskuje Postaja milice v Novem
m estu.

Prehitro je vozil
22. avgusta popoldne se je peljal
z osebnim avtom obilom iz Tržišča
p roti Krm elju voznik Jurij Lipov
šek iz Mokronoga. Zaradi nepri
m erne hitrosti je zadel v betonšiko
ograjo m ostu. Na avtom obilu je za
okrog 2500 Ndin škode

Ljubi vožnje s tujimi avtomobili

Gorel je kombi
M ožnosti za ribolov brez
V servisni delavnici JMV ob
stra h u p red kaznijo to rej so.
cesti v Novem m estu se
S tarši naj jih upoštevajo, ker Karlovški
je 23. 8. popoldne vžgal kombi. Franc Lesar iz Ribnice se je letos izposodil že avtobus, ^osebni avto in
Tov. urednik!
se bodo tako izognili kaznim , Delavec, ki je opravljal servis na
vozilu, ni izpraznil goriva, zato tovornjak. Prva dva je karamboliral, pri tretjem pa je šlo že vse po sreči
Republiška cesta II. reda, p a tu d i njihov o tro k p ri ri je izhlapevalo in se ob iskri vžga
** se vije od Krškega proti bolovu ne bo im el občutka, lo. Ugotovili so za okoli 9000 Ndin
Franc L esar iz R ibnice je to k ra t tovornjak P etra Sobar peljal, verjetno do L jubljane
škode.
Brežicam po levem bregu Sa- da krade.
postal
znan zaradi voženj s ja, v G orenji vasi izpred Klu- in nazaj, to k rat že brez k a 
je v zelo slabem stanju,
tujim
i
vozili.
Ze pozim i je nove hiše. Z njim se Je od- ram bola.
cesti je jam a pri jam i. Ob
vzel
n
a
parkirnem
p ro sto ru
Snhem vremenu dvigajo avto
v R ibnici avtobus, se z njim
mobili velike oblake prahu,
vozil, ga karam bo liral in p ri
fofco da im ajo občani naselij
peljal nazaj na p ark irn i p ro 
*tori grad jn Dolenja vas cel
28. avgusta so se oglasili močno p retirali. Iz šale na stor. T ak rat m u Je občinsko
ari zaprta okna in ne moresodišče prisodilo 6 mesecev
J0 zračiti stanovanj. Ne vem, v našem u redništvu Stane Pe veseličnem p ro sto ru se je
zapora, Vrhovno sodišče SRS
Sakaj te ceste še niso asfalti- tek, Janez Bolha, F ranc He razvilo neokusno govoričenje pa je kazen znižalo na globo
in
netočno
pisanje.
nigm
an
in
P
rane
B
olha,
vsi
TQti- Res je, da na n jej ni bilo
500 Ndin.
Vetilco prom etnih nesreč, toda iz G oriče vasi p ri R ibnici.
Radi bi še povedali, da nih
V noči iz 6. n a 7. ju lij si
nzar čakamo nanje? Cesta je P rišli so se pritožit, da vest če ni K luna vlačil po tleh,
17.55 VEČNI LEDENIKI — fran
NEDELJA, 3. SEPTEMBRA
f o prom etna; po njej vozijo v D olenjskem listu p a dne saj je šel že drugi dan v Je v R ibnici spet sposodil 8.25 POROČILA (Ljubljana)
coski film (Ljubljana)
osebni
avto
nekega
trgovske
K JE IN KAKO V SO
tovornjaki papir iz tovarne ce- 17.8.1967 »Mučili so človeka« gozd n a delo. Res p a je, da
8.30 DOPOLDANSKI FILM (Ljub 18.15 KAM,
BOTO IN NEDELJO? (Ljub
ga
potnika,
se
z
njim
odpeljal
ljana)
u^°2e, precej pa je tudi dela- ni resnična, prav tako pa, da je na veseličnem p ro sto ru
ljana)
p ro ti L jubljani in ga karam  9.00 BUKAREŠTA — svetovno p r 18.36 SAM
^ev, ]d se vozijo v službo z niso točni podatki v dopol razgrajal.«
Z GLASBO (Sarajevo)
venstvo v rokoborbi (Beo
boliral v Pijavi gorici, k je r
19.00
POTEPUH
— hum oristična
'fvtomobili in z drugimi m o nilni notici »Kdo je m učil
grad)
Na
željo
n
aštetih
vašča
oddaja
(Beograd)
je avto, preobrnjen na stre  10.30 KMETIJSKA ODDAJA (Beo
tornimi vozili.
Jožeta Kluna?« (DL — 24.8.
nov iz G oriče vasi objavlja ho, tu d i pustil.
19.40 TV OBZORNIK (Ljubljana)
grad)
^ naši občini veliko govori- 1967). Vsi štirje p rav ijo tole: m o njihovo pojasnilo.
11.15 »TREZNI VRABČEK« — so 20.00 TV DNEVNIK (JTV)
»Ni nas s r a m povedati, da
V noči m ed 18. in 19. avgu
vjetska risanka (Ljubljana)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
***0 o napredku turizma. Poje opisana zadeva potekla
faxKčit,c o b č u t k e i m a UREDNIŠTVO LISTA stom p a je sp et vzel avto, 11.30 POTUJTE Z NAMA OB SAVI 20.40 KO JE MEČ KROJIL PRAVI
BOHINJKI (Ljubljana)
