
DOLENJSKI LIST
Posledice omejenega zdraviliškega zdravljenja se bodo pokazale šele čez 
nekaj let — V Dobrni bodo odpustili 89 zaposlenih — Zdravilišča ne bi 

smela odpuščati zdravstvenega osebja

Na seji upravnega in nad
zornega odbora Zveze narav
nih zdravilišč in zdraviliških 
krajev, ki je bila v petek, 
15. septembra, v Dolenjskih 
Toplicah, so razpravljali pred
vsem o težavah, ki jih je po
vzročil zakon o omejenem 
zdraviliškem zdravljenju, ter 
o nadaljnjem razvoju sloven
skih toplic. Ugotovili so, da

Bogo Gorjan gre 
v New York

Sevniški poslanec, č la n k o 
ma narodov in zunanjepoli
tičnega odbora zvezne skup
ščine Bogo Gorjan je bil do
ločen, da te dni kot član ju
goslovanske delegacije odpo
tuje na zasedanje organiza
cijo Združenih narodov. S 
predstavniki občinske skup
ščine se je dogovoril, da bo 
spotoma še enkrat obiskal 
Sevnioo in imel po možnosti 
tam še eno predavanje.

se bodo prave posledice po
kazale šele čez nekaj let, ko 
bo naraslo število invalidnih 
oseb in pacientov, ki bodo
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Iz poročila posameznih 
zdravilišč se vidi, da se J« 
skoraj povsod povečal obisk 
samoplačnikov hi inozemskih 
gostov, vendar to še vedno 
ni dovolj, da bi se lahko no-
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Proti-
tuberkulozni

Neuradna ocena 
800 milijonov!

Ta teden so cenilci še 
Vedno v vinograd ih  na  Bi
zeljskem . U radnih  p o d a t
kov za škodo, ki jo  je  na
p rav ila zadn ja  toča v n a 
sadih vinske tr te , še ni
smo dobili. l j u d je  cenijo , 
da je  toča  un ič ila  za 200 
vagonov vinskega p ridel
ka. To znaša v štev ilkah  
blizu 800 m ilijonov Sdin. 
Zraven m oram o p riš te ti 
»e škodo v sadovn jak ih  in 
^  vrtovih, ki tiudi n i 
Majhna.

OD 21. SEP. DO 1. OKT.

Padavine m ed 21. in  
24. sep tem brom , okrog 
28. sep tem bra in 1. ok
tob ra. V osta lem  suho 
ozirom a lepo vrem e.

Dr. V. M.

Bo treba nekatera zdravilišča zapreti?

NA R E PU B L IŠK E M  TEKM OV ANJU ZMAGALI B R E ŽIČ A N I

Tudi Krpan je vzel kobilo s seboj!

teden 1967
Z dosedanjim uspehom za

tiranja tuberkuloze smo lah
ko zadovoljni: kljub inten
zivnemu iskanju odkrivamo 
vsako leto manj novih bol
nikov in med temi tudi z 
vedno manj razširjenimi obo
lenji. Razširjenost tuberkulo
ze je vedno manjša, deloma 
zato, ker večina znanih bol
nikov ozdravi, deloma pa za
to, ker manj novih bolnikov 
odkrijemo. Dandanes nam za
radi tuberkuloze prav redko 
kdo umre. Največkrat umira
jo bivši tuberkulozni bolni
ki v visoki starosti ali pa za
radi drugih bolezni, ki so 
posredno pogojene s tuberku
lozo. Tuberkuloza pri mladih 
ljudeh je prava redkost, umi
ranja zaradi tuberkuloze pri 
mladini pa že dolgo ni več 
pri nas. Ne smemo pa pre
zreti važnega dejstva, da bi 
v borbi s tuberkulozo delali 
nepopravljivo napako, če bi 
skrbeli samo za tiste osebe, 
ki so že bolne. Od okužbe 
s tuberkuloznimi bacili pa 
do bolezni navadno mine 
precej časa in se telo oku
žene osebe že samo s svoji
mi obrambnimi močmi spo
prime z bacili in se otresa 
povzročitelja, da ne pride do 
bolezni, katera pa se prej aU 
slej le razvije, če telo ne ob
vlada okužbe. Tej borbi tele
sa sedaj lahko pomagamo s 
sodobnimi zdravili in s s t r o 
kovnim n a d z o ro v a n je m  oku
ženih OSeu. "Ker s tami sred
stvi razpolagamo, jih mora
mo sistematično uporabljati. 
Sedaj iščemo med zdravim 
prebivalstvom ne samo bol
nike, ampak tudi osebe, ki 
so okužene, pa še niso bol
ne. Za vse take osebe vse
stransko skrbimo.

Globoko sem prepričan, da 
bi dejavnost zdravstvene služ
be, socialno-skrbstvene službe 
in materialna ter vzgojna po
moč RK bili še bolj uspeš
ni v boju proti tuberkulozi, 
če bi prebivalstvo, ki je z 
nevarnostmi tuberkuloze se
znanjeno, pri tem sodelovalo.

Ali je prav, če se oseba, 
ki ve, da ima tuberkulozo in 
da izloča bacile, ne zdravi, 
dokler je pač to potrebno? 
Saj je to v njenem interesu, 
zdravljenje pa je vrh tega 
brezplačno! Ali je prav, da 
se taka oseba giblje med

(N adaljevan je na  2. s tr .)

Dva pokala v rokah  zm agovalcev. N a republiškem  
tekm ovanju  trak to ris to v  v M urski Soboti je  zm agala 
ekipa iz Brežic. N aslov slovenskega prvaka je  osvojil 
F ranc F rigelj (n a  sliki levo spoda j). D ružbo m u delata  
Ivan Slopšek in  Ivan Glogovšek, k i s ta  se k o t posa
m eznika p rav  tako  p la sira la  na prv ih  šest m est. (Foto: 

Jožica Teppey)

N A JST A R E JŠI L JU D JE N E  PO M N IJO

Kostanjevica in 
Šentjernej bela od toče
Uničeni vinogradi, sadovnjaki in poljski pridelki 
-  Prizadete v okolici Kostanjevice obiskal pred

sednik ObS Krško Stane Nunčič

Hudo neurje s točo je be
snelo v ponedeljek, 11. sep
tembra, po 16.30 na območju 
med Kostanjevico na Krki in 
Šentjernejem. Toča je uni
čila ajdo, kolerabo, proso, ze
lenjavo in oiklestila vinograde 
ter sadovnjake. V Brezovici 
pri Šentjerneju je uničenih 
okoli 100 ton jabolk v zadruž
nem sadovnjaku; na Golobi- 
njeku in drugod so bili ljud
je pohiteli s trgatvijo. V šent- 
jemejsiki okolici je neurje

najbolj prizadelo Gručo, Le- 
dečo vas, Brezje, Dol. Staro 
vas, Šmarje in Dol. Brezovi
co. Najbolj prizadete vasi ▼  
kostanjev iški okolici — Dol. 
Prekopo, Dobravo in Gornjo 
Prekopo — je naslednji dan 
obiskal predsednik ObS Kr
ško Stane Nunčič. Toče je 
padlo ponekod 10 cm in š* 
več, predtem pa je bil naliv, 
da je kar zemljo odnašalo. 
Tudi najstarejši ljudje ne po
mnijo takšnega neurja.

Leopold K rese, ljudsk i po
slanec črnom aljske občine, 
je  bil p retek li teden  izvo
ljen  za novega p redsedn i
ka gospodarske zbornice 
Slovenije

(F oto : M. Švabić)

Ekipa AGRARIE iz Brežic je v Murski Soboti častno zastopala Spodnje 
Posavje — Tudi med posamezniki je osvojil prvo mesto brežiški tekmo
valec Franc Frigelj, ki bo sodeloval na zveznem tekmovanju v Vel. Gorici

Na tekmovanju traktoristov so jo Franc Frigelj, Ivan Slop gali na izbirnem tekmovanju 
Slovenije v Murski Soboti je šek in Ivan Glogovšek. Tek- med občinami Sevnica, Krško 
ekipa AGRARIE iz Brežic za- movalci so zastopali Spodnje in Brežice, 
sedla prvo mesto. Sestavljali Posavje. 20. avgusta so zma (N adaljevanje na 3. s tr .)

Zaradi slabega vremena je bila velika tombola 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA V KRŠKEM

P R E L O Ž E N A

na nedeljo, 24. septembra

KAM TOREJ V NEDELJO POPOLDNE?

DOLENJCI SO ZA ŠALE IN SMEH! Te dni prihajajo v upravo 
našega lista mnogi bližnji naročniki, ki sami doplačujejo po 450 S 
din za razliko naročnine za letošnje drugo polletje. Mnogi med nji
mi se pošalijo na račun podražitve in nam ponujajo stekfienko vina 
ali sveža jajca, češ »saj ste tudi pred tremi leti pisali, da znaša 
podražitev manj kot 10 jajčk..  « — Več o razliki za 1967 berite 
na 5. strani današnje številke!

VELIKO TOMBOLO V KRŠKEM,
na kateri bodo razdelili 18 glavnih in 230 
manjših dobitkov v skupni vrednosti nad 
5 milijonov Sdin.

GLAVNI DOBITKI: avtomobil SKODA, motorna 
kosilnica, motorna žaga, pralni stroj, moped, TV 
sprejemnik in vrsta drugih bogatih in dragocenih 
nagrad!



ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLEDV POČASTITEV 
SLAVNEGA OKTOBRA

V soboto je bila v Novem 
mestu prva seja odbora za 
proslavo 50-lefcnice oktobr
ske revolucije, na kateri so 
člani Izvolili sa predsednika

Proti- 
tuberkulozni 
teden 1967

(N adaljevan je  s 1. s tr .)

zdravimi? Ali je prav, da ose
ba, ki je obveščena, da je 
okužena in da v njej tli tu
berkuloza, pa ima vsa sred
stva na razpolago, da to okuž
bo pod kontrolo protituber- 
kulozne službe zatre, preden 
se razvije bolezen, ne izvaja 
navodil protituberkulozne služ
be? Zavedam se, da je to te
žek očitek in ga ne bi tako 
jasno napisal, če bi teh na
pak ne srečevali vsak dan 
pri našem delu z bolniki in 
njihovimi družinami. Na ža
lost smo v dveh desetletjih 
brali še preveč primerov dru

žin, katerih usoda potrjuje, 
da je prišlo do mnogih obo
lenj tuberkuloze samo zato, 
ker se bolnik ni zdravil, če
prav mu je bilo zdravljenje 
omogočeno in velikokrat vsi
ljeno, pa se je izvijal ali celo 
na nepošten način oviral de
lo vseh tistih, ki skrbe za 
borbo proti tuberkulozi.

Želim poudariti, da je zdrav
stvena prosveta še zelo po
trebna in da predvsem ni do
volj samo vedeti, kaj je prav 
in kaj ni prav, ampak se je 
treba navodil zdravstvene 
službe tudi držati.

Primarij 
dr. Ivo Smrečnik

Primarij dr. Ivo 
Smrečnik gre 
v Amsterdam

Izvedeii smo, da bo prizna
ni ftiziolog prim arij dr. Ivo 
Smrečnik prve dni oktobra 
odpotoval v Amsterdam na 
19. konferenco mednarodne 
unije za borbo proti tuber
kulozi. Na tej konferenci bo 
sodelovala vrsta znanih fti- 
siologav, ki bodo razpravljali
o perečih vprašanjih protitu- 
bericuloane in pulmološke 
službe Sd

Slavka Zirkelbacha, politične
ga sekretarja ObK ZKS, za 
tajnika odbora pa Dolfeta Šuš
tarja. člani odbora so spre
jeli okvirni program priredi
tev, s katerimi bodo v novo
meški občini počastili polsto- 
letnico usodne zgodovinske 
prelomnice, ki je odmevala 
in še odmeva po vsem svetu.

Dolenjski muzej in študij
ska knjižnica Mirana Jarca 
bosta pripravila razstavi do
kumentov o oktobrski revo
luciji in posebej o njenih od
mevih v naših krajih. Studij
ska knjižnica bo pripravila 
samostojno razstavo knjig, ki 
govore o oktobrski revoluci
ji. Potujoča razstava doku
mentarnega gradiva bo pose
bej pripravljena za šole v 
občini. Delovne organizacije 
bodo pripravile vrsto samo
stojnih večjih in manjših pro
slav, organizirale pa bodo 
tudi obisk v Dolenjskem mu
zeju, Dolenjski galeriji in v 
novomeški študijski knjižnici. 
Po šolah bodo vrteli zgodo
vinske filme, občinski praz
nik Novega mesta pa bo vklju
čil med drugim tudi gostova
nje Drame SNG iz Ljubljane, 
ki bo 28. oktobra v Novem 
mestu uprizorila Cankarjeve 
HLAPCE. Tudi Oder mladih 
bo pripravil nekaj nastopov, 
na predvečer zgodovinskega 
dneva pa bo v Novem mestu 
slavnostna akademija s kul
turnim sporedom.

Šolska mladina b o . pisala 
naloge o pomenu in odmevu 
oktobrske revolucije; najbolj
še bodo nagradili. Garnizija 
JLA bo priredila več preda
vanj, v njenem kinu bodo 
vrteli film »Lenin v oktobru«, 
pri čemer bodo prirejali 
predstave tudi za šolsko mla
dino in drugo prebivalstvo. 
Dolenjski list bo začel nekaj 
tednov pred obletnico oktobr
ske revolucije objavljati spis 
Frančka Sajeta o »Odmevih 
oktobrske revolucije v na
ših kraj ih« t razen tega bo do
mači tednik sproti spremljal 
priprave in potek obsežnih 
proslav v občini.

V to rek  se je  v palači OZN v 
New Y orku začelo redno  zasedanje 
generalne skupščine svetovne o rga
nizacije. Č eprav je  n a  dnevnem  
red u  obilo važnih in  perečih  vp ra 
šan j iz m ednarodnega živ ljen ja, bo 
glavna tem a vendarle  k riza  n a  S red 
n jem  vzhodu in  napo ri številn ih  
držav, da b i našli politično rešitev , 
k i b i b ila  sp rejem ljiva  za vse p r i
zadete stran i. Vse več je  držav, k i 
se živo zavedajo, kako n u jno  je  
n a jti tak šn o  rešitev  in  kako velika 
je  p r i tem  odgovornost OZN. Od
k a r o b sta ja  svetovna organizacija, 
m o rda še nikoli n jen  ugled n i bil 
tako  ogrožen, k o t je  danes. P rvič 
se je  zdaj zgodilo, da  OZN n i m o
gla sp re je ti nobenega učinkovitega 
ukrepa, da  b i p risilila  k  um iku na
padalca ali da b i ublažila posledice 
izraelskega napada na sosednje 
arabske države.

Izredno  zasedan je  generalne skup
ščine, k i je  bilo neposredno po 
ag resiji sklicano na  pobudo S ovjet
ske zveze, se je  končalo brez o tip 
ljiv ih  rezu lta tov . K ako bo zdaj? Ne 
m an jka črnogledih  p rerokov , k i 
napovedujejo  nov neuspeh, pa  tud i 
ne tistih , k i verjam ejo  v uspeh. K ot 
n a jv ečk ra t bo tud i to k ra t s tv a r
n o st n a jb rž  nek je v sredini. P rav 
neverjetno  je, da b i generalna skup
ščine k a r  n aen k ra t lahko sp reje la  
kakšno  reso lucijo , k i bi predvide
vala u red itev  po ložaja na  S rednjem  
vzhodu in  še m an j verje tno  je , da 
b i takšno  reso lucijo  lahko tud i 
u resn ičila . T ista  po t, ki je  videti 
n a jb o lj uresn ičljiva, je  po t napo r
nega in do lgo tra jnega prizadevanja 
vseh m iro ljubn ih  držav, da b i do
segle vsaj delno izboljšan je, od
s tran ile  neposredno nevarnost za 
nov spopad  in u stvarile  tem elje, na 
k a te rih  b i bilo m ogoče v prihodno 

s ti zg rad iti trd en  m ir na tem  eks
plozivnem  področju .

Nem ogoče je  p r i tem  spreg ledati 
zelo široko  in  intenzivno d ip lom at
sko akcijo  Jugoslavije. K ot je  zna
no že n ek a j tednov p o tu je jo  po 
številn ih  d ržavah  sveta osebni od
poslanci p redsedn ika T ita, k i držav
n ike seznan jajo  z jugoslovansko 
zam islijo  o tem , k a j n a j b i s to rili 
za politično rešitev  srednjevzhod- 
nega vozla. Jugoslovanski p redlogi 
so dovolj znani in  jih  zato  n i tre b a  
posebej n a š te v a ti Povejm o le, da

Zasedanje gene
ralne skupščine

je  večina državnikov v načelu  so
g lasna z n jim i in  da  so pozitivno 
odgovorile celo velesile. Z nekate
rim i pom isleki se s tr in ja jo  z n jim i 
tu d i a rabske države in  le Izrae l 
jih  je  gladko zavrnil, č e p rav  so ti 
p redlogi nalete li n a  splošno odo
b ravan je, b i b ilo  vendar preveč 
lahkoverno m isliti, da  bodo k a r  
tako  sp reje ti. E no  so besede odo
b ravan ja , drugo pa  dejan ja . Danes 
pač nihče ne m ore odkrito  razgla
ša ti, da  m u n ap e to st n a  S redn jem  
vzhodu ustreza, to d a  tako  je , in 
zavezniki Izraela  si bodo vsaj na  
tihem  prizadevali, da  b i b ila m o
reb itn a  rešitev  b o lj ugodna za Iz 
rae l in tako  nesprejem m ljiva za 
Arabce.

Jugoslovanska pobuda bo vseka'

kor zavzem ala vidno m esto  v iska
n ju  po litične rešitve tu d i v okviru  
OZN, nalete la  na  veliko javnega 
odobravan ja  in  na  veliko — čeprav 
m an j javnega — n asp ro tovan ja . P ri 
tem  seveda ne gre za to , a li je  ta  
pobuda jugoslovanska ali koga d ru 
gega, najvažnejše je  le, da  b i z is
k ren im i p rizadevan ji našli kakšno 
rešitev , č e  se to  ne  bo  zgodilo, po
tem  ne bo v nevarnosti sam o m ir 
n a  S redn jem  vzhodu, am pak tud i 
ugled OZN, k i je  dosle j dolga le ta  
šč itil p redvsem  m ajhne države p red  
sam ovoljn im i posegi m očnejših . 
N a vsak način  je  zdaj tren u tek , ko 
je  nu jno  po trebno  nekaj s to riti 
in  ves svet p ričaku je , da bo OZN 
tu d i res  k a j sto rila .

Že dolgo ni bilo zasedanja^ gene
ra ln e  skupščine, k i b i se začelo v 
tako  m račnem  m ednarodnem  vzduš
ju . N apetost po svetu  narašča , voj
na  v V ietnam u je  vsak dan  hujša, 
n a  S redn jem  vzhodu topovi zaen
k ra t sam o začasno m olčijo, pa tu d i 
d rug ih  žarišč ne m an jka. G eneralni 
se k re ta r OZN U T an t — človek, k i 
je  isk reno  p redan  m iru  in  dela vse, 
da  b i ga oh ran il — je  v to rek  v 
o tvoritvenem  govoru na  generaln i 
skupščin i znova opozoril svet, da 
se bliža tre t j i  svetovni vojni. To 
je  m račna in  težka ugotovitev, to 
da  le težko ji je  ugovarja ti. V ča
sih, ko sila vse bo lj gospodari v 
m ednarodnem  življenju, je  svetov
na  organizacija za večino držav 
eno zadn jih  upan j. D ržavniki z vse
ga sveta, k i so se p rav k a r zb rali v 
New Y orku, nosijo  p red  človeštvom  
velikansko odgovornost. Svet p ri
čaku je od n jih , da  m u bodo zago
tovili m ir in v a rn o st s tem , da bo
do trezno, razum no in  pravično 
skušali re š iti problem e, o k a te rih  
bodo ra z p ra v lja li

Bo treba nekatera zdravilišča zapreti?

MALI OGLAS,
Ki ga objavite v Dolenjskem 
listu — zanesljiv uspeh! Pre 
»ere ga 130 tisoč gospodinj, 
vdovcev, Kmetovalcev dijakov, 
uslužbenk in vojakov doma In 
po svetu! — Poskusite!

(N adaljevan je s 1. s tr .)

katera zdravilišča izkopala iz 
težav. V posebno neugodnem 
položaju se je znašlo zdravi
lišče Dobrna, kjer bodo mo
rali odpustiti 60 odst. zapo
slenih ter verjetno zapreti
devet desetin svojih zmoglji
vosti. Direktor zdravilišča
tov. Lubej je poudaril, da če 
se stanje ne bo zboljšalo, bo
do morali zdravilišče zapre
ti. Dolenjska zdravilišča, 
šmarješke, čateške in Do
lenjske toplice so v nekoli
ko boljšem položaju, ker 
imajo zaradi ugodne lege
precej prehodnih gostov.

Ker skušajo zdravilišča re
ševati probleme s pridobiva

njem tujih gostov, bi bilo 
škoda, če bi zdaj odpuščali 
zdravstveno osebje, ker bodo 
tako oslabili zdravstveno po
slovanje v bodočnosti, so po
udarili na seji. Rogaška Sla
tina in Cateške Toplice so že 
prodrle na inozemskem tr
žišču. Tako imajo v prvem 
zdravilišču pogodbo z avstrij
sko zdravstveno blagajno za 
klimatsko zdravljenje njiho
vih članov, v Cateških Topli
cah pa se prav te dni zdravi 
skupina švedskih državljanov.

Razpravljali so tudi o uso
di Balneološkega inštituta in 
poudarili, da je taka ustano
va v Sloveniji nujno potreb
na ter da bi morale zanj skr

beti tudi druge zdravstvene 
ustanove, ne samo klimatska 
zdravilišča.

Za več kot milijar
do Sdin deviz

V črnomaljski občini so le
tos v prvih 8 mesecih zame
njali v banki, turistični pi
sarni in na poštah v Črnom
lju, Vinici, Starem trgu, Se
miču in Dragatušu za 1,330.811 
Ndin tuje valute. Največ so 
odkupih dolarjev, šilingov in 
mark. Zanimivo je, da so na 
pošti v Vinici zamenjali za 
553, 883 Ndin tuje valute, kar 
je okoli 40 odstotkov celot
nega zneska.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED

■  UVOD V RAZMIŠLJANJA O PRIPRA
VAH NA KONGRES. Izv ršn i kom ite CK 
KKS je  v ponedeljek  razp rav lja l o prvem  
o sn u tk u  p ro g ram a p rip rav . P rihodn je  dni 
bodo  obravnavale osnu tek  še kom isije  cen
tra ln eg a  kom iteja , n ak a r bodo na skupni 
■e j i  p redsedstva  in  izvršnega kom ite ja  iz
delali dokončen p red log  za javno  razpravo.

Po p rv ih  razm išljan jih  na ponedeljkovi 
se ji izvršnega ko m ite ja  je  že m ogoče reči, 
d a  si vodstvo želi kongres, k i bo rase l od 
sp o d a j in  k i bo  im el delovni značaj. Po svo
ji  vsebini, po  ja sn o sti koncepta, po organi
zaciji in  m etod i dela n a j b i b il to  sodoben 
kongres, k i bo  izražal duha časa in  k i bo 
sk laden  * doseženo s topn jo  razvo ja  sloven
ske sodobne družbe.

K ongres bo p redvidom a p red  p rihodn jo  
jesen jo , se  p rav i še p red  zveznim  kongre
som , k i bo  jesen i p rihodn jega le ta. Pogla
v itna  tem a n a j b i b ila  razp rav a  o idejno 
po litičn ih  v id ikih  k oncep ta  nada ljn jeg a  raz 
vo ja  S lovenije v okviru  socialistične^ skup 
n o sti Jugoslav ije in  v sk lopu  pozitivnih  pro 
oesov v svetu . N a kongresu  n a j b i tu d i oce
n ili dosežene vsebinske rezu lta te  reo rgan i
zacije Zveze kom unistov.

P rip rav e  n a  kongres n a j bi, k o t so po
u d arili n a  se ji izvršnega kom ite ja , pom enile 
ak tiv izacijo  in  m obilnost vsega članstva. V 
p rip rav ah  b i se m oral zrcaliti g loblji sm isel 
vseb inske preosnove Zveze kom unistov.

■  PRIMORSKA — ENA OSNOVNIH 
STEBROV V ERE V NASO PRIHODNOST. 
V Novi G orici so slovesno p roslav ili 20-let- 
nico p rik lju č itv e  P rim orske k  Jugoslaviji. 
S lavnostne se je  novogoriške občinske skup
ščine se je  udeležil tu d i p redsedn ik  izvrš
nega sve ta SRS S tane Kavčič, Id je  m ed 
drug im  dejal, d a  je  b ila  p rik lju č itev  P ri
m orske  eden n ajveč jih  rezu lta tov  našega 
K arodnoosvobodilnega bo ja . P rim o rsk a , k i

je  bila p o tisn jena k  tlom , k je r  s ta  b ila p re
povedana slovenska beseda in  pesem , je  po
s ta la  ena osnovnih steb rov  vere in  zaupan ja 
v naše sile in  skupne rezu lta te .

O bčinska skupščina Nove G orice je  na
slovila na  vse občane poslanico, v k a teri 
jim  čestita  k p razn iku  in  pokaže n a  dose-

VI. kongres ZKS 
prihodnje leto

žene rezu lta te . E den največ jih  dosežkov ^e 
bil p rav  gotovo ta , d a  je  v tem  obdobju  
z rastlo  novo sred išče — N ova Gorica.

■  ZBOR ŠER CERJEV E BRIGADE. Se
dem sto  preživelih  šercerjevcev se je  udele
žilo velikega zbora te  slavne b rigade v Tu
rišk i vasi p ri S lovenj G radcu. V rste  p reži
velih bojevnikov, m ed n jim i je  bil tu d i John  
D enver-Frank iz Nove Z elandije, je  pregle
dal p rv i kom andan t slovenskih p artizansk ih  
eno t F ranc Leskošek-Luka. V govoru je  m ed 
drugim  dejal, da si n a  bogatih  trad ic ijah  
grad im o lepšo p rihodnost.

■  LETALO STRMOGLAVILO PR I CE
LJU. Ko se je  šp o rtn o  letalo  »Libis« s š tir i
m i po tn ik i v nedeljo  vračalo  s proslave^ v 
S lovenj G radcu, je  p ri D rešin ji vasi blizu 
C elja nenadom a strm oglav ilo  in  se raz tre š 
čilo ob oporn ih  s teb rih  hm eljišča. V aščani 
so ta k o j p riskočili n a  pom oč, to d a  enem u 
izm ed potnikov, Jožetu  C im erm anu, niso 
m ogli več pom agati. P ilo ta  in obe deklici 
so odpeljali v ce ljsko  bolnišnico. V zroke ne
sreče še raz isku je jo .

■  300 M ILIJONOV POMOČI ŽRTVAM 
A G RESIJE. K oord inacijsk i odbor za pom oč 
žrtvam  agresije  je  ugodno ocenil akcijo , ki 
se že izteka. Izrekel je  p riznan je  in  zahvalo 
vsem , k i so se odzvali in  akcijo  z velikim  
razum evanjem  in  neseb ičnostjo  podprli.

■  USKLADITEV POKOJNIN 2 E  V ZA
ČETKU NOVEGA LETA? Vse je  tre b a  s to ri
ti, da  b i dobili upokojenci, k i so b ili upo
ko jen  do konca le ta  1964, usk lađene pokoj- 
n  in  p že v začetku  novega le ta. Tako so skle
n ili na  skupn i se ji izvršnega odbora  in  od
bo ra  za v p rašan ja  invalidsko pokojninskega 
zavarovanja skupščine repub liške skupnosti 
socialnega zavarovanja.

■  IV . KONGRES ORTOPEDOV IN 
TRAVMATOLOGOV V LJUBLJANI. Udele
žilo se ga je  200 najv idnejših  jugoslovan
sk ih  zdravnikov in  zastopnikov ortopedov 
in  travm ato logov  d rug ih  dežel. N a kongresu  
so razp rav lja li o degenerativnih  obolen jih  
sklepov in  o novih m etodah  zdrav ljen ja.

■  LEOPOLD K R ESE — NOVI PRED
SED N IK  GOSPODARSKE ZBORNICE. N a 
skupščin i gospodarske zbornice SRS so ob
ravnavali tu d i e lab o ra t o p roblem ih  našega 
denarn ištva . M ed drugim  so poudarili, da je  
in teg rac ija  v m očnejše, finančno sposobnej
še in  v svojo po litiko  doslednejše denarne 
zavode vsekakor nuja.

■  VSAK LASTNIK ZEM LJE NAJ B I 
PRISPEVAL V SKLAD ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA. O dbor republiškega zbora 
za zdravstvo in  socialno po litiko  je  te  dni 
obravnaval osnu tek  zakona o zdravstvenem  
zavarovanju  km etov. P ri tem  gre predvsem  
za to , da bi uvedli bo ljši način  finan
c ira n ja  km ečkega zavarovan ja in d a  b i čim- 
p re j zm anjšali p rim an jk lja j. P rev laduje 
m nenje, n a j b i zavarovanci sam i odločali o 
obseiru n rav ic in  obveznosti za zdravstveno 
zavarovanje.

MIKA ŠPILJAK V KANADI — 
Predsednik zveznega izvršnega 
sveta Mika Spiljak je kot osebni 
odposlanec predsednika Tita do
potoval v Kanado, kjer se bo 
na čelu jugoslovanske delegacije 
udeležil proslav ob stoletnici Ka
nadske konfederacije.

OBISK TURSKIH POSLANCEV 
— V Jugoslaviji se mudi delega
cija turškega parlam enta, ki se s 
predstavniki naše zvezne skup
ščine pogovarja o raznih medna
rodnih vprašanjih in sodelovanju 
med parlamentoma naših držav.

VOJSKA BO LAHKO STRELJA
LA — Kitajske oblasti so izdale 
vojski navodila, da lahko upo
rablja orožje za preprečevanje 
nemirov. Kot je znano, v mnogih 
kitajskih pokrajinah prihaja do 
odkritega nasprotovanja Mao Ce 
Tungu in kulturni revoluciji. 
Grožnjo s streljanjem  razlagajo 
kot zelo resno opozorilo Maovim 
nasprotnikom, naj prenehajo na
sprotovati politiki sedanjega ki
tajskega vodstva, ker bodo sicer 
"• njimi brezobzirno obračunali.

PROTIRAKETNI SISTEM V 
ZDA — Ameriški obrambni mi
nister McNamara je sporočil, da 
se je vlada ZDA odločila zgraditi 
protiraketni obrambni sistem. Ta 
ukrep, ki bo državo stal ogrom
no denarja, opravičujejo z »ne
varnostjo kitajskega atomskega 
napada«. Kot Je znano, podoben 
obrambni sistem proti raketam 
gradi tudi Sovjetska zveza.

42 2RTEV NOGOMETNE MRZ
LICE — V turškem mestu Kayse- 
ri je med neko nogometno tekmo 
turške n. lige prišlo do straho
vitega pretepa med gledalci. V 
pretepu so ubili najmanj 42 ljudi, 
okrog 600 pa je bilo ranjenih.

SELITEV UJETNIKOV — Gr
ški vojaški režim je sporočil, da 
so vse politične ujetnike, ki so 
bili doslej internirani na otoku 
Gyaros, prepeljali v zapore na 
otoku Le ros. Na ta  otok so pre
peljali okrog 2.000 zapornikov, ta
ko da je zdaj tam  zaprtih sku
paj več kot 2.500 ljudi.

DIVJANJE URAGANA — Nad 
mehiškim polotokom Yucatan že 
nekaj dni divja strahoten uragan, 
ki so mu dali ime »Beulah«. Do
slej Je povzročil sm rt 23 ljudi, 
nekaj deset ljudi pa Je izginilo 
brez sledu. Povzročil Je tudi 
ogromno gmotno škodo. Poroča
jo, da kraji, ki Jih Je prizadel 
lzgledajo hujše, kot da bi jih 
bombardirali.

N E  H O D I  D O M O V  B R E Z



Z RAZPRAVE NA R E PU B L IŠK E M  USTAVNEM  SODIŠČU

Gozdove bo prevzelo GG Brežice
V zasebnih gozdovih na območju Trebelnega, Šentruperta, Mokronoga in 

Mirne bo v prihodnje gospodarilo GG Brežice

R epubliško ustavno sodišče je  v petek , 15. sep
tem bra, zavrnilo predlog treb an jsk e  občinske skup
ščine, ki je  m enila, da 4. in 5. člen republiškega za
kona o gozdovih n is ta  v sk ladu z republiško ustavo. 
G lavna u tem eljitev  sodišča: Gozdovi so širšega po
m ena, zato pa so deležni posebnega varstva; odloča
n je  o n jih  ne m ore b iti prepuščeno občinam .

»Ne ženejo' nas pravdarske 
strasti, marveč prepričanje, 
da so bile kršene ustavno za
gotovljene pravice občine. La
stniki gozdov so še pred štiri
mi leti sklenili kooperacijske 
Pogodbe z GG Novo mesto,

sam republiški zakon pa ne 
more natančno določiti zah
tev pri formiranju gozdnih 
gospodarstev. To nalogo je 
skupščina poverila izvršne
mu svetu Slovenije, mnenje 
občin pa ni pogoj za določa
nje mej gozdnogospodarskih 

ravnavi predsednik trebanjske območij, 
občine. V razpravi sta sodelovala

Zastopnik republiške skup- tudi direktorja GG Brežice
ščine, ki je z zakonom pove
rila odločanje o mejah iz
vršnemu svetu, je odgovoril, 
da je gospodarjenje v gozdo
vih širšega pomena in da je• ' v U l  OlJL M« j  ~

ili s tem sodelovanjem zado- republiški zakon v skladu z 
voljni in so spontano javno ustavo. Pri obravnavanju je 
nasprotovali pripojitvi k bre- treba imeti pred očmi inte- 
žiškemu gozdnogospodarskem res širše družbene skupno- 
območju,« je poudaril na ob- sti in ne posamezne občine,

PR E D  O B Č N IM I ZBORI SIN D IK A L N IH  
SVETOV

0 vplivih reforme 
in o samoupravljanju

Priprave teko od pomladi — Delegati izvoljeni

Ivan Videnič in direktor GG 
Novo mesto inž. Penca. Tov. 
Videnič je obrazložil stališče 
DS GG Brežice, ki zahteva, na 
se izvede zakonitost, inž. Pen
ca pa je menil, da bi mejo 
IS lahko spremenil, ne da bi 
bila kršena načela o formi
ranju gozdnogospodarskih ob
močij.