CO — H . del serijske igre—
J° tuji lovci, ki prihajajo v popolnom a drugače, kot pa
12.00 BUKAREŠTA — svetovno pr
(Zagreb)
°°Qata lovišča Vrbine in Lib- jo je neznani dopisnik po
venstvo v rokoborbi (Beo 21.15 VELESEJEMSKI BIRO (Za
grad)
po drago plačan plen v slal D olenjskem u listu . Iz
greb)
18.50 POROČILA (Ljubljana)
21.30 DOSEŽKI V MEDICINI: ŽI
Modernih avtomobilih, ki niso javljam o, da gre za p re tira 
LE PO MERI (Ljubljana)
18.55 »DOLGO, VROČE POLETJE*
'jeni za take ceste. Kako vanje — vsa stv ar je bila
— serijski film (Ljubljana)
22.00 ZADNJA POROČILA (Ljub
v®# Libna privabi turiste, ki pravzaprav šala, v nobenem
19.45 TV PROSPEKT — zagrebška
ljana)
oddaja (Ljubljana)
se lahko naužili čistega prim eru pa ne m učenje člo
Izdajal se je za uslužbenca Vodovodne skupnosti
20.00 TV DNEVNIK JTV
Qka m ed vinogradi in idilič- veka!
PETEK,
8. SEPTEMBRA
20.45 CIK CAK (Ljubljana)
— Goljufal je v Kočevju in v vaseh ob Kolpi
R es je 7.8.1967 p rišel Jo 
.trni hramčki ter uživali ob
ŠPORTNE
20.50 GRAND GALA DU DISQUE 16.45 MEDITERANSKE
IGRE V TUNISU — prenos
^ rn razgledu po K rškem že K lun v G oričo vas na ve
— zabavno glasbena oddaja
začetka tekm ovanj (Evrovtvodni
števec,
vreden
250
N
4.
in
8.
avgusta
je
obiskal
selični
p
ro
sto
r
že
vinjen;
(Zagreb)
Tudi lovska koča, ki jo
zija)
ff^ ijo videm ski lovci na vr- tam je sitn aril in zahteval M artin Ž nidaršič — D arko din, še vzel in ga prodal za '22.50 LIRIKA (Skopje)
18.10 TV TRIBUNA (Ljubljana)
23.05
TV
DNEVNIK
II.
(JTV)
40
N
din.
18.45
VIZITKA
(Ljubljana)
iz
R
oške
ceste
31
v
Kočev
, u Libne, ne bo privlačna za pijače. V šali m u je eden iz
19.00 MOZAIK KRATKEGA FILMA
12. avgusta pa je Ž nidar PONEDELJEK, \ . SEPTEMBRA
Z ^ te , dokler ne bo boljše m ed nas (tam pa je bilo več ju stanovanje P ride B ižal v
»SPOROČILO« — film S. Zaes*e.
kot 20 ljudi!) pom očil glavo Rožni ulici 20. P redstavil se šič obiskal vasi F aro, Potok 18.45 ZDRAVSTVENI FILM (Ljub
ninoviča (Ljubljana)
ljana)
19.30 CIK CAK (Ljubljana)
t
Krškega do Brežic je v čeber z vodo, česa druge je kot delavec Vodovodne in Vas ob K olpi. Tu je sp et 19.05 ZAMEJCI
PRI NAS — tu ri 19.40 TV OBZORNIK (Ljubljana)
asfaltirati še 11 km ce- ga p a s K lunom nihče n i po skupnosti, ki m ora v Rožni v im enu Vodovodne skupno
stična oddaja (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (JTV)
?*ta, 5 lan v krški in 6 v čel! K lim sam je zadevo vzel in B račičevi ulici popraviti sti po biral vodarino in p ri 19.15 TEDENSKI ŠPORTNI PRE 20.30 CIK CAK (Ljubljana)
GLED (JTV)
20.40 TOLPA HULIGANOV - polj£.ežiški občini. K o bodo ob-,. kot šalo, saj m u je človek, in m o n tirati vodovodne štev spevke za nam estitev vodo 19.40 TV
OBZORNIK (Ljubljana)
ski celovečerni film (Ljub
m ožje razpravljali, ka- ki m u je p rej potunkal ce. Ž nidaršič p a v resnici ni vodnih števcev. T okrat je na 20.00 TV DNEVNIK (JTV)
ljana)
® ceste je treba na.jprej glavo v čeber, še isto dopol n ik jer zaposlen in je znan bral 179,90 N din, ki si jih 20.30 CIK CAK (Ljubljana)
22.15 ZADNJA POROČILA (Ljub
20.38
A.
CEHOV:
‘
»IVANOV«
—
je
seveda
pridržal.
ljana)
delom
rznež.
R e m iz ir a ti, naj ne pozabi- dne pom agal p ri kovanju ko
predstava jugoslov. dram ske 22.30 MEDITERANSKE IGRE —
Ž nidaršič je staln i gost
Bižalovi je za popravilo
2 ^ le ta cesta gospodarsko n ja p ri dom ačem kovaču.
ga gledališča v Beogradu —
tek na 10.000 m (Evrovizija)
( Beograd)
važna ter da se bodo tu Zadevo so, kakor vse kaže, vodovodnega števca, ki ga pa sodnika za prek ršk e in tudi
SI
— SOBOTA, 9. SEPTEMBRA
zena sredstva najprej ob napihnili drugi lju d je, k i jih sploh ni popravil, zaračunal zdaj p restaja upravno ka 21.40 PREDSTAVLJAJTE
glasbena
oddaja (Beograd)
sploh ni bilo zraven in jo 38 N din. .'Kasneje je vodo- zen v novom eških zaporih. 22.10 TV DNEVNIK II. (JTV)
u v a la .