Predstavnik sekratariata za 
zakonodajo je menil: »Pojmo

K

Oktobra— N 
motel in baza

Po pogodbi mora biti Pufr* 
nikov motel, ki ga v Treh* 
njem gradi grosupeljsko 
gradbeno podjetje, zgrajen 
do srede oktobra. Dolgotraj
no suho vreme je omogočilo, 
da so dograjena tudi baza 
službe Pomoč in informaci j«t 
katere velik napis že pritegtt* 
je pozornost voznikov motoiv 
nih vozil. V obeh novih zgrad
bah bo zaposlenih tudi neicejJ 
domačinov.

Osebni dohodki 
rastejo

če  primerjamo povprečno 
skupne osebne dohodke v p®» 
vem polletju 1967 v občini 
Novo mesto, ki so dosegli vi
šino 816 Ndin na zaposlenega, 
s povprečjem leta 1966, ugo
tovimo, da so v celoti večji 
za 7 odst.: v gospodarstvu za 
7, v negospodarstvu 7- 5 odat 
V tej primerjavi beležijo dvig 
vse dejavnosti razen goodar-

Bliža se trgatev, najbo lj nestrpno  pa jo  p ričakujejo  
tam , k je r je lanska toča uničila pridelek in je že vse 
le tošn je leto suša t  sodih. Kmečki gospodarji šte je jo  

. . dneve: »še dvak ra t se bom obril, pa bo m ošt!« in mi.
vanje 86. člena ustave ne daje s |i j0 p rj tem  na potrgalko. ki jo  bodo km alu obrali. sbva> kjer 80 osebni dohodki 
občini takih pravic, kot mi- Seveda pa je treb a  pred  trgatv ijo  m arsikaj posto riti v prvem polletju letos za 11 
sli trebanjska občinska skup jn p rip rav iti posodo Na šen tjem ejsk em  sejm u so odst. manjši kot v letu 1966,

R ibničani prodali precej b rent, da bo v čem nositi in v zdravstvu, kjer so za 3o/* 
grozdje (Foto: Polde M iklič) manjši.

Občni zbori občinskih sin
dikalnih svetov v dolenjskih, 
belokranjskih in sredn.iepo- 
savskih občinah bodo pred
vidoma v novembru, najkas
neje pa v prvi polovici de
cembra. To so sporočili pred
sedniki in tajniki ObSS 13. 
septembra v Novem mestu, 
kjer so se sešli, da bi se po
cenili o pripravah na občne 
zbore in si povedali misli o 
° rganizaciji, vlogi in nalogah 
sindikatov v prihodnjem ob
dobju. Po izjavah sindikalnih 
voditeljev se v posameznih 
občinah p r ip ra v lja jo  na o b 
čne z b o re  o d  pomladi, do 
zdaj pa so sindikalne po
družnice že izvolile delegate, 
predsedstva pa zbrala pro
blematiko za osrednja poro
čila na občnih zborih. Na no
vomeškem posvetu so tudi 
povedali, da bodo do občnih 
zborov razmislili, ali bo
do imeli poslej v vod-

Zahvala in želje prof. 
Hugha Cummingsa
Prof. Hugh Cummings, vod

ja mednarodne brigade v Mo
kronogu, katero so sestavljali 
Mladinci in mladinke iz dese
tih dežel sveta, je ob vrnitvi 
v Združene države Amerike 
Poslal podpredsedniku tre
banjske občinske skupščine 
naslednje pismo:

»Srečno sem se vrnil v do
movino, zato se ob tej pri
d n o s ti prisrčno zahvaljujem 
ljudem vaše občine za pomoč 
to prijateljstvo, ki smo ga 
bili deležni, ko smo živeli v 
Mokronogu. Ta kraj ima ču
dovito naravo in smo bili ve- 
s®li, ko smo lahko v njem 
Prebivali in delali. Upam, da 
bom imel še kdaj možnost 
obiskati vašo deželo, vašo 
občino in vaše ljudi. Prosim, 
sporočite občanom najboljše 
*®lje od mene, moje žene in 
£d naših mladih ljudi. V pri
hodnje nas bo resnično zani
halo, kako napreduje grad
nja vodovoda in kako napre
duje vaša celotna občina.«

stvih profesionalce (in koli
ko jih bodo imeli) ali ne. 
Pričakujejo, da se bodo na 
občnih zborih občinskih sin
dikalnih svetov pogovarjali o 
izvajanju gospodarske refor
me, samoupravljanju in po
dobnem.

^  • * v  v

jejm/sca
Na brežiškem sejmu

Precej izbire je bilo v so- 
boto, 16. septembra, na bre
žiškem prašičjem sejmu. 
Kmetovalci so imeli naprodaj 
840 pujskov, prodali pa so jih 
samo 478. Manjše so proda
jali po 650—670 Sdin, večje 
pa po 650 Sdin kilogram.

Na sejmu 
v Novem mestu

18. septembra je bil na no
vomeškem sejmu kar dober 
promet, čeprav je bil isti 
dan sejem tudi v Škocjanu. 
V Novem mestu je bilo napro
daj 901 prašičkov, prodanih 
pa je bilo 748. Za manjše so 
zahtevali 8.000 do 14.000 Sdin, 
za večje pa 15.000 do 28.000 
Sdin.

ščina, ker se konkretne pri
stojnosti določajo z zakoni. 
Republiški zakon o gozdovih 
ni v nasprotju z ustavnimi 
določili.«

Ustavno sodišče je nato za
vrnilo predlog občinske skup
ščine. Občina nima pravice 
pri odločanju o gozdnogospo
darskih območjih, ker imajo 
gozdovi širši pomen za narod
no gospodarstvo. Ustava ni

KAKO SE  U R E SN IČ U JE  SA N A C IJSK I PROGRAM?

V INISU se počasi obrača na bolje
Precej manj izmeta in neprimerno kvalitetnejše steklo — Prodaja je zdaj 

bila \r š e n a , ustavno sodišče na jesen spet stekla — Čeprav bančni krediti še niso odobreni, se je ko
pa se ne spušča v pravilnost lektiv že lotil uresničevanja sanacijskega programa -  800.000 m2 stekla
odločitve IS, ker je to stvar 
gospodarske politike, je bilo 
rečeno v obrazložitvi.

M. LEGAN

za izvoz

R A Z P I S

Stanovanjsko podjetje 
KOČEVJE

r a z p i s u j e  

prosto delovno mesto

H I Š N I K A

v Kočevju, Trg Svobo
de št. 21 (samski blok) 

Prejemki po dogovoru. Na 
razpolago je komfortno - 
družinsko stanovanje v 
isti stavbi.
V poštev pridejo osebe, 
ki prepuste Stanovanjske
mu podjetju stanovanje v 
Kočevju, v katerem sedaj 
stanujejo.
Nastop takoj
Razpis velja do zasedbe 
delovnega mesta.

Iz INISA je slišati zadnje hajalo 60 odst. proizvedene- 
Čase razveseljive vesti, ki po- ga stekla na velik kup čre- 
trjujejo obete o izboljšanju, pinj pred tovarno, zdaj pa 
Kolektivu je uspelo z notra- gre v izmet samo še okoli 
njimi posegi znatno izboljša- 40 odst. proizvodnje, 
ti kvaliteto stekla, hkrati pa Zdaj se je izboljšalo
so precej zmanjšali izmet. V 
začetku letošnjega leta je od-

Izvoz v šestih 
mesecih

V novomeški občini se je 
izvoz v primerjavi z lanskim 
obdobjem povečal v celoti za
62.2 odst. Izvoz na konverti
bilno področje se je povečal 
za 47,6 odst., predstavlja pa
82.2 odst. celotnega izvoza. 
Najmočnejše povečanje za
znamujemo pri industriji 85, 
odst., v gozdarstvu za 35,2 
odst., v kmetijstvu pa zaosta
ja in je izvoz za 10,9 odst. 
manjši od izvoza v lanskem 
prvem polletju, predvsem za
radi zaščitnih carin na evrop
skem trgu .

se je izboljšalo tudi 
stanje v prodaji stekla. INIS 
so vse letošnje leto močno 
tiščale velike zaloge stekla, ki 
ga nikakor niso mogli pro-

okoli 25 milijonov S din, ki 
jih je kolektiv prispeval is 
svojih sredstev. Razen tega 
je bil v avgustu dograjen ia- 
pustni bazen, v gradnji pa j* 
še postaja za tekoči naftni 
plin, katerega bodo uporab
ljali v bodoče kot gorivo za 
vse tri temper peči in za 
ogrevanje podstrojnih komor.

dati. Zdaj se tudi to obrača Sanacijski program je zdaj 
na boljše: na vrata trka je
sen, ko gradbinci dograjuje
jo stavbe in se zavoljo tega 
povpraševanje po steklu veča.

Prodajo še vedno zavira 
precejšen uvoz stekla iz raz
nih tujih držav. Glede novih

odprt samo še glede kredit
nih sredstev, ki so bila te 
dni že odobrena, sicer pa se 
je kolektiv INISA njegovega 
uresničevanja že krepko lo
til. Treba bo zgraditi le še 
tretjo temper peč, opremiti

carinskih ukrepov za dum- novo rezalnico za steklo in 
ping blago iz uvoza še ne ve- urediti notranji transport.

Tudi Krpan je vzel kobilo s seboj!
(N adaljevan je s 1. s tr .)

V Murski Soboti je sodelo 
valo 9 ekip. V vsaki so bili 
po trije tekmovalci. Pomerili 
so se v treh disciplinah. Naj
prej je komisija preizkusila 
njihovo obvladanje teorije, na
to pa je prišlo na vrsto str
niščno oranje z dvobrazdnim 
plugom in spretnostna vožnja 
z dvoosno prikolico.

V ekipnem tekmovanju so 
tekmujoče trojice osvojile sle
deče število točk: Brežice — 
871,61, Murska Sobota — 
820,85, Žalec — 811,16, Ljub
ljana 770,77, Kranj — 746,74,

Novo mesto — 739,84, Mari
bor — 738,35, Nova Gorica — 
732,66 in Kočevje — 632,81 
točke.

Ekipa iz Brežic je sprejela 
prehodni republiški pokal in 
plaketo. Fantje so računali na 
3. mesto in so bili nad zmago 
veselo presenečeni.

Tekmovali so tudi p o s a m e z 
niki in na tem tekmovanju je 
Brežičan osvojil prvo mesto. 
To je bil Franc Frigelj. Zma
gal je z rezultatom 303,39 toč
ke. Po vrstnem redu so mu 
sledili Stefan Bukvič iz Mur
ske Sobote, Ivan Ločičnik iz 
Žalca, Ivan Slopšek iz Brežic,

Ernest Smajs iz Žalca in Ivan

do, če bodo novi carinski 
predpisi zaščitili tudi steklar
sko proizvodnjo, ki je prav 
letos zaradi uvoza utrpela 
precejšnjo škodo. To bo zna
no šele, ko bodo sprejete do
ločbe o tem, kaj je dum 
ping blago iz uvoza in ka.i ni 

Zavlačevanje s sprejetjem milijona m' 
sanacijskega programa pri nje leto pa 
bankah, ki naj bi dale kre
dite, INISU prav gotovo ni 
v korist. Pri tem so brez 
moči, vendar ne držijo rok 
križem. Lotili ao se uresniče- 
vanja tistega dela sanacijske-

Glogovšek iz Brežic. Vsi tri* j a  programa, ki je trenutno
je predstavniki Spodnjega 
Posavja so se torej uvrstili 
na prvih šest mest.

Tekmovali so v dežju, zato 
je bilo tekmovanje še bolj 
zahtevno. Traktor so pripelja
li s seboj, da so se postavili 
z njim kot nekoč Krpan s 
svojo kobilico. Ob vrnitvi so 
jih v podjetju s ponosom 
sprejeli. Upravni odbor je dai 
vsakemu izmed njih po 50.000 
Sdin nagrade, ker so tako 
častno zastopali barve AGRA 
RIE.

J. T

v njihovi moči, in prav temu 
gre pripisati izboljšanje kva
litete in doseženo zmanjšanje 
izmeta. Spremenili so tempe
raturni režim v kadni peči. 
v temper pečeh pa doseda 
nje gorivo (marino olje) za

menjali s propan-butan pli
nom. Za to dvoje so porabili

Lani so v INISU izdelali 2 
milijona mJ stekla, letos bi 
ga morali (če bi bil sanacij
ski program uresničen do av
gusta 3,5 milijona m toda 
čeprav se je uresničitev pro
grama zavlekla do konca 
1967, bodo letos naredili .2,8 

stekla Prihod- 
bo proizvodnja 

dosegla v projektu predvide
no številko.

INIS je tako velika tovar
na, da ne more ravnodušno 
gledati na izvoz. Letos bodo 
prodali na tujih tržiščih oko
li 800.000 m' stekla. V prihod
nosti bodo vsako leto izvaža
li od 20 do 30 odst. celotne 
proizvodnje, saj je domače 
tržišče zanje premajhno. Ce
na, ki jo dosegajo na tujih 
tržiščih, je nižja od domače, 
ker se jim zaradi zahtevnega 
embaliranja in dolgega pre
voza stroški povečajo. M. X

n o s n e
TOVARIŠ FRANC L
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V BIFEJU VAM NUDIMO:

■  belo vino po 500 Sdin,
■  rdeče vino po 600 Sdin;
■  vino čez cesto:
■  belo po 400 Sdin,
■  rdeče po 500 Sdin.

V D-marketu boste postreženi tudi s kvalitetnim 
mesom. Govedini I. vrste smo znižali ceno od 
1260 Sdin na 1200 Sdin.

Obiščite Dolenjkin D-market ln prepričajte se o 
kvalitetnih uslugah!



MNENJE M KRITIKA

Ob praznih stojiščih v Martinji vasi
»Ob teh cenah telet in pitane živine ter 

možnostih prodaje je za naše pitališče 
boljše, da je delno prazno, četudi moramo 
tudi od praznega hleva redno odplačevati 
posojilo. To je mogoče dokazati s  števil
kami,« menijo v KZ Trebnje, če povpra
šate, zakaj pitališče ni polno. V enem 
izmed treh lepih hlevov je uskladiščen 
krompir, v pitališču s čez tisoč stojišči 
imajo trenutno le okoli 400 pitancev.

S stališča zadruge ta  ukrep 
t sedanjih okoliščinah ni v 
nasprotju z dobrim gospo
darjenjem, s stališča narod
nega gospodarstva pa je to, 
milo rečeno, slabo gospodar
stvo in zapravljanje že 
ustvarjene vrednosti. Zdaj 
je resnično lažje ocenjevati 
nastalo stanje, pa vendar ni 
odveč opozoriti na glavne 
vzroke, da zgledno urejeno 
pitališče z visoko delovno 
storilnostjo zaposlenih poslu
je taiko blizu meje rentabil
nosti, da mora v slabših 
tržnih razmerah opuščati pi
tanje, če hoče zmanjšati 
izgubo, ki je neizbežna.

Toliko, kot so v svetu sta

re ekonomske vede, so stari 
tudi različni pogledi na vlogo 
velikosti kmetijskega obrata, 
ne oziraje se, ali je zasebni 
ali družbeni, šele močan raz
voj kmetijske tehnike je pov
zročil, da se je  manjši obrat 
počasi začel umikati večjemu, 
ki je bolj sposoben življenja. 
Vendar pa premoč velikega 
obrata ni tako preprosta in 
jasna, da bi veliki obrat da
jal večji dohodek na enoto 
površine samo zaradi tega, 
ker je velik. če  oene močno 
nihajo, kot je to pri nas. so 
odnosi še bolj zaviti, saj so 
ob tem možni večji vzponi 
uspehi, pa tudi večji pad
ci.

Na to so že od nekdaj opo
zarjali teoretiki marksizma, 
pa vendar se je v miselnosti 
naših vodstev, tudi gospodar
stvenih, uveljavilo prepriča
nje: večji obrat, večja delov
na storilnost, večji mora biti 
dohodek na enoto površine 
ah na glavo živine .

Večja delovna storilnost pa 
ne potegne samo po sebi za 
seboj tudi večje ekonomič
nosti proizvodnje, če hkrati 
zanemarjamo stroške.

Znano je, da ni poceni pri
reje mesa brez osnovnih kr
mil: trave, detelje, silaže ipd., 
pa tudi dobre preskrbo zem
lje s hranili ni brez hlevske
ga gnoja, čim  večji je obrat, 
tem večjo površino zahteva, 
tem večje so razdalje, od ko
der je treba pripeljati krmo 
in kamor je treba odpeljati 
gnoj, tem večji so prevozni 
stroški. Ti pa neusmiljeno 
požirajo prihranek stroškov 
pri večji delovni storilnosti, 
ki jo omogoča večje število 
živine na enem mesto.

Prav . prevozni stroški so 
namreč najvažnejši vzrok za 
nizko rentabilnost pitališča. 
Da je nesreča večja, zaokro
žitev in zgostitev zemljišč 
okoli pitališča zaradi različ-

Kaj pokaže obračun v toplem vrelcu?
Zdravilišče v Dolenjskih Toplicah je letos obiskalo več gostov kot lani, 

povprečna doba bivanja pa se je skrajšala

Letos do avgusta je imelo 
zdravilišče v Dolenjskih To
plicah 3.241 gostov, ki so pre
nočiti 14.161-krat, oziroma so 
povprečno ostali v zdravili
šču 4 do 5 dni. Lani je bilo 
v enakem času le 2.183 go
stov, ki pa so prenočili 22.698- 
krat, medtem ko je bila pov
prečna doba bivanja 10 dni.

Zanimivo je, da ima zdra
vilišče vsako leto več tujih 
gostov. Lani jih je bilo (v 
prvih sedmih mesecih) 423,

letos v enakem obdobju pa 
že 767. Lani so prenočili 
2.372-krat, letos pa 3.943-krat.

Povprečna doba bivanja tu
jih gostov je vsako leto pri
bližno ista, doba bivanja do
mačih gostov pa močno niha. 
Od lani do letos so doživeli 
največji skok — navzdol, od 
lanskega povprečja 11 do 12 
dni na letošnje 4 dneve. Bi
vanje se je skrajšalo zlasti 
po uveljavitvi predpisov o 
zdravljenju v zdraviliščih.

V zdraviliškem turizmu so
— kot v turizmu na splošno
— sušna in bogata obdobja. 
Bogata obdobja so v sezoni, 
poleti. Junij in julij sta bila 
tudi za zdravilišče v Dolenj
skih Toplicah najbolj bogata. 
Od tega je odvisen tudi pro
met. Lansko leto je bil neko- 
likanj boljši promet. V začet
ku letošnjega avgusta so ime
le Dolenjske Toplice za 130 
milijonov S din prometa.

I. ZORAN

nih vzrokov ni bila do kraja 
izvedena. Njive in travniki 
so razmetani daleč naokrog, 
pitališče ni v središču povr
šin in je verjetno tudi pre- 
liko. Zdaj ne gre s prstom 
kazati na staro vodstvo za
druge, ko vemo, da je v ta
kratnih razmerah imelo kaj 
majhen vpliv na odločanje o 
velikosti obrata, saj je to do
ločal tisti, ki je denar poso
jal in si tudi zagotovil vrači
lo. Prava odgovornost je s 
tem delno zabrisana, čeprav 
jo je prevzel kolektiv zadruge. 
To je bil eden od primerov 
pisarniškega odločanja o na
ložbah, ki ni dosti upoštevalo

strokovnega mnenja ali pa je
sililo strokovno mnenje, da 
se je prilagodilo takratnim 
razmeram, ki so rodile pre
malo pretehtane naložbe.

Vsaka šola nekaj stane, 
vendar pitališče v Martinji 
vasi ne bo moglo vedno sa
mo čakati na ugodnejše tržno 
stanje, hlevi stojijo in mora
jo biti izkoriščeni. Treba bo 
prej ali slej ukreniti, kar je 
mogoče, da bo krmljenje ce
nejše, ustvarjalni dohodek pa 
večji. Za zgled naj služijo 
primeri iz razvitih dežel, ko 
za mnogo manjše obrate izra
čunajo celo s pomočjo mate
matičnih metod t. i. linear
nega programiranja, kakšen 
naj bi bil kolobar, kakšne 
krmne mešanice, kje naj sto
jijo kmetijski objekti itd., 
vse z namenom, da bi pove
čali dohodek.

Inž. M. LEGAN

Zavarovati se je treba 
za pravo vrednost

Da bi dobili za poginulo živino večjo odškodnino, 
jo morajo lastniki čim dražje prodati — Nastale 

škode ocenijo strokovnjaki

Krška Zavarovalnica je v 
prvem polletju letos sklenila 
1759 zavarovalnih pogodb in 
pri tem ustvarila 4,161.236 N 
din bruto dohodka. Kot od
škodnino za nastale škode so 
v tem času izplačali 521.405 N 
din. Za izplačilo nadaljnjih 
odškodnin jim je ostalo še 
3,374.012 N din.

Nastale škode ocenijo stro
kovnjaki v sporazumu z oško
dovanci. Odškodnino za pogi
nulo živino oziroma za v si
li zaklano živino ocenijo pred
vsem na osnovi dejanske vred 
nosfci, višine zavarovalne vso 
te in iztrženo ceno. Zato mo
rajo lastniki čimdražje pro
dati tako živino, da dobijo 
večjo odškodnino. Na primer: 
zaklati je treba kravo, vredno
400.000 S din, ki je zavarova
na za 200.000 S din. Za to kra
vo je zavarovanec iztržil 100 
tisoč S din. Torej bi morala 
zavarovalnica plačati še 100 
tisoč S dm da bi izplačala

celo zavarovalnino. V tem pri
meru pa bi zavarovalnica na 
osnovi svojih izračunov izpla
čala 150.000 S din, tako da bi 
dobil zavarovanec 250.000 D 
din in ne le 200.000, za koli
kor je bil zavarovan.

Največ težav jim povzroča 
neskladje med realno vred
nostjo zavarovanih objektov 
in višino zavarovane vsote. Ta
ko na primer nastane na ob
jektu, ki je vreden 4 milijo
ne S din, škode za milijon 
S din. Ta objekt je zavaro
van samo za 2 milijona S din. 
Vsekakor zavarovanec ne mo
re pričakovati, da bo dobil 
milijon odškodnine, ampak sa
mo 500.000 S din. Zato bi se 
morali zavarovanci zavarovati 
za celotno vrednost določene
ga objekta in ne samo za del 
te vrednosti.

Zavarovalnica Krško zava
ruje proti požaru, vlomu, te
lesnim poškodbam, strojelo- 
mu, naravnim nezgodam itd. i

Zakaj se branijo 
javnih 

telefonov?
Na posvetu, katerega so se 

IS. marca v Novem mestu 
udeležili predstavniki turistič
nih in filatelističnih društev, 
večjih gostinskih obratov, na
šega podjetja ter upravniki 
večjih pošt, je bilo sklenje
no, naj bi za potrebe ljudi 
uredili javne telefone v vseh 
večjih krajih pri večjih go
stinskih organizacijah. Ti te
lefoni naj bi ne bili na vo
ljo samo gostom v teh gosti
ščih, marveč tudi drugim 
ljudem, predvsem v času, ko 
so pošte zaprte. Na vidnem 
mestu bi imeli obešeno napi
sno ploščo, storitve pa bi za
računavali po ceniku novome
škega PTT podjetja. Gostišča 
bi imela za uslugo 50-odstot- 
ni popust pri mesečni naroč
nini in za glavni telefon, ki 
ga uporabljajo tudi za potre
be javnega telefona.

Taki javni telefoni že dela
jo v hotelu Sremič v Kr
škem, v hotelu Lahinja v čr . 
nomlju, v gostišču Grad v 
Črnomlju in v zdravilišču v 
Čateških Toplicah, čeravno 
potrebujejo javne telefone 
tudi v drugih večjih krajih, 
nekatera gostinska podjetja 
niso pristala na to. Dogovori 
za javni telefon v Sevnici, 
Brežicah in Novem mestu ni
so dali sadov, predvsem zara
di tega, ker so gostinske or
ganizacije preklicale prvotno 
privolitev. V Novem mestu so 
nekatere že pri prvem pogo
voru odklonile take telefone, 
češ da ne želijo imeti obeše
nih napisov »javni telefon«. 
Bojijo se, da bodo ljudje 
uporabljali telefone tudi v 
manj nujnih primerih.

Novomeško PTT podjetje 
želi s temi telefoni predvsem 
zapolniti vrzel v času, ko so 
pošte zaprte, z njimi pa bi 
tudi razbremenili telefonsko 
omrežje v največjih konicah. 
Ker bi bili javni telefoni lju
dem v veliko korist, želi po
šta, da bi gostinske delovne 
organizacije spremenile odnos 
do gostov, turistov in obča
nov.

MIHAEL VONČINA

Nerazveseljiva 
belina

Pred vami je zemljevid Ju
goslavije, kakršnega potrebu
jete, če držite telefon v roki. 
Črno označena polja že ima
jo avtomatizirano telefonsko 
omrežje (ATC), bele lise pa 
označujejo kraje, kjer naroč
niki te prednosti še nimajo. 
Čas pa je vedno bolj drago
cen in čakanje na medkrajev
ne telefonske pogovore dolgo 
in mučno -  zato nismo takšne 
beline prav nič veseli!

V Sloveniji nas tepe takšna 
belina samo še na področju 
Murske Sobote, Maribora in 
Celja. Vsi drugi naročniki v 
Sloveniji obrnejo številko in 
že čez nekaj sekund lahko 
govorijo s katerimkoli naroč
nikom v Jugoslaviji neposred
no. Po napovedi PTT pa bodo 
bele lise na zemljevidu Slo
venije izginile že do konca 
letošnjega decembra! (Kliše: 
arhiv VEČERA, Maribor).
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— D okler bom  jaz  p ri 
h iši, bo D olenjski lis t tudi!

„Jaz ga bom odpovedal - jaz pa ne!“
»Ne berem tako nič! Samo 

za v stranišče pa je, kakor 
se mi zdi, le predrag ...«

Ge je to res, potem je ugo
tovitev točna. Drugi pa je pri
bil:

»Zaradi tistih 450 dinarjev 
tia pol leta ga pa res ne bom 
odpovedal, ne zdaj ne kdaj 
kasneje! Ta denar bom pri
dobil mimogrede, ko si v m e 
stu ne bom privoščil pol li
tra ta boljšega. Da bi se zara 
di poliča vina odpovedal do
brini, se pravi novicam z ma 
k> manj kot s celega sveta? 
Pa bi bila hiša brez nasvetov 
in naukov, ki smo jih p av 
kmečki ljudje tako potrebni? 
Ne! Pravzaprav pa tudi otro

in ženska ne bi pustih, saj 
ga vsi beremo. Mene ne za- 
Qhna vse tisto o nesrečah 
ker to preberejo žena in otro
ci največkrat kar na glas. Za 
me so članki o kmetijstvu, o 
gospodarstvu in pa nasveti 
travn ika. To je pa moje pri 
niši! Ne, kot sem že rekel. 
Pri naši hiši bo ostal Dolenj 
ski list, dokler bom jaz!«

Iz kramljanja se je razvila 
živahna razprava pri kozarcu 
vina, ki je, kakor pravi tista 
stara modrost, »prava resni
ca«. Tako je te dni verjetno 
tudi marsikje drugod. Najprej 
se začne pogovor o vremenu 
Potem o pridelkih, o vojskah 
Po svetu, o raznih drugih no 
vicah in podobnem, nato pa 
^  končno kdo spotakne še 
ob časopis. Tokrat smo v va
ški gostilni končali pogovor
takole:

»Časopis je namenjen lju
dem, ki jim ni vseeno, kaj 
se po svetu dogaja. Na srečo 
je takih, ki imajo časopis sa- 
m°  za .podhrbtne namene’, 
vedno manj«. Zato pa je so  
Sed, ki je dokazoval, da se 
otroci ne zmenijo za domači 
ust (tega mu nismo verjeli!) 
111 da ga tudi on sam ne bere, 
zvedel ta večer tole:

»Da, da, Janez, imaš prav 
Ce ga res rabiš samo za stra

nišče in ne dobiš za to kaj 
boljšega, boš dobil prav pri 
Dolenjskem listu star papir 
več kot polovico ceneje. Tam 
imajo na kupe raznih časopi
sov, tudi takih iz drugih dr
žav. Prav gobovo ga bodo ra
je prodah tebi na vago, kakor 
da bi ga nosili k Odpadu. 
Nekaj ti pa le priporočamo: 
če boš šel kupovat za te na

mene literaturo ' na upravo 
časopisa, nikar ne vzemi nem
ških časopisov, ki so pisani 
v gotici! Veš, to so nemške 
špičaste črke, pa bi se ti 
lahko zgodilo, da bi se ti ob 
vsej kulturni uporabi katera 
kam zapičila ...«

Dalje pa kdaj drugič!
FRANC LUZAR 

iz Gabrja

Kako je s podražitvijo?
V upravo lista prihajajo dopisnice, za

kaj terjajo pismonoše tudi pri tistih naroč
nikih, ki so letos že poslali 2000 Sdin, še 
razliko naročnine. 7. septembra smo vse 
naročnike in bralce lista obvestili na dveh 
straneh našega lista, zakaj smo morali za 
letošnje drugo polletje naš časopis podra
žiti za 450 Sdin. Prosimo Vas, preberite 
članek »Kaj bi vi storili?«, objavljen 7. 9. 
1967.

Naročnina za 1967 znaša torej: za prvo 
polletje 1000 Sdin, za drugo polletje pa 
1450 Sdin. -  Pri večini naročnikov terjamo 
zdaj po 1450 Sdin, medtem ko pri tistih, ki 
so že prej sami poslali 2000 Sdin, samo 
razliko 450 Sdin. -  Za inozemstvo osta
ne letos naročnina nespremenjena (3750 
Sdin).

Vse naročnike ponovno prosimo, naj 
pismonošem takoj izročijo naročnino do 
konca 1967, če želijo list v redu prejemati. 
Ne pozabite, da je Dolenjski list s seda
njim obsegom (vsak četrtek 28 strani v 
dveh pokrajinskih izdajah) še vedno naj
cenejši pokrajinski tednik v državi!

UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

Razumemo Vas, tovariš Vrščaj
Pred dnevi smo dobili 

Pismo upokojenca Jožeta 
Vrščaja iz Brestanice 69,
ki ga v celoti objavljamo

»20. decembra 1966 sem na- 
r°Čil vaš list na svoj naslov 
lTl 9a hkrati tudi plačal za vse 
je*o 1967 vnaprej z 2000 Sdin 
f er zdaj pismonoša zahteva 
Se doplačilo (450 Sdin), češ 
a ste list podražili, vam spo 
ocani, da doplačilo odkla 
yam, ust mi pa ustavite

upokojenec pri 80 letih
*}inimalno pokojnino, ki bi 
doščala komaj za eno osebo 

n današnjih razmerah, ko ce- 
^  r<*stejo iz dneva v dan 
j  ei}dar se morava preživljati 
se ° Pokojnino oba z ženo, 
■ ^ cda z največjo skromnost-

kanje t)refla â v P°man1'

u * 0710 ie s*cer P° zakonu 
P^vnčena do osebne pokoj- 

d e f ’ *er ic dokazala 23 let 
°vne dobe, a ji pokojnine

niso priznali, kljub temu da 
so bili vsi potrebni dokazi in 
vse pritožbe poslane na vse 
forume; vse skupaj je trajalo 
10 let, a brez uspeha.

Zaradi navedenih podatkov 
sem primoran odpovedati se 
marsičemu, ako hočem, da 
nama ostanejo sredstva za 
najnujnejše skromno preživ 
Ijanje v letih najine onemog
losti. Žalostno je, da se doga
jajo v socialistični državi ta
ke stvari, ko pa drugi spet 
žive v izobilju in razkošju ter 
razmetavajo denar na debelo. 
Od dela izmozgan človek pa 
stoji ob strani in čaka na za
kon narave, kar bodo dočaka
li tudi tisti, ki žive danes v 
obilju.«

JOŽE VRSČAJ

PRIPIS UREDNIŠTVA: Za
res nam je hudo ob vsakem 
naročniku, ki odpove domači 
list iz kakršnega koli vzroka. 
Pred 14 dnevi smo obširno

razložili vsem naročnikom in 
bralcem vse naše težave in 
položaj, v kakršnem se Do
lenjski list nahaja. Lahko je 
bilo ugotoviti, da je domači 
časnik za več kot polovico 
prepoceni, zdaj pa je sila huj
ša od naše dobre volje in Do
lenjski list smo, žal, morali 
podražiti za 450 Sdin na polo
vico leta. Stroški naraščajo 
vedno bolj, kljub podražitvi 
pa bomo letos še vedno mo
rali za vsakega naročnika 
zbrati še enkrat toliko denar
ja za vsako številko, ki jo 
dobite v roke! Tu nam poma
gajo oglasi, razna reklama in 
sofinanciranje občin, ki pri
spevajo za komunske strani 
po pogodbi svoja sredstva.

Iskreno želimo, da bi se to
varišu Vrščaju položaj kmalu 
popravil, da bi se spet lahko 
vrnil med naše redne naroč
nike!

UREDNIŠTVO IN UPRAVA 
LISTA

Članek »Skrb za ranjence«, k i ga 
je  o p artizan sk i san ite ti v G orjan 
cih  13. ju lija  objavil v D olenjskem  
listu  Tone V alentinčič, b i ra d  do
polnil, ozirom a v nekaterih  b istve
n ih  stv a reh  tud i popravil. K ar je  
av to r nap isal za čas po 12. okto 
b ru  1943 iz la stn ih  spom inov, je  
dragocen prispevek k  zgodovini na 
šega osvobodilnega boja, k a r p a  se 
nanaša na  zgodnejši čas, je  neupo 
rabno.

V G orjancih  so im eli drugega težje 
ga ran jenca m enda šele 9. ju n ija  1942, 
ko u sta ši napad li sko raj prazno  tabo 
rišče kostan jev iške čete n a  O patovi 
gori in  v p ljuča  težko ran il Aloj
za F ranka iz V olčkove vasi. R anjenec 
je  ležal p ri B rdikovih  v Velikem  B a
nu. P rih a ja l ga je  zd rav it d r. S tanko 
Černelč, k i so ga Ita lija n i 11. m aja za
prli, 23. m a ja  pa  osvobodili partizani, 
ko so vdrli v kostan j eviški »klošter« 
in  odprli ječo. F ranko  je  posta l Čer
nelčev sprem ljevalec in  pozneje tudi 
bo ln ičar v p rv i Cem elčevi partizansk i 
bolnišnici v Apneniku nad  P leterjam i.

V napadu  na fašis te  na R atežu v 
dneh od 18. do 20. ju n ija  1942 so bili 
ran jen i tr ije  partizan i: Jože župan- 
Tom o z Javorovice, Žan Furar-M atevž 
iz V elikega Bana, ki je  dobil kroglo 
v desno nad laket, Jože K uhar iz Zabor- 
š ta  p ri K ostanjevici pa  skozi kolk 
T udi te  tr i je  zdravil zdravnik CemelČ 
še po km ečkih hišah podgorskih  vasi.

V hudi b itk i na H ra stu  p ri M etliki 
22. ju lija  1942 je  im el G orjanski ba
ta ljon  novih šest ranjencev, od teh ne 
kega L jubljančana, Ignaca Sivca iz 
G robelj z dvem a kroglam a v h rb tu  in 
m nogim i ranam i od dveh bom b; m la
dega trgovskega vajenca od šm a rje te
— m orda se je  p isa l Dežman — s k ro 
glo skozi roko nad  kom olcem  in Ja  
neza B rd ika iz B ana, k i je  po letu 
dni s svojim  kom andantom  A ntonom 
K am bičem  D ušanom  padel po izdaji 
na Ržiščah.

R an jem  so bili tu d i tr ije  B elokran j
ci: kom andir Ivan  Ivec-Jovič, F ranc 
Kočevar-Ciril, oba iz M etlike te r S tan 
ko Pezdirc iz Č rnom lja. Dr. Černelč 
je  vsem  nudil prvo pom oč že na bo 
jišču . N ato so ran jence p repe lja li sko
zi G abrje, ki je bilo tako j bom bard i
rano. Iz M ihovega so B elokranjce vr
nili v oskrbo  dr. Lojzetu M ihelčiču, 
ki je  im el ta k ra t svoj lazare t v b ara 
kah  m ed Sredgoro in Ponikvam i p ri 
M irni gori. Z gorjansko  šesterico  pa 
je  dr. Černelč v Apneniku nad  P leter 
jam i zasedel p razno hišo ju ris ta  M ak
sim ilijana Frica, k i je  bil le ta  1914 
zap isn ikar v znanem  procesu  p ro ti sa
rajevskem u a te n ta to rju  G avrilu P rinci
pu. F ric, ki je  im el ženo iz bližnjega 
V ratnega, je  b il p rav  zaveden Slove
nec.

Prvo partizansko  bolnišnico v Gor 
jancih  je  to re j ustanovil dr. S tanko 
Cem elč šele zadnji teden v ju liju  v 
Apneniku, n ikakor pa  n i nasta la  »že 
v začetku le ta  1942«. Im ela je  dve so
b i, kuh in jo  in  klet. S kuharico  je  v ku 
h in ji spala tud i bo ln ičarka D anica Mi- 
slejeva, hči učite lja  iz G abrja , pozneje 
tu d i druge, ko t Š travsovo iz G abrja. 
B olnišnico je  oprem il in  oskrboval v 
veliki m eri p le tersk i sam ostan , da ne 
rečem  k a r p. p rio r dr. Josip  E. Leo
pold. H rano  so zbirale in pošiljale tu  
di vasi.

Dr. če rn e lč  je  b il navadno p ri četah
v gozdovih. V bolnišnico je  p rih a ja l 
vsak drugi dan. Ce je  b ila sila, so po
klicali sam ostanskega le k arn arja  b ra 
ta  B ernarda. N ekaj m edicinskega orod
ja  so jim a p ripelja li partizan i iz za
puščene ord inacije  d r. D ušana Reje 
na K aštelu  v Š en tjerneju . Ko pa sta 
m orala ran jenem u D ežm anu odrezati 
roko, s ta  se m orala zateči k navadni 
sad jarsk i žagi.

V noči p red  10. avgustom  je  Tom ši
čev b a ta ljo n  napadel fašiste  na R a te 
žu. V Apnenik so p rip e lja li sedem  ra 
njencev, m ed n jim i poznejšega narod 
nega h ero ja  S tanka Sem iča-Dakija. _— 
D rugi dan  so dobili F ranca S reb rn ja 
ka  iz H ra s tja , k i je  bil v p a tru lji p ri 
Sm olenji vasi od belih  ran jen  skozi 
m ehur. K er v bolnišnici ni bilo pro 
s to ra , je  zdravnik  s ta re  ran jence s 
H ra s ta  poslal v b a ta ljon , čeprav še 
n iso  čisto  okrevali. O zdraveli so vsi
— tu d i težko ran jen i Sivec. S reb rn jak  
je  čez t r i  dni um rl in zapustil m lado 
ženo in  o troka.

V n apadu  na belogard iste p r i Sv. 
Ani b lizu  Sm olenje vasi 14. avgusta, 
je  bilo  zopet več ran jen ih , m ed njim i 
nek i Ivan  Z ajc v desno stegno. Vse so 
p rip e lja li v Apnenik.

Za bolnišnico v A pneniku so vedeli 
vsi ljud je . S traža  p r i p le terskem  tran s 
fo rm a to rju , k i je  zap ira la  p o t p ro ti 
bolnišnici, se ne b i m ogla u p re ti večji 
sovražnikovi s i l i  K om aj b i lahko opo
zorila n a  nevarnost drugo četo, če le 
ta  ne b i b ila  po n ak lju č ju  n a  pohodu. 
Zato so se partizan i v avgustu  odlo
čili, da  bodo zgradili v G orjancih  no
vo bolnišnico, ki b i b ila  po  zgledu la 
zaretov v  Rogu dovolj sk rita  in  vam a. 
M isel p ravzaprav  ni b ila  nova, sa j s ta  
p ro s to r zanjo  iskala že b a ta ljonsk i ko
m andan t C ort z in tendantom  R udijem  
Pirkovičem -Jako, m ogoče nekoč po  p r 
vi b itk i na Ratežu.

Delo so zaupali dvainštiridesetletne
m u te sa rju  M artinu  Zupanu z Ržišč, 
znanem u po im enu Jerinšč. Živel je  
v Povšetovi h iši ob po toku  v Š m arju  
p ri Š en tje rn e ju  in  po vojni tam  tud i 
um rl. P red  sm rtjo  m i je  o graditvi 
bolnišnice nap isal k ra tk o  poročilo, ki 
sem  ga p reveril in  dopolnil po drugih 
virih, zlasti še po  pripovedovanju  ž u 
panovega pom očnika Žana Furarja-M a- 
tevža, po dom ače B rka iz Velikega 
Bana

B ataljonsk i kom andant I lija  Bado 
vinec in kom isar T ine Železnik s ta  p red  
sredo avgusta sk licala v P rahovi zi
danici v M ihovem dom ačine. O dbrala 
s ta  delavce, ki jim  je  Ilija  plačal deset 
litrov  vina. Pogodili so se, da bo do
bival m o jste r na dan  po 30 lir, delavci 
po 28. T esa rju  so dodelili sam o najza 
nesljivejše ljudi: Jožeta Cerkovnika 
iz M ihovega, Antona P o točarja  s H ru 
šice, ki je  gostačil v prazn i Zmicovi 
koči v M ihovem, M artina Apla in F ran 
ca M atoza, oba iz V rhpolja.

V drugi četi je kom andir D ušan po 
klical še Žana F u ra rja , ki je  že p red  
vojno z županom  tesaril, in m u dejal:

»Krf nebeška, Matevž, sedaj pa  greš 
za nekaj časa proč od nas.«

F urar, ki so ga poznali po Podgor
ju  bolj pod im enom  K atričn i Žan, se 
je  šele zanji čas rešil obveze za ra 
n jeno roko in posta l k u rir  za zvezo 
s H rvati na  Sošicah, Jezernicah, M ali
nah  in  če tišah  na Ž um berku. Nič ni 
vedel, kam  ga sedaj kličejo. Odložil 
je  puško in obdržal pištolo. Tudi od 
kurirskega daljnogleda se n i hotel lo
čiti. (čez  leto dni najdem o M atevža 
na kom andi sedm ega korpusa še ved 
no ko t k u rirja  in g rad ite lja  partizan 
skih  u trd b .)

P ro sto r za novo bolnišnico v Pendir- 
jevki je  v sprem stvu  kom andanta Ilije  
in Jožeta H udoklina iz G orenjega V rh
polja izbral te sa r župan . Saj je  bil 
s ta r  in izkušen divji lovec, ki je  po
znal tud i najbo lj sk rite  in nedostopne 
gorske d iv jine brez po ti in gazi. Od
ločil se je  za stran sk o  grapo doline 
Pendirjevke, globoko pod grebeni go
ra, ob studencu  P eteršilju , ki se izliva 
v potok Pendirjevko.

P ro sto r so izbrali 15. avgusta (1942). 
Takoj drugi dan so začeli z delom . Za 
hrano  so si te sa rji sam i skrbeli, le po 
m eso in sol je  hodil M atevž na Lan 
gerjev Prežek nad  Cerovim  logom, 
k je r je  im el b a ta ljo n  (razen  usn ja rne) 
tud i svojo klavnico in prekajevalnico. 
Za p ijačo  pa  jim  je  sk rbel s ta ri čukaj- 
ne iz M ihovega.

K uhinjo  so si delavci izkopali dva 
m etra  globoko v zem ljo in jam o z dve
m a zam askiran im a vhodom a prekrili, 
da n i bilo nič sum ljivega videti. Dim 
se je  vlekel in razgubljal po dolgem 
rovu. K uhal je  Matevž, pa  tudi tesaril, 
kolikor m u je  dopuščala ran jen a  roka.

N ajprej so nasekali m ladih in rav 
nih bukvičev in jih  s čukajne tovo  ko
bilico Lisko navlekli na gradišče. D re
vesa so žagali tik  ob zem lji in pan je 
p rekrivali z b la tom  in listjem . Z raz 
paran im i in obtesanim i debli so, po 
zgledu lesenih km ečkih h iš in  hram ov, 
zgradili stene in stro p , k i so ga na  de 
belo p restla li z lis tjem  in p rek rili z 
zem ljo. T rske in vse druge odpadke 
lesa so sk rbno  zb irali in sežigali. S tre 
ho so pok rili z deskam i, ki so jih  z 
žage na Brezovici z volm i vozili V rh
poljci do P irove barake. Od tam  so jih  
te sa rji na ram ah  nosili po gazi, k i so 
si jo  u tr li ob P ete ršilju  in jo  pozneje 
zopet sk rbno  zabrisali, d a  n i ostalo  
s top in je  n iti odlom ljene vejice.
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Sodražica: je SZDL še potrebna?
To je vprašal na zadnjem 

sestanku krajevne organizaci
je SZDL Sodražica njen pred
sednik. V letnem poročilu je 
poudaril, da je odbor sprejel 
več nalog, vendar jih ni mo
gel uresničiti. Tega ni bil 
kriv sam, marveč tudi drugi 
forumi, ki organizaciji niso 
nudili potrebne pomoči. To 
naj potrdi tudi naslednji pri
mer:

Krajevni odbor SZDL je na 
predlog članov razpravljal o 
cesti po »Zavodi« ter ugoto
vil, da se zanjo nihče ne bri
ga. Sklenil je, da bo zahteval 
pismeno pojasnilo ribniške 
občinske skupščine, sta
novanjskega podjetja in kme
tijskega gozdarskega posestva 
iz Kočevja.

Predel Sodražice — »Zavo
da« — se v severnem delu 
razvija v zaokroženo gradbe
no naselje, urejene pa nima 
niti ceste. Zaradi tega bi bilo 
nujno takoj začeti urejevati 
vsaj vpadnike za vodo, ki ob 
slabem vremenu stoji tudi za 
ped vesoko.

Po treh mesecih čakanja na 
pismeno zahtevo prebivalcev 
še nihče ni odgovoril. Občani

tega predela, ki smo priprav
ljeni tudi sami sodelovati pri 
gradnji, se upravičeno sprar 
šujemo, koliko časa bo tre
ba še čakati, da bo ta pro
blem odpravljen z dnevnega 
reda naših javnih shodov, če 
pa tega ne bi bilo mogoče 
kaj kmalu narediti, bi bili 
vredni vsaj odgovora tistih, 
ki so za te stvari odgovorni.

SODRA2IČANI

SLOVENŠČINA ZA SLOVENCE

rrNEMA PROLAZA..."

Povračilo za pomoto
Tovariš urednik!
15. septembra sem v trgo

vini z železnino NOVOTEH 
NA pri kandijskem mostu v 
Novem mestu kupil okoli 3 
kg pločevine za obroče. Od
štel sem nekaj več kot 1.100 
Sdin. Zunaj sem srečal znan
ca, ki je kupil nekajkrat več 
take pločevine kot jaz. Ko sva 
se pogovarjala, po čem je plo
čevino kdo plačal, sem ugoto
vil, da so meni zaračunali 
preveč. Stopil sem v trgovino 
in povedal, da so se najbrž 
zmotili. Prodajalec se mi je 
opravičil in mi vrnil 418 Sdin 
Imel sem res srečo, da sem 
pogovor z znancem napeljal 
na ceno pločevine, sicer bi bi
li moji obroči občutno dražji 
od njegovih.

ANTON BERUS 
Ločna 19

T okra t ne bom  govoril 
toliko o slovenščini, več o 
slovenstvu.

S lovenci n ism o narod ve
likih  tradicij, vsaj tako  
ne ko t Angleži. Tradicija  
;pomeni vse staro, kar so 
delali in  im eli predniki, 
ža l sm o prenekateri obi
čaj naših prednikov hote  
ali nehote pozabili. Navad
no se podobnih stvari sra
m ujem o, češ da je  preveč  
»kmečko«. Od običajev  
prednikov sm o v glavnem  
obdržali nezm anjšano le 
strast do tožarje n ja . . .

Zelo pozno sm o spoznali 
— ponovno  — vrednost 
starih navad, narodnih  
noš, jedi, ljudsk ih  obi
čajev. Na m arsika j so nas 
opom nili tujci. Tako je  po
stala km ečka  ohcet ena 
naj zan im ivejših  turistič 
nih prireditev!

In  na vasi? Precej sta 
rih navad se je  izrodilo, 
od kuh in je  in prehrane do

porok. Pravim o  — stan 
dard se je  dvignil.

Nedavno sem  opazoval 
poroko na vasi. Fantje so 
se spom nili na star običaj 
— šranganje. Svate so »za- 
šrangali« in  vse bi bilo v  
redu, če bi ne pozabili, da 
so na S lovenskem !

»Nema prolaza!« je  bo
jevito  vpil rahlo okajen  
fan t onstran pregrade 
vsem , k i so hoteli m im o. 
»Nema prolaza! Prolaz za
branjen!« itd . Videlo se 
je, da so že vsi odslužili 
vojaški rok.

Z anim ivost »šranganja«, 
lepota in patina starodav
nosti, vse je  bilo skaženo, 
uničeno. In  spom nil sem  
se, kako  naši ljud je  radi 
pozabljajo, kar jih  je  m a
ti učila dolga leta, pozab
ljajo, da so Slovenci, po
zabljajo na narodno za
vest.

»šrangan je« ni bilo več 
tako zanim ivo in le p o ..

F. G.

Je Novomeščan naredil prekršek?
Tovariš urednik!

K našemu sosedu prihajajo 
vsako nedeljo na obisk so
rodniki iz Novega mesta. Pri- 
šil so tudi v soboto, 3. junija 
in s seboj prinesli kokoš, ki 
je bila naslednji dan že za
klana. Ko smo zvedeli, da je 
bila prinešena iz Novega me

sta, kjer se je pojavila kokoš
ja kuga, smo opozorili, da je 
treba odpadke zakopati, kei 
se bodo okužile še druge ko 
koši. Tega pa niso naredili 

Po enem tednu so začele po 
ginjati kokoši kar 5 sosedom 
naenkrat. Poklicali so živino- 
zdravnika, ki je ugotovil ko 
košjo kugo in se pozanimal,

Veli'/ del občanov 
je odrezan od Krškega

Tovariš u rednik!

čeravno vem, da se podje
tij, ki želijo samo dobro za
služiti, taka opozorila kaj ma
la primejo, vam vseeno opi
šem, kafco se počutijo pre
bivalci krške občine, ki so 
tako rekoč odrezani od občin- 
skega središča.

Zadnji dve leti smo imeli 
prebivalci krške občine kar 
ugodne zveze s Krškim. Ob 
6.uri zjutraj vozi avtobus iz 
Kostanjevice, med potjo po
bere potnike iz Prekope, Pod
bočja, Mraševega, Broda, 
Kalc-Nakla, Pristave, Vel. Po
dloga, Gorice, Jelše, Malega 
Podloga, Gržeče vasi in Dmo 
vega. Ta avtobus, last »Gor-

Hvaležnost 
pa taka!

Prav po pobalinsko se 
je vedla pred tedni v zdra
vilišču v Dolenjskih To
plicah skupina mladolet
nikov, ki je taborila on
kraj Sušice v gozdu. Neke 
noči so mladi »gostje« 
preplezali ograjo, sneli z 
vrta koške za odpadke in 
jih s smetmi vred zmetali 
v odprt bazen. Tako hva
ležnost« so taborniki iz 
Šentvida pri Ljubljani iz
kazali zdravilišču zaradi 
tega, ker jim  Je dalo po
pust pri prehrani in ko
panju! Kopalec

jancev« iz Novega mesta, se 
vrača v Kostanjevico ob 17.30. 
Podjetje Izletnik iz Celja je 
uvedlo še dve progi. Prvi av 
tobus je vozil iz Krškega ob 
9. uri, kar je bilo za tiste, ki 
so kmalu končali opravke, ze
lo ugodno.

Toda s prvim junijem je I- 
letnik spremenil vozni re i: 
avtobus odhaja v Kostanjevi 
co že ob 8.30, druga proga pc 
je bila celo ukinjena. Tako 
mora sedaj občan, ki do pol 
devetih ni opravil svojih za
dev, čakati v Krškem kar do 
17J0. V petek, 16. junija, na 
primer, je moralo pet ljudi 
iz omenjenih krajev iti v Kr
ško, da bi dalo izjavo za pri
znanje pokojnine. Trije so 
prišli na vrsto do 8.30, dva 
pa ne. Ker jih je pokošeno 
seno priganjalo domov, sta 
odpotovala, ne da bi dala zah
tevane izjave. To je zgovoren 
primer, koliko ljudem pome
ni izgubljeni čas.

Zaradi spremembe voznega 
reda in ukinitve ene proge 
pa ne bodo trpeli samo pre
bivalci, marveč tudi trgovina 
v Keškem in s tem občinski 
proračun, ki ne bo dobil to
liko prometnega davka. Zdaj 
se bo marsikdo premislil in 
šel raje nakupovat v Novo 
mesto ali v Brežice, s kateri
ma so ugodnejše prometne 
zveze. Krški trgovci in občina 
pa se bodo lahko obrisali pod 
nosom za precej zaslužka ozi
roma dohodka.

JOŽE ŠKETA 
Podbočje

Še zmeraj čaka mamico...
Mrzel veter mi je bril v 

lica, ko sem stopala po 
slabem, s kamenjem posu
tem kolovozu. Ze sem za
gledala prve hiše, ob kate
rih vodi cesta, na razpot
ju pa sem opazila deklico. 
Ročice je imela modre od 
mraza, zobki so ji šklepe
tali in drobno telesce se 
je treslo v premajhnem 
plaščku.

Stopila sem k otroku in 
ga vprašala, kaj dela na 
cesti. Punčka se je obrni
la k  meni in vprašala:

— Ste kaj videli mojo 
mamico?

Tisti hip sem se spom
nila, čigava je. Spomnila 
sem se tistega strašnega 
dne, ko so njeno mamico

pripeljali mrtvo iz Hrast
nika, kjer je bila zaposle
na, in tudi otroka, ki je 
stal ob njenem mrtvaškem  
odru tih in začuden.

Gotovo deklica ni do
umela, da bo odslej ob 
sobotah zaman hodila na 
razpotje čakat mamico, da 
bi jo obsula s poljubi in 
sladkorčki. Pobrskala sem 
po torbici in ji ponudila 
zavitek bonbonov. Počasi 
je stegnila ročico, sklonila 
glavico in počasi odšla 
proti domu. Toda v sobo
to? Spet bo šla na razpot
je in čakala mamico, če 
prav je zvon pri Duhu že 
pred tremi leti oznanjal 
njeno smrt.

M. ZALOŽNIK

Odvisna sva le od 
dobrih ljudi

Tovariš urednik!
Odločila sem se, da Vam 

napišem kratko pismo, v ka
terem bi rada opisala življe
nje na invalidskem vozičku. 
Stara sem 18 let, brat pa 3; 
oba sva obsojena, da bova 
življenje preživela na invalid
skem vozičku ali v postelji. 
Kruta bolezen naju je neu
smiljeno prizadela, zato so na
jine misli puste, zato veno
mer tavava v samoti, odvisna 
le od dobrih ljudi. Pri tej bo
lezni ni nobenega upanja in 
pomoči.

Verjetno si želiva preveč, ko 
upava, da bi nam s pomočjo 
vašega lista ljudje pomagali 
uresničiti veliko željo — ku
piti televizor, ki nama bi 
krajšal čas bolezni. Mogoče 
bo kateri bralec pomagal, ko 
bo bral te žalostne vrstice, za
to ne želiva, da bi to pismo 
romalo v koš.

Vida in Rafael Zupančič 
Slepšek 12, p. Mokronog

kdo bi jo lahko zanesel v vas. 
Cepil je vse kokoši, vendar 
so poginjale še naprej, ker so 
bile že okužene. Da je bila 
nesreča še večja, so začeli po
ginjati tudi piščanci.

Ko je sorodnik iz Novega 
mesta za to zvedel, je prišel 
v vas in zatrjeval, da bo do 
kazal, da je on prinesel zdra 
vo kokoš. Ker bi vaščani že
leli vedeti, če je dovoljeno 
prinesti kokoš z okuženega 
področja, vas lepo prosimo 
za pojasnilo.

T. S. Gradec
18. maja je veterinarski in

špektor Franc Pučko v našem 
listu objavil članek, v kate 
rem je opisal, kaj je treba 
ukreniti, da bi preprečili šir
jenje bolezni. V sestavku je 
navedeno, da je na območju 
novomeške občine do preklica 
prepovedan promet s perutni
no in da bodo kršitve kazno
vane. Novomeščan je torej 
naredil prekršek, pa četudi bi 
bila kokoš zdrava.

Uredništvo Dol. lista

Ali mopedist ne 
sme prehitevati?

Tovariš urednik!

V petek, 18. avgusta popol
dne sem na cesti iz Krškega 
na Mirno oz. v lakenski do
lini dohitel tovornjak CE 
175-39, ki je peljal vroč as
falt. Dohitel sem ga okoli 16. 
ure v Dol. Lakencu in ga ho
tel prehiteti. Za prehitevanje 
sem se odločil zato, ker se 
mi je mudilo, in ker nisem 
rad požiral prahu za tovor
njakom. Pa se mi ni posre 
čilo, kar sem bil nameraval, 
čeprav je bila cesta dovolj ši
roka in vidljivost dobra. Ko 
je voznik opazil, da ga ho
čem prehiteti, me je pustil, 
da sem pripeljal vštric njega, 
potem pa je naglo zavil na 
levo in po levi vozil dalje. 
Malo je manjkalo, da se ni
sem znašel na bre$u ali v sa 
dovnjaku, ki je tam. Ne vem, 
kako bi se stvar končala, ko 
bi bil zadel drevo. Z menoj 
se je namreč peljal tudi sin

Tovornjak sem spet posku
sil prehiteti v Srednjem La
kencu, a zaman. Posrečilo se 
mi je, da sem ga prehitel v 
Gornjem Lakencu, že blizu 
Mokronoga.

»Vljudnemu« vozniku bi se 
prav lepo zahvalil za »obzir 
no« vožnjo, predvsem pa sem 
mu »hvaležen« za to, da sem 
lahko sedem kilometrov poži
ral prah. Priporočil bi ga tudi 
sodniku za prekrške, Jd naj 
bi ga poučil, da imamo tudi 
mopedisti na cesti enake pra
vice kot vozniki tovornjakov.
Mislim, da taki vozniki ne 
bi smeli na cesto. Najbrž še 
kdo tako misli kot jaz.
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PISMA UREDNIŠTVU
Še enkrat: 

Negostoljubna 
postrežba

Tovariš urednik!
Kot prizadeta natakarica ka

varne Metropol s tem odgo 
varjam na sestavek »Negosto
ljubna postrežba«, ki je bil 
objavljen v prejšnji številki.

Tov. Jože Vehar in njegov 
prijatelj sta prišla okoli 23. 
ure v kavarno in naročila dve 
steklenici jnva. Takoj sem ju 
postregla, vendar mi piva ni
sta plačala. Oba sta bila pre
cej zavzeta s kopico razgled
nic, ki sta jih imela pred se
boj na mizi. čez nekaj časa 
sta naročila še dve hrenovki 
in jih plačala, ko sta jih po 
jedla, nato pa vprašala, ko
liko staneta pivi. Povedala 
sem jima, da sta za pivi dolž
na 5 N din, in še nekaj trenut
kov postala pri mizi, ker pa 
nopeden ni pokazal namere, 
da bi plačal, sem odšla. Kma 
lu nato sta naročila še dve 
kavi in ju takoj plačala. Ta
krat sem ju poterjala za pla 
čilo piva, nakar sta oba v en 
glas začela trditi, da sta pivi 
že plačala.

Nisem se hotela z njima 
prepirati in sem odšla od mi
ze. Vprašujem, zakaj je tov. 
Vehar vprašal, koliko stane 
pivo, če je bilo to pivo že 
plačano? Ko sta okoli 24. ure 
zapuščala kavarno, sta mi pri 
točilni mizi popiti pivi plača
la s pripombo, da se ne bo
mo prepirali.

Naslednje jutro je prišel 
tov. Vehar v kavarno in zah
teval od mene, naj mu vrnem 
5 Ndin, češ da sta pivo dva
krat plačala. Ker se nimam 
navade prepirati z gosti in 
ker je kar naprej trdil svoje,

sem mu vrnila 5 Ndin iz svo
jega žepa. Tega tov. Vehar v 
svojem sestavku ni omenil. V 
treh letih, kar sem zaposle
na v kavarni, sem postregla 
veliko dobrih, pa tudi nekaj 
slabih gostov, z denarjem go
stov pa se nisem nikdar oko
riščala.

MARIJA BOBNAR, 
natakarica v kavarni 

Metropol

Tudi to se zgodi
Tovariš urednik!
Ob smrti svoje žene sem šel 

v Otočec ,da bi uredil vse po
trebno za pogreb. Odgovorni 
ljudje za ureditev pokopali
šča sa mi za pokop žene od
redili mesto, ki je bilo že od
dano. Ta, ki je imel svojce 
pokopane na tem mestu, je 
zahteval, da se truplo moje 
žene prekoplje. Ko sem to 
zvedel, sem odšel na matični 
urad v Otočec in zahteval, da 
me obvestijo o času prekopa. 
Ker pa so se odgovorni čutili 
krive, so prekop opravili po
noči brez moje prisotnosti, 
kar dokazuje njihovo krivdo.

Po izjavi delavcev, ki so 
opravili prekop, je bila krsta 
udrta, kar po enem mesecu 
ne bi smela biti. Mislim, da 
bi morala uprava pokopališča 
v Novem mestu prekop opra
viti pravilno ter me o njem  
obvestiti, se čutim prizadete
ga in imam občutek, da so mi 
mrtvo ženo ukradli. Vse va
ščane in druge ljudi ob
veščam, da se za tak primer 
zglasijo na upravi pokopali
šča v Novem mestu, da se 
ne bi ponovil primer, kot se 
je z mojo ženo.

Franc Zibelnik, mož 
Ana Piletič, sestra 

Francka Volčjak, sestra 
Janez Volčjak, brat

TUDI B REZ PRAGOZDA IN  D IV JIH  ZV ER I J E  LAHKO ČUDOVITO

S čolnom od Podzemlja do Podzemlja
P eter, učitelj v Podzem lju, si je  

om islil im enitno  počitn iško  razve
d rilo  s čolnom , čo ln  m u je  nared il 
N em anič iz G radca. S prva je  hotel, 
da bi m u čoln pogan jal m oto r, po
tem  p a  je  dal n ap rav iti vesla.

N ekega dne sva se dogovorila, da 
bova potovala. K ajpada s čolnom! 
D oločila sva po t; iz Podzem lja po 
K olpi do P rim ostka, po L ahinji, 
po kopnem  do Vinice in spe t po 
K olpi nazaj v Podzem lje.

P red  po tovanjem  sva m arljivo  va
dila. P rip rav iti sem  se m oral p red 
vsem  jaz, ki m i zam ahi s parom  
vesel n iso  šli najbo lj od rok. Za 
poskušn jo  sva zaveslala iz Pod
zem lja v M etliko in  večk rat do 
K rasinca in  nazaj.

P reden  sva šla  na  po t, sva dobro  
p reg ledala čoln in  vesla in  razde
lila p o t na  t r i  etape. L jud je  so zm a
jevali z glavam i, k e r n iso  verje li v

n a jin  uspeh, v erje tno  pa so tud i 
m islili, da  n isva p ri p r a v i . . .

Prvi dan: razredčen je se ni 
posrečilo

N a p o t sva odšla ob 14.15. P rav 
zaprav  sm o odšli trije , k er je  p r i
sedel še uprav ite lj podzem eljske 
šole. H otel je  razredčiti r ib ji zarod, 
pa  se m u n i posrečilo .

Ob so toč ju  K olpe in L ahinje je 
bil p rv i postanek . D rugič sva u s ta 
vila čoln p r i studencu  B utljivcu, 
k je r  sva se okrepčala. Za nam a je  
b ila  S trm a pečina. P otem  sva p r i
veslala do K rupe in  začela rezati 
vodo po n je j. K ru p a  je  p rav i k ra 
šk i po tok . B utljivec in  K rupa im a
ta  vse leto  sta lno  tem p era tu ro  14 
stop in j Celzija. V K rup i živijo po 
strv i, le  žal, da  so jih  brezvestneži 
sk o ra j iz tre b ili

Ob 18.15 sva p ris ta la  nad  grada- 
šk im  jezom .

Tega dne sva preveslala 13 km, 
za k a r sva p o rab ila  š tir i u re. čo ln  
sva m orala p ren esti p rek  petih  je 
zov. N ajslabši je  v G radcu, ki m u 
grozi, da  ga bo voda zdaj zdaj p re 
bila.

Za naslen ji dan  sva si p risk rbela  
zalogo ohlajenega piva, n a jine  glav
ne pijače.

Drugi dan: križev pot na Lahinji
P ot sva začela sam a, ker u prav i

te lja  šole ni več m ikalo potovati 
z nam a. P osadka v dvoje si je  to 
re j n ap rtila  nalogo, da se bo p ri' 
bližala izviru Lahinje. Do č rn o n v  
lja  je  šlo vse po sreči. Od V ranovi- 
čev dalje  je  K olpa dovolj globoka 
in  široka, p a  tu d i rib  je  bogata- 
P reden  sva čoln p renesla  p rek  j 0.



Janez in  M icka s ta  se odprav ila  v T rs t po 
nakupih . P rvič s ta  šla  n a  tu je , in  ko je  vlak 
p restop il m ejo, s ta  b ila  presenečena. Tudi v 
Ita liji so bile enake hiše, enake ceste, enaki 
h rib i in  doline k o t p ri nas. Da, celo lju d je  so 
bili z vlaka videti enaki.

V T rs tu  s ta  kaj h itro  zakupila lire  in do od
hoda v laka jim a  je  p reo sta lo  še več debelih  
ur. Začelo se je  b rezciljno  tavan je  po m estu , 
da bi m inil čas. Povsod sam i tu ji  lju d je  in  tu 
ja  govorica, n ik je r znanca, s k a terim  bti človek 
pokram lja l, se pohvalil z nakup i in  poveselil, 
če p rav  je  ta  svet tako  podoben našem u, tavata  
zdaj k o t tu jca  m ed tisoči tu jcev  po  tu jem  m e
stu . Zam an iščeta  znan obraz in  napeto  čakata, 
da bo uho u je lo  dom ačo govorico. Do odhoda 
vlaka skopni dobršen  del veselja nad  skokom  v 
tu jin o  in  n ad  n a k u p i. . .

★
P ro ti izhodu iz vojašnice enote polkovnika 

S lapnika je  korač ila  gruča o b je tih  vojakov, 
meo katerim i so bili tr ije  fan tje  v civilu. Po
je jo  »Pjesm u rastanka«  in  n a  n jihov ih  obrazih  
s ta  pom ešana žalost in  veselje taJco, ko t je  m e
lod ija  pesm i zdaj zateglo otožna, zidaj sp e t p re 
senetljivo  vesela. T rije  o d hajajo  dom ov, drugi 
pa bodo osta li še nekaj m esecev v vojašnici. 
Skovalo se je  p rija te ljs tv o , zdaj p a  je  p rišel 
čas ločitve. Vsi so zakipeli od navdušenja, ko 
sem  dvignil fo to ap a ra t, d a  b i jih  slikal.

otovo ste zclaj za
godrnjali: »Kakšno 
zvezo ima uvod z 
vojašnico?« Ne hu
dujte se preveč in 
malce potrpite, pa 
se bo odkrilo!

V eni izmed sob 
vojašnice me je 
čakalo 10 fantov v 

siv. vojaških uniformah. 
Pred njimi so bili samo še 
trije dnevi življenja v voja
ški suknji. Brez zadreg smo 
začeli pomenek o Novem me
stu in Novomeščanih.

»Škoda, da ste 
v uniformi!«
Ljubomir Božić iz Paračina

je začel:

— Prve dni sem bil malce 
®neden. Prvič v uniformi 
in še v tujem mestu, nera
zumljiv jezik in občutek osa
mljenosti. V začetku sem 
tiste dni, ko lahko dobimo 
dovolilnico za izhod v me
sto, pomišljal: bi jo vzel ali 
ne bi?