Bila je le šala, ne mučenje!

TELEVIZIJSKI
SPORED

Goljufal je občane

R A D IO

LJU B LJA N A

6iJSAK DAN: poročila ob 5.15, igra za otroke — Svetiš lav Ruškuc:
19^ 7.00, 8.00, 12.00, 15,00, 17.00,
»Krave v stolpnici«. 9.05 Naši po
In 22.00 Pisan glasbeni spo- slušalci čestitajo in pozdravljajo —
I.
del. 10.00 Se pom nite, tovari
°d 4.30 do 8.00.
0£p*j?EK, l . SEPTEMBRA: 8.05 ši . . . Franc Rozman: Čakal sem
sm rt. 11.00 Poročila — Turistič
^ 4 * m atineja. 9.30 Melodije za na
ni napotki za tuje goste. 12.05 Naši
štet* 111 godala. 10.35 Naš podli- poslušalci čestitajo in pozdravljajo
PcnLjr J. P. Serge: Jajce. 11.00
Ud« „ a •— T uristični napotki za — n . del. 13.30 Nedeljska reportar
"* v ! 0316- *2.30 K m etijski nasveti ža. 13.50 Cez hrib in dol. 16.00 Ne
deljsko športno popoldne. 19.05
Pihal«. v septem bru. 12.40 Igrajo Glasbene
razglednice 20.00 Lahko
orkestri. 13.30 Priporočajo
Stitn/‘ • 14-35 Naši poslušalci če- noč, otroci! 22.15 Serenadni večer.
PONEDELJEK, 4. SEPTEMBRA:
Ponj k* pozdravljajo. 15.20 Na
b ijal
K riste. 17.05 Koncert po 8.05 Glasbena m atineja. 9.15 Uspe
glohn* Poslušalcev. 18.45 K ulturni hi glasbenih šol v preteklem šol
ZO.fc®- 20.00 Lahko noč, otroci! skem letu. 10.15 Bela Bartok:
°kim ° se ob isti uri. 21.15 Plesna suita. 10.35 Naš podlistek —
Pearl Buck: Naborek — I . del.
So*S*2 niorju in pom orščakih.
GlajT^TA, 2. SEPTEMBRA: 8.05 II.00 Poročila — Turistični napotki
>7?,ua m atineja. 9.30 Revija za tuje goste. 12.30 K m etijski na
»°Toa!i ^ k av n ih ansam blov. 11.00 sveti — Inž. Josip B utinar: Pro
—
Na današnji dan.gram
12.30izobraževanja za km etijske
feg. J^ki nasveti — InS. Miljeva poklice v Sloveniji. 12.40 K vintet
^cirii
naj še škropim o s her- »Niko Stritol« ob sprem ljavi »Šti
v nasadih? 13.30 Priporočajo rih fantov«. 13.30
Priporočajo
MiU • • 14.05 Od m elodije do me- vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
r
Gremo v kino. 18.15 stitajo in pozdravljajo. 15.20 Glas
;90s v?, 111 pevci po naši deželi. beni intermezzo. 17.06 Operni kon
( ^ Glasbene razglednice. 20.00 cert. 18.36 M ladinska oddaja: »In
noč, otroci! 20.80 Zabavna terna 469«. 20.00 Lahko noč, otro
_____
,lgra — J- P erret — J. ci!
*Ur ' *Korporrala se drži smola«.
TOREK, 5. SEPTEMBRA: 8.05
H i » , oka®. kal znaš«. 22.10 Od- Glasbena m atineja. 9.15 Počitniški
Hjv® naSe izseljence.
pozdravi. 11.00 Poročila — T uri
^ 00 f H A> 3. SEPTEMBRA: 6.00 stični napotki za tuje goste. 12.10
jutro! 8.0S Radijska Pisana paleta m elodij. 12.30 Kme

tijski nasveti — Juriča Zadravec:
Značilnosti vinogradništva in vi
narstva v F ranciji. 13.30 Priporočao vam . . . 14.05 O rkestri in za•avni zbori. 15.20 Glasbeni intermezzo. 17.05 Iz naših koncertnih
dvoran. 18.15 Domače pesmi in na
pevi. 19.05 Glasbene razglednice.
20.00 Lahko noč, otroci! 20.30 Ra
dijska igra — Sm iljan Rozman:
»Veter«.

Ž

SREDA, 6. SEPTEMBRA: 8.05
Glsabena m atineja. 9.30 Pesmi in
plesi jugoslovanskih narodov. 10.45
človek in zdravje. 11.00 Poročila —
Turistični napotki za tu je goste.
12.30 Km etijski nasveti — Inž.
E rik Eiselt: Paša in krm ljenje krav
v jesenskem času. 12.40 Polke in
valčki. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.20 Glasbeni intermezzo. 17.05 Mladina sebi in vam.
19.05 Glasbene razglednice. 20.00
Lahko noč, otroci! 20.10 Velike ure
opere. 22.10 Za ljubitelje jazza.
ČETRTEK, 7. SEPTEMBRA: 8.05
Glasbena m atineja. 9.30 Z današ
njih baleti, h odrov. 11.00 Poročila
— T uristični napotki za tu je goste.
12.30 K m etijski nasveti — Inž. Mi
ljeva Kač: Preverjanje novih sred
stev za varstvo rastlin pri nas.
13.10 Obvestila in zabavna glasba.
13.30 Priporočajo vam . . .
14.06
Zbori in orkestri v zabavni glasbi.