Počasi se je izboljšalo: za- 
sem delati v sekciji za 

sodelovanje s tukajšnjo mla- 
*ino in spoznavati ljudi. Brez 
dvoma bi lahko bilo to so
delovanje boljše in obšir
nejše! Spoznaval sem Novo 
mesto, ki se mi je prilju-

»Zakaj 
stikov 
dino?«

Zlatko Car iz

Samo kino in kavarna - to je premalo!
Srca, ki bijejo pod sivimi vojaškimi uniformami, nam pišejo karakteristiko
— Mladi so in leto dni brez topline domačega ognjišča je zanje dolga doba
— V kavarno na skodelico kave, v kino na ogled filma in kam nato? —
Prisrčna hvaležnost za vsako prijateljsko kretnjo in za vsako mrvico gosto

ljubnosti!

mi vojaki! Sem prihajamo 
iz vseh strani Jugoslavije, 
vseh narodnosti, z različnimi 
navadami, zato ni čudno, če 
včasih zaškriplje!

K temu, kar je povedal že 
Božič, bi dodal: na vežbah 
smo v času, ko smo bili tu, 
prekrižarili domala vso novo
meško občino. Prebivalci so 
nas povsod zelo lepo spreje
mali. Vabili so nas v hiše in 
nam ponujali vse, kar je bilo

bilo. Nekateri vojaki pravijo: 
»Ko bom odslužil, me ne bo 
nikdar več nazaj!« Jaz bom 
še prišel! Pobliže sem spo
znal več Novomeščanov in 
bil večkrat pri njih na domu 
kot gost. Verjemite: to je za 
vojaka posebno doživetje!

Kultumo-zabavno življenje, 
ki nam je v mestu na voljo, 
kadar imamo izhod, je pičlo: 
kino in kavama, samo to 
dvoje je na izbiro! To je 
premalo! Res je, bili so tudi 
plesi v Domu JLA, toda mlaj
ši oficirji so se očividno bali 
naše »konkurence« in so nam 
včasih delali težave pri vsto
p u . . .

Dve stvari mi bosta ostali 
najbolj v spominu:

Na nekem plesu sem spo
znal eno vaših deklet. Ple
sala in kramljala sva ves ve
čer. Ko je bilo treba domov, 
se je na hitro poslovila od 
mene še v dvorani in zaše
petala: »Skoda, da ste v uni
formi!« in odprhutala.

V Mimi peči nas je, ko 
smo bili na sprehodu, pova
bila v hišo neka mamica. S 
hčerko sta nas gostili, kram
ljali smo o marsičem, vrteli 
plošče in se pomenkovali. 
Najraje je govorila o svo
jem sinu, ki je pri vojakih 
v Požarevcu. Večkrat smo 
se oglasili pri njej in vedno 
je bilo enako lepo. čeprav 
ne vem, kako se imenuje, ne 
bom te mamice nikoli 
zabil!

pri roki; če je bilo vre
me slabo, so nam celo ku
hali vino!

Za boljše sodelovanje z 
mladino pa bi svetoval več 
medsebojnih obiskov. Ko sem 
hodil v šolo, so nas vojaki 
zelo pogosto obiskovali, nam 
pripovedovali o svojih krajih, 
o vojaškem življenju, nam 
prirejali ustne časopise, vsa
ko srečanje pa se je končalo 
s pesmijo in plesom v oboje
stransko zadovoljstvo. Morda 
bi poskusili v bodoče na ta 
način?

»V Novem mestu ni
sem spoznal nobene
ga mladinca«
Radoje Jovanovič iz Niša:
— Novo mesto me je pri

jetno presenetilo z bogastvom 
kulturnih in zgodovinskih zna
menitosti. Za turizem pa je

to, žal, slabo izkoriščeno: ni
kjer ni nikogar, ki bi sveto
val, kaj si oglej, ki bi opo
zoril na vrednote, ki jih 
imate.

Za sodelovanje vojakov s 
tukajšnjo mladino je storje
nega veliko premalo. Spra
šujem se: kje je vaša orga
nizacija ZM, kje so ostale 
družbene organizacije, zakaj 
ni več medsebojnih obiskov 
in stikov? V Novem mestu je 
več industrijskih objektov, 
toda noben kolektiv razen 
NOVOTEKSA nas ne povabi 
na ogled in ne ponudi roke 
za sodelovanje. JLA je velik 
kolektiv mladih ljudi in od 
drugih se razlikuje samo po 
tem, da so v njem mladinci 
vseh narodnosti. Zakaj nismo 
nikoli povabljeni na nobeno 
slavnost, na otvoritve objek
tov itd.? Zdaj, ko odhajam 
domov, mi je najbolj žal za
to, ker nisem v Novem me
stu v letu dni .pobliže spoznal 
nobenega mladinca!

Belokranjska gosto
ljubnost je tudi tokrat 
presenetila

Brativoj Vulin iz Banjaluke:

— Ko že govorimo o po
manjkljivostih sodelovanja, 
je treba reči,, da je nekaj 
krivde tudi na nas vojakih!

po-

je tako malo 
s šolsko mla-

Z ag reb a :

— V Novo mesto sem pri
šel precej zbegan. Pred od
hodom sem pri znancih in 
»starih« vojakih zbiral na
svete in navodila, katerim 
sem se že po prvih dneh 
sm ejal. . .  Naši fantje imajo 
v mestu včasih težave, toda 
tega smo krivi včasih tudi

nad  F lekovim  m linom , sva se za
u ž ila  s pivom . Zaveslala sva m im o 
črnom aljskega tro m o sto v ja  in  mi- 

D obličice po  L ahin ji navzgor. 
<7°  B u to ra ja  je  šlo, nenadom a pa 

se po jav ile p litv ine in sva mo- 
*“ la čoln vleči. To je  v glavnem  o- 
Pravii P eter, obu t v s ta re  sandale, 
^om agala sva si s Specialko.

Od vasi V. L ahinja se je  p ričel 
^  n a ju  križev  po t. Po ozkem  reč 
nem k o ritu  sva se m ukom a p reb i
jala. z  vesli si n isva m ogla pom a
j c i .  pač pa  sva g rab ila  za veje in  
*1® Po polževo vlekla nap re j. V vo- 
r 1 je bilo d rač je , tu  in tam  so le- 
*aia tud i h rasto v a  debla. To je  bil 
najtežji del n a jin e  poti: za š tiri ki- 
j^n ie tre  sva po trebovala  dve u ri

.P reb ila  sva se do mostu v Pod- 
^Bu, kakšne štiri kilometre od iz- 

, •**a Lahinje. Za nama je bilo 21,5 
nometra poti, ki sva jo preveslala 

,esetih urah. M orala sva tudi 
štirih Jezov, čoln sva pustila 

Šii ?10sku in prenočila v D ragatu- 
(Mimogrede sem šel še na se- 

anek ZK, na katerem zaradi pre

m ajhne udeležbe že drugič nism o 
m ogli izvoliti novega sek re ta rja .)

Tretji dan: prijetno potovanje 
z dekleti

S klenila sva, da bova čoln do 
Vinice p repe lja la . To je  za p r im e r  
no ceno opravil P e te r Ju rša k  iz 
D ragatuša. Sprav il sem  se v čoln na 
vozu, P e te r p a  je  p risedel k  vozni
ku. N ad Novo lipo sm o dohiteli p e t 
dek let in  jih  povabili n a j p risede
jo . š t i r i  so  si b ile sestre , pe ta  pa  
je  b ila  n jihova sestrična . Voznik in 
P e te r s ta  m i hudo  zavidala, k er 
so dek leta  sedela poleg m ene. P ot 
do V inice je  h itro  m inila.

č o ln  sva po rin ila  v K olpo p r i vi- 
n iškem  m ostu . N aložila sva pivo, 
se n a jed la  in  ob en a js tih  že veslala
po  K olpi navzdol. N eslo n a ju  je  iT i"T  . r '"
precej h itre je  k o t n a  L ahinji, le ka- ~a Y 9 Y ?. . ,
d a r  sva zašla v p litv ine so bile Pozivava B elokranjce, da  n a ju  
te ž a v e N a j> e č  rib  sva vk ieL  m ed s n e m a j o .  M orda b i uvedli tekm o- 
V inico in  Z iljam i. Pod Z iljam i sva p o tl' sva jo  pre-
se p rv ič ustav ila . N a levem  bregu  B
so se kopali n a jin i sošolci In pekli ANTON ŠTAMPOHAR,
jagn je. N isva m ogla počakati, d a  sa G radac 44

je  tis to  n a  ražn ju  speklo, k er n a ju  
je  čakala še dolga po t. P otovala sva 
n ap re j in  precej laže k o t do tlej, p ri 
čem er so nam a nedvom no pom aga
le dosedanje izkušnje, čo ln  sva tu 
d i to k ra t večkrat vlekla, z lasti m ed 
S račkom  in  Pako. Pa sva že zagle
dala  m ost v K rasincu. B ila sva b li
zu cilja . Sonce je  že zašlo, ko sva 
p ris ta la  v Podzem lju.

Z adnji dan  sva preveslala 29,5 ki
lom etra  p o ti v devetih  u rah , vlekla 
čoln p rek  15 jezov in  p reb rod ila  
več brzic.

Po L ahin ji sva to re j p lu la  30, po 
K olpi p a  okoli 34 k ilom etrov.

N a koncu sva b ila u tru jen a , h k ra 
ti pa  tud i zadovoljna, sa j sva ne 
dvom no p rva n ared ila  to  pot. V se
skozi sva b ila  složna, p r i veslan ju  
p a  sva se izm enjavala, še le  zdaj 
lahko rečem , da  je  Bela k ra jin a  iz

Morda bi šlo laže z 
več aktivi ZM in po 
skupinah?

Danilo Moškatevc iz Sloven
ske Bistrice:

— Odkar sem v Novem me- 
sbu, se sprašujem: zakaj je 
muzej odprt samo na delov
ne dni dopoldne? Pridružu
jem se Jovanovičevemu mne
nju o turistični neizkorišče- 
nosti zgodoivnskih in kultur
nih znamenitosti. V Novem 
mestu sta nam na voljo res 
sam kino in kavarna. Okoli
ški kraji so polni svojevrst
nih lepot in vredni ogleda. 
Zakaj lahko dobimo dovolil
nice samo za izhod v Novo 
mesto?

K sodelovanju bi pripomnil

Naš učni program je zelo ob
sežen. Težko je najti čas za 
izvenarmadno delo in nema
lokrat moramo veliko mole
dovati pri starešinah, preden 
kaj dosežemo! Pripravljenosti 
za sodelovanje pa je dovolj 
pri vaši mladini in pri nas 
vojakih, le organiziranih ob
lik še nismo našli!

Ker bo ta razgovor objav
ljen, prosim, pripišite še to: 
vsi vojaki iz enote polkovnika 
Slapnika se iskreno zahvalju
jemo prebivalcem belokranj
skih vasi za prisrčen sprejem 
in iskreno gostoljubnost v 
času, ko smo se mudili pri 
njih na vajah!

'  fr

samo to: morda je ovira dej
stvo, da nas je vojakov v 
enoti več kot mladincev v ka
teremkoli mladinskem aktivu 
ali tovarni? Najbrž bi kazalo 
več sodelovati s posameznimi 
aktivi ZM po vaseh, pri nas 
pa organizirati sodelovanje po 
skupinah. K pripombam o 

zadržanosti našega mestnega 
prebivalstva do uniforme pa 
bi kot Slovenec dodal to: ta 
zadržanost je brez nacional
nega obeležja!

V Novem mestu imam več 
staTih znancev, toda zdaj, ko 
sem služil tu vojake, se je 
tudi njihov odnos do mene 
spremenil. Skratka: ni bilo 
več tako kot v časih, ko sem 
jih obiskoval kot civilist!

»Kje je vaš pevski 
zbor?«

Ivan Barišič iz Djakova:
— Novo mesto imam v le

pem spominu že od 1963, ko 
sem šel tod kot študent na 
pohodu, ki so ga priredile ju
goslovanske univerze. Takrat 
ste nas sprejeli zelo lepo. Na 
Glavnem trgu nam je zapel v 
pozdrav velik pevski zbor. 
Takrat sem prvič slišal slo
vensko narodno pesem in ze
lo mi je ugajala.

Ko sem pred letom odha
jal sem k vojakom, so mi v 
mojem kraju pripovedovali, 
da ste Slovenci skopi in vase 
zaprti ljudje. Reči moram, da 
sem se prepričal o nasprot
nem. V enoti sem delal v 
skladišču in tu sem po po
slovni poti spoznal več Novo
meščanov. Spoprijateljili smo 
se, obiskoval sem jih na do

mu in preživel z njimi mnogo 
prijetnih uiric, za kar sem 
jim iz srca hvaležen.

Pevski zbor, ki sem ga po
slušal 1963, pa sem tokrat po
grešal. Povpraševal sem po 
njem, vendar ni nihče vedel 
odgovora. Kaj je z njim?

*

Tako nam pišejo karakte
ristiko fantje, ki preživijo le
to dni med nami. Velika ve
čina odnese to karakteristiko 
s seboj, ne da bi jo dala nam 
prebrati. Ne damo jim  pri
ložnosti za to. Zakaj se mno
gi izmed njih počutijo med 
nami kot Janez in Micka po 
nakupih na tujem?

Vojaška uniforma ;e siva 
in groba. Toda nosijo jo fan
tje, ki bodo morda nekoč 
branili to našo -semljo in 
prelili svojo srčno kri zanjo. 
Mar torej ne zaslužijo tople
ga pogleda in pri jam e be
sede?

Vam, dekleta, pa na uho: 
nikar ne recite vojaku po pri

jetnem večeru: »škoda, fant, 
da si v uniformi!« Tako ka
kor vam bije tudi njemu v 
prsih (le da pod vojaško suk
njo) mlado srce! Uniforma 
prav nič ne utesnjuje bitja 
tega srca! Vam, mamice po 
vaseh in mestu, ki ste te fan
te sprejele kdaj pa kdaj kot 
svoje, še zlasti pa Tebi, ne
znana mamica iz Mirne peči, 
v imenu vojakov in v našem 
imenu: PRISRČNA HVALA!

MILOŠ JAKOPEC

Razstava »Grafike 
starih mojstrov« 

v Krškem
V soboto, 23. septembra, 

bodo ob 18. uri v krški gale
riji odprli novo umetniško 
razstavo: poseben izbor 37 
starih grafičnih listov in ba- 
krorezne plošče iz znane zbir
ke Pokrajinskega muzeja v 
Celju. Razstavo, ki bo odprta 
do 1. oktobra, bo odprla in 
imela uvodno besedo Milena 
Moškon, kustodinja celjskega 
muzeja. Z novo kulturno pri
reditvijo v Krškem se bomo 
seznanili predvsem z obdob
jem renesanse in baroka, zla
sti pa bo zanimiv vpogled v 
razvoj grafičnih tehnik prete
klih stoletij v Evropi.

Grič je ponovno oživel
Prvi vtis, ki so ga do

bili gostje v novi restav
raciji na Čatežu, je bil 
ta, da je stiska enaka 
kot prej. četudi je restavra
cija pridobila veliko prosto
ra, so bila minuli teden od 
jtrtra do večera zasedena vsa 
omizja. Obiskovalci z vele
sejma so napolnili gostišče 
do zadnjega kotička.

Dobra
prava
JE

m ercator
kava!



PISMA UREDNIŠTVUOdgovor na „Zlato jamo na pokopališču”
Jože Panjan iz Novega vse druge pogrebne in slič- formalni razlog, da je zavod povečanjem števila delavcev, 

* n id m m  ip ne storitve v zvezi s prevozi vložil upravno tožbo proti s čimer bi se normalizirali 
mesta, Breg m, nam je ^  pogrebi umrlih oseb itd. občinski odločbi o preneha- delovni pogoji in s tem nor- 
14.9.1967 v imenu kolekti- * ooudari- nJu - Tožba tudi 111 bila Prav malizirale tudi višine oseb-
va Zavoda za upravo poko- t , to delo res ni ta- ostra- temveč Popolnoma nih dohodkov. Mislimo na-
pališč v Novem mest« po- ^  te to  sJoko™ o po- normalna. Ni bila vložena dalje da m g lo g o v  za po-

, . „ . ukorio upndar ie zaradi nezakomtega postop polno likvidacijo zavoda,
slal naslednji odgovor na udarja elan ) nobene(Ja ka, temveč zato, ker razlogi, vendar podrobnosti o tem
članek »Zlata jama na po- “voma • zaradi katerih naj bi zavod ne sodijo v okvir tega član-
kopališču« ki je bil objav S f l r e T e m T v o  z S s tf p a  Prenehal, niso tfcti, ki jih ka. Pa tudi o tem, ali naj 
Ijen v bolenjskem listu S i  S o s t . i f e k c i j  tu- p re id e v a  za prenehanje te- P ^rehne rnluge v boio ie  
m r. . .. .. „Hranili npvarn n melj ni zakon o zavodih, pa vrši komunalno podjetje —
7.9.1967. Odgovor objavlja- di zdravju nevarno. ^  zato> ker v odločbi „ave- tako se tudi navaja v članku
mo v celoti. Vsi trije člani te delovne deni razlogi v resnici ne ob- — je treba pomisliti, da po-

UREDNIŠTVO skupnosti so morali ravno stajajo. Tako je vsaj zavod grebnih uslug menda res ne 
zaradi zgoraj opisanega po- prepričan, odločilo pa bo o gre enačiti s komunalnimi 

Razmere in zlasti delovni ložaja vlagati več truda in tem ustrezno sodišče. uslugami, kamor spada po-
pogoji edinih treh članov Za- dela, opravljati permanentno , . . vsem drugačna kategorija
voda za upravo pokopališč nadurno delo, skratka, biti uslug, pa najsi gre za kana-
Novo mesto res niso naj- na razpolago za ustrezne sto- P°tegnin po pei povprečnin lizacij0> urejanje cest in na- 
bolj normalni in jih je po- ritve skoraj dan in noč. V mesečnift PlaC- sadov ali pobiranje smeti,
trebno urediti, vendar pa je taki situaciji pa je čisto ja- Podpisani člani delovne 
situacija precej drugačna, sno, da se je vrednost dela skupnosti mislimo, da bi bi- 
kot jo opisuje članek »Zlata povečala in da so se osebni io resnično potrebno urediti
jama na pokopališču«.

Zavod opravlja poleg vzdr
ževanja obeh pokopališč in 
opravljanja pogrebnih stori
tev tudi celodnevno dežurno 
službo (po potrebi pa tudi

dohodki tudi povečali. Le-ti razmere v
so se vseskozi izplačevali n a _________
podlagi pravilnika osebnih 
dohodkov iz leto 1965, ki je 
bil glede na spremenjene 
razmere dopolnjen v letu 
1967. Dejstvo je, da je zavod

zavodu zlasti s

JOŽE PANJAN, 1. r. 
RU2A ŠMALC, 1. r. 

ALBIN KOZLEVČAR, 1. r.

ZLATA JAMA ali: 
„Usta polna socializma, 
srce polno egoizma!“

Ko se je v 36. številki Do- razumeti, pri vsej zadevi nt 
lenjskega lista zabliskalo ob šlo za kazniva dejanja. Lju- 
»zlati jami na pokopališču«, dje pa smo že taki, da vpije- 
je lahko vsakdo vedel, da bo mo »živijo«, ko nekdo že do- 
zatem tudi zagrmelo in kma■ bro živi, in spet: »Dol z 
lu treščilo. Zagrmelo je v njim!« takrat, ko že ni več 
37. št. našega lista, udarilo na položaju, ki smo mu ga 
pa bo najpozneje 20. septem- zavidali in mu (vsaj nekate-
bra, ko bo zasedala občinska 
skupščina v Novem mestu. 
Drugače pri vsem tem tudi 
ne more biti.

Kolikor morem (kot po
poln laik v pravnih zadevah)

BOLJ KO M EŠAŠ, BOLJ SM RDI

ponoči) za prevoze tistih ki od začeJtka leta 1967 daije 
um rjejo v bolnici, v njihov ustvarjal dohodek Vključno
domači kraj, prevoze pokoj 
nih v zvezi z avtomobilskimi 
nesrečami in v sličnih pri-

s svojo lastno dejavnostjo, 
s katero je ustvarjal vire za 
vzdrževanje in izplačilo oseb-

Ni resnično, da je neresnično!
m enh vse to pa na razme- dohodkov. V osebne do 
roma širokem območju, saj hQdke ni gteti samo nor.
se območje avto ceste razte- malne lače za normalno 7.
za od Ivančne gorice do Kr
škega. Za vse to delo bi za
vod potreboval ne samo di
rektorja (ker nekdo pač mo
ra  to biti), računovodjo in 
grobarja, temveč vsaj še ene-

urno delo, temveč celotni 
dohodek, bolje rečeno pre
jemek, za delo, ki traja ne
prekinjeno ves dan, ki je sa
mo na sebi neprijetno in tež
ko sprejemljivo z vsemi do-

ga ah dva Šoferja m »saj Se nadure m noina de.
dva redna delavca^Narava te- d^ tfe lzvirajočlml *
ga dela je namreč taka, da rai delilvc d0{,lčk!l „  p laa ia
ga ni mogoče uokvmti v red- delavcl ne
m 7-urm delovni cas temveč p
se n o tre b a  do te h  s to r itv a h  moreJ° nastopiti) plačila zase potreha po ten storitvah delQ Qb praznikih ^  nede-
razširi preko celega dneva, v 
veliko primerih pa tudi v 
noč.

Do konca leta 1966 je za-

ijah in podobno. Tako se je 
zgodilo, da je ob danih raz 
merah povprečni osebni do 
hodek v letu 1967 zrasel na

vod imel sistemiziranih le 5 281.126 S din mesečno (in ne segel v prvih osmih mesecih

Na zahtevo treh  članov kolektiva novom eškega 
zavoda za upravo  pokopališč in v skladu z zakonom  
o tisku  objav ljam o njihovo pojasnilo  o »ne najbolj 
norm aln ih  razm erah  in delovnih pogojih v njihovem  
zavodu. — K er podpisani za trju je jo , da podatki, ki 
sem  jih  7. 9. 1967 navedel v sestavku  »Zlata jam a na 
pokopališču« niso resnični, mi ne p reostane drugega, 
ko t da jih  za javnost še bolj podrobno opišem.

V nadaljevanju torej samo 
pojasnila k njihovim bistve
nim (tukaj krepko tiskanim) 
pripombam na moje poro
čilo:

|  Dotacij občine ni bilo
več. . .  Letos je bilo v prora
čunu za zavod predvidenih
800.000 Sdin, izkoristili so
400.000 Sdin ..

■  Medtem ko je zavod s
petimi delavci v letu 1966 do

mo skromen pogled v »raču
nico« zavoda:

Primerjava nekaterih cen 
(v Sdin) za lani in letos:

1966 1967
6.500 10.000 
4.000 tO.OOO

4.000 8.000

7.100 9.000

delovnih mest, to pa v glav 
nem zaradi pomanjkanja de
narnih sredstev, saj je preje
mal celo dotacije od občine. 
Z letom 1967 pa se je situa
cija spremenila. Predvsem 
sta odšla dva delavca — di
rektor v pokoj, en delavec

13,498.436 Sdin prometa, je v 
istem obdobju leta 1967 le s 
tremi edinimi delavci dosegel 
22,759.837 Sdin prometa. — 
Dejanski promet se je pove
čal za 25 odst., denarni pa za 
69 odst — Na čigav račun 
neki, če ne na račun potro-

348.422 S din, kot je v član 
ku nepravilno rečeno).

V ostalem je članek neob
jektivno in brez potrebe ta
ko ostro prikazal razmere v 
zavodu:

Cene pogrebnih uslug so 
pa je samovoljno zapustil normalne, cenik pa vsako- šnika!? Namesto, da bi si ta 
delo. Na drugi strani pa je mur 113 razpolago. »ekstra profit« razdelilo pet
promet (število storitev) pri- Pokopališče je oskrbovano ljudi, so si ga samo trije! 
čel močno nihati, najprej je danim razmeram ustrezno in > • . . .  Je razumljivo, da so 
zastal, potem pa se dvignil, se ne strinjamo s trditvijo, edinj trije člani kolektiva — 
Dotacij občine ni bilo več. da bi delavec »morda kdaj direktor, računovodja in gro- 
2e se je zavod hotel prilago- oplel tudi katero od glavnih bar — morali opravljati, če 
diti novi situaciji, tudi z raz- stezic«. naj se tako izrazimo po več
pisom delovnih mest, pa se j^i resnično, da bi računo- funkcij h k ra ti. . .  in . . .  Ni
je v maju 1967 sprožilo vpra- vodkinja kadarkoli izjavila, resnično, da bi delavci trdili, 
Sanje likvidacije zavoda, saj da je pian dohodkov in iz- da vsak izmed njih dela za 
je  občina 21.6.1967 izdala datk0v narejen samo zaradi t r i . . .  (Komentar menda ni 
zadevno odločbo. Istočasno občine. Novinarju je poveda- potreben!?) 
se je število storitev močno ja ravno obratno, da mora H Ni pri tem odveč pou- 
povečalo in edini preostali zavod kijut» svoji’ majhnosti darjati, da vse to delo res da 
trije člani delovne skupnosti opravljati vse formalnosti ni tako zelo strokovno (kot 
so delo komaj zmagovali in pri poslovanju, pa če jih poudarja člankar), vendar je 
praktično bili v službi od ju- kdo zahteva ali ne, da pa brez dvoma težko, nobenega 
tra  do večera. Medtem ko je jih občina nikdar ni zahte- zavidanja vredno, psihološko 

o «aHmi /inioTv.1 t, lofi, vala težko sprejemljivo, zlasti pa

Ni' resnično, da bi delavci nevarnosti infekcij tu-
trdili, da vsak ismed njih de- dl *drav->“ nevarno. -  Kaj bi
la za tri oz. da imata raču
novodkinja in direktor vsak 
po tri službe, vsaj ne v ta- 

x t kem smislu, kot je to na
Ob takem številu storitev atraktiVen način prikazano v 

oz prometa in ob taki situa- člank čeg da bl bar ko. 
ciji, ko delovna skupnost ni pal tri’ grobov0 hkratl za.

izkop jame 
usluge uprave 
infekcijski doda
tek
pregrinjalo, rju 
ha, parte, sveče 
(pregrinjalo, til in rjuha sta
nejo v trgovini največ 3.000 
Sdin!)

In še konkreten račun za 
pogreb Agič Jožeta iz KZ Me
tlika:

sto: od 146.800 Sdin so ga 
kaj hitro znižali na t)5.300 
Sdin!

[g Sicer pa je bil cenik 
vsakomur na razpolago! Če 
občinska skupščina, ki ga je 
dobila na vpogled aprila le
tos, ni intervenirala, kako naj 
bi potem — mrliči!?

g  Ni resnično, da bi raču
novodkinja kdajkoli izjavila, 
da je bil plan dohodkov in 
izdatkov narejen samo zaradi 
občine. — čeprav mi je to 
šmalčeva izjava vpričo "ržne 
ga inšpektorja, ne bo ^rena 
soočenja, saj se tega plana

rij skušali oblizati pe te . . .

Sprašujem se, zakaj se nih
če ne upa kritizirati pomanj
kljivosti v zakonodaji, ki ta
ko »samoupravljanje« omogo
ča. In seveda tudi tiste, ki 
so omotični ali kakrkoli že 
mehanično dvignili roke in 
s tem potrdil zakon, ki ga 
seveda moramo spoštovati. 
Zakon in predpis sta lahko 
v redu in dobra — kje pa 
je služba družbenega knjigo
vodstva, ki ji navadni zem
ljani pravimo tudi »državna 
kontrola«? Kontrole je od
ločno premalo! Kdo je še 
vrnil denar, ki ga je po sod
bi drugih dobil neupraviče
no? Ni še bilo takega patrio
ta in idealista, ki bi danda
nes rekel: »Tega pa nisem 
zaslužil in se ne upam pod 
pisati prejem tega zneska . . .« 
No, morda je to tudi razum
ljivo, saj bi mu lahko sicer 
rekli, da je osel. Lahko bi 
ga ožigosali celo z demago 
gom, češ da ima tu nekaj 
drugega za bregom in da je 
špekulant. Denarja se torej 
nihče ne brani. Tako iznajd

niti v sanjah niso držali ;n tjive ljudi, kot so bili opisa
tudi praksa dokazuje, za kaj trije iz »zlate lame«, bi 
so ga sestavili! treba celo pohvaliti.

■  . čemur se v ljudski Morda po predpisih res pred-
govorici pravi: »da delaš za stavljajo kolektiv ali če hoče-
tri«. — Dovolite torej, da ‘u- ie »podjetje«. Njihova »pro

krsta lesena 
pregrinjalo in rjuha 
dvig trupla 
prevoz (za 70 km!) 
šofer
upravne usluge 
infekcijski dodatek 
pristojbina za 

obveščanje 
taksa
SPUPAJ Sdin: ~

45.000
9.000 
.3.000

28.000
10.000 
10.000
8500

2.400
2.000

117.400

di jaz uporabljam ljudsko 
govorico, da se je tričlanski 
kolektiv »z vsemi dvanajsti 
mi« uprl likvidaciji zavoda 
— Trikrat štiri pa je dva
najst, ali ne? vsaj tako so mi 
zatrdili občinski organi, ki 
se ukvarjajo z likvidacijo.

■  Tožba (ki ni bila prav 
nič ostra) ni bila vložena za
radi nezakonitega postopka, 
ampak zato, ker postopek ni 
bil zakonit (ni ustrezal razlo
gom, ki jih predvideva Te
meljni zakon o zavodih!) 
Hvala lepa za pojasnilo!

g  Ni resnično, da bi de
lavci potegnili po pet po 
vprečnih mesečnih plač. — 
Dovolite, da še enkrat pono
vim izračun za Ružo Šmalc 
za junij 1967:

os. dohodek in

zavod s petimi delavci v letu 
1966 dosegel v prvih osmih 
mesecih 13,498.436 S din pro
meta, Je v Istem obdobju le
ta  1967 le s trem i edinimi de
lavci dosegel 22,759.837 S din 
prometa.

vedela, ali naj spričo grozde s tremi krampi hkra-
likvidacije poskrbi za večje 
število delavcev, Je razumlji
vo, da so edini trije člani ko
lektiva — direktor, raču
novodja in grobar — morali

ti itd. Res je le to, da so 
delavci povedali novinarju 
stvarno stanje, da delajo to
liko, kot Je že zgoraj opisa
no ln čemur se v ljudski go-

potem rekli zdravniki, milič
niki, rudarji, mornarji, šofer
ji reševalnih avtomobilov, kri
minalistični uslužbenci in 
končno tudi — novinarji! (ki 
pa žal nimajo tako vi
sokih osebnih dohodkov!).

I  Pokopališče je danim 
razmeram ustrezno oskrbo
vano in tako se je zgodilo, 
da je ob danih razmerah po 
vprečni osebni dohodek v le
tu 1967 zrasel na 281.126 Sdin 
mesečno (in ne 348.422 Sdm, 
kot je v članku nepravilno 
rečeno), -r V članku »Zlata 
jama na pokopališču« ni ni
kjer rečeno, da Je povprečni

opravljati, če naj se tako iz- vorici pravi: »delati za tri« 
razimo, po več funkcij hkra
ti, če so hoteli, da bo delo Neresnično Je prikazano v 
zavoda teklo normalno. Ta- članku, kako da se je tričlan- 
ko ni šlo drugače, kot da je ski kolektiv »z vsemi dva- 
v. d. direktorja istočasno kot najstimi« uprl likvidaciji za- osebni dohodek v letu 1967 
šofer opravljal vse prevoze voda. To je bilo tako: obči- zrasel na 348.422 Sdin, pač 
pokojnikov, naj si bo podne- na Je odločila, da zavod po- pa še vedno trdim, da so si 
vi ali ponoči, na delovni ali polnoma preneha, njegovo vsi omenjeni trije zaposleni 
nedelovni dan, računovodki- dejavnost pa prevzame ko- letos od aprila do avgusta 
nja, da ni opravljala samo ra- munalno podjetje. Taka od- dali izplačati 5,226.331 Sdm 
čunovodskih poslov, temveč ločitev pomeni, da vsi trije neto osebnih dohodkov za 
vso administracijo, poslovanje delavci izgubijo službo brez svoje delo. Na enega zaposle- 
s strankami, nabavno in pro- najmanjše garancije, da do- nega je torej v tem času po
da jno službo z dežuran jem be novo zaposlitev. Drugače vprečni mesečni dohodek 348 
in urejanjem potrebnih for- bi bilo. če bi občina odloči- tisoč 422 Sdin! Ob teh danih 
malnostl s svojci pokojni- la, da se zavod p r i p o j i  razmerah pa bl bili lahko 
kov, edini preostali delavec h komunalnemu podjetju, novomeški pokopališči naj- 
pa da je skrbel za oskrbo- Pri tem bi vsi trije delavci lepši v Sloveniji! 
vanje dvoje pokopališč, izko- lahko ostali na svojih delov- ■  Cene pogrebnih uslug

izvodnja« je bila »ustaljena 
in zagotovljena«, vsak člo
vek z njihovega področja pa 
bo nekoč tudi njihova »suro 
vina«

Mar ni smešno, če primer 
lamo s tem zavodom podjet
je, ki gre v konkurz? »Niso 
bili sposobni!« — tako bomo 
ugotovili. Znati je treba! Pri 
opisanem zavodu pa nam ne 
gredo v račun preveliki pre- 
lemki. Mar to pomeni, da 
smo jim samo nevoščljivi? 
Njihove plače primerjamo z 
direktorskimi, čeprav dobro 
vemo, da je še mnogo takih 
direktorjev, ki tudi nimajo 
kakšne večje šolske izobraz
be, pa vendar dobro gospo
darijo, ker se njihovi pomoč
niki spoznajo na poslovanje.

Ne zagovarjam ljudi, ki so 
prejemali take dohodke; tr
dim le, da nismo dosledni, 
ko gre za pohvalo ali kritiko. 
Potrošniki nikoli ne vpraša
mo, kdo vse se okorišča s 
pretiranimi cenami! Radove 
den sem, za koliko se bo zni
žala cena pogrebu od seda
njih 80.000 S din, ko bo to 
delo prevzelo kalco drugo 
podjetje ali ustanova, npr. 
Komunala. Kje je jamstvo, 
da tudi drugje ne bo tako?