TOREK, 5. SEPTEMBRA
18.05 SPET DOMA — lutkovna igra
15.20 Glasbeni intermezzo. 15.40
o Drejčku in treh MarsovčPesmi z angleških otokov. 17.05
kih (Ljubljana)
Popoldanski spored narodnih pes 18.20 SAMOSIL ALI IZ DEŽJA
mi in napevov. 18.15 Turistična od
POD KAP — potovanje po
daja. 20.00 Lahko noč, otroci! 20.10
Aziji (Ljubljana)
Melodije s festivalov slovenskih 18.50 MONOGRAFIJA (Ljubljana)
popevk.
19.30 CIK CAK (Ljubljana)
19.40 TV OBZORNIK (Ljubljana)
20.00 »ZENA NA OBALIa — am eri
ški celovečerni film (Ljub
ljana)
PETEK, 1. SEPTEMBRA: 20.00 21.30 JURCIC-KERSNIK: »BERITE
NOVICE« (Ljubljana)
do 21.15. — Obvestila — Nove
plošče RTB — Glasbena oddaja: 22.00 ZADNJA POROČILA (Ljub
Izbrali ste sam i, vmes — hum ori
ljana)
stična priloga: Tovariš, to ne za
deva tebe!
SREDA, 6. SEPTEMBRA
ZA OTROKE (Beo
NEDELJA,
S.
SEPTEMBRA: 18.15 ODDAJA
grad)
11.00 — Poročila — Franc Buko- 19.00 PO
JUGOSLAVIJI
(Beograd)
vinski: Novosti v delu Zveze ko 19.30 CIK CAK (Ljubljana)
munistov — Ta teden v Delavski 19.40 TV OBZORNIK (Ljubljana)
enotnosti — Mimica Avsec: Kako 20.00 TV DNEVNIK (JTV)
smo gospodarili v letošnjem p r 20.30 CIK CAK (Ljubljana)
vem polletju — Za naše km eto 20.40 BISERI V GLASBENI UTEJvalce — Dve m elodiji v različnih
RATURI (Skopje)
izvedbah — Magnetofonski zapis 20.55 SPOMINI IN REPORTAŽE
razgovora s predsednikom tem elj
(Beograd)
ne izobraževalne skupnosti pred 21.25 AVSTRIJA
: MADŽARSKA —
novim šolskim letom — Pozor, n i
nogometno
srečanje n a Du
m aš prednosti! — Obvestila, re
naju (Zagreb)
klam e ln spored kinem atografov. 22.55 TV DNEVNIK H. (JTV)
12.40 — Občani čestitajo in po
zdravljajo.
ČETRTEK, 7. SEPTEMBRA
TOREK, 5. SEPTEMBRA: 18.00
9.00 OTVORITEV ZAGREBŠKEGA
do 19.00 — Novo v knjižnici —
VELESEJMA (Zagreb)
Nove plošče Jugotona — Tedenski 17.05 POROČILA (Ljubljana^
športni kom entar — Obvestila in 17.10 TEKTAK: LISASTI ZAJČEK
film ski pregled. 19.00—19.30 —
— drugo nadaljevanje (Ljub
Glasbena oddaja: Po slovenski
ljana)
zem lji.
17.25 SLIKE SVETA (Beograd)

RADIO BREŽICE

11.00 PRENOS PARTIZANSKE
PROSLAVE (do 13.00) (Za
greb)
14.25 VICHY: EVROPSKO VESLASKO PRVENSTVO (do 17.15)
(Evrovizija)
18.00 VSAKO SOBOTO (Ljubljana)
18.15 ZAČARANI BRATJE — m la
dinska igra (Zagreb)
19.05 ZAPLEŠITE Z NAMI — 7.
oddaja (Ljubljana)
19.40 TV OBZORNIK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (JTV)
20.30 REZERVIRAN CAS (Zagreb)
21.30 CIK CAK (Ljubljana)
21.40 ŠTIRI PLAVOLASKE IN ŠTI
RI RJAVOLASKE — zabavno
glasbena oddaja sovjetske TV
(Zagreb)
22.35 ZABAVNO GLASBENA OD
DAJA (Sarajevo)
22.55 GOLO MESTO senjski
film (Ljubljana)
23.45 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

POJASNILO
P odlistek »SODNIKO
VI« sm o m orali zaradi
drugačne razvrstitve no
vih rubrik v D olenj
skem listu prestaviti na
bralno stran. Cenjene
bralce prosim o, da be
rejo Stritarjevo povest
poslej na 10. strani na
šega tednika!
UREDNIŠTVO

V TEM TEDNU VAS ZANIMA
T E D E N S K ^ L E D ftR
Eotok, 1. septem bra — Tilen
Sobota, 2. septem bra — Stefan
Nedelja, 3. septem bra — D arija
Ponedeljek, 4. septem bra — Id a
Torek, 5. septem bra — Lovrcnc
Sreda, 6. septem bra — Ljuba
Četrtek, 7. septem bra — Marko

M

M

M

Roziki Volčjak iz St, Thomasa
v Kanadi za dvojno praznovanje
in hčerki Olgici ob rojstnem dne
va iskreno čestitajo in jim a že
lijo veliko osebne sreče, Sandija
ln sinčka Sandka pa toplo po
zdravljajo: ata, m am a, Ivan z Jo
žico, Milena z Danijem in malim
Borutom .