Lahko bi zase rekel »Kaj 
me briga, če Cigana zebe!« 
Ce je dejal Ribničan, ko je 
bil krompir debel: »Takega 
smo pridelali!«, m takrat. ko 
je bil droban. »Takega nam 
je dal Bog«, potem pribijem: 
to je samoupravljanje v 
praksi! Bedak Je tisti, ki mi
sli, da ima kdo raje drugega 
(tudi državo) kakor pa sa-

navali 2.000 do 3.000 Sdin, še pripomniti, da sta mi vse v rnega sebe! Pri komentarjih
posebej pa 10.000 Sdin »za sestavku uporabljene .nfor- v zadnjem članku je to lepo
usluge uprave«!

Krste, kupljene po 13.300 
Sdin, so prodajali po 33.000 
Sdin in še dražje.

Za Grašičev pogreb trač. 
št. 222/67 od 7. 8. 1967) so 
poslali tovarni IMV račun za 
337.700 Sdin! Stroški so po 
kalkulaciji pogrebnega zavo
da znašali (samo!) 237.700 
Sdin, vendar so do prihoda 
tržnega inšpektorja to napa-
ko Industriji motornih vozil del. dobička za junij:
»čisto pozabili« priznati! ena šestina dobička

V. d, direktorja Jože Pa- P“" ^ .
njan trdi, da so zaračunavali ‘ TTD. , 
kilometrino po 200 Sdin. V SKUPAJ:
nobenem primeru (razen v deljeno s 5 _
enem, kjer so zaračunali ki- povprečni osebni dohodek

Sdin

362.663

43.000
56.700

462.363
92.472

lometer po 300 Sdin) pa mso 
napisali, koliko kilometrov 
so peljali, le stroški za pre
voz so bili v mnogo primerih 
tudi po trikrat višji kot pa 
bi znesla izračunana kilome
trina z ozirom na prevoženo 
razdaljo! Mimo kilometrine 
so zaračunavali še stroške za 
šoferja in spremljevalca, stro
ške za obveščanje šoferja, 
stroške za čakanje šoferja . .

na Dolenjskem v tem mesecu 
pa je bil okrog 80.000 Sdin!

■  . . je treba pomisliti, da
pogrebnih uslug menda res 
ne gre enačiti s komunalnimi 
uslugami. — Republiški za
kon o komunalnih delovmh 
organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost poseb
nega družbenega pomena, 
pravi v 1. členu takole:

— sem spada tudi: pogreb
na dejavnost ter urejanje inTakse za navaden pogreb 

ni, za cerkveni pogreb ali za vzdrževanje pokopališč.
pogreb s potrdilom matične- --------
ga urada pa znaša taksa 200 Tudi, če je kakšen podatek
Sdin. Oni so to takso zaraču- napačen ali zlagan, moram

macije dala zgolj Ruža Šmalc povedal zdravnik, ko je dal
ln Jože Panjan v dveurnem za primer skledo
razgovoru 4 septembra do- Kakor so usta polna socia- 
poldne v pisarni zavoda lizmQ takQ je srce polno

Vsa dodatna pojasnila pa egoizma Ce bt prižgali za
Skratka: pogrebi, ki so ata- lahko dobe tisti, ki ]ih stvar vsak  n eu prav ičen o  p re ie t i  ti-

11 150.000 do 180.000 Sdin, ni 
so bili v Novem mestu nobe
na redkost! Na račun za po
greb Jožeta Zamljena-Drelče- 
ta se je pritožil občinski od

pe in pokope in opravljal nih mestih. Vendar to ni bil so norm alne. . .  Dovolite sa- bor Zveze borcev Novo me-

zanima, v osem strani dol
gem zapisniku tržnega in
špektorja, kjer je dokumen
tiran še marsikakšen »hec« z 
mrtvimi državljani!

MARJAN MOSKON

sočak samo eno žveplenko, bt 
dobili ogromen, neverjetno 
veli kres!

FRANC LUZAR■ 
Gabrje 109



Sosed ml je neki večer 
takole pripovedoval:

»P etnajst le t m i je  bilo, 
ko sem  z veseljem  odvr
gel šolsko to rbo  Oče mi 
je  rekel: ^Fant m oj, po 
svetu bo treba ; na H rva
ško poj deva.' Nič niso po
m agale m aterine  besede, 
da sem  še prem lad, da je  
svet zapeljiv, da se bom  
prezgodaj kaj slabega na
učil. ,Alo, sinko, poj deva; 
m eni je  bilo kom aj 14 let, 
ko sem  šel reše ta rit,' je  
vztra ja l oče.

Priznati moram, da so 
mi bole očetove besede 
bolj všeč kot materine. 
Zelo sem sd želel imeti svoj 
denar, pa tudi prepisova
nja domačih nalog mi je 
bilo že zadosti.

je, in  zasilno naprav ljene glasu še nisem  slišal od
police so m u služili za 
sh ran jevan je  n ajrazlične j
ših predm etov. R azm etani 
obodi, vitre, svitki še ne
razrezanih  m rež, lesena re 
šeta, to  je  b ila slika de
se tle tja  in  desele tja  s ta re 
ga b ivaka m ojih  predni
kov. N a stlačeni ilovici je 
bilo iz debele p lasti slam e 
naprav ljeno  ležišče z dve
m a odejam a.

U tru jen  od vožnje sem 
zvečer h itro  zaspal. Zju
tra j m e je  prebudilo  vre
ščanje gosi in pokanje 
pastirsk ih  bičev. K licanje 
kokoši, šk ripan je  težkih 
vozov, s katerim i so km et
je že odhajali na oddalje
ne njive žet pšenico, je

Križem svejt so se podali, 
suho ruobo ponujali; 
vsa mejsta in vasi 
so z žlicami obšli.

njega; tud i ta k ra t ne, ko 
je zarobantil. Sam o spo
gledala sva se. ,Se boš že 
še privad il,' m i je  dejal.
O dpirala so se dvoriščna 
vrata , zagoreli ženski ob
razi so kukali skozi okna:
,Glej, re še ta r je  spet p ri
šel pa še m alega je  p ripe 
lja l s sebo j!’ Za sto  in sto  
izrečenih besed, polnih 
hvale najin im  izdelkom , 
je  bilo kaj m alo zaslužka.

š la  sva naprej. Tolikš
nih vasi nisem  še nikoli 
videl, č e  je  bilo p ri nas 
skupaj toliko hiš, sm o re 
kli, da je  to  že trg  ali ce
lo m esto. A sfaltirane ce
ste tam  niso im eli. Po va
si je  vodila m ehka pot, ki 
je  bila v dežju p rek rita  
z debelo p lastjo  b la ta, v 
soncu pa so gosi dvigale 
oblake prahu.

Po kakem  tednu ,obžira- 
n ja ' sva se spet vračala 
tja , k je r sva začela. Oče m i 
je  dejal: ,Jaz grem  k fri- n a r delati, bodisi z glavo 
zerju , ti pa pojdi to vpij!’ ali pa z rokam i.

jem , klešče, m ajhno  Madiiv- 
ce, kos kvadra tastega že
leza, nož z ukriv ljen im  re 
zilom  za obnavljan je o b ro 
ča in škatlico  s prežgani
m i žebljički, k i jih  je  m a
ti v ognju  sežigala, zavite 
v žičnato m režo, d a  jih  je  
bilo m ogoče lažje uk riv iti. 
Ročno sem  p rerezal raj- 
fek, oba konca potegnil 
navzkriž in  tako  zm anjšal 
obseg sita. Z ukriv ljen im  
nožem  sem  nared il znak, 
da je  bilo v ideti prenov
ljeno. Na obodu sem  s 
konico naprav il znak, ko t 
da ga je  popravil m oj 
oče. Med re še ta rji je  naba
da, da vse svoje izdelke za
znam ujejo  z znam enjem . 
Tako lahko še čez le ta  vi
dijo , kdo je  rešeto  nared il 
in koliko časa je  njegovo 
delo vzdržalo.

To je  b il m oj prv i reše- 
ta rsk i k rst. T ak ra t sem  
občutil, da je  treb a  za de-

Zam ahnil je  še z roko pro  
ti sm eri, koder naj bd šel. 
O prtal sem  ,m ac\ Z viso
k im  o trošk im  glasom  sem  
zakričal: 'R ešeta, s ita!’ še  
danes se čudim , kako je 
m oj glas prišel do hiše. 
O kna so se odp irala  m enda

š e  danes je  v M edjim ur- 
ju  navada, da im ajo  se j
me v dneh, ki so svo ja i- 
m ena ohran ili iz p retek lo 
sti. Tako poznajo  se jm e za 
K atarino, za M iklavževo, 
vsako prvo sredo  v mese-

V tistem  času je bilo 
kolo v reše ta rsk i o b rti še 
velika posebnost. Moj oče 
je  bil prvi, ki si ga je  u- 
m islil, ko je  m oral rešeta- 
riti po m ed jim ursk ih  rav
ninah. š e  p red tem  je  pred 
seboj porival od vasi do 
vasi gare — enoosno vozi
lo z velikim a kolesom a. 
Nekoč — še p red  vojno — 
ko je  šel še v ju tran jem  
m raku na sejem , so ga s 
kam enjem  napadli Cigani 
k  Pištolo, ki jo  je  nosil s 
Seboj, je d vak ra t ustrelil 
v sm er, od koder je  letelo 
kam enje, in že je  bil m ir.

Kolo sd je  preured il iz 
m aterinega kolesa, o ka 
terem  so pripovedovali, da 
je bilo nekdaj zelo lepo. 
Zadaj je  nam estil velik p r t  
Ijažnik, lepo krom irano  
krm ilo je zam enjal s s ta 
rim  rjastim , dinam o sp ra 
vil v zabojček in zase pri
redil sedež. P rečka, ki jo 
je  dal sam  p rivariti, je 
bila nekoliko n iž ja  Rot 
P*5 m oškem  kolesu, da je 
lažje stopil s kolesa.

Kolo je z robo vred po
šiljal z vlakom  že nekaj 
dni pred  odhodom  od do
ma. Ko je bil še m lad, se 
je sam  peljal s kolesom  na 
250 km  dolgo pot, ki ta 
k ra t še ni bila asfa ltirana.

Ko me je prvič vzel s 
seboj v M edjim urje, m i je 
^ j  Prej predstavil svoje 
stanovanje. Im enoval ga 
Je hotel .Slam a'. V njem 
Je imel zatočišče že njegov 
oee, sam pa je v njem 
Prenočeval že čez 30 let. 
Vogalna h iša  je imela vrt 
111 gospodarsko poslopje.

povzročalo tru šč , ki ga n i
sem  bil vajen.

Z očetom  sva se naglo 
odpravila na pot. Poleg 
robe je  stlačil v nah rb tn ik  
za nekaj dni h rane še od 
dom ače popotnice, ki jo 
je m ati bolj zam e kot za

bolj iz radovednosti ko t iz vsak če trtek  v tednu, 
po trebe. Zenske so klepe
ta le  v narečju , ki ga nisem  
razum el. Ko m e je  nekdo 
poklical, da bi m u nekaj 
popravil, m e je  m inila vsa 
volja do dela in  do denar
ja: n a jra jš i bi zbežal, ven
d ar . . .

Kok žalosten ta svejt 
je biv zarejs poprejd, 
k ’ nej tacih b’lu 1’di, 
de b’ žlice dejlali.

u\

očeta p rip rav ila  ob odho
du Na vrv sva n ab ra la  
m anjša sita, ki sm o jim  
rekli dvanajstice. Oče je 
zase natovoril n a  kolo, čez 
ram o pa je  dal še »mac«.
Mac so ta k ra t im enovali 
re še ta rji navezo, na tanko 
vrv nab ran a  sita. čeravno  
je  bil tovor obsežen in so 
m e m im oidoči ko t šibke
ga fantiča, občudovali, le 
ni bil tako  težak. Toda gor
je, kadar je  čez ravan za
pihal veter. T ak ra t me je 
zanašalo, da sem  m oral 
k ar trd o  stopati, če sem  se 
hotel obdržati pokonci. Mi
m ogrede sem  spoznal, za
kaj se ni hotel oče pok ri
vati s klobukom , m arveč 
je  dal na glavo le kapo, ki 
se m u je  od znoja p rile 
pila k čelu.

Pogum no sem  se ozrl in 
videl ženšče, ki je  držalo 
obroč s ita  v eni roki, v 
drugi pa raz trgano  žimna- 
to dno. T ak ra t so bila ži-

P rav dobro  se spom injam  
četrtkovega sejm a. Ob tem  
dnevu sva z očetom  že ob 
dveh z ju tra j odšla n a  se- 
m anji p ro sto r, da  bd dobi
la čdm boljše m esto. Pod 
električno svetilko sva za
čela zb ija ti sita. S časom a 
se jih  je  nabra l p recejšen  
kup. Tudi drugi k ram a rji 
so p rih a ja li zelo zgodaj.

O krog devetih dopoldne, 
ko je  bilo živ ljenje na 
sejm u najbo lj živahno, je 
s ta la  okrog n a ju  p rece jš
n ja  gruča ljudi. K upovali 
so in  nergali. Bil sem  za
čuden, ko se nam a je  obe
tal to likšen  zaslužek. Oče 
je  kazal svoje izdelke, ven
d ar ni b il tako  živahen 
ko t po navadi. Razkuštrand 
m oški in ženski obrazi so 
razodevali, da ©o kupci ci
ganskega rodu.

N enadom a se je  oče ob r
nil k m eni in m i dejal: 
.Sine, zdaj pa  ti p ro d a ja j! '

Vsak muore b it’ učan 
predajat’ ruobo sam; 
če modru govori, 
si že kaj perdobi.

« «  c -:«  «  c <« «  <x «  c « - « «  '« <  « «  «  «
\t

y j

Kislu mlejku si zgovarja, ;;
v torbo kruha, v mošno d’narja. jj 
Ko ruobo vso preda, j j
nej d ’narja, nej blaga. $

< « <« «  « « « c <

° 8rajeno  po m ed jim ursk i N ekaj dna sva .obžirala' 
navadi. Ob m ojem  p rihodu  skupaj. P ri tem  pa me je  

v hlevu gospodarile le najbo lj iznenadilo in k ar 
kokoši. Skedenj, ki Je bil u strašil sem  se očetovih 

polovice podoben ko- besed, ko sva p riš la  v p r
vo vas. Tedaj je  oče na 
ves glas zavpil: .Rešeta, 
sita, dobre ribežne! Za po
p rav it k a j!1 K ar stresel 
sem  se. Tako hreščečega

?Plcu, je  že načel zob časa. 
* »upi je bila več le t sta- 
J* slam a, ki je  sm rdela 
Po migih in podganah. Ve- 
‘ki Žeblji, zab iti v tram ov-

m nata sita  zelo cenjena, 
ker niso občutljiva za vla
go. R aztovoril sem  na
h rb tn ik  in m ac te r  raz
m išljal, kako naj se lo
tim  dela p red  to lik im i 
očmi. N ajprej sva se po
godila z ceno. 350 d inar
jev naj bi veljalo delo in 
m ateria l. U gotavljal sem, 
da so lepo obšita  žim nata 
dna prevelika ali pa p re 
m ajhna za ta  obroč. K aj 
stocritd? B rskal sem  po 
spom inu, kaj je  oče n ap ra 
vil v takem  prim eru . On 
bd m e rešil iz zagate! Spo
m nil sem  se, da je  v takem  
p rim eru  p rerezal ,ra jfek ', 
debelo vitro, v p rerezu  
sko raj kvadrat. Le-ta je 
všita s tan jšo  v itro  k ži- 
m natem u dnu. Z rajfkom  
sem  določil velikost bodo
čega sita.

Iz p reda la  v n ah rb tn iku  
sem  ozel o rod je: k ratek , 
o ste r nož z debelim  ročar

Odšel je , jaz  pa sem  pazil 
na to, da  ne b i odšlo kaj 
neplačanega. K up se je po
časi m anjšal, čeprav sem  
im el kaj m alo od tega. 
Spoznal sem , da  m i k ra 
dejo. Le kaj naj naredim ? 
Videl sem  očeta in še ne
kega znanca, da s to jita  za 
gručo Ciganov. V rokah  
s ta  d rža la  vsak nekaj sit, 
ki so jih  ti nam eravali u- 
k rasti. V skupini so sd jih  
podaja li iz roke v roke in  
odnašali. K er s ta  se posta 
vila za n jim i k o t s tra ž a rja  
to p restreza la  sita, se ta t 
vina ni posrečila. B rez p re
p ira  se je  skupna razšla, 
m idva pa sva ugotovila, da 
nam a m an jk a ta  le dve 
m ajhn i siti. Oče je  p risto 
pil k m eni to dejal: F an t 
m oj, zapomnd si: niso vsi 
kupci, k a teri kupujejo!'«

Z apisal I. ŠEGA

HINKO SMREKAR: SUHOROBAR

Komisija za razpis delovnega mesta 
direktorja

Tekstilne tovarne 

NOVOTEKS Novo mesto

r a z p i s u j e  mesto

direktorja podjetja
POGOJI:

1. Visoka strokovna izobrazba to 5 let prakse na 
vodilnem delovnem mestu (prednost imajo kan
didati iz tekstilne stroke), ali

2. višja strokovna izobrazba in 8 let prakse na vo
dilnem delovnem mestu v tekstilni industriji, ali

3. srednja šolska izobrazba to 10 let prakse na 
vodilnem delovnem mestu v tekstilni industriji.

Kandidat mora biti družbeno-politično razgledan 
in aktiven, organizacijsko sposoben ter mora iz
polnjevati druge z zakoni določene pogoje. 
Ponudbe je treba dostaviti v roku 15 dni po objavi 
razpisa s kratkim življenjepisom in z dokazili o 
izobrazbi ter dosedanjih zaposlitvah.
Udeležence razpisa bomo obvestili o izbiri v osmih 
dneh po odločitvi delavskega sveta.



Veli Nikos:

Pasja 
zgodba
Pri vratih je pozvonilo. 

Ko sem odprl, sem zagle
dal svojega šefa, zraven 
njega pa velikega psa, ki 
je hitro smuknil v sobo 
in se pričel motati okoli 
mojih nog.

— Sel sem mimo, pa 
sem si rekel, da ne bi bilo 
prav, ko bi malo obiskal 
svojega najboljšega usluž
benca, je dejal šef.

— To me izredno vese
li, tovariš šef, sem rel 
in že pričel sanjati o zvi
šanju plače. — Izvolite, 
izvolite . . .

Odprl sem vrata sobe, 
da bi spustil vanjo šefa, 
toda pes je stekel prvi va
njo. Moj maček Riki, ki 
uživa v naši hiši vse u- 
godnosti ljubimca, je pre
senečen skočil kvišku, ker 
ni bil vajen takšnega obi
ska. Pes je planil nadenj, 
spotoma prevrnil svetilko, 
ko pa je Riki prestrašen 
pričel plezati po zavesi, 
je ta pasja mrcina pričela 
z zobmi trgati mojo dra
goceno zaveso. S težavo 
sem situacijo spravil vsaj 
malo v red s tem, da sem 
priliznjeno miril psa:

»Mir, mir, sladki, prid
ni psiček!«

Medtem ko sva se s še
fom pogovarjala o tem in 
onem, se je pes zabaval 
naprej: razbil mi je kri
stalno vazo, raztrgal mo
je copate in dokončno 
razcefral zaveso. Nato se 
je zleknil po novem svile
nem pogrinjalu moje po
stelje.

Slednjič je šef sklenil, 
da odide. 2e sva bila pri 
vratih, pa sem opazil, da 
pes ne kaže nobene želje, 
da bi zapustil moje sta
novanje.

— Vašemu psu je pri 
nas verjetno zelo všeč, 
ker se mu ne mudi do
mov, sem pripomnil pri- 
liznjemo. . .

— Mojemu psu? se je 
začudil šef? — Ta pes je 
bil na dvorišču, ko sem 
prišel. Mar ni vaš?

i

sSs

Jack Ritchele:

M  a c E e le m in  o b i s k

1  ravkar sem hotel oditi, ko je 
zazvonil hišni zvonec.

Lepa neznanka, ki je vstopila, je 
bila vitka in je imela kot oglje čr
ne lase.

S kratkim pogledom je ocenila 
moje stanovanje in rekla: »Za 225 
dolarjev mesečne najemnine bi pač 
moralo biti nekaj več, kakor je vi 
deti na prvi pogled.«

»Lahko bi vam pokazal še druge 
sobe,« sem dejal. »Domnevam, da 
ste se zmotili v naslovu.«

»O, nikakor ne, če vam Je ime 
James Brannon.«

Pomagal sem ji sleči plašč. »Ob
žalujem, toda stanovanja ne odda
jam v najem, če ste prišli zaradi 
tega,« sem ji dejal.

»Ne. Prišla sem, ker najdejo vča
sih gozdovniki kaj čudne reči.« 
Usedla se je na kavč. »Lahko me 
kličete Madeleine.«

»Madeleine,« sem dejal, »ne bi vas 
hotel žaliti, toda na žalost vam m o 
ram povedati, da obstajajo reči, za

katere nočem plačati prav ničesar 
To je eno od mojih življenjskih na
čel.«

Smehljala se je. »Ne tekam po 
svetu, da bi trkala na tuja vrata in 
si s tem služila kruh, James, če 
ste tako mislili. Ce vas zanima, vam 
moram povedati, da sem učiteljica. 
Računstvo.«

»Lepo,« sem odgovoril, »toda ra
čunati znam.«

»V tem smislu me je poučil že 
hišnik. Po naključju sva se dotak
nila tudi te teme, ker sem izjavila, 
da iščem stanovanje.«

»Madeleine,« sem dejal, »nekje 
mora imeti vsaka stvar svoj zače
tek. Torej k stvari.«

Prikimala je. »Začelo se je v apri
lu na neki ozki, neprometni cesti, 
bližnjici, ki se je poslužim v prime
rih, kadar se mi že zelo mudi v šo
lo. Stanujem namreč pri svojih 
starših v Jeffersonu in se vsak dan 
vozim v šolo.«

Pripravil sem dva kozarca in na
točil whisky.

»Cesta je široka komaj za eno 
vozilo, zato si lahko predstavljate, 
kako me je ujezilo, ko mi je neko

* drugo vozilo zaprlo pot.« Pozorno 
me je opazovala in se zopet smeh 
ljala. »Ne morem se prav spomniti, 
kakšne znamke je bil avto, vendai 
sem opazila, da je moral biti zelo 
drag; bil je velik in prazen. Morda 
sem hupala deset minut ali še kaj 
več, toda nihče ni prišel. Slednjič 
sem se odločila, da zapeljem v ovin 
ku mimo velikega avtomobila, in to 
se mi je s skrajno previdnostjo tu
di posrečilo. Skoraj bi bila pri tem 
zavozila v jarek in zgodilo se je 
prvič, da sem prišla v šolo pre 
pozno«.

»Ali pijete škotski whisky?«
Prikimala je. »Medtem je prišla 

jesen in zdaj se pojavijo v tej igri 
gozdovniki. Dečki iz Jeffersona so 
se nekega dne v oktobru podili po 
gozdovih, skozi katere pelje ome
njena cesta. Najbrž so iskali lesko 
ve palice za lok, gobe ali karkoli 
taki dečki pač iščejo po gozdovih 
Iznenada sta dva od njih naletela 
na neko plitvo mesto. V svoji buj 
ni domišljiji sta mislila, da je to kak 
indijanski grob. Pričela sta kopati 
in kaj, mislite, sta spravila na dan?«

Ponudil sem ji kozarec z whisky 
jem in dejal. »Truplo.«

»Tako je. Seveda ne truplo Indi 
Janca. Z raznimi grozljivimi preis 
kavami je policija ugotovila, da gre 
za truplo mrs. Irene Linton. V tem 
mestu so jo videli zadnjič, ko je 
14. aprila zapuščala svoje stanova 
nje. Policija je vzela njenega moža 
ostro v klešče, toda slednjič je mo 
rala ugotoviti, da je popolnoma ne 
dolžen. Policija sumi, da je imela 
mrs. Linton razmerje z nekom dru
gim, toda znala je to spretno skri

vati, tako da se policiji ni posreči
lo ugotoviti imena tega moža.«

Madeleine je nekoliko srknila iz 
kozarca. »Potrudila sem se in v 
šoli prelistala dnevnik, kjer sem 
ugotovila, da sem edino 15. aprila 
zamudila pouk, torej prav dan 
za tem, ko so mrs. Linton zad
njič videli. Takoj sem se odpravila 
k prijavnemu uradu za avtomobile, 
se globoko zazrla v oči mlademu 
uradniku in dobila zaupno pojasni
lo. da je vozilo s številko P 31416 
last nekega Jamesa Brannona.«

Stopil sem nekaj korakov proti 
odprtemu kaminu. »In zdaj mi ho
čete povedati, da je bil dragi in ve
liki voz, ki vam je 15. aprila zjutraj 
zastavil pot, moj avto? Zares imate 
dober spomin. V aprilu ste videli 
avtomobilsko oznako in v oktobru 
se še natančno spominjate številke? 
Ali ste si morda zabeležili številko 
iz kakšnega posebnega razloga?«

»Ne, toda kakor sem vam že po- 
vdala, sem učiteljica računstva. Šte
vilka avtomobila mi je ostala v gla
vi, ker me je na nekaj spominjala 
Iz šole boste gotovo še vedeli, kaj 
je P 31416.«

Vzel sem grebljico s stojala pri 
kaminu, »še nikoli me ni nihče ne
kaznovano izsiljeval.«

Zazrl sem se v njene čuječe oči. 
Dejala je: »Menim, da je zdaj pravi 
trenutek, da vas opozorim na svo
je previdnostne ukrepe: če bi mo 
rala umreti nasilne sm rti ali če bi 
kratko malo izginila, bo policija 
prejela pismo, v katerem se zabe
ležila svoje ugotovitve.«

Sukal sem grebljico v roki in re
kel: »Ko sem mrs. Linton udaril po 
glavi sem jo temeljito očistil. Naba
viti sem si moral tudi novo pre 
progo.«

Bila je radovedna kakor vse žen 
•«ke. »Zakaj ste jo umorili?«

»Kakor se pač zgodi. Zenske so 
nagnjene k temu, da pripisujejo za
časnemu razmerju večji pomen.« 
Vzdihnil sem. »Zgodilo se je. Straš 
no me je bolela glava in vreščeča žen
ska je kaj slabo zdravilo proti bo 
lečini. Toda vi, Madaleine, ste čisto 
uavadna izsiljevalka. Mogel bi vas 
Dri javiti policij, pa bi prišli v ječo

Toda za tak korak sem predober in 
preplemenit.«

»čudovito,« se je nasmehnila, 
»vendar ne morem razumeti vaših 
razlogov.«

»Madaleine,« sem odgovoril, »zelo 
dobro ste si zapomnili številko av
tomobila, vendar bi bili morali črki 
P posvetiti malo več pozornosti.«

»V naši zvezni državi prejmejo 
avtomobili v januarju črki A in B,
v februarju C in D, v marcu E in F 
in tako naprej do črke P v avgustu.«

Očitno me ni razumela.
»Naj vam to bolj točno pojas

nim,« sem nadaljeval. »V aprilu ste 
videli oznako, ki je veljala za av
gust.«

Potrebovala je nekaj časa, da je 
razumela moje pojasnilo. »Potemta 
kem ni bil vaš avto in niste vi umo
rili mrs. Linton?«

»Seveda ne!«
»Ne pozabite, da je bilo to veliko 

in drago vozilo.«
»To je morda točka, ki opravičuje 

vaše zanimanje. Toda prijavni urad 
Je v tem času gotovo že zaprt in 
zunaj dežuje. Zato nimate vzroka 
za prenagljene ukrepe.«

Zvedavo me je pogledala. »Dovolj 
žalostno zame. Veselila sem se že 
dobička, ki mi ga bo prinesel ta ve
čer. Vi ste torej mr. Brannon, last
nik tovarne kruha.«

»Točno.« Usedel sem se k Mada- 
leini. »Preden pa najdete pravega 
morilca, mi storite uslugo in izpu 
stite v pismu policiji moje ime.«

»Oh,« je odgovorla. »Ni potrebno, 
saj pisma ni. Dovolj realno mislim 
in vem, da mi maščevanje ne ko
risti več, če ležim pod rušo.«

Dvignil sem kozarec in pri tem 
mislil na oznako P 31416. Ne vem, 
kakšen razlog je imel moj oče, ko 
je že prod 15 leti pri prijavnem ura
du odsegel, da je črka P s številko 
31416 rezervirana za našo družino 
in jo dobivamo vedno znova za vse 
leto.

Moj pogled se Je ustavil na greb 
ijici.

— Zdaj še ne, — sem mislil. —
Pozneje!

Smehljal sem se in se pomaknil 
nekoliko bliže k Madeleini . .

MISLI
0 
LJUBEZNI

MARIVAUX:

Ljubezen vedno vzbuja vero v tisto, o 
čemer bi morali najbolj dvomiti.

A. FRANCE:

Samo tiste ljubimo resnično, ki jih lju
bimo celo v njihovih slabostih in nji
hovi bedi. Varovati, odpuščati, tolažiti, 
to je vsa umetnost ljubezni.

T reba ti je  noža; posezi v m iznico, k je r  so skupaj 
vilice in  noži, stavim , da zgrabiš vilice, in to  tr i 
k ra t, š tir ik ra t zaporedom a in tako  tud i narobe. E nako 
se je  godilo N dsanu. Ko je  p re j zajce izsledoval, zgo
dilo se je  včasi, da  je  ves dan  zaston j iskal, zdaj, ko 
so m u bile čisto  druge m isli v glavi, zdaj so m u 
zajc i k a r  tako  skakali p red  nogam i kako r kobilice 
po travniku .

Ko p reko rač i neki greben, začuje, da nekdo drva 
seka. U rno se nap o ti n ap ro ti n jem u; ču til je  neko 
po trebo , da b i govoril s kom . Od daleč že spozna m o
ža te r  ga pozdravi:

»O, dober dan, oče Seljan!«
š e  dva d ob ra  k o raka navzdol in b il je  p ri njem , 

p reden  m u je  m ož kaj odgovoril.
»Zm erom  tako  p ridn i? G orko je, gorko!«
D rvar m aha in  m aha, kako r da b i nič ne slišal 

in  ne videl; a li je  b il slabe volje ali pa  n i posebno 
m ara l dolgopetega postopača.

»Težak k ruh , oče S eljan , težak; jaz  bi vam  vedel 
lažjega!«

»Ti, lahkokruhar?«  pogleda ga p isano  d rv a r iz
pod  k oša tih  obrvi, »menim, da je  tvo j lažji, a  m oj 
je  pošten!«

»Nu, nu, nepoštenosti m i m orda vendar ne boste  
očitali?« odgovori m u N đsan hladnokrvno.

»Jaz n ikom ur n ičesar ne očitam , k je r  n im am  p ra 
vice, tu d i teb i ne; sam o rekel sem  in  še p ravim , da 
je  m oj k ru h  pošten ; to  se m enda vendar sm e reči, 
da se človeku n i b a ti tožbe.«

»Midva se ne bodeva p rep ira la  in  tožarila , zlepa 
se pogovoriva. Jaz b i vam  res kaj pam etnega sveto
val.«

Seljan  je  bil ustav il delo, naslonivši se na  topo- 
rišče, vp raša  ga neverno:

»Ti m eni svetoval? K aj takega?«
»Vi ste  mož, Seljan, ki je  videl kaj sveta, ki Je 

kaj izkusil v svojem  življenju.«
Tudi S eljan  je  im el svoje slabosti, kaj takega ni 

n erad  slišal, reče m u  že nekoliko  p rijazn e je :

»Tisto p a  p rav  prav iš, tis to ; p rehod il sem  nekaj 
sveta, m o reb iti več k o t ti s  tis tim i dolgim i k rak i, ne 
zam eri!«

N dsan ni b il vajen  zam eriti.
»Vojak s te  bili.«
»K ajpada sem  bil! Ali n jega d n i je  bilo d rugačno 

vojaško življenje, zdaj na  tem  koncu sveta, zdaj na  
onem ; z Laškega n a  Poljsko, s  Po ljskega na Nem 
ško, z N em škega t ja  dol n a  O grsko, n a  tu ršk o  m e
jo , in  vse peš! T ako človek res  k a j vidi in  izkusi, 
tu d i uči se kaj, če n im a zab ite buče. Laško sem  go
voril, k ak o r b i m aslo  rezal, in  tu d i nem ško sem  to l
kel za silo. To je  zdaj vse m inilo, n ič  škode! P ri dr- 
varstvu  je  tre b a  sam o k repk ih  rok, in te  im am , 
hvala Bogu!«

Zdaj je  b il S eljan  tam , k je r  ga je  ho te l izkuš- 
n javec im eti.

»Vidite, oče Seljan, to  Je ravno, k a r sem  hotel 
reči. Mož, k i je  b il kaj bo ljšega vajen, ki se je  kaj 
učil, pa u b ija ti se vedno z drvarstvom ! In  lahkega, 
obilega zaslužka dovolj, poštenega tud i, jam o  roko 
stegn iti po n jem . Vi n iste  več m ladenič, to  se lahko 
reče, sa j jaz  tud i še kom aj pom nim , kdaj sem  krave 
pasel; na s ta re  dni bi si človek rad  kaj privoščil:
vi b i si lahko, vsak večer bi lahko pili svoj kozarec 
ali pa  tud i dva. In  o troka im ate tud i, če ne m islite  
nase, m islite  na  svojo hčer.«

S eljan  je  bil že m alo nepotrpežljiv .
»Kam m eri to  tvo je besedovanje? Povej m i na

ravnost!«
»Glejte, p ri naši fab rik i je  dela —«
»Pri fabriki?«
»Da, p ri fab rik i; vse služi, kdor se m ore gibati, 

zakaj vi sam i ne? š e  delati bi vam  ne bilo treba , 
sam o na delavce bi gledali in dobro  plačo bi im eli. 
M oja beseda nekaj velja p ri gospodu oskrbniku , ki 
im a vse v rokah. Rekel m i je, da  m u bode treb a  
v ra ta rja , kadar bo vse dodelano, pam etnega, poštene
ga moža. Vi b i b ili k ako r nalašč za to. D obra in lah 
ka  služba!«

»K ajpada! S ta ti k ako r lipov bog bi že znal in 
z ijala  p ro d a ja ti; to d a  jaz ti  p rav im , N6san: Iz tega 
ne bo nič. Ti in  tvoj oskrbnik  išč ita  si drugega; 
S eljan  ne bo nikoli p r i fab rik i služil.«

»Zakaj pa  ne?«
»Zato da ne! V rag vzemi tis to  vašo fab riko  in  

vse, k a r jih  je  kje! š e  tega nam  je  b ilo  treba! K aj n i
sm o že dovolj sirom aki?«

»Ravno zato, k e r sm o sirom aki; tak o  p rid e  de
n a r  v deželo. Ob sam i k m etiji svet ne m ore p reb iti; 
zato je  naša  dežela tako  ubožna, k er n im a ob rtn ije . 
Veseli bodim o, d a  se je  našel mož, ki im a d en a r in 
voljo pom agati nam  na noge, u stv a riti nam  ob rtn ijo , 
ki da je  ljudem  zaslužka. O brtn ik i so dobro tn ik i de
želi.«

»O brtniki so od rtn ik i, p ijavke, ki p ijo  k ri iz lju d 
stva; oni se rede in  debele, ljudstvo  p a  h ira, da  ne 
m ore' živeti ne  um reti. Ko se je  tak a  p ijavka nasr- 
kala in napila, p a  se odvali. Jaz sem  bil po svetu, 
videl sem , kako  je  v k ra jih , k je r je  tis ta  velika obrt- 
n ija , k je r so fabrike. D enar se res služi, ali čigav 
je  ta  denar? G ospod s tan u je  v gradu  kako r cesar, 
vozi se s š tirim i k o n ji ali z osm im i, če se m u ljubi; 
k a r je  lepo, dobro  in drago, vse m ora b iti njegovo, 
ravno zato, k e r je  drago; ona se šop iri, toliko da ne 
poči od sam ega napuha.