M arija Sm rekar, Šm arje ta 19,
prepovedujem pašo živine po mo***■ travnikih. Kdor tega ne bo
išteval, ga bom sodno pregaJa.
Rozalija H rastar iz Vel. Brus82, pošta Brusnice, prepoveduhojo in vožnjo po Dulih, Hriin drugih zemljiščih. Kdor te
ne upošteval, ga bom sodno
ijala.
Dušan Sajevec, Vavta vas 9, poita Straža, prepovedujem pašo in
bojo po m ojih njivah. Kdor pre
klica ne bo upošteval, ga bom
sodno preganjal.

Izdelujem vsa kleparska dela,
žlebove z m ontažo na stavbi,
razvite širine 25 cm po 16 N din,
razvite širine 28 cm po 18 Ndin.
Aloj* Žabkar, klepar, Šentjernej
117.
Gostilna Romana Hudoklina iz
Gaberja priredi v nedeljo, 3. sep
tem bra, vinsko trgatev. Igrali bo
do d c ^ a č i fantje. — Pridite, so
lidno vam bomo postregli!
Pouk na šoli za zdravstvene de
lavce v Novem m estu se bo začel
5 septem bra ob 8. uri.
Ravnateljstvo
Vsa stavbena in pohištvena do
la, preklopna okna SVN, roto
opremo za švedske kuhinje, sten
ske obloge, vse vrste lesenih stop
nišč izdeluje z jam stvom — hitro
in solidno po zm ernih cenah —
mizarstvo Crtalič, Dobrava, Ko
stanjevica.

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI
vseh znamk ln

KMETIJSKI
STROJI
40.000 Sdin
zmanjšana carina
za pralne stroje!
VSE INFORMACIJE
DOBITE
NOVO MESTO: BRAČKO,

Jože Bratkovič is Prečne 14 pri
Hovem mestu, prepovedujem hornimo vinograda v Novi gori.
or tega ne bo upošteval, ga
bom sodno preganjal.

t

Ragovska 7: §t

telefona

068-21—659
SEVNICA: rOTER,
Heroja Maroka 4

PEROTTI-EXPORT
Marija Gregorič, Mali log 40,
Kafki potok, preklicujem žaljive
besedo, ki sem jih izrekla o druS n l Jožefe Bartol iz Malega loga
O., kot neresnične.
Jože Franko is Ločne 48 pri No
vem mestu, prepovedujem hojo ln
Aofcijo po moji njivi. Kdor tega
y bo upošteval, ga bom sodno
preganjal.
Prane Zamida, Občice 9, Dol.
tb p iice, prepovedujem pašo koko£ po m ojem vinogradu na Ma
k u Riglu. Kdor tega ne bo upo
števal. mu bom kokoši zastrupil.

KŽOEVESTIIA1
Vodovodno instalacijo in mon
tažo hidrofarja v vaši hiši vam
najhitreje in poceni opravi vodo
vodni inštalater Lojse Rozman,
Crttnova 12. Novo mesto.

Oglas bi se m oral pravilno gla
siti: »V CENTRU ŠENTJERNEJA
prodam vseljivo
enonadstropno
hišo . . .
zaradi tiskarske napa
ke ga danes med m alimi oglasi
v celoti ponavljam o, tovarišici
G abrijeli Merlak iz šentlenarta 34
pri Brežicah pa se opravičujemo,
ker Je imela zaradi napake v ome
njenem malem oglasu nepotrebno
delo in sitnosti. Do napake v m a
lem oglasu je prišlo v tiskarni
»Delo« v Ljubljani.
Uredništvo Dolenjskega lista

S. FRANCESCO 41. TRST
Perilo opere, oblačila očisti —
pralnica in kemična čistilnica
Novo mesto, Germova 5.

Gostilna Selak v Dobrovi pri
redi v nedeljo, J. septembra vin
sko trgatev. Za obisk s« pripo
ročamo!
Glasbena šola Kočevje se je pre
selila na Ljubljansko 17 (nasproti
knjigarne). Začetek pouka bo v
petek, 15. septem bra.
Ravnateljstvo

Po dolgi in mučm bolezni nas
je zapustil naš ljubljeni mož, oče
in stari oče

ALOJZ GRMŠEK
iz Resljeve 4, Novo mesto.
Zahvaljujemo se vsem sorodni
kom, prijateljem m znancem za
podarjene vence in cvetje ter
vsem, ki so ga sprem ili na nje
govi zadnji poti. Posebno se za
hvaljujem o dr. Vodniku, dr. Ob
laku in dr. Pavliču za vso skrb
in zdravljenje. Posebno zahvalo
smo dolžni »Labodu« iz Novega
m esta za vso pomoč ter družina
ma Pungartnik in Doljak.
Žalujoča žena, hčerka Slavka
z družino, sin Lado z družino
in drugo sorodstvo
Ob boleči izgubi našega ljub
ljenega moža in očeta, starega
očeta
*

FRANCA REBOLJA
upokojenca
smo dolžni posebno zahvalo dr.
Jožetu Benki, zdravniku- iz Met
like, ki je ves čas bolezni nese
bično / bel zanj in mu lajšal
življenje Iskreno se zahvaljuje
mo zdravniškemu in medicinske
mu osebju bolnišnice v Novem
m estu, posebno dr. Hiibscherju,
ki so mu lajšali trpljenje v zad
njih dneh, družini Rajm ar iz No
vega m esta za pomoč v najtežjih
trenutkih, vsem sosedom za po
moč in številnim znancem in pri
jateljem , ki so počastili pokojni
kov spomin. Zahvalo smo dolžni
kolektivoma osnovne šole Novo
m esto in združenju kemične indu
strije Domžale, tovarišu Tomiču
za tople besede ob grobu, vsem
darovalcem cvetja in vsem. ki so
nam izrazili sožalje in ga spre
mili na njegovi zadnji poti.
Žalujoča žena M arija
in otroci z družinami
Ob nepričakovani in prerani iz
gubi mojega dragega sina in bra-

JOŽETA SEVŠKA

iz Zelnj pri Kočevju
se iskreno zahvaljujemo vsem da
rovalcem vencev in cvetja, sose
dom in znancem. Posebno se za
hvaljujem o Tekstilani iz Kočevja,
POJASNILO
govorniku tovarišu Držku za po
slovilne besede, kočevski godbi,
Bralce obveščamo, da objavlje častiti
duhovščini ter vsem, ki so
ni m ali oglas v zadnji številki na ga sprem
ili v njegov prerani grob.
šega lista, ki se je začel ze be
Žalujoča mama M arija,
sedami: V CENTRU ŠENTLENAR
bratje
in sestre z družinami
TA prodam . . « ni veljaven! —

Za sodoben
okus...
NAGRADO dam ali plačam vna
prej za eno ali večsobno stano
vanje v Novem m estu ali bliž
GOSPODINJSKO pomočnico »če
nji okolici Naslov v upravi li
družina. Plača visoka. Inž. Lu
sta (1251-67)
kač, Dolom itska 15, Ljubljana.
dekleti iščeta prazno sobo v
GOSPODINJSKO pomočnico (lah DVE
Novem m estu. Naslov v upravi
ko upokojenko) sprejm em takoj
lista
(1263-67).
pod ugodnimi pogoji k m anjši
družini. Kavčič, Črnomelj, Sta PRODAM hišo v Žabji vasi. Na
slov v upravi lista (1281-67)
neta Rozmana 1.
MLAJŠO kmečko dekle sprejm em PRODAM zidano hišo v Dobovi
z lepim vrtom in sadovnjakom.
takoj za gospodinjsko pomoč
Naslov v upravi lista (1271-67)
nico. Ivica Jalovec, Križevniška
0, Ljubljana.
V SREDISCU Šentjerneja pro
dam vseljivo enanadstropno h i
SPREJMEM m izarskega pomočni
šo z dvema trgovskim a lokalo
ka ali priučenega na strojih ln
ma in gospodarskim poslopjem.
fanta za priučitev. Nastop ta 
Stavba Je prim erna za kakršno
koj — stanovanje priskrbljeno.
koli obrt Naslov v upravi lista
K an in , Avsecova 36, Ljubljana.
(1224-67).
FANTA sprejm em na hrano in
stanovanje za pomoč v prostem UPOKOJENKI nudim stanovanje
pod zelo ugodnimi pogoji v več
času na Kmetiji. Jenko, Vodni
jem podeželskem kraju. Naslov
kova 52, Ljubljana.
v upravi lista (1293-67).
SPREJMEM dekle za kmečka ln
ODDAM
oprem ljeno sobo z upo
gospodinjska dela. Smuk, pošte
rabo kopalnice za 120 Ndin. —
Križe, Retje 40.
Zupančič, Cesta herojev 45, No
vo mesto.
UGODNO prodam vseljivo eno
družinsko hišo (vrstno) z ga
PAZIM otroka v središču m esta
ražo in oprem ljeno kuhinjo. Na
po dogovoru. Strm a pot 2, Novo
slov v upravi lista (1296-67)
mesto.

SLUŽBO DOBI

SLUŽBO IŠČE

STANOVANJA

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

PRODAM enosobno stanovanje —
približno 30 kvadratnih m etrov)
a t dobo deset do petnajst let
upokojenem u paru. Stanovanje
J® suho, sončno ln m irno ter se
nahaja približno 8,5 kilom etra
is Krškega. Naslov v upravi
Usta pod »Ugodna priložnost«.
LEPO sončno sobo oddam dvema
m irnim a dijakom a.
Kettejev
drevored 11, Novo m esto.
ZA DOGRADITEV enosobnega sta
novanja aU večje sobe s upo
rabo sanitarij nudim posojilo.
Marija Luteršek, Društveni trg
2 (sindikalni dom), Moro m e
sto. Vprašajte od 16. ni* daljo.

RADIJSKI SPORED
N aro čn ik e in b ralce
o bveščam o, d a b o sta
p oslej p ro g ra m a ra d ij
sk ih p o sta j L ju b ljan a
in B režice sta ln o n a 23.
s tra n i n ašeg a časn ika,
k je r sm o do ločili tu d i
p ro s to r za telev izijsk i
sp o red. Z ad n jo s tr a n
sm o v celo ti n am en ili
o g la so m .

U RED NIŠTV O

MOTORNA VOZILA
PRODAM registriran
avtomobil
olim pia v voznem stanju ali po
delih. Cena nizka. Jože Lavrin,
tovarna zdravil Krka, Novo me
sto.
PRODAM prikolico za fiat 750. —
Thorževskij, Mestne njive XI,
Novo mesto.