Nemirni svet Simčiča in Mraka

PO OTVORITVI RAZSTAVE v Lam utovem  salonu v K ostanjevici na  K rk i je  slikar 
Rudi Sim čič skupin i gostov in  predstavnikom  p o d je tja  MERCATOR iz L jubljane, 
ki je  prevzelo pokrov ite ljstvo  nad  razstavo , razlagal nove sk u lp tu re  in  vodil po 
zares okusno u re jen i in  zanim ivi razstav i (F o to : M irko Vesel)

POGOVOR Z DRAM ATIKOM  
IVANOM  MRAKOM

Pet minut po recitalu

PRIJETN O  PR ESEN EČ EN JE na otvoritv i slikarske 
razstave R udija  S im čiča je  bil tud i rec ita l slovenskega 
d ram atika  Ivana M raka, k i je  p reb ra l zbran im  gostom  
odlom ek iz svoje nove trag ed ije  »Van Goghov Vidov 
ples«. Na sliki: d ram a tik  Ivan M rak, katerega trag e 
dijo »MARIJA TUDOR« je  D ram a SNG pretek lo  soboto 
zvečer zaigrala na  kostanjeviškem  odru . (Foto: Vesel)

Ko sem v četrtek prišel v 
Kostanjevico poslušat Ivana 
Mraka, sem zvedel, da je bil 
Pred začetkom recitala v Mi
klavževi cerkvici, kjer si je 
ogledal Gorjupove freske. La- 
do Smrekar je povedal, da 
J® dramatik obstal brez be
sed, tako ga je prevzelo delo 
slovenskega slikarja, ki ga še 
to poznal. Ko se je ob začet
ku recitala usedel za mizico 

odru, sem imel občutek, 
da bom le težko prišel z njim 
v stik. Nikoli še nisem videl 
to slišal brati neko delo na 
tak način, kot je to storil v 
četrtek Mrak. Bil je igralec 
111 bralec, avtor dram, katere 
°dlomek je bral; v dialogu, 
ki ga je v prvem odlomku 
Predstavil, Je dajal vtis, da 
sta v njem dva človeka, ki 
govorita z dvema Jezikoma. 
po končanem recitalu sva se 
Pogovarjala v sobici, kjer vi- 
slJo Jakijeva dela. Obsedel je 
111 v odgovorih domala šepe
tal.

»Dolga leta ste čakali na 
to> da vas spozna slovenska 
Javnost v osrednji slovenski 
kulturni ustanovi, v Sloven- 
|kem narodnem gledališču.

o sedaj, saj se lahko tako 
pražim, leta .samote' pozab
ljena?«

»Zame je bil ta proces sam 
P° sebi umeven.«

Podaljšan razpis 
Trdinovih nagrad

30. marca letos objavljeni 
razpis Trdinovih nagrad za 
leto 1967 je podaljšan do 25. 
septembra 1987. Kom sija bo 
ocenila vsa dela, ki bodo 
predložena do tega roka.

Svet za prosveto in 
kulturo ObS Novo mesta

V četrtek 14. septembra, je 
bila v Kostanjevici na Krki 
odprta razstava del Rudija 
Simčiča. Razstava je bila po
vezana z recitalom Ivana 
Mraka, avtorja številnih dram 
in pisatelja, čigar delo Mari
ja  Tudor je bilo pred krat
kim uprizorjeno na deskah 
KNG. S četrtkovo prireditvi
jo se je začel drugi del Do
lenjskega kulturnega festiva
la. Večera, ki je bil v Lamu
tovem likovnem salonu, se je 
udeležilo večje število obisko
valcev iz Krškega, Brežic,
Novega mesta, Ljubljane in 
Kostanjevice. Po uvodni bese
di Lada Smrekarja — ta je 
predstavil slikarja Simčiča — 
je razstavo v imenu pokrovi
telja, veletrgovine Mercator 
iz Ljubljane, odprl direktor 
splošnega sektorja Marjan
Pogačnik. Andrej Pavlovec,
ravnatelj škofjeloškega mu
zeja, je spregovoril o slikar
ju  in njegovem delu. Njegove 
besede so bile besede pozna
valca in slikarjevega prijate
lja, človeka, ki spremlja 
umetnikovo rast že več let. 
Razgrnil je slikarjeve misel
ne tokove, ki so prisotni v 
njegovem delu. Simčič je
slikar nemirnega sveta, po
etična grozljivost pa komaj
da prenese poskus, da bi jo 
prelili v tok besedi ter jo 
razložili. Dvajsetletno umet
niško delo je našlo svoj pra
vi izraz v »v miselnem likov
nem tekstu«. Slikarjeva bar

vna lestvica sovpada s tenko
čutnim doživljanjem sveta. 
Ob večjem številu olj slikar 
Simčič razstavlja tudi nekaj 
plastik.

Blaž Vraber je spregovoril 
nekaj besed o dramatiku 
Marku preden je ta, v dru
gem delu večera, začel s svo
jim recitalom, v katerem je 
javnosti prvič predstavil od
lomka iz svojega dramskega 
dela, Van Goghov Vidov 
ples. Vraber je očrtal pisate

ljevo pot, sledil je dramati
kovemu pogledu na življenje 
in leteraturo. Z veliko izraz
no močjo je Mrak nato pre
bral dva odlomka iz omenje
nega dela.

Kostanjeviški četrtek je bil 
eden naj zanimivejših v zad
njih mesecih. Kjerkoli: v Ko
stanjevici, v novomeški Do
lenjski galeriji . . . radi bi 
še prisostvovali takemu 
umetniškemu »happeningu«.

P. BREŠČAK

ZADNJE SLOVO OD 
FRANKA ZAJCA

Prejšnji teden so na ljub
ljanskih Žalah pokopali ne
storja časnikarjev ameriških 
Slovencev Franka Zajca, de
lavca, časnikarja, publicista 
in urednika pomembnih li
stov in zbornikov. Frank Zajc 
je bil prizadeven kulturni de
lavec v številnih društvih na
ših rojakov v ZDA, delal’je v 
naprednih izseljenskih orga
nizacijah, hkrati pa je bil 
vedno in povsod iskren in po
šten domoljub, ki je v tujini 
nenehno branil interese nove 
Jugoslavije. Za pisano in go
vorjeno slovensko besedo j ^  
vse življenje pogumno zastav
ljal vse svoje velike sposob
nosti.

Na pogrebu so se od njega 
poslovili predstavniki Sociali
stične zveze in sindikatov, 
Slovenske izseljenske matice, 
navzoči pa so bili tudi mnogi 
rojaki povratniki. Govorila je 
predsednica SIM tov. Zima 
Vrščaj, ki je med drugim de
jala, da je bil pokojni Frank 
Zajc ena najpomembnejših 
izseljenskih osebnosti v poli
tičnem in kulturnem življenju 
ameriških Slovencev v zad
njih desetletjih. Milan Po
gačnik, predsednik Društva 
slovenskih novinarjev, je po
kojniku izrekel tople besede 
zahvale za vse, kar je naredil 
za naše rojake v tujini.

LADO SMREKAR:

Ustvarjalni nemir in konec Jožeta Gorjupa

»Kašna st> vaša prejšnja 
srečanja s Kostanjevico? Ka
ko ste nocoj doživljali Gorju
pa?«

»Prvič sem v Kostanjevici. 
Gorjup je zame največji slo
venski ekspresionist. Nič for
malno izsiljenega ali prisilje
nega ni v njem. To je čisto, 
neposredno in genialno delo 
mladeniča, ki je čutil svoj 
konec in je z vso zaneseno
stjo svojih mladih let slikal. 
Na enostaven način je izpo
vedal vso, preprosto sicer, a 
vendar tako kompleksno živ
ljenjsko dognanje. Bil je do
gnan človek.«

»Kaj menite o sodobni slo
venski drami?«

»Ne bi mogel povedati nič 
določenega, ker je vprašanje 
presplošno zastavljeno. Mi
slim pa, da so možnosti ne
kje veliko širše, kot so bile. 
Ce pa bodo tej možnosti sa
dovi primerni, pa Je, vsaj ta
ko se mi zdi, vsako ugibanje 
tvegano. Tu govori veliko či- 
niteljev. V naši mladini je 
veliko pozitivnega. Dostikrat 
je negodovanje nad mladimi 
popolnoma odveč. V mladih 
Je podana gotovost, da bomo 
Slovenci* kljub svoji malošte- 
vilnosti tudi vnaprej omogo
čali narodno eksistenco, z 
uma svetlim mečem, seve
da . . .«

P. BREŠČAK

(N adaljevan je in konec)

V teh listih se Gorjup ukvarja s 
problemi umetništva (Igralec, V 
garderobi, V ateljeju), dalje z druž
benokritičnimi prizori (Deseti brat, 
V krčmi, Iz gostilne, predvsem pa 
z arkadičnimi motivi, ki so tako 
značilni za Careno. Kako tesno je 
bil umetnik povezan s svojo doma
čo zemljo in ljudmi, razodevajo 
prav motivi, kot: Seno, Sejalec ali 
Studia, kakor jo je sam signiral, 
Počitek, V objemu, življenje je le
po in še nekatere.

Leta 1930 se je Jože Gorjup na
selil v svojem domu v Kostanjevici, 
si pripravil atelje, se oženil s flan- 
cosko slikarico Marjetico Difour in 
začel posegati v naš slovenski in 
jugoslovanski kulturni prostor.

Značilna je karakteristika uni
verzitetnega profesorja dr. Steleta, 
ki pravi za Gorjupa tega časa tole: 
»Ko je Gorjup zapustil Akademijo 
in se vrnil domov, je bil umetnik, 
o katerem podobno kakor o Mic
helangelu lahko rečemo, da je bi v 
globljem smfislu bolj kipar kot sli
kar. Njegovo duševno razpoloženje 
pa ze zrcali posebno v veliki jed- 
kani Lastni podobi z masko iz leta 
1930, kjer številni v ozadju nanizani 
motivi, posebno obešenec in godec, 
izražajo villonovsko razpoloženje, 
ki ga je tisti čas pri nas uveljavil s 
Petrico Kerempuhom Miroslav 
Krleža.«

Ne morem kaj, da vam ne bi tu 
dodal vprav laskave Steletove for
mulacije, ki se nanaša na Gorjupo
ve stenske slikarije v kostanjeviški 
cerkvi sv. Mikavža: »Sinteza Gorju- 
povega umetniškega prizadevanja 
in njegov prvi zreli korak v areno 
umetniškega tekmovanja je poslika
ni prezbiterij cerkve sv. Miklavža 
— ena naj večjih umetniških zani
mivosti Kostanjevice. Tu je Gorju
pu uspelo ustvariti najvišji cilj 
umetniških prizadevanj, skupnostno 
umetnino, kjer enakopravno sode
lujejo tri glavne stroke: arhitektu
ra, kiparstvo in slikarstvo. Arhitek
turo si je sicer sposodil od gotike, 
s svojo slikarijo pa Jo je obvladal 
tako, da v tem delu lahko gledamo 
po gotiki in baroku enega prvih so
dobnih primerov suverenega obvla
danja take naloge . . . Kot likovni 
svet je ta slikarija tako dognana, 
da učinkuje polnovredno tudi za 
človeka, ki ne pozna svetopisemske 
vsebine, a je sposoben, da se odzo
ve na čisto likovne pobude. V tem 
okolju učinkuje veliki Križani kot 
plastično zbirališče vseh silnic li

kovnega sestava prostora in ga po
vezuje po formi in po vsebini . . . 
S to slikarijo je zopet priboril 
stenski sliki v XIX. stoletju izgub
ljeno soglasje slikarije z arhitek
turo.« • •

Te freske pa so tesno povezane 
z Gorjupovo usodo. Freskantsko

Jože G orjup  je  bil vsestransko  
n ad arjen  in  prizadeven: na  sliki 
ga vidim o k o t V ukašina v Mo
d rijanov i d ram i GORAZD. Ig ra li 
so jo  v K ostanjevici na K rki n a  

Vidov dan  1924

delo je namreč zelo težavno. Gor
jup je freske usvarjal vse poletje 
1931 in ga ni bilo človeka v Kosta
njevici, ki bi ga za en sam trenetek 
odtrgal od dela in ga zvabil na ko
panje v Krko. še več: svoj delovnik 
si je celo podaljševal s tem, da Je 
delal ob sveči in petrolejki. Delo se 
mu je zavleklo pozno v jesen. V 
mrzli cerkvi si je nakopal prehlad 
— in z njim vnetje sinusov — tako 
da je moral zgodaj v letu 1932 od
iti v bolnišnico, od koder se ni več 
vrnil. Na posledicah operacije je 30. 
aprila proti polnoči 1932 umrl, ki Je 
preživel komaj deseti dan po svo
jem petindvajsetem rojstnem dne
vu. Pokopan Je v Kostanjevici.

Z Gorjupom je legel v prezgod
nji grob poslednji Kostanjevičan, 
ki je ustvarjalno posegel v razvoj 
slovenske kulture. S tem se je Gor
jup pridružil prezgodaj umrlemu 
ustvarjalcu Jožetu Cvelbarju, ki je 
bil njegov vrstnik in je padel na 
fronti. Oba sta bila včliko upanje 
Kostanjevice in oba sta Kostanje
vico srčno ljubila. Ko so pri m rt
vem pesniku Jožetu Cvelbarju našli 
njegovo oporoko, ki tako žalostno 
razkriva usodo izobraženca, pripad
nika majhnega naroda, so ostrmeli 
nad tako enkratno in s krvjo zapi
sano ljubeznijo do rodne zemlje. 
Oporoka pesnika Cvelbarja se 
glasi:

»Nobena želja se mi na svetu ni 
spolnila, ne najljubša, ne najsvetej
ša. To je moja poslednja: Slovenec 
sem; nič ni zame bolj strašnega 
kakor v tuji mrtvi prsti spati večno 
spanje. V sveti domači zemlji, tam 
je sladkd sanjati večni sen, tam, 
kjer zemlja tudi za mrtve živi in 
rože tudi zanje cveto, v moji dragi, 
preljubi dolenjski deželici, Kosta
njevici. O, ko bi danes vedel, da ni 
tudi ta  želja tako nespametna, ka
kor so bile druge.«

Bila je nespametna ta prvinska 
Cvelbarjeva želja in ob Gorjupu ter 
njegovi mladostni tragediji nam je 
lahko v uteho vsaj to, da Gorjup 
leži v svoji domači zemlji, kar 
pesniku Cvelbarju ni bilo dano.

Gorjupova galerija je v spomin 
na umetnika v letošnjem jubilej
nem letu priredila razstavo njego
ve grafike. S to razstavo, ki je spo
minskega in propagandnega značaja, 
urejena bolj po estetskih kriterijih 
in v skladu z našimi možnostmi, 
daleč stran od znanstveno poglob
ljene prezentacije — zanjo bo po
trebno še precej časa — gre Gorjup 
po vseh večjih slovenskih mestih.



Jama, po kateri se pride na drugi svet
Dolenjske jame in brezna 

so razburjale domišljijo lju
di že od nekdaj. Valvasor po
roča, da so na Slovenskem 
jame, v katerih so zmajčki 
— kakšni so, ko zrastejo, 
tega ni vedel. Danes pravi
mo temu zmajčku proteus 
(človeška ribica) in po njih 
naše jame slove po svetu. Tu
di na Dolenjskem jih je naj
ti. Prav nič nenavadnega ni 
za jamarja, če mu ljudje, ko 
jih sprašuje za pot do brez
na, povedo tudi to, da ni kaj 
varno hoditi noter, ker je ja
ma tako velika, da prideš še
le za tretjim  hribom ven ..

»Nikar, nikar,« so bile be
sede človeka kakih petdese
tih let, ko smo ga spraševali 
za pot k jami nad Stično, o 
kateri piše Jurčič v črtici»Ja- 
ma, po kateri se pride na 
drugi svet«. Ko smo ga spra
ševali podrobnosti o nevarno
stih, ki nas čakajo, ni vedel 
povedati nič kaj podrobnega. 
Po prašni cesti smo vlekli s 
seboj polne nahrbtnike lest
vic, svetilk, vrvi in še v rv i. . .  
Kaj jih ne bi! To je jama, 
po kateri se pride na drugi 
svet! Kmet nas je pripeljal 
prav do vhoda, potem pa jo 
je kar po »francosko« mah
nil čez njive in nas pustil 
same z breznom . . .  Razpleta

mo vrv in Danči, vodja od
prave, si jo krepko zategne 
krog pasu. V brezno meče
mo kamenje ter prislušku
jemo.- Nekaj časa padajo, po
tem se odbijajo od sten in 
že ni nič slišati.

» ...  Iz vseh zvonikov pofce- 
ro vrvi po stiški in šentviški 
fari,« piše Jurčič. »Zneso vkup 
poveznike in vse, kar je bi
lo iz vlakna v tri gube sple
tenega.« Stiški menihi so, 
tako je pripovedoval Jurčiču 
ded, obljubljali tistemu, ki 
se spusti v globino in pove, 
kaj je notri, precej denarja. 
Kmet Kadunčar se je odlo
čil, da pojde v jamo.

»Snide se na tisti dan veli
ka množica ljudi in meni
hov. Privozlajo na koncu vrvi 
krepelec; ta krepelec je oko- 
balil Kadunčar, z eno roko 
se je držal za vrv, z eno pa 
majhen motovoz, ki je bil k 
zvončku napeljan, da bi pre
cej pozvonil, kadar bi ga 
zgrabil — Bog nas varuj — 
zlodej za stegno, in da bi ga 
potem možje tlačanje, kate
rim je bilo vrv izpuščati, na 
beli dan potegnili.«

Danči je že izginil v globi
no. Trhla smrekova debla, ne
kaka lestev, mu pomaga. Ven
dar se nanjo ni zanesti. Skr
bi nas, ko se po desetih mi

nutah vrv še kar odvija. Po
tem se ustavi. Kličemo. Ni
kakršnega odgovora.

»Spuščajo. Kmalu se utopi 
Kadunčar v temo. Zmanjka
lo je vrvi, dovezali so drugo 
in tako dalje. Poldrugo uro 
je jama požirala vrvi. Kar je 
jela lahka prihajati in 
možje so rekli: ,Zdaj je na 
dnu’. Pol ure so baje čaka
li, kdaj bo zvonček zapel. Po
tlej pa so menili, morda se 
mu je kaj pripetilo ...«

Za Dančem se spusti še 
drugi jamar. Tudi ta izgine 
v globino in ne moremo ga 
priklicati. Ko je prišel na 
dno, sta se z Dančem odpra
vila takoj na majhen razisko
valni pohod, kajti jama se 
je nadaljevala. To smo zvedeli 
le kasneje. Sele tretji ja
mar je vzpostavil zvezo in 
potem smo vedeli, da je vse 
v redu. Globina: 50 metrov. 
Morda celo malo več.

Pred nami je nekaj metrov 
rova. Splazimo se skozenj in 
že smo pred prepadom. Ne
kaj metrov ga je, toda treba 
ga je vseeno preplezati. Pri
stajanje na trdem se lahko 
kaj slabo konča. Pred nami 
se odpira nov svet: če bi 
bil stari Kadunčar tukaj, bi 
to kasneje ljudem gotovo 
sporočil. Veliko jezero je pred

Valvasor o gradovih v dolini Krke

SOTESKA
(Nadaljevanje in konec)

Talni n ač rt zgradbe je  četverokot
nik  in sleherni vogal k rasi in  šč iti 
m očan stolp. Vhod, k i n as  p rip e lje  v 
grad, je  tud i podoben sto lpu  in  nad  
v ra ti lahko vidim o iz belega m arm o r
ja  um etn iško  izklesana grba grofov 
G allenberšk ih  in  grofov Schratiten- 
bach, razen  tega pa  nad  v ra ti na  novo 
zgrajeno kapelo, posvečeno sv. Ju riju .

N o tran ji del g rajskega dvoriča se 
deli v dva dela, k a terih  eden p red stav 
lja  m ajhen  četverokoten  zelo lep, s 
cvetlicam i zasajen  v rt, d rug i pa velik 
če tverokoten  p ro sto r. V sred i m ed v r
tam  in  dvoriščem  pa je  zg ra jena tič- 
nica, ki zarad i svojih  ljubk ih  p tic  raz
ličnega p e tja  in barv  p rekaša  vse d ru 
ge lepote n a  gradu. O bčudovanja vred
no p a  je  tu d i um etelno zgrajeno  sto p 
nišče, veliki arkadn i hodniki ali gale
rije , posebno slednje, iz k a te rih  je do
hod v lepo kapelo; p ri tem  ne bom  po
zabil om eniti, da je  v kapelo m ogoče 
videti iz različnih  sob in iz n jih  po
slu ša ti m ašo, k i se v n je j bere.

Poleg vsega naštetega je  v gradu  
še p ritličn a  dvorana, ki pogasi nad 
ležno poletno vročino te r  zopet osveži 
tru d n e  in oslabele ude. N a gradu  je  tu 
di m nogo soban, ki so jih  obogatili 
s slikam i in  drug lim  um etn inam i, 
m ed k a terim i so najbo lj občudovanja 
vredni p o r tre ti gallenberšk ih  ju n a 
ških prednikov , oblečenih v svoja s ta 
ra  oblačila in naslikan ih  v naravn i v e  
likosti. Da pa b i tu  ne bilo le vesele 
paše za oči, am pak  tud i kaj p rije tn eg a  
za ušesa, naletim o na to le znam eni
to st; če zavpijem o ali nekoliko glas
neje govorim o iz sto lpa p ro ti vodi, 
t. j. n ad  v rtom  p ro ti n asp ro ti ležeče
m u sto lpu, čujem o še stk ra tn i odmev, 
ki razveseli naša ušesa s svojim  ja s 
n im  odm evom  besed.

P ri g rajskem  izhodu je  cvetlični 
v r t in  le za lučaj od  n jega lep in prav  
velik sadovnjak , p rav  tako  pa  okoli 
gradu  še drugo bogato sadno d rv je 
m ed ka terim  najdeš m arsik a te ro  red- 
ko ind ijansko  drevo, kako r kostan je , 
haloksdlone in druga podobna drevesa.

Pod gradom  so globoke in lepo 
obokane kleti, v n jih  pa  leže tako  veli
ki sodi, k ak ršn ih  na  K ran jskem  ne 
najdeš sko raj n ik jer.

T akoj p ri g radu  so šele le ta  1686 
zgradili zelo lep in  velik kon jsk i hlev, 
na kak ršnega pač ne n ale tiš n a  vsem  
iz kam na klesane, za kon jsko  krm o 
K ran jskem , v drug ih  deželah pa verje 
tno  le poredkom a. H lev im a čudovite, 
odlično p rip rav ljene jasli.

Spodaj ob reki K rki s to ji čedna 
rib išk a  hiša. P recej pod gradom  vodi 
p reko  reke lesen m ost, ki p rip e lje  do 
tro jn eg a  zidu, k je r  vodi levo in  desno 
ob sredn jem  zidu p o t ali deželna ce
sta . Ob m ostu  je  pozidan velik in  
trd n o  g rajen  m lin  te r  žaga, nad  n jim  
pa je  senčnica.

Nič m anj k ako r ta  p a  se ponaša tu 
di ona s tra n  K rke z lepim  trd n o  zgra
jen im  in  šele v im enovanem  le tu  n a  
novo postav ljen im  m lm om .

N edaleč od tu  je  opekam a, k i im a 
za koristnega soseda kamn.oJ.om, k i 
daje  odličen črn  m arm or.

Sicer pa  je  g rad  deležen vseh m o
gočih naravn ih  lepot, k i lahko popol
nom a osrečijo  zadovoljno podeželsko 
življenje. T ravniki in  tra te , polne p isa
nega cvetja, z grozdjem  obložene vin
ske trte , gozdovi, poln i vseh v rst po
jočih  ptic, reka K rka, v k a te ri m rgoli 
rib , vse tekm uje m ed seboj, hoteč do
kazati, da sko raj n i n a jti p rije tn e jše 
ga prebivališča.

Zdaj pa  se podajm o m alo v stran  
od g rad u  in  si oglejm o n ad  n jim  na vi
sokem  h ribu  zgrajeno p ristavo  Wa- 
gengschiess, po K ran jsko  K ulova sela 
im enovano.

Na tem  precej visokem  in  p ro s tra 
nem  h rib u  n i n a jti več k ak o r en sam  
izvir, in sicer nedaleč od om enjene 
pristave, na  na jv išji točki h riba, ven
d ar v gozdu. S tudenec je  lukn ja, ki 
im a obliko kotla, p rib ližno za s tre lja j 
široka, p ri tem  pa precej globoka. V 
n o tran jo s ti h riba, k je r so lepa s travo  
p o rasla  te r  ravna tla , najdem o dvoje 
studencev, k a te rih  eden služi lju 
dem , k i p reb iva jo  v okolici, d rug i pa  
živini, k i se tuka j pase. P rije tn o  sm o 
presenečeni nad  tem , kako po leti ta  
studenec ob le tavajo  različne v rste  p tic  
te r  s svojim  p etjem  in p rije tn im i ton i 
delajo  njegovo okolico še bolj veselo, 
k er pač na tem  h rib u  ne n a jd e jo  no
benega drugega studenca in  se m ora  
sleherna p tica, da b i ugasila svo jo  že
jo, tukaj ustav iti.

Da bi bil dostop  do te  h ribovske 
p ristave čim  lažji, so p red  nekako dve 
in pol le ti zgradili iz doline do v rha 
zelo lepo cesto  za ježo in vožnjo, č e  
tem eljito  iščem o, lahko n a  tem  h rib u  
najdem o ahat, k a r lahko sam  iz lastne  
izkušnje po trd im , saj sem  v p retek lem  
le tu  našel p recejšen  kos zelo lepega 
ahata.

Zdaj pa  se povrnim o nazaj h  g ra 
du, k je r  s to ji dva ali tr i  s tre lja je  p roč 
župna cerkev sv. E razm a, k i spada pod 
grad  Sotesko in zato im a ta  tu d i p ra 
vico p rezen tira ti župnika na izpraz
njeno m esto.

N edaleč od g radu  v sm eri p ro ti 
Žužem berku, zagledam o ob cesti ve
lik  kup kam enja, ki nas opozori, da le
ži pod n jim  n a  tem  m estu  od km etov 
u b iti posledn ji gospodov iz Loža ali 
Ložan, s k a te rim  s ta  u m rla  njegovo 
im e in rod.

G rad S oteska s to ji ob cesti 
Novo m esto—2užem brek, 14 km  
od Novega m esta  in  4 km  od 
D olenjskih Toplic. Med okupaci
jo  (o k to b ra  1943) je  b il g rad  
požgan in  je  danes popolnom a 
v razvalinah.

nami, njegova obala pa je na
suta z mehko, lepljivo ilovi
co in blatom. Potem, ko se 
vsaj za silo odpočijemo, na
pihnemo čoln in raziskuje
mo jezero. Zanima nas pred
vsem to, če se jama za jeze
rom nadaljuje, čoln ves čas 
zadeva ob pečine in nikakrš
nega izhoda ni videti. Jama, 
po kateri se pride na drugi 
svet, se konča z jezerom.

Kadunčar pa je v jami 
videl marsikaj, o čemer se 
nam jamarjem še sanjalo ni.

»Tako je bilo,« pripovedu
je Kadunčar: »Po vrvi sem 
prišel na drugi svet. Tam rav
no tako sonce sije kot pri 
nas spomladi. Videl sem ze
lene travnike, vrbovje raste 
ob vodi, ki teče po gladki 
krivi strugi, in tako je ko v 
malih nebesih. Lepi mladi 
kosci so kosili. Ko so mene 
zagledali, dali so mi koso in 
me prosili, da bi še jaz kake 
tri redi odrezal. Pa kakor 
sem mahnil, sem kos je zlo
mil in vsi so me obstopili, 
da bi me bili našeškali. Pa 
ravno ko bi imel tepen biti, 
ste me potegnili venkaj!«

Pravijo sicer, da se jamar
jem, ko se spuščajo v veli
ke globine, od izmučenosti 
marsikaj dozdeva. Kadunčar- 
ju ljudje niso verjeli, ker pa 
si ni nihče upal prepričati 
se o tem, kaj je v jami, je 
obveljala njegova.

Bili smo v jami, po kateri 
se pride na drugi svet, ven
dar je bil, kot vse kaže, vhod 
do njega nekje za mrzlim 
jezerom . . .

Po spominu na 
Jamarsko odpravo 

1. 1966: 
Peter Breščak

Za vse enaka 
merila

Pred nastopam ansambla 
kuštravcev Rolling Stones v 
Hannovru se je na sevemo- 
nemški meji odigrala smešna 
epizoda. Na poti iz Skandina
vije sta dva člana zapeljala 
avtomobil na prostor, dolo
čen za tovornjake. Policaji so 
ju prosili, naj se premakne
ta v drugo kolono; to pa sta 
zavrnila in izjavila, da pripa
data Rolling Stonom ter jima 
zato ne bo nihče ukazoval.

Policaji pa niso izgubili 
živcev. Vzeli so njuna potna 
lista in pritisnili vanju žig 
»nezaželen v Nemški zvezni 
republiki«. To je pomenilo, 
da se morata z isto ladjo 
vrniti na Dansko.

Med Dansko in Hannovrom 
so se telefonske žice segrele, 
saj bi moral ansambel nasto
piti na veliki prireditvi. Po 
večurnih razgovorih so nem
ške oblasti končno popustile.

Ko sta se kuštravca spet 
znašla na nemškem ozemlju, 
sta se obnašala povsem dru
gače. Obmejnim organom sta 
se celo opravičila.

ČASOPISI
V Ljubljani je mogoče 

vsak dan kupiti blizu 120 
dnevnikov, revij in dru
gih časopisov iz tujine. 
Največ jih prihaja iz Za
hodne Nemčije, sledijo: 
britanski, italijanski, sov
jetski, avstrijski, franco
ski, vzhodnonemški, ame
riški, poljski, češkoslova
ški in švicarski časopisi.

Najhitreje, dan po izi
du, prispejo dnevniki iz 
Italije in Avstrije. Iz SZ 
vozijo dnevnike z letalom, 
v Ljubljano pa pridejo 
čez dva dni. Največ za
mude — tudi po 10 dni 
— imajo časniki iz Veli
ke Britanije, ki jih poši
ljajo z vlakom. Revije in 
drugi občasni časopisi 
prihajajo v Ljubljano 
redno.

Pretežni del tujega ti
ska kupujejo domačini, 
medtem ko se tuji turisti 
ne zanimajo kaj prida za 
tisk svoje dežele. Vse le
to gredo najbolje v pro
dajo modni žurnali.

V nedeljo , 17. sep tem bra, je  b il zadn ji dan  letošn jega 73. ^ ^ arodnega zagreb
škega velesejm a. Letos je  razstav lja lo  rekordno  število r^ j j v? v?ev:. 6207 iz 56 
evropskih, afrišk ih , azijsk ih  in  am erišk ih  držav. Med razsta  ̂ i je bilo tu d i ve
liko p o d je tij z našega področja. N a sliki: In d u s tr ija  m ° t 0̂ jsk o  i2* ^ ove£a m e* 
s ta  je  razstav lja la  cam ping prikolice, za k a te re  je  bilo med L emlv.alci veliko zani
m anja. N ovom eške prikolice, čeprav n ič slabše izdelane ot* razstav 

ljen ih  uvoženih, so razen  vsega še veliko cenejše. (* ’ IV1- Vesel)

Nevarni 
dolgi lasje
Student beograjske filozof

ske fakultete Svetozar Ben- 
dič (bivši vaški učitelj, član 
ZKJ, ki je za vzorno službo
vanje dobil štipendijo za iz
popolnitev svoje izobrazbe) je 
nedavno potoval na oddih v 
rojstno vas blizu Priboja; do
živel je kaj neprijetno usodo 
zaradi svoje beatlesovske pri
česke. 2e v vlaku je bil za
radi dolgih las prava atrak
cija ter je izzival norčevanje 
in posmeh sopotnikov. Na za
htevo le-teh so ga na neki 
vmesni postaji celo legitimi
rali. V Priboju pa so ga ža
lila z žaljivkami in pljuvali 
vanj; končalo se je s prisil
nim striženjem dolgih razmr- 
šenih kodrov v navzočnosti 
več kot sto Pribojčanov — na 
zahtevo javnega mnenja, kot 
pojasnjuje poveljnik lokalne 
miličniške postaje, ki je izdal 
ukaz o tem »vzgojnem« stri
ženju.

(Po DELU)

smeh stoletij
Prijatelji so p r i književniku A ntoinu Riva- 

^ ^ is p r a v l j a l i  o ženski ljubeznivosti in  než- 
L  • ^ k a te r i  so seveda trd ili, d a  ženska teh  
tfvami n im a, d rug i Pa > da jih  im a.

^  debate  ^  udeležil, je  p rija te ljem  
«»nK-i svojo m ačico, p rav  tedaj se je  d rgn ila  

ob n j eš ° v0 lice. 
f resrr •e m uco? R ekli boste , da  m e boža, 

01 Pa sam a sebe boža ob meni.«

1uUk?°leon ■Bona p a rte  je  im el n a  pohodu v 
:{ rnpn-?a P °m °čn ika generala A ugereauja, ki 

n ^  m u h* tre b a  poslušati povelj mla- 
«šal ^ ^ j n i k a .  N apoleon je  nekaj časa p re
m i ^ 1* 1'5110™  nediscip lino , ko  p a  m u je  bilo 

Je generalu zagrozil;
< no T * ' '  Vi ste  za glavo v išji od m ene, toda 

g n j e v a  
km alu izginila.«

Tik pred veliko
*

bitko

^  se m u zlaže v obraz: 
»Vaše

FICKO POD KOM BIJEM  bi lahko rek li vozilu Za
stava 750 z reg. š t. LJ 34-67, k i so ga 16. sep tem bra 
izločili iz p ro m eta  m iličnik i n a  av tom obilski cesti 
m ed N ovim  m estom  in  T rebnjim . Voznik tega vozila 
bi se pač m oral zavedati, da  s tako  obtežbo na  streh i 
sp rav lja  v ovinkih in  v vožnji po v e tru  v nevarnost 

sebe in  druge! (Foto: V id B auer)

Cvetoča banana je  redkost v naših  k ra jih . N a H ribarje
vem  v rtu  v O rešju  na  B izeljskem  jo  je  zadnja toča 
popolnom a razcefrala . Ta južna rastlin a  im a tud i plo
dove, vendar niso dozoreli. P odnebje je  v teh  k ra jih  
izredno m ilo. Pod Š ribarjevo  hišo raste jo  sm okve, ki 
dozorijo  tu d i po š tir ik ra t na leto. (Foto: Jožica Teppey)

Stanovanje v veži 
mestne hiše

izpolnjevali m ojih  povelj, bo ta  §

t-iCTj veiiK-u uii/B-o p ri Slavkovu stop i j  
.Napoleona m lad oficir, ga s trum no  po- jj

In cn m il rrlar/Ok tr

d — veličanstvo, p rosim  za dopust, ker j  
Na**13, °^e urftira.«
»ViVrleon ga P °g leda i11 Pikro  reče: 

t ^ sebn^’ da d °k ro  poznate božje zapovedi, j
Mgo °  četrto : S poštu j oče ta  in m ater, da boš j

živel in ti  bo  dobro  na  zem lji.
V jv, v ♦

: t  W , - Ur ij ivem  pogovoru z angleškim  posla- i  
X Je NaP °leon vzkliknil: %
»Ib da bom  napadel Anglijo?«
»•joJe vaša stvar,« je  odvrn il poslanik , 

j tPiiciij^a yedeti m orate, d a  bom  Anglijo tud i |
»To \j Je pa  naša stvar,« odgovori m im o  g

Grete in Finn Madsen sta 
bila sicer poročena, nista pa 
imela stanovanja. Poskušala 
sta vse mogoče, toda zaman, 
saj je v Koebenhavnu kar tež
ko najti stanovanje. V neka
terih primerih vpisujejo star
ši v stanovanjske zadruge že 
novorojenčke, da bi jim tako 
zagotovili stanovanje, ko bo
do odrasli. Seznami so nam
reč zelo dolgi.

Ta dva mlada Dajica pa sta 
se iz protesta proti stano
vanjski krizi odločila za ne
navaden korak. Kupila sta si 
spalne vreče in spala pred 
občinskim- poslopjem pred
mestja Prederiksborg, podne
vi pa »stanovala« v veži po
slopja.

To pa ju je pripeljalo v 
spor s policijo; ta ju je pre
gnala, češ da kalita javni red 
in mir. Toda spet sta se vrni
la. Za ta dogodek so zvedeli 
tudi novinarji in ves tisk je 
poročal o njiju. Končno jima 
je — po štirinajstih dneh, ki 
sta jih preživela bolj ali manj 
pod odprtim nebom — uspe
lo najti stanovanje v stari hi

ši, 'ki jo bodo čez leto poru
šili.

Takrat pa jima bodo mo
rale priskrbeti stanovanje ob
lasti, saj ju ne smejo vreči 
na ulico.

?  c & n i i C L C r C & i

Še enkrat: veselica 
za bodečo žico

človeku, ki je pisal o naši 
veselici, najbrž ni veliko zna 
nega o Stranski vasi, ker bi 
sicer vedel, da je vrt, na kate
rem smo imeli gasilsko vese 
lico, ograjen z bodečo žico že 
24 let. Veselico smo priredili 
tam zaradi goste sence, pro
stora pa nismo ogradili z bo
dečo žico mi gasilci! Poleg te
ga tudi ni res, da bi bil obisk 
zato manjši, pa tudi trditev, 
da nam je ostalo neprodane 
več jedače in pijače, ni res
nična! Gasilsko društvo

Stranska vas
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4. P rve reševalne ladje, k i so s ta rta le  z ZemlJ 
v tren u tk u , ko  je  b ila p rek in jen a  zveza z Jeanom  h* 
P etrom  te r  m noge p a tru ljn e  ladje, ki so bile v te 
času  v bližini, so se u sm erja le  k m estu , k je r bi n* 
ra la  p lu ti v tem  tren u tk u  izgubljena lad ja. _Tam P 
jih  je  čakalo veliko presenečenje: izginule lad je  m  «
— ne tam  in  ne tisoče k ilom etrov naokrog^ Kadar- 
zasloni so zlovešče m olčali. M učno vp rašan je  je v 
lo p red  reševalci: k a j se je  zgodilo? Je lad ja  eksp 
d irala? Izpuhtela?

go tu. Je bil še en m ožen odgovor: lad jo
£*aiv prebivalci neznanega p laneta . T oda

bil V lp h l  901 n Ir A t n i  l rn m a i  čn rlnliAi*& , *e*u ^010 kom aj, kom aj še dober
0*ažbo svojcem  izginulih vesoljcev. V 

*^Ve*u so teo rijice  o b ližnjih  vesoljskih 
t*avno izgubile tla  pod nogam i, 

s jj, n *n P eter n is ta  pom islila na to , da  bi 
*taknV̂ S° ^ a T n juno  ladjo . Ce že n ista

v  ̂ Je P rišlo do okvare na n jun i lad ji, s ta
W  v trenu tku , ko je  bil p re trg an  stik  z

e fca n jim a h itre  reševalne lad je. V ne

k a j u rah  bodo te  lad je  tu ; m orda celo p re j ka tera , 
ki slučajno p lu je  v bližini.

P rvi s tra h  se je  polagom a polegel v pričakovanje. 
S icer pa položaj n iti ni b il tako  slab! K up naprav  
v lad ji je  norm alno deloval. Med n jim i tud i avto . 
m atičn i kuhalnik  za dišečo, črno  k a v o . . .

M inile so u re in  reševalne lad je  so res prispele 
tja , k je r bi m orala  b iti Jean  in P eter, toda njihovo 
sporočilo  na  Zem ljo je  bilo nadvse čudno: N ičesar 
nism o našli! N adalju jem o z iskanjem !

V tem  je  Jean  zagledal p rvo reševalno lad jo .

4

»Ali sm em  pogledati spalnico, Jam isson?« je  rekel 
Ponče.

»Lahko. Zdaj je  n o tri naš fo tograf, vendar bo km alu 
končali. S podaj, tr e t ja  v ra ta  levo.«

F lo ra je  P onceja proseče pogledala. O dgovoril ji je  z 
nasm ehom , k i je  vzbujal zaupanje. O brn ila se je  in  m im o  
šla  v stričevo  p isarno , k je r  jo  je  čakal inšpektor.

Ponče je  stopal m im o fo tografa, ki je  fo tog rafira l po 
sam eznosti v sobi polkovnika M orelanda. Pogled je bil 
grozen. Polkovnik, visok in širokopleč, je  v p o ste lji ležal 
n a  h rb tu . V srcu  m u  je  tičalo  sk o ra j do ro ča ja  krivo m a
la jsko  bodalo  — »kris«. In  k a r  je  bilo najbo lj grozno: 
polkovnika desna roka je  b ila  odsekana v zapestju  in  je  
ležala v m laki k rv i n a  prep rog i p red  poste ljo . P oste lja  
je  b ila  vsa poškrop ljena s k rvjo . M rtvečeve široko razp rte  
oči so izdajale grozo.

Soba je  b ila  vsa razm etana. T isti, k i je  polkovnika 
um oril, je  v sobi n a  vse k rip lje  nekaj iskal. Polkovnikov 
zaboj je b il odprt, s tv a ri razm etane po tleh. Vsi p redali 
p isa lne m ize so  b ili o d p rti in  prazni. Iz om are  je  bilo zme
tano  perilo  in ves drugo, k a r je  bdlo v n ji. P rizo r v sobi 
b i spravil ob živce še k repkejšega človeka, k o t sem  bil jaz. 
Zato sem  občudoval Poncejevo h ladnokrvnost in  zbranost, 
ko  je  pregledoval sobo.

F otograf je  opravil svoje delo in šel.
»Kaj m isliš, P arker, kdaj je  bil um orjen?« m e je  

vp rašal Ponče.
»N ajm anj p red  osm im i uram i. Med po lnočjo  in drugo 

uro , p re j ne, veliko kasneje  p a  tu d i ne.«
»Torej še preden  je  F lo ra  M oreland šla od doma,« je  

rekel Ponče.
Za tren u tek  je  s ta l na  m estu, po tem  pa previdno stop il 

k  postelja, na  k a teri je ležal m rlič.
»Kaže, da  se bodala nihče n i do taknil po tistem , ko je  

bilo  zabodeno polkovniku v srce. Torej je  m orilec odnesel 
s seboj tud i orožje, s ka terim  je  polkovniku odsekal roko.«

»M orda je  b ilo  to  neko obredno orožje, k i ga n i hotel 
p u stiti tukaj!« sem  pripom nil.

»Roka je  odsekana z m očnim  zam ahom  in zelo na tan č 
no,« je  rekel Ponče.

O dm aknil se je  od poste lje  in pozorno opazoval po 
sobi razm etane predm ete, vendar se nobene s tv a ri n i do
taknil. S topil je  k p redaln iku , čigar gorn jega dela gotovo 
nihče n i p rijem al, k er s ta  n a  n jem  še zm eraj b ili denarn i
ca in u ra , vsekakor poko jn ika last. Ponče je  odprl denar
nico in našte l sedem indvajset bankovcev po en  funt.

»Denar je  nedotaknjen , to re j m orilec ni iskal denarja,« 
sem  pripom nil.

Ponče je  n estrpno  zm ajeval z glavo:
»Res je, P arker, m orilec n i iskal denarja , pač p a  izrez

ljano  skrin jico . Površine p redaln ika se n i dotaknil, saj je  
tako j videl, da je  n i na  njem . Tudi zgorn jih  predalov ni 
odprl, ker so prep litv i, da bi lahko b ila  v n jih  skrinjica.«

Spet je  p revidno stopil k  poste lji in se um aknil luži 
krvi, ki je  tek la iz M orelandovega zapestja .

»Morilec je  sta l p rav  tuka j le,« je  rekel in pokleknil, da  
b i lahko dobro  pogledal preprogo. M otile so ga krvave 
lise, toda n a  očeh sem  m u videl, da  je  opazil neko pom em b
no  stvar, jo  p o b ral in v taknil v dve m ajhn i kuverti, ki jih  
je  vedno nosil s  seboj.

Ravno ko je  Ponče vstal, je  p rišel v sobo in šp ek to r 
Jam isson.

»Ogabno delo, Ponče, a?« je  rekel skoraj zm agoslavno, 
»žal vam  bo, ko  vam  povem , d a  sem  F lo ro  M oreland po
slal v Scotland Y ard n a  zaslišanje. Ni druge pomoči.«

»Res?« je  rekel Ponče. »Lepo, vendar sk ra jn o  nepre
m išljeno, k a r ste  nared ili, inšpektor! Kaj vas p rep riču je , 
d a  je  F lo ra  zapletena v umor?«

»Dragi p rija te lj, k a r  presodite!« m u je  zviška odgovoril 
in šp ek to r Jam isson. »Vsa okna so  b ila  zaprta , v ra ta  zakle
n jena. Od s tanovan ja  so im eli k ljuče le š tir je  lju d je : po l
kovnik M oreland, čigar k ljuč sm o m u našla v žepu, njegov 
služabnik, k i je  našel trup lo , o sk rbn ik  in  gospodična M ore
land. Vsi so  im eli k ljuče p r i sebi, nobena v ra ta  n iso  vlom 
ljena. A dvokat m i je  povedal, d a  bo  po te stam en tu  svojega 
s tric a  F lo ra M oreland podedovala 60 odsto tkov  njegovega 
prem oženja. In  to  je  veliko, celo po odb itku  vseh dajatev.«

»Se vam  ne zdi čudno, da  je  v tako  top li noči bala vsa 
h iša  trd n o  zap rta  in  zaklenjena?« je  vp raša l Ponče.

»Hej, Ponče na  te  lim anice m e ne boš ujel,« se je  za
režal inšpektor. »Vse vem o o izrezljani skrin jici. M oreland 
se je  bal, da  ne b i kdo p riše l v h išo  in  ga ubil.«

»Vi to re j dom nevate, da je  F lo ra  M oreland skrivaj šla 
v stričevo sobo, ga z nožem  zabodla v srce, m u  odsekala 
desno roko v zapestju , n a to  p a  p riš la  k  m eni, d a  ji pom a
gam?«

»Tako verje tno , gospod Ponče,« je  odgovoril inšx>ekLo r  
Jam isson. »Gospodična F lo ra  n im a m oči, d a  bd lahko vse 
do ro ča ja  po rin ila  v p rs i m alajsk i nož.«

»Res m alo verjetno,« je  p o trd il Ponče.
»Toda lahko  si je  n a je la  pom očnika.«
»Prav. V endar m i razložite, zakaj bd b ila  s tr ic u  odse

kala roko?«
»Ali ne vidite, d a  je  to  n a jb o ljš i način, kako  sk riješ 

m otiv u m ora in  zm edeš p reiskavo  o tem  okru tnem  zlo
činu,« je  odgovori linšpektor.

»Ali se  vam  gospodična M oreland po  pogovoru, ki ste  
ga im eli z n jo , še zm eraj zdi k o t dekle, k i bd b ila  zm ožna 
takega zločina?«



Otroci na cestah 
v nevarnosti

Promet na cestah je iz dne
va v dan gostejši. Učitelji v 
šoli redno opozarjajo učence 
na nevarnosti, ki jim  pretijo 
na poti v šolo in domov.

Ravnateljica osnovne šole v 
Brežicah je po lokalnem ra
diu opozorila starše, naj po
magajo skrbeti za varnost 
otrok. Otroci prihajajo v šo
lo po zelo prometnih cestah. 
Takšna je cesta od šole do 
železniške postaje. Solarji peš 
ali na kolesih večkrat na dan 
prečkajo nevarno križišče pri 
trgovini MODA. Zelo velik pro
met je tudi na Ulici 21. ma
ja, po kateri hodijo v šolo 
otroci iz novega dela Brežic 
in okoliških vasi.

Nad javnim pozivom šole 
bi se morah zamisliti vsi ti
sti, ki sede za volanom, da 
bodo odslej še bolj previd
ni. Dolžnost staršev pa je, da 
vedno znova opozarjajo na 
vsakdanje nevarnosti na ce
stah, saj so otroci vse pre
pogosto žrtve prometnih ne
sreč.

Posvet lokalnih 
radijskih postaj

15. septembra so se v Trbov
ljah zbrali nekateri uredniki 
lokalnih radijskih postaj. K 
temu jih je spodbudila želja 
po izmenjavi programa, pa 
tudi težak finančni položaj. 
Na srečanju v Trbovljah so se 
udeleženci dogovorili za po
slovno združenje lokalnih ra
dijskih postaj. Tako bodo od
padle skrbi za tehnični In 
programski razvoj teh postaj 
v Sloveniji, nove oblike finan
ciranja pa bodo izboljšale ka
kovost programa in omogoči
le večje število oddaj.

Ustanovna skupščina nove
ga združenja bo 11. oktoora 
v Ptuju. Nanjo bodo povabili 
tudi predstavnike družbeno
političnih organizacij Sloveni
je, da se bodo lahko nepo
sredno seznanili s proble
matiko lokalnih radijskih po
staj. V P -

Ribiško tekmovanje
V nedeljo, 24. septembra, 

bo ribniško društvo iz Brežic 
priredilo tekmovanje pri 
Gramčevem mliniu na Velikih 
Malencah. Vabljeni so vsi ri
biči. Lovili bodo na plovec in 
poljubno vabo. Tekmovanje 
bo za vse udeležence prijetno 
razvedrilo.

Gobe rastejo po dežju
Za gobarje je bilo letos sla

bo leto. Sreda se jim  je na
smehnila po zadnjem dežju. 
Zelo veliko jih je v Dobravi, 
pa tudi drugod v gozdovih 
brežiške občine. Obilje gob 
bo gotovo vplivalo tudi na 
ceno. Na trgu do sedaj gob 
nd bilo, v naslednjih dneh pa 
gospodinje pričakujejo, da 
bodo stojnice dobro založene 
s temi gozdnimi sadeži.

Pred kongresom ZKPOS
Z jesenjo se začenja živah

nejše delo občinskega sveta 
Zveze kultumo-prosvetnih or
ganizacij v Brežicah. Pred
kongresno obdobje napove
duje preobrat v dosedanji 
vlogi sveta. Ne samo v Bre
žicah, tudi drugod se pri
pravljajo na širše razprave o 
kulturi in njeni organizirano
sti. Predvsem je cilj razprave 
ta, da se poveča odgovornost 
do kulturne vzgoje delovnih 
ljudi in da se jim  približajo 
kulturne vrednote bolj kot 
doslej.

ZAČENJA S E  B O J ZA KAKOVOST PR ID ELK A

Dobri časi le za napredne sadjarje
Letos bo imelo ceno samo zdravo in lepo zimsko sadje — Sadje slabše 
kvalitete bo zelo poceni, odpadno sadje za predelavo pa bo šlo težko v 
promet — Predelovalna industrija je pri nas, žal, slabo razvita — Zasebni 
sadjarji bodo morali čimprej ujeti korak z napredkom v družbenih nasadih

Jesen je tu  in mestni pre
bivalci se že zalagajo z ozim
nico. Sadjarji se zanimajo za 
cene zimskih jabolk, ki jih ta 
čas pridno obirajo. Letina je 
ugodna, zelo pa so prizadeti 
na Bizeljskem, kjer je zadnja 
toča popolnoma uničila pri
delek.

Trgovsko in kmetijsko pod
jetje AGRARIA že odkupuje 
vse vrste sadja. Pridelovalce 
opozarja, da bo imelo ugod
no ceno le lepo in zdravo 
sadje. Na ceno bo močno 
vplivala kakovost. Cene za 
zimske sorte jabolk se bodo 
gibale med 60 in 170 Sdin, ce
ne zimskih hrušk pa med 
100 in 170 Sdin. Zgornjo me
jo bo verjetno doseglo le 
sadje s plantažnih nasadov.

Sadje slabše kakovosti bo 
zelo poceni in ga bo težko 
spraviti v denar. Odpadno 
sadje za predelavo pa bo sko
rajda zastonj, od 10 do 20 
Sdin kilogram. Na povpraše
vanje po njem ne kaže raču
nati, ker nimamo večjih zmo
gljivosti v predelovalni indu
striji, razen tega pa je več 
cenejših ponudnikov iz sosed
njih držav, predvsem iz Bol
garije.

Na dohodek iz sadjarstva 
lahko v prihodnje računajo 
le najnaprednejši sadjarji, 
ker bo konkurenca v ceni in 
kakovosti vsako leto hujša. 
Prav zaradi tega priporoča 
ing. Pirc od AGRARIE vsem 
ponudnikom, da odbirajo za 
prodajo le zdravo sadje brez 
sledov kaparja in tako, ki ni
ma več kot 1 kvadratni centi
meter površine poškodovane 
zaradi škrlupa.

Sadje naj bi vsakdo obiral

v posode, obložene s papir
jem ali vrečevino, da ne bo 
obtolčeno in obtisnjeno. Va
žen je tudi prevoz. Slaba po
ta lahko pridelek zelo pokva
rijo, zato je najbolje preva
žati sadje na vozilih z gumi
jastim i kolesi. Kdor nima na 
razpolago sadnih zabojev, 
mora obložiti sadje s senom 
in ga tako zaščititi pred ob- 
tisnjenjem med potjo.

Začenja se torej obdobje, 
ko bodo imeli prihodnost le 
tisti pridelovalci sadja, ki se 
bodo brez odloga spustili v 
boj za kakovost in za nižje 
proizvodne stroške. Družbeni

nasadi so si že izbrali tako 
pot, medtem ko zasebniki 
precej zaostajajo, deloma za
radi neznanja, deloma pa tu
di zaradi pomanjkanja de
narja. Na zaščito sadnega 
drevja premalo pazijo in po
nekod se niti ne zmenijo za 
ukrepe o obveznem škroplje
nju. Ni še dolgo tega, kar 
smo na seji občinske skup
ščine v Brežicah slišali, da 
nekateri prosijo, naj bi jih 
oprostili škropljenja, ker so 
bili borci NOV. Tako slabo 
razumejo, v čigavo dobro so 
ti ukrepi.

J. T.

D VE L E T I BO DOVOLJ ZA VRAČILO 
DOLGOV

Upniki KOVINE so se sestali
Podjetje ima 100 upnikov -  Odločili so se, da 
bodo čakali še nekaj časa, da se KOVINA pre

usmeri

Poročali smo že, da je KO
VINA Bizeljsko zašla v veli
ke težave in da so odborni
ki občinske skupščine v Bre
žicah sprejeli predlog za pri
silno upravo. Prisilnemu upra
vitelju Ludviku Jurmanu so 
dodelili tri pomočnike.

Za vse upnike je bil 15. 
septembra sklican narok. Od 
100 vabljenih se je odzvalo 
le 44 predstavnikov delovnih 
organizacij. Dogovorili so se 
za postopno vračanje dolgov 
s petodstotnimi obrestmi v 
obdobju dveh let. O tem bo 
seveda odločala še občinska 
skupščina na seji 29. septem
bra, ko bo morala zagotoviti 
jamstvo upnikom.

S predlogom so se strinja

li vsi prisotni razen dveh. 
Z upniki, ki se naroka niso 
udeležili, bo prisilna uprava 
skušala dobiti pismeno so
glasje. Udeleženci petkovega 
posveta so menili, da je sa
nacija podjetja umestna in 
da je izhod v reorganizaciji 
in preusmeritvi proizvodnje. 
KOVINA naj bi čimprej za
čela novo pot.

Za sodoben
okus...

NA B R E Ž IŠ K I O SN O V N I SO LI T R E T JIN A  O TRO K  V O B Č IN I

Prekratek dan za tisoč učencev
Devet oddelkov ima pouk v treh izmenah — Za dodatno pomoč slabšim 
učencem in za delo z nadarjenimi učenci ni časa, ker ni prostora — Ome
jene so tudi svobodne dejavnosti, četudi imajo šolarji veselje do njih — 

V takih razmerah so otroci za veliko prikrajšani

Vsak začetek šolskega leta 
prinaša vodstvu in vsemu 
učnemu kolektivu osnovne 
šole v Brežicah nešteto no
vih skrbi, šola je že zdavnaj 
premajhna za tisoč učencev. 
Letos se stiska v 16 učilni
cah 970 otrok. Niti kvadrat
ni meter šolskega prostora 
ne pride na učenca.

Devet oddelkov ima pouk 
v treh izmenah, učilnice pa 
so zasedene od ju tra do no
či. Komaj naznani zvonec ko
nec pouka, že je pred vrati 
nova izmena učencev. V taki 
prostorski in časovni stiski

mineva dan za dnevom, te
den za tednom. Potem se pa 
vprašujemo, zakaj uspehi ni
so boljši.

Otroci so za marsikaj pri
krajšani. Mnogi starši se te
ga zavedajo in jim ni vse
eno, da je tako. Vsako odla
ganje gradnje novega šolske
ga trakta nosi s seboj dolgo
trajne posledice. Na brežiški 
osnovni šoli se izobražuje 
tretjina šoloobveznih otrok 
v občini in ta številka goto
vo opravičuje zahtevo po po
večanju šolskega prostora. 
Ni to le muha prosvetnih de-

U PRAVNI ODBOR SKLADA PRIPRA VLJA  PR A V ILN IK

Oktobrskih nagrad letos ne bo
Blagajna je prazna — To se v prihodnje ne sme več ponoviti, sicer je odlok 
brez vsake veljave — Oktobrske nagrade so mišljene kot priznanje za 
družbeno pomembno delo na vseh področjih ustvarjanja in dela v občini

Na slavnostni seji v poča
stitev lanskega občinskega 
praznika je občinska skup
ščina Brežice sprejela odlok 
o podeljevanju oktobrskih 
nagrad. Za izredne uspehe na 
vseh področjih ustvarjanja in 
dela pa bi jih  vsako leto za 
občinski praznik prejeli za
služni občani.

Letos ta sklep najbrž ne 
bo uresničen. V skladu se ni 
nabralo prav nič denarja. 
Skromno vsoto 2000 do 3000 
Ndin bi morda še kako zbra
li, toda nagrade bi bile v tem 
primeru res samo simbo
lične.

Upravni odbor sklada se je 
sestal te dni. Pretresal je 
osnutek pravil za podeljeva
nje nagrad. Besedilo še ni

dokončno, člani ga bodo do
polnili s pismenimi pripom
bami.

Nekateri menijo, da pode
ljevanje nagrad v hudi finanč
ni stiski, ki jo letos preživlja 
brežiška občine:, ne bi bilo 
umestno. Potemtakem bi se 
odrekli spodbudam in prizna
njem za delo, ki je pomemb
no za razvoj in napredek ob
čine. Prihranek bo skromen 
in si z njim ne bo mogoče 
veliko pomagati.

Letos torej ni veliko mož
nosti, da bi se v blagajno 
sklada natekli večji zneski. 
Ne bo pa smela ostati pozab
ljena. Tudi delovne organiza
cije bi lahko prispevale va
njo kak dinar, da se ne bo 
upravni odbor čez leto dni

znašel v tako neprijetnem 
položaju kot sedaj.

Jt.

lavcev in njihova želja po 
udobju, kot so lani v neka
terih delovnih organizacijah 
poskušali tolmačiti, da bi se 
otresli prispevka, za katere
ga naj bi glasovali.

Občani bodo morali ponov
no spregovoriti o zbiranju 
denarja za gradnjo brežiške 
osnovne šole. Brez njihove
ga sodelovanja in pripravlje
nosti za pomoč ni mogoče 
računati na udeležbo sklada 
za gradnjo osnovnih šol pri 
republiškem sekretariatu za 
prosveto in kulturo. Gre to
rej za dejanja, za potrditev 
tistega, kar so bili z beseda
mi mnogi pripravljeni ozna
njati.

V Brežicah tudi za telesni 
razvoj šolarjev ni poskrblje
no. Na razpolago je le ena 
telovadnica. V njej naj bi se 
zvrstili gimnazijci, osnovno
šolska mladina, učenci cen
tra za blagovni promet in 
člani telesnovzgojnega dru
štva Partizan. Za vse seveda 
ni prostora. Učenci od prve
ga do četrtega razreda osnov
ne šole sploh ne morejo pre
stopiti telovadnice. Razgibajo

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji

Oestilacija »DANA« 
MIRNA na Dol

se lahko le na prostem ob 
lepem vremenu, v dežju in 
snegu pa ostajajo v razredih. 
Novim učilnicam naj bi se to
rej v Brežicah čimprej pri
družila tuui nova telovadnica.

JOŽICA TEPPEY

NO VO  v BREŽICAH
■  V KROJNI TEČAJ se lahko 

vpišete pri Delavski univerzi. Tečaj 
se bo začel oktobra. Kot vsako 
leto tako bo tudi letos dobrodošel 
gospodinjam in dekletom, ki ima
jo veselje do šivanja in krojenja.

■O D  OKTOBRA DO MARCA 
BODO TRAJALA predavanja na ve
černi kmetijski šoli. Za sezono 
1967/68 sta  razpisana začetni in 
nadaljevalni tečaj. Prijave spreje
ma Delavska univerza.

■  ZDRAVSTVENI DOM UVAJA 
CELODNEVNI DELOVNI CA S. 
Splošna ambulanta je že od 18. 
septembra dalje odprta od 7. do

mm vesti

19. ure. Enak delovni čas bo ime
la za bolnike zobna ambulanta od 
1 oktobra dalje.

■  V POSLOVALNICI LJUDSKE 
POTROŠNJE je še vedno naprodaj 
veliko konfekcijskih oblačil s po-

S
»ustom do 50 odstotkov. Znižana 
e cena ženske, moške in otroške 
konfekcije za Jesensko in zimsko 

obdobje.
■  AGRARIA BRE2ICE bo pred 

trgovino na tržnici postavila lep 
vodnjak z vodometom, ki bo kra
sil okolico. Obdajal ga bo zelen 
nasad.

■  DIJAKI BRE29JKE GIMNA
ZIJE vsak dan pomagajo urejaU 
igrišče pred šolskim poslopjem. 
če  bodo tako pridni, bo igrišče 
prav kmalu dokončano.

■ V  MESNICAH so te dni znižali 
cene govedini, teletini in svinini. 
Pri boljših kosih Je razlika m a
lenkostna, precej občutna pa je 
pri drugovrstnih delih. Kupci so 
znižanjne z odobravanjem sprejeli.

PO G O STN I N EK U LTU R N I IZPA D I GOSTOV NA M OK RICA H

Oboroženi kot na divjem zapadu
Daleč naokoli najbrž ni 

gostišča, kjer bi bili iako 
dobro pripravljeni na spo
pade z nasilnimi gosti, 
kot so v Mokricah. Do te
ga so kolektiv pripravile 
večletne izkušnje. Tudi le
tošnji velesejemski dnevi 
niso minili brez nekultur
nih izpadov obiskovalcev. 
Na novo prepleskano gor
nje nadstropje že nosi sle
dove turške kave, ki jo je 
»gost« s skodelico vred 
vrgel ob steno.

Direktor je povedal, da 
si obiskovalci dovolijo 
marsikaj več kot drugod 
prav zaradi tega, ker je 
grad tako odmaknjen in 
skrit v krošnjah dreves
nih orjakov. Uslužbenci so 
bili doslej le dvakrat pre
magani in tepeni, sicer pa 
so vedno zmagali.

Za vsak prim er imajo 
pripravljene tri pendreke, 
puško, bokser, revolver 
in pred kratkim so si 
oskrbeli tudi vrvi. To je 
zadnja pridobitev za umir- 
jenje vročekrvnežev. Upa
jo, da teh predmetov ne 
bo treba prepogosto upo
rabljati, in si obenem že
lijo, da bi razgrajaški go
stje ne našli več poti na 
grad.

Čez dan k a r preveč m irno  gostišče grad  Mo
k rice zaživi šele v večernih u rah . č e  so gostje 
dosto jn i, so jih  veseli, žal pa p rih a ja jo  tud i 
nasilneži, ki jih  oseb je le s težavo k ro ti. Na 
sliki del g rajskgea dvorišča. (F o to : J. Teppey)
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Najlepši nasadi v Sloveniji

K om aj trile tn i nasad  jabo lk  in h ru šk  v S ta ri vasi je  
bogato obrodil in  veje se k a r  šib ijo  od teže debelih 

sadov. (Foto: M. Vesel)

Kmetijsko podjetje AGRO
KOMBINAT iz Krškega že

Streha 
nad bazenom?

K opališče poleg CELU
LOZE plavalci zarad i top 
le vode zelo cenijo. Radi 
p rih a ja jo  t ja  na  tren inge 
in tekm ovanja, toda ko se 
ozračje ohladi, je  sezone 
konec. P rav  to  je  spodbu
dilo lju b ite lje  plavalnega 
šp o rta  k  n ačrtom  za po
k ritje  bazena. S trokovn jak i 
so si kopališče ogledali in 
že naprav ili ide jn i osnu
tek  za streho , č e  se bodo 
n ačrti uresničili, bo  to  na  
p rostem  prv i p o k riti bazen 
v Jugoslaviji. Z g retjem  
vode ne bo  nobenih  do
da tn ih  stroškov , le po raba 
bo večja. Investic ija  se bo  
po m nenju  m nogih K rča
nov lepo obrestovala.

nekaj časa slovi po tem, da 
ima vzorno urejene nasade 
sadnega drevja. Ta sloves je 
pred nedavnim potrdila izja
va uglednega strokovnjaka z 
univerze v Leipzigu prof. dr. 
Siegwarta Stenza.

Profesor Stenz je bil kot 
specialist za sadjarstvo in 
hortikulturo na tridenskem 
študijskem potovanju po 
Sloveniji. V spremstvu prof. 
inž. Modica z ljubljanske uni

verze si je 4. septembra ogle
dal nasade v Stari vasi. Dejal 
je, da ima krška občina iz
redno ugodne pogoje za sad
jarstvo in bi zato kazalo po
večati sedanje površine vsaj 
na 500 hektarov. Trenutno ob
segajo nasadi v Stari vasi in 
v Leskovcu okoli 225 hekta
rov. Profesor Stenz je bil pre
senečen nad urejenostjo nasa
dov v Stari vasi in jih  je 
ocenil za najlepše v Sloveniji.

Nova brizgalna na Senovem
V nedeljo, 10. septembra, 

so senovški gasilci slovesno 
prevzeli in krstili novo mo
torno brizgalno »Rossenbau- 
er«; »botra« sta bila inž. To
ne Koželj, direktor rudnika 
Senovo, in senovski gostilni
čar Miha Senica. Za novo briz
galno, ki je stala 1,800.000 S

K R ŠK O  V NOVO M ESTO , SEV N ICA  IN  B R E Ž IC E  V C E L JE

Meje bodo ostale še naprej zastražene
Zdravstvena služba v Spodnjem Posavju bo tudi še v prihodnje razcepljena 
— Poti do sporazuma ni mogoče najti, če denar ne sme čez mejo — Pred

logi in dobre želje ne morejo omajati predpisov

Neživljenjskih meja, ki po
vzročajo zmedo v zdravstvu, 
v Posavju niso kos odpraviti. 
Ko se je 13. septembra sestal 
svet za zdravstvo v Krškem, 
sta pretekla ravno dva mese
ca od posveta, ki je obetal 
več prostosti na mejnih pre
hodih med občinami in zdrav
stvenimi regijami na tem ob
močju. Eden izmed predlogov 
je bil, naj bi se dve reviji 
sporazumeli za skupno finan
ciranje zdravstvene ustanove, 
114 katero je prebivalstvo že 
desetletja vezano.