PRODAM
ZARADI selitve prodam dobro
ohranjen pianino. — Naslov v
upravi lista (1252-67).
PRODAM dvokrilno om aro, otro
ško posteljico z vložkom
in
odejo, vse v dobrem stanju. —
Naslov v upravi lista (1285-67).
UGODNO prodam dva divana,
kavč in tri fotelje, vse dobro
ohranjeno. — Spahčč, Zagrebška
6-1, levo
UGODNO prodam klavir m dve
palm i. Naslov v upravi lista —
(1279-67).
PRODAM stiskalnico 6 ton, pri
m em o za kovinsko galanterijo.
Stanko Ceglar, Črnomelj, Metli
ška 15.
PRODAM stroj za izdelavo cemen
tnih zidakov, zmogljivost 120
kosov na uro. Drago Požun,
Brestanica 121.
OBRAČALNIK
za seno, dobro
ohranjen, prodam za 1200 Ndin.
Stupar, Vodnikova 268, L jublja
na.
PRODAM novo prešo za grozdje.
Ivan Hozner, Petrova vas 8, Čr
nomelj.
PRODAM m otorni m lin za jabol
ka. Zefran, Gotna vas 23. Novo
mesto.
PRODAM samohodni cirkular, ta
koj pripravljen za žaganje drv
Anton Malenšek, Gubčeva 2, No
vo mesto
PRODAM dobro ohranjen štedil
nik
in kompletno posteljo z
nočno omarico. Rus, Paderšičeva ulica. Novo mesto.
POCENI prodam kuhinjsko kre
denco, predsteno (obešalnik) in
pomivalno korito. Kos, Valanti
čema 17. Novo mesto.
PRODAM dobro ohranjeno kuhinj
sko kredenco. Trdinova 21, No
vo mesto.
UGODNO prodam spalnico. Mari
ja Luteršek, Društveni trg 2 —
(sindikalni dom ). Novo mesto.
V prašajte od 15. ure dalje.
POCENI prodam 25 ton »Stanco«
z elektrom otorjem . Ogled: Silvo
Barle, Železno 13, Trebnje.
PRODAM d o b r o o h r a n j e n i z k o p a *
za k r o m p i r . J o ž e B o g o v ič , G o r .
Lenart 12, Brežice.
UGODNO prodam betonski meša
lec, 100 litrov in avtomobil fort
taunus 17 M. letnik 1963. Ada
mičeva 9, Novo mesto.
PRODAM rabljeno spalnico in
omaro. Ogled vsak dan. Novi
trg 3, Novo mesto

KUPIM

KUPIM rabljeno kuhinjsko kre
denco v Novem m estu. Ponudbe
pošljite na upravo lista (1286-67)

RAZNO

VDOVA s svojo hišo želi spozna
ti treznega upokojenca. Ponudbe
na upravo lista (1273-67).
POROČNE prstane po najnovejši
modi in vsa zlatarska dela —
opravlja zlatar, Ljubljana, Go
sposka 5 (poleg univerze).
POZIVAM znano osebo, ki je vze
la 55-litrski sodček v Mačkov
cu 21, da ga takoj vrne lastni
ku, sicer bom zadevo izročil v
postopek odvetniku. — Franc
Avsec, Mačkovec 21, Novo me
sto.
ZAPRTJE je zelo zoprna nadle
ga, ki vam povzroča bolečine,
hkrati za tudi celo vrsto nevarnih
bolezni. Najučinkovitejše prirod dno sredstvo je voda DONAT vrel
ca. Zahtevajte jo v svoji trgovi
ni, te pa jo dobe v Novem m estu
pri HMELJNIKTT telefon 21-129 in
STANDAFDU 'M ercatorju) telefon
21-158

Brežice: 1. in 2. 9. am eriški b ar
vni bdim »Ne pošiljaj m i cvetlic«.
3 in 4. 9. mehiški film »En dan
življenja«. 5. in 6. 9. francoski
barvni film »Vikend v Dunker
queu«.
Kočevje »Jadran«: 1. tn 2. 9. jugoslovansko-nemški
barvni film
»Winnetou in Old Firehandct. 3. in
4 9. am eriški barvni film »Veliki
pobeg«. 5. do 7. 9. jugoslovanski
film »Enooki vojaki«.
Kostanjevica: 2. 9. slovenski film
»Lucija«. 3. 9. am eriški film »No
tredam ski zvonar«. 0. 9. poljski
film »Ko bi bila ljubljena«.
Metlika: 2. in 3. 9, am eriški bar
vni film »Goli in mrtvi«. 4. in 5.
9. ruski barvni film »Krotiteljica
tigrov«. 6. in 7. 9. francoski film
»Nevarne zveze«.
Novo m esto »Krka«: 1. do 3. 9.
angleški film »Darling«. 4. in 5, 9.
avstrijsko-češki barvni film »Tri
pipe«. 6. in 7. 9. nemški film
»Skrivnostna grobnica«.
Ribnica: 2. in 3. 9. češki film
»In peti Jezdec Je strah«.
Sevnica: 2. in 3. 9. francoski
film »Človek iz Hong-Konga«. 6. 9.
am eriški film »Revojveraši ranča
Casa Grande«.
Sodražica: 2. m 3. 9. Italijanski
film »Tarzanova sm rt«.
Šentjernej: 2. in 3. 9. italijanski
barvni film »Pod okriljem no««.
Trebnje: 2. tn 3. 9. grSkd tragiftni, nagrajena film »EJoktra«.

SAM I LAHKO NAROČITE
mali oglas, preklic, zahvalo

IN VSAKO OBVESTILO!
Mnogi naročniki nas sprašujejo, kako bi lahko
hitro objavili v našem listu mali oglas, preklic, za
hvalo ali drugo obvestilo. Nič lažjega kot to! Obja
va takega oglasa oziroma obvestila m ora biti pla
čana vnaprej, zato jo lepo in čitljivo napišite na
list papirja, nato pa preštejte, koliko besed je v
oglasu. Takle je cenik za male oglase:
Vsak oglas do deset besed — 9 Ndin, vsaka na
daljnja beseda — 1 Ndin. Za naslov v upravi lista:
pribitek 1 Ndin. Za oglase s ponudbo na upravo
lista pod geslom: pribitek 3 Ndin.
Po tem ceniku si sami izračunajte, koliko bo
vaš oglas stal. Redni (stalni) zasebni naročniki Do
lenjskega lista imajo pri vseh malih oglasih, zahva
lah, čestitkah, preklicah in pri podobnih o b v e s tilih
20 odstotkov popusta, če ste naš redni naročnik,
si torej odbijte še teh 20 odstotkov popusta, nato
pa nakažite denar: s poštno položnico, z denarno
nakaznico ali v gotovini, ki jo vložite skupaj z na
ročilom v priporočeno pismo. Seveda lahko oglas
naročite in plačate tudi osebno v upravi lista v No
vem mestu. Vsak ponedeljek dela uprava od 7. do
16. ure brez prestanka, vsak drug delavnik pa od
7. do 14. ure.
Urejevanje lista, s tem pa tudi sprejem anje ma
lih oglasov, zaključimo vsak torek do 14. ure. če
boste naročili mali oglas po pošti, nam torej pošlji
te besedilo oglasa na naslov: DOLENJSKI LIST,
Novo mesto, poštni predal 33. V vsakem prim eru
tudi pripišite, koliko denarja ste poslali in na kak
način (s položnico, z denarno nakaznico ali v pri
poročenem pismu).
če se vam z objavo mudi m ste oglas naročili
šele v ponedeljek, priložite naročilu tudi odrezek
položnice oziroma nakaznice kot potrdilo, da je
oglas medtem tudi že plačan, če se vam z objavo
ne mudi, pošljite naročilo kar nam; takoj vam bomo
poslali predračun in našo položnico, že prihodnji
teden pa bo vaš oglas tiskan!
Vsak oglas v domačem pokrajinskem tedniku
ima velik uspeh — prepričajte se o tem sami!
UPRAVA DOLENJSKEGA USTA

Pretekli teden so v b režiški po
rodnišnici rodile: Dušanka KomIjanc iz Sevnice — Ignaca, Tažica
Vrbančič iz Luga — dečka, Terezi
ja Umek iz Zepelevc — Zdravka,
Hilda Novšak iz Boštanja — dekli

co, Terezija Tomše is Dobenega —■
Romana, Ljudm ila Rožman iz Pod
gorja — D am jana, Andjela Tursan
iz Križa — Roberta, Ana K oprivci«
Brežine — M arjana, Karolina Ste
fani* ^ Mrtvic — Renato, Anto
nija Androjna iz Bogarčice — Ber
nardo, Jožefa Humek iz Loč — Ra
da, Neža I rt iz Čateža — Roberta,
M arija Zaplatar iz Zg. Mladeteč —
Vinka.

Ob nepozabni izgubi našega dragega moža in očeta

FRANCA KAPSA
S

STARIHOVEGA VRHA

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so ga sprem ili na “ >£n£
poti mu darovali vence in cvetje in nam ustno m pismeno
izrazili sožalje.
Posebna hvala d r. Savlju. dr. Cepudru in vsem drugim zdrav
nikom ter m edicinskemu in strežnem u osebju Splošne bolnašnU
▼ Novem m estu. Prisrčna hvala sorodnikom in sosedom £
pomoč. Zahvaljujem o se semtškemu oktetu, kakor tu<U Cr
nom aljski godbi. Iskrena hvala tov. Tomcu. tajniku^ObS c r
namel.t za poslovilne besede ob odprtem gromi.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!
Družina Kapšova in s o ro d n ik i

Ob

in nepozabni izgubi moje ljube žene in naSe mamice

PAVLE FABJAN, roj PAVLIN
IZ ŽABJE VASI
se iskreno zahvaljujem o vsem, ki so ji darovali vence hi
cvetje ber Jo v tako velikem številu sprem ili ne
pota. Posebno se zahvaljujem o zdravnikom Splošne to ln ismce iz Novega m esta za vso skrb ln nego ▼ Časi bolezni ter
kolektivoma podjetij KREMEN in LABOD iz Novega meata.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: mož Jože, fdnčok M arjančck, m am a, tete in drugo
sorodstvo.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen
ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, M etlika,
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone G ošn*
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš J&kopec, M arjan Legan, Jože Primc, Jožica Teppey m
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Moškon
IZHAJA: vsak četrtek — Posamezna številka 50
par (50 starih din) — Letna naročnina 20 novih a*
nar jev (2000 starih din), polletna 10 novih d i n a r j e
(1000 starih din); plačljiva je vnaprej — Za
stvo 37,50 novih dinarjev (3750 starih din) oz. 3 am £
riške dolarje — Tekoči račun p ri p o d r u m i S®
v Novem m estu 521-8-9 - NASLOV U^EDNIj^VA
IN UPRAVE: Novo mesto, Glavni trg 3 — P°s
predal 33 - Telefon 21-227 - Nenaročenih rokop*
sov in fo to g rafij. ne vračamo — Tiska: Casopi
podjetje »Delo« v Ljubljani