Nekateri so že tedaj z ne
zaupanjem sprejeli take 
predloge. V praksi so te 
stvari drugačne. Urejejo jih 
pravilniki mimo katerih za-

Poglejte 
na 5. stran 
današnje 
številke!

vodi za socialno 
nje ničesar ne 
Ostalo je torej vse pri sta
rem.

Na seji sveta za zdravstvo 
v Krškem so 13. septembra 
ugotovili, da zamisel o enot
nem zdravstvenem domu v 
Posavju ni uresničljiva. Sev- 
ničani so se brez oklevanja 
odločili za priključitev k 
zdravstvenemu domu v Celju, 
Brežičani so bili različnega 
mišljenja in so se potem na
gnili k enaki odločitvi kot 
sevniška občina.

Na sredi med obema je 
ostala na otoku zdravstvena 
služba v Krškem. Kam zdaj? 
Rešitev je samo ena. Vklju
čeni so v novomeško zdrav
stveno regijo, torej se izreče
jo lahko samo za Novo me
sto. Razkosanost Posavja bo 
v zdravstvu ostala še naprej.

Predlog sveta za zdravstvo 
bo obravnavala na prihodnji 
seji občinska skupščina v 
Krškem. Najbrž ga bo spre
jela, četudi bo izrečenih veli
ko pripomb glede administra
tivnega cepljenja Posavja. Po
goj za obstoj zdravstvenega 
doma po reorganizaciji je ta, 
da šteje njegovo območje 
vsaj 40.000 prebivalcev. Toli
ko jih krška občina nima, če 
pa bi se pridružili še sevni-

din, so prispovali več kot po
lovico denarja občani Senove
ga in okolice, okoli 800.000 S 
din pa so dale gospodarske 
organizacije: rudnik Senovo, 
LISCA, KZ, DOZ ter politič
ne organizacije SZDL in sin
dikat. Gasilska zveza Krško 
je sama prispevala 500.000 S 
din. Tudi trgovsko podjetje 
PRESKRBA je obljubilo 50 
tisoč S din, vendar jih še ni 
nakazalo. Senovski gasilci na
meravajo kupiti še prikolico 
za gasilski avto, za kar ima
jo že zbran denar. Prostovolj
no gasilsko društvo Senovo se 

Novem mestu ne morejo na za pomoč zahvaljuje vsem
dan. Med dobrimi znanci je občanom, gospodarskim in
vedno teže reševati organiza- političnim organizacijam in
cijska vprašanja, odpuščanje posebno gasilski zvezi
zaposlenih, disciplinske pre- Krško. R. K.
krške in podobne stvari. Veli-

bi v ko je razlogov, ki so pomaga- 
imeli n zadržati neenotnost Spod-i i n c u  zaarza« neenotnost opoa- j -  * « - ■  I T r
usta- njega Posavja še vnaprej, | GE ŽELITE

za varova- ška in brežiška občina, 
ukrepajo, tej pokrajini lahko 

skupno zdravstveno
novo. predloge za življenjsko reše-

Morda pa so sosedje na vanje spornih zadev pa admi- 
obeh straneh krške občine nistrativni predpisi sproti raz- 
pomišljali tudi zaradi tega, veljavljajo. Vsakdo hoče svoj 
ker se boje prehudih lokali- denar zase, čez mejo pa ga ne 
stičnih vplivov, ki v Celju ali pusti.

odgovor ali naslov iz ma
lih oglasov, priložite vaše 
mu vprašanju dopisnico 
ali znamko za 30 din.

UPRAVA LISTA

S IL E  S E  C E PIJO , DENAR PA ODTEKA NA V SE STRA N I

Vsak kraj še ni turistično središče
Preveč začetkov naenkrat nujno vodi v finančne težave — Turistična dru
štva bi v okviru občinske zveze laže našla smisel in cilje svoje dejavnosti 
— Trenutno so želje mnogo večje od možnosti in to jih zavaja pri snova

nju načrtov

Zadnji plenum o razvoju 
turizma v Posavju, ki ga je 
sklical občinski odbor Socia
listične zveze Krško v Bre
stanici, je imel med turistič
nimi delavci velik odmev. 
Spodbudil jih je k novim na
črtom.

Toda želje so mnogo večje 
od možnosti. V krški občini 
se sile cepijo, načrti drobijo. 
Vsako društvo bi rado po-

V PRV EM  PO LLETJU  6,600.000 SD IN  IZG UBE

Opravičilo za izgube že v pogodbi
Merilo za dodelitev denarja ne bi smelo biti število zavarovancev, ampak 

predvsem razvitost zdravstvene službe

Svet za zdravstvo in social
no varstvo pri občinski skup
ščini v Krškem je na zadnji 
seji razpravljal o finančnem 
Poslovanju zdravstvenega do
ma v prvem polletju. Zdrav
stveni dom je v novih pogo
jih skrbno gospodaril, četudi 
številke kažejo izgubo. Nanjo 
*0 računali že ob podpisu po
godbe s socialnim zavarova
njem.

Krški zdravstveni dom ima 
v primerjavi z drugimi zuna
njimi zdravstvenimi domovi 
dolenjske regije najbolj raz
vito zdravstveno službo, ne 
glede na to pa prejema denar 
J® po številu zavarovancev, 
Takšna delitev pa je za dobro 
zdravstveno službo krivična. 

Na seji sveta za zdravstvo 
kljub temu menili, da po

ložaj ni tako obupen, ker se 
v drugi polovici leta finančni 
°kok povečuje. Terjatve dol

žnikov, ki so se letos pove
čale za 27,73 odst., bodo z

ustreznimi ukrepi zmanjšali.
PAVK

vzdignilo svoj kraj v turistič
no središče. To se lepo sliši, 
toda za talke načrte je potre
ben denar.

Zamisel o ustanovitvi ob
činske turistične zveze je bila 
koristna. Ta bi laže usmer
jala razvoj in določila pred
nostno listo. Največ naravnih 
in drugih možnosti za razcvet 
turizma ima gotovo Kostanje
vica. Njeno ime je znano da
leč naokoli in tujci jo radi 
jbiskujejo. Vsakoletne prire
ditve v okviru Dolenjskega 
kulturnega festivala privabijo 
na tisoče gostov. Iz tega sle
di, da bi morali razvijati 
predvsem ta kraj in polagati 
kamen za kamnom na po
stavljene temelje.

Drugi lahko še počakajo. 
Razumljivo je, da kujejo Bre- 
staničani načrte za svoj grad, 
toda od kod dobiti toliko de
narja, da bo res sposoben za

S S E JE  SVETA ZA URBANIZEM IN  STANOVANJSKE ZADEVE

Veliki davčni zaostanki s kmetij
Dohodki se počasi zbirajo v občinskem proračunu — Obrtniki so bili v 

začetku septembra dolžni 20 milijonov, kmetje pa 62 milijonov Sdin

Svet za gospodarstvo in fi
nance je 15. septembra ob
ravnaval zanimivo gradivo: 
na dnevnem redu je bila ana
liza periodičnih obračunov 
delovnih organizacij za prvo 
polletje, program razvoja 
kmetijstva ter analiza prora
čunskih dohodkov in izdat
kov od januarja do konca 
avgusta.

Program razvoja kmetijstva

je pripravila komisija, ki ji 
je zaupala to zahtevno delo 
občinska skupščina. Odločilno 
besedo pri njegovem sprejet
ju bodo imeli odborniki.

Proračunski dohodki se ni
so stekali po načrtu. Namesto 
66,6 odst. so v prvih osmih 
mesecih dosegli komaj 58 
odst. Največji izpad je v kme
tijstvu, vendar se bo to še 
v zadnji tretjini leta bistveno

popravilo.
Obrtništvo izkazuje po klju

ču, ki je enoten za vso re
publiko, 53 milijonov Sdin 
zaostanka, resnični zaostanek 
pa šteje le 20 milijonov Sdin. 
V kmetijstvu je ravno obrat
no. Po omenjenem ključu ka
žejo številke 9 milijonov ne
plačanih obveznosti, dejansko 
pa znaša ta vsota 62 milijo
nov.

turizem. Tak, kakršen je zdaj, 
pa ne bo privabljal tujcev. 
Bolj realna je misel na raz
širitev ribnika, kamor bi 
marsikdo z veseljem prišel, 
če bi vedel za njegovo lepo 
okolico.

Ta ribnik ima gotovo več 
privlačnosti kot bodoči ribnik 
ob Zdolski cesti, ki je le po
daljšek naselja. V takih pri
merih bi res kazalo razmisli
ti, če je umestno investirati 
na toliko krajih. Morda bi v 
okviru turistične zveze prišli 
do drugačnih predlogov. Nuj
no bi morali sestaviti per
spektivni plan turističnega 
razvoja občine in v njem do
ločiti postopen razvoj posa
meznih krajev. Prednost naj 
bi seveda imeli tam, kjer do
sedanje naložbe upravičujejo 
nove zahteve po izboljšavah.

J. TEPPEY

Drobne 
s Senovega

■  DRUGA MESNICA NA SENO
VEM je spet začela poslovati. Za
radi preureditve notranjih prosto 
rov, ki so zdaj opremljeni s po
trebnimi napravami, Je bila zapr
ta skoraj tri mesece.

■  TEMELJE ZA NOVI STOL 
PIC so že izkopali, zato bo ver 
jetno nova stavba Se to Jesen 
pod streho. Stolpič je ograjen, 
tako da ljudje ne morajo h grad 
biSču.

■  TUDI LETOS so v senovški 
šoli položili v dven razredih nov 
parket. Vsako leto opremijo dva 
razreda, zato morajo učenci no
siti v šolo copate.

Za zimo vam pripo
ročamo oljne peči!
Prodajalna ELEKTROTEH

NE v Krškem priporoča za 
mrzle zimske dni oljne peči 
za ogrevanje prostorov znam
ke KONTAKT 7500 kalorij, 
EMO 5000 kalorij in italijan
ske peči QUEEN 10.000 kalorij. 
Vse te peči dobite po ugod
nih cenah v naši prodajalni.

Nudimo vam po ugodnih 
cenah tudi brivske aparate 
Soluna, Beboscher, Remdng- 
ton na dva noža, Remington 
neluxe, Remington selec- 
tric, Philips in domače briv
nike ISKRE iz Kranja znam
ke Braun. — Cena brivnikov 
znamke Beboscher je precej 
znižana!

Tombolo so preložili
Turistično društvo v Kr

škem je odpovedalo nedelj
sko tombolo zaradi slabega 
vremena. Organizatorji upajo, 
da bodo imeli več sreče 24. 
septembra. Bogati dobitki 
bodo gotovo privabili veliko 
ljudi od blizu in daleč.

Toča v Prekopi
Vasi Prekopa, Malenoe pri 

Kostanjevici, Gora in Cesta 
je 11. t. m. hudo prizadela 
toča. Najbolj je zasula Pre
kopo in uničila sadno letino. 
Večina sadja je med neur
jem popadala po tleh. Vse je 
obtolčeno in kmetje ga ne 
morejo več prodati za ozim
nico. Zgubili so velik del do
hodka, ki jim ga je obetala 
bogata letina. Toda v septem
bru ne pomnijo. Cenilci za
varovalnice popisujejo škodo.

Urbanistični načrt
Pired krško javnost bodo še 

to jesen razgrniti urbanistični 
načrt. Napravil ga je projek
tivni biro REGION iz Brežič, 
vendar je to šele predlog. Na 
prvi seji bo o njem razprav
ljala občinska skupščina.

Povabilo v Benetke
Za jesenski obisk Benetk se 

priporoča poslovalnica SAP v 
Krškem. Za dvodnevni izlet 
v to lepo italijansko mesto 
bo plačal vsak prijavljenec le 
178 Ndin. SAP bo poskrbel za 
udobno potovanje in prijetno 
razvedrilo.

Predragi pogovori
Na Zdolah so ljudje opozo

rili na previsoko ceno tele
fonskih pogovorov. Do ll .  ure 
zaračunava pošta normalne 
stroške, po 11. uri pa dvojno 
ceno. Ta ukrep pošte najbolj 
občutijo tisti uporabniki tele
fona, ki želijo dobiti informa
cije o zdravstvenem počutju 
svojcev v novomeški bolniš
nici. Informacije dajejo v 
njej šele po dopoldanskem 
zdravniškem pregledu bolni
kov, to je po 11. uri.

Prizadeti občani želijo, da 
bi pošta upoštevala delovni 
čas za informacije v novome
ški bolnici in vsaj v takih 
primerih zaračunavala nor
malno ceno. S. SMERDEL

Novi predsedniki
Sveti v občini K rško š te 

je jo  odslej po  9 članov: 6 
jih  im enuje občanska skup 
ščina izm ed n a jb o ljših  s tro 
kovnih in d ružbenih  delav
cev, 2 obč. konferenca 
SZDL in  1. obč. sind ikaln i 
svet. P redsednik  sveta za 
gospodarstvo je  zdaj Silvo 
M ozer, p redsednik  sveta za 
urbanizem  in  kom unalne 
zadeve Lado T ram puš, 
p redsednik  sveta pa zdrav
stvo B ranko  Voglar, pred.- 
sednik sveta za šolstvo, 
p rosveto  in  ku ltu ro  to v a 
riš  R akar, p redsedn ik  sve
ta  za sp lošne zadeve An* 
d re j Kovačič, p redsedn ik  
sveta za narodno  obram 
bo pa  S tane Nunčič.
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Uspešno
zbiranje
pomoči

Čeprav so osebni do
hodki v sevniški občini 
sorazmerno majhni, so 
doslej zbrali že 1,290.000 
Sdin pomoči za žrtve iz
raelske agresije.

Sindikalne podružnice v 
sevniški občini so na pripo
ročilo ObSS in izvršnega od
bora Občinske konference
SZDL Sevnica kmalu po iz
raelski agresiji na ZAR za
čele zbirati pomoč za priza
deto prebivalstvo arabskih
držav. Nekatera podjetja so 
po sklepu samoupravnih or
ganov namenila prispevek iz 
sredstev skupne porabe, dru
ga so prispevala 2-urni čisti 
zaslužek, tretja spet pa so 
organizirala zbirko med čla
ni kolektiva.

Največ je bilo primerov, 
ko so samoupravni organi 
sfclftntti prispevati po 1000 
ftriin Ha zaposlenega. Tako
SO V KONFEKCIJI LISCA 
prispevali 420.000 Sdin, v 
KOPITARNI pa 395.000 Sdin. 
V nekaterih podjetjih so z 
abirko med proizvajalci zbra
li lepe vsote, čeprav so ne
kateri napovedovali, da iz 
tega ne bo nič.

Zbiranje pomoči še ni za
ključeno, doslej pa je bilo 
zbranih za 1,290.000 Sdin pri
spevkov. če upoštevamo so
razmerno nizke osebne do
hodke v občini Sevnica, je 
treba reči, da je zbranega 
veliko in da sevniški proiz
vajalci zaslužijo vso pohvalo 
za human odnos, ki so ga 
pokazali. Nekatere sindikal
ne podružnice v manjših 
podjetjih so se dobro odre
zale, posamezne pa so nare
dile še vse premalo.

V. A.

Še letos urejevanje 
Drožjanskega 

potoka?
13. septembra so obiskali 

sevniško občino zastopniki 
novomeške vodne skupnosti, 
da bi se s Sevničani pogovo
rili o potrebnih regulacijah 
v sevniški občini. Dogovorje
no je bilo, da bodo letos na 
Mimi, Sevniščici in Blanščici 
opravili še nekaj vzdrževal
nih del, lotili pa bi se tudi 
regulacije Drožanjskega poto
ka in ureditve Klavniške uli
ce. Zaradi malo denarja je 
bila izmed predlaganih reši
tev pri Drožanjskem potoku 
izbrana najcenejša, po kateri 
naj bi utrdili predvsem des
ni breg potoka. Sklenjeno je 
bilo, da se je čimprej treba 
lotiti izdelave načrtov, saj bi 
radi z delom začeli že letos 
in tako porabili denar, ki ga 
je občinska skupščina name
nila regulaciji potoka.

Za godbo bo potreb
na pomoč podjetij
Prejšnji teden je obiskal 

Sevnico nekdanji kapelnik 
ljubljanske miličniške godbe 
tov. Starič iz Celja. Da bi pre
vzel vadbo sevniške godbe, 
zahteva, naj poprej uredijo 
vse potrebno za ustanovitev. 
Pregledati bi bilo treba sta
re inštrumente, nakupiti no
ve, določiti status godbe in 
zagotoviti financiranje. Ker 
občinska skupščina verjetno 
ne bo zmogla vsega sama, bo 
potrebna pomoč podjetij, po
dobno, kot so to uredili v 
nekaterih sosednih večjih 
krajih, v Trbovljah ali v Kr
škem.

Krvodajalci so se dobro odrezali

O stanke iz m inule vojne je  še m ogoče n a jti. P red ne
ka j dnevi sm o na cesti p ro ti B restan ici srečali tr i 
fan tiče — Jožeta in  Janeza Š m ida z žigarskega vrha 
te r  Pavla B reg arja  z Brezovega, k i so se na  p o ti iz 
šole ig rali s s ta ro  m ino. N ašli so jo  ob cesti, na n je j 
pa je  k  sreči že m an jkal detonato r. O troci v takšn ih  
p rim erih  pač ne pom islijo , kako nevaren je  lahko 

eksploziv. (Foto: M. Legan)

Občinski odbor RK in nje
gova komisija za krvodajal
stvo v Sevnici sta se letos 
zelo zavzela, da bi bilo čim 
več krvodajalcev. S sestanki 
so začeli že konec julija. Ene
ga izmed teh sestankov se je 
udeležila Mimica Žnidaršič iz 
GO RKS, enega pa tudi pred
sednik GO RKS tov. Majdič. 
Za krvodajalstvo se je prija
vilo 659 ljudi iz podjetij, po
leg tega pa še 122 s krmelj-

Še 800 m ceste 
proti Impoljci

Pred kratkim so predstav
niki novomeškega cestnega 
podjetja zagotovili, da bodo 
letos podaljšali cesto proti 
Impoljci še za 800 m. Asfal
tirati bodo začeli okoli '25. 
septem bra,. ko se bodo že 
sprostili stroji na drugih de
loviščih. Čeprav je bilo po 
prvem obračunu ugotovljeno, 
da je ves denar porabljen, 
se je kasneje pokazalo, da ga 
je še nekaj ostalo, zato hoče 
podjetje izpolniti pogodbeno 
obveznost.

Kaj se vsak tec'en zgodi 
pri nas, vam pove

skega področja in 417 iz Sev
nice in okolice. Od tega je 
darovalo kri v Krmelju 100 
ljudi, v Sevnici pa v dveh 
dneh 275 ljudi, kar je skupaj 
375 krvodajalcev ali za 114 
več kot lani. Najbolj so se 
odrezali prebivalci Bučke, 
ki so poslali kar 34 krvoda
jalcev na odvzem. Največ za
slug za to ima predsednik 
tamkajšnje organizacije RK 
tov. Hočevar. Iz Zabukovja

jih je prišlo 28, iz Studenca 
20, iz Boštanja 16, iz Loke 
38 in po nekaj tudi iz dru
gih organizacij. Med podjetji 
je bila najboljša KOPITAR
NA, sledita pa ji JUGOTA- 
NIN in Mizarska. Slaba ude
ležba je bila v JUTRANJKI 
in LISCI. Lep zgled je dal 
članom predsednik Obs 
Franc Molan, ki je med pr
vimi daroval kri.

S. Sk.

DOLENJSKI LIST

Malkovška klet že veliko odkupuje
Za grozdje modre portugalke plača vinogradni
kom od 260 do 290 Sdin za kilogram, odvisno od 
sladkorja -  Prvo vino gre vedno dobro v denar

Bolj kot prejšnja leta za- ke, ki ga plačuje po doseže- 
druga se je pri odkupu le- ni sladkorni stopnji. Cena je 
tos izkazala malkovška klet tako ugodna, da so v klet vo- 
pod novim lastnikom — ziii grozdje tudi vinogradni- 
Hmeljnikom iz Novega me- ki iz zelo oddaljenih krajev, 
sta. Doslej je od zasebnih vi- Zadnje deževje je vinograd- 
nogradnikov pokupila že ve- nikom naredilo več škode kot 
liko grozdja modre portugal- koristi. Kjer portugalke, ki

že tako rada gnije, niso’ po
trgali pred dežjem, je začela 
pokati in gniti, tako da bo vi
no slabše kakovosti. Preveč 
dežja pa je škodilo tudi po
znejšim sortam, če  bo vreme 
še dolgo nestanovitno, bo 
letos težko ujeti pravi čas za 
trgatev. Občinska uprava je v 
želji, da bi ljudje trgali čim 
pozneje in tako pridobili

več sladkorja, dala oklicati, 
naj belega grozdja vinograd
niki ne trgajo pred prvim 
oktobrom. Vendar so se že ta
krat možje muzali, češ da ča
sa trgatve ni mogoče pred
pisati, posebno če je vreme 
tako nestanovitno, kot je to 
jesen.

DRAGOCENA JE  VSAKA KAPLJA. K rm eljskem u vo
dovodu p rim an jk u je  vode za h itro  rastoč i k ra j. P red 
n ekaj dnevi so delavci M etalne zajeli izvir 
ob cesti p ro ti Šentjanžu . »Izvir je  skrom en, le šest 
litrov  vode da je  n a  m inuto , vendar nikoli ne p resah 
ne. N a dan bo iz n jega p ritek lo  sk o ra j devet kubikov 
vode in bo že za nekaj gospodinjstev,« so povedali 
m ožje ob izviru. (F oto : M. Legan)

Razvedrilo so mu stari novci
Primož: vselitev 

za občinski praznik
Čeravno smo v našem listu 

že napovedali vselitev v novo 
šolo na Primožu, se to doslej 
še ni zgodilo, ker je zmanj
kalo denarja za fasado, za 
priključek na električno mre
žo in za nekaj opreme; vse 
skupaj v vrednosti 2,5 mili
jona Sdin. Za te dni je skli
can upravni odbor sklada za 
negospodarske investicije, ki 
bo skušal pomagati, da bi bi
la šola čimprej nared. Kot 
predvidevajo, se bodo učenci 
končno vselili v nove razrede 
za letošnji občinski praznik 
8. oktobra.

Obisk pri numizmatiku Francu Pfeiferju

»Kadar sem popotoval po svetu, sem vča
sih raje ostal lačen in žejen, samo da mi 
je ostal denar za nakup starih novcev. 
Od mladih nog me ni popustila zbiratelj, 
ska strast, veselje spoznavati zgodovino 
s pomočjo starih srebrnikov ali medeni
nastih denarjev.«

Poglejte, 
na 5.'stran 
današnje 
številke!

Ko mož zrelih let, visoke
ga čela in rahlo osivelih las 
z ljubečo skrbjo jemlje iz 
predalčkov kovanec za kovan
cem, na okna lepo urejene, 
umirjene sobe pa pritrkava

kaže tudi na denarju. Kovan
ci so okorni, težki, na njih 
so vrezane grobe poteze, manj 
je žlahtne kovine. »Tole je 
eden najstarejših novcev v 
naši bližnji okolici: breški

jesenski dež, je kot nalašč pfenig, skovan v Brežah le-
priložnost za premišljevanje 
o minljivosti. Novci, stari čez 
dva tisoč let, o katerih vč

ta 1147; tole so pfenigi zna
nega kneza Spanheimskega. V 
tistem času so bile slovite kov-

mož povedati toliko človeške nice denarja v Slovenj Grad-

IZ TRŽIŠČA IN OKOLICE
■  OBILICA SADJA. V okolici liko škodo. Zal so doslej lovci 

TržiSča je toliko sadja, da ljudje v glavnem ostali praznih rok, 
ne vedo, kam z njim . Nekateri čeprav vztrajno zalezujejo to dlv- 
ga krmijo živini in kuhajo žga- jad. V času svetlejših noči bo- 
nje, nekateri polnijo »ode z ja- do vsako noč preganjali Sčetince, 
bolčnikom, grozdje pa prodajajo, ki neprestano silijo na njive. Kot
ker ima dobro ceno.

■  KOMBINAT PRODAJA VINO
GRADE NA BOJNIKU. Sevniški 
kmetijski kombinat prodaja zad
nje vinograde na malkovškem ob
močju. Malkovško klet in nekaj 
vinogradov Je prodal že prej, ima 
pa še trsnlco, ki jo v kooperaciji 
obdeluje zasebni vinogradnik. Na 
Bojniku je naprodaj 1,5 ha vi
nograda, vinska klet in pšenica, 
izklicna cena pa Je 1,2 milijona 
starih dinarjev.

■  NAVAL DIVJIH PRAŠIČEV. 
V okolici Malkovca, Trščine, Kra- 
sinjega vrha in Vodal delajo to

jesen divji prašiči na poljih ve-

zgodovine; srebrniki, ogulje
ni od rok, ki jih že zdavnaj 
ni več; od stoletij zlizani de
narji, ki bi vedeli povedati 
več o takratnem življenju, kul
turi in civilizaciji, kot povedo 
zgodovinski učbeniki.

»To so kovanci iz časov 
Aleksandra Velikega, stari so 
2300 let. Tile srebrniki so iz 
dobe največjega razcveta rim
skega cesarstva. Na njih so

cu, Brežicah in 
Reichenburgu.«

nekdanjem

Iz zbirke roma škatla za 
škatlo. .Srebrniki francoskih 
kraljev, preluknjan kitajski 
denar iz 15. stoletja, zelo do
bro izdelani turški novci iz 
najboljših turških časov, šti
rioglati japonski kovanci, še- 
sterokotni kovani denarci iz

je bil skovan v spomin na 
sm rt J. F. Kennedyja.

»Lahko vam pokažem tudi 
papirnati denar, ki še zda- 

.  ...  ̂ . - leč ni tako star kot kovinski,«
Indije, stari kovanci iz da- pQve zbiratelj, ki ve o de-

povedo lovci, letos ni opaziti upodobljene glave takratnih Saudove Arabije, Li- narjU ve£ kot kak ekonomsko

ŠK, y U raš*Sk”» .vč.?.i!’ me- ° -  “ S li.! ,. ve“?  izobražen Mavek. Ko pregte-
nili so veliko lisic, ejvčerpec Sule, Trajana, Diokleciana . . .
nili so veliko lisic, precej več Tukaj je prva ženska glava
kot prejšnja leta. » , . . .  . ̂ J J na novcu. Ime ji je bilo Cri-

■  VELIKO -------------
POTI. Krajevna skupnost Tržišče 
je letos popravila in izboljšala 
kar lepo število vaških poti in 
cest. Za ljudi je predvsem veli
kega pomena urejena pot Pavla 
vas — Lakenc, ki omogoča do
bro zvezo z vasmi proti Novemu 
mestu. V celoti so dve tretjini

p o p r a v l je n ih  spina, žena Comodusova.« Ob 
vsakem primerku ve zbiralec

prispevali prebivalci krajevne nic vrstiio takratni dopnriki skupnosti, zlasti v obliki prosto- vrstijo lanrami aogoaKi,

SliVNISKI VESTNIK
voljnega 4ela.

■  KAJ BO, CE VODOVOD 
ODPOVE? Tržiški vodovodni od
bor ne pobira vodarine, čeprav 
le bilo pozimi sklenjeno, da bo 
zbiral denar za popravila nape
ljave. Zdaj nihče ne ve, kaj bi 
ukrenili, če bi nekega dne vodo
vod odpovedal.

novci iz carske Rusije, sko- dujeva papirje> ^  oko usta.
vani leta 1712, napoleondoii. yi na stodinarskem bankov-
Leopoldovi tolarji iz 1657. leta, ^  }z predvojne Jugoslavije,
denarci beneške republike, ve- fei na eni strani gjJ ni ti.

_____  „_____ _ ________  llka zbirka avstrijskih srebr- gkan )>Ponarejen je, ponare-
povedati toliko zgodovinskih |likov; me<* katerimi so ne- Jevajcj ga ni50 jmeli časa iz-
podrobnosti, o katerih v gim- katen p0sebr)0 znameniti ker delati do konca <(

so iz spominskih izdaj ali 
pretopljeni iz cerkvenega sre
bra, ki so ga prelili v kovan 
denar, da bi ga tako ohrani
li pred ropanjem Turkov.

naziji še slišali nismo. Pred 
najinimi očmi se skupaj z 
mojstrskimi deli rimskihkov

ko imava v rokah denar vzhod 
nega cesarstva ali starih Gr
kov, se pogovarjava o njih 
slavi in zatonu.

Temačni srednji vek, ko lju
di niso več vodili razum,

Zbirateljska strast 
konca, saj po svetu 
nove in nove vrste denarja. 
Zbirke se večajo in večajo. 
Novci iz novejših časov med,

znanost in umetnost, se po- njimi se zasveti zlatnik, ki

Umirjeno živi Franc Pfei
fer, zaposlen v sevniški Ko
pitarni, član slovenskega nu- 
numizmatičnega društva, ki 
ima za seboj že sam ostojno 

nima razstavo. Umirjeno, ker je 
kujejo zbiranje dolgotrajno in vest

no delo, v katerem ne išče 
materialne koristi, marveč 
razvedrilo po vsakodnevnih 
skrt>eh. M. LEGAN



Za ceste četrtega reda naj prispevajo podjetja, ki te ceste veliko uporab
ljajo — Z ukrepanjem proti črnim gradnjam počakati na nov zakon o urba
nističnem planiranju, stavbe pa do takrat ne smejo biti priključene na javne 

napeljave — Kdo ima prednost pri dodeljevanju občinskih stanovanj?

Ker je bilo na seji sveta imenovana šolska cona poma- 
v Ponedeljek, 18. septembra, talila proti središču Mirne; s 
znova ugotovljeno, da so ce- tem bi zmanjšaii razdaljo do 
ste četrtega reda zelo slabo starega šolskega poslopja, 
oskrbovane in da je premalo kjer bo potem otroški vrtec; 
denarja za vzdrzevanje, je bi- obe stavbi bo ogrevala ista

za stanovanjske razmere svo
jih delavcev.

T rem  gostinskim  lokalom  v M okronogu se bo km alu 
p rid ruž il še če trti poleg nekdanje Bulčeve gostilne, 
sa j dela k a r h itro  nap redu jejo  (Foto: J. K ržič)

lo sklenjeno, naj oddelek za 
gospodarstvo pritegne večja 
podjetja, ki veliko uporab
ljajo te ceste (GG Novo me
sto, Cestno podjetje Novo me
sto, GG Brežice, KZ Trebnje 
in druga), da jih s prispevki 
pomagajo vzdrževati. Svet je 
tudi menil, naj bi v prihod
njem letu cestarsko službo 
uredili tako, da bi bili cestar
ji zaposleni samo s cesto In 
bi tako lahko sproti odprav
ljali napake in poškodbe. Nji
hovo delo pa je potrebno nor
mirati, da bo delovni učinek 
večji.

člani sveta so obravnavali 
tudi vprašanje, kaj ukreniti 
s črnimi gradnjami, ki jih je 
pet zunaj treh občinskih sre
dišč, dve pa sta v Trebnjem. 
Sklenjeno je bilo, naj bi po
čakali novi zakon o urbani
stičnem planiranju in potem 
ukrepati, do takrat pa ne bi 
smeli teh zgradb priključiti 
na električno napeljavo in vo
dovod.

Glede gradnje nove šole na 
Mirni je svet menil, naj bi 
urbanistični program delno 
spremenili, tako da bi se tako

centralno kurjava.

Pri dodeljevanju stanovanj, 
ki so last občine, je svet 
predlagal, naj bi imeli pri 
njih prednost delavci druž
benih služb — šolstva in 
zdravstva ter uprave, socialni 
podpiranci , upokojenci, bor
ci in obrtniki, katerih obrt je 
potrebna, občino pa prosijo 
za stanovanja. Sele za iemi 
bi prišli na vrsto ljudje, ki 
so zaposleni v podjetjih, saj 
morajo gospodarske organi
zacije predvsem same skrbeti

Ne preveč hiteti s trgatvijo!
Oddelek za gospodarstvo in finance je določil 
29. september za začetek splošne trgatve 

grozdja plemenite vinske trte

Vinogradniki sami najbolje 
vedo, koliko sladkorja lahko 
še pridobi grozdje, če dalj 
časa ostane na trtah, vendar 
se iz leta v leto dogaja, da 
ga marsikdo prehitro potrga, 
čeravno je zdravo in mu ne 
preti gnitje. Ko potrga eden,

mora potrgati tudi. njegov so
sed in tako naprej, ker se 
vsakdo boji, da se bodo na 
njegov še nepotrgani vino
grad spravili ptiči, če ne ce
lo tatovi.

Ker s predčasnim trganjem 
nastaja velika gospodarska

Priprave na občinsko konferenco ZK
Sklep občinskega komiteja ZK 15. septembra: 
konference osnovnih organizacij naj bodo izve
dene do 5. oktobra, občinska konferenca pa bo 

25. ali 26. oktobra

ter komisijo za izdelavo pred
loga poslovnika občinske kon
ference. M. L.

škoda, ima občina po temelj
nem zakonu o vinu možnost 
določiti rok trgatve, kršilce 
pa tudi krepko kaznovati. Ozi
raje se na letošnje vremenske 
razmere, je oddelek za go
spodarstvo določil 29. septem
ber za začetek trgatve grozd
ja  plemenite vinske trte, pri 
čemer so izvzete samo zgod
nje sorte, predvsem modra 
Portugalka.

Predpisani rok velja za vi
nograde, zasajene s plemenito 
vinsko trto, ki jih letos ni 
poškodovala toča in kjer se 
ni pojavilo gnitje zaradi po
kanja jagod ali iz drugih 
vzrokov. Določitev roka ima 
namen, povečati sladkorno 
stopnjo, kar koristi predvsem 
vinogradnikom samim.

NE POZABITE:

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo in j 
izplačujejo

VSE POŠTE V SLOVE- 
j NlJl hranilne vloge na 
i hranilne knjižice DO

LENJSKE BANKE IN < 
HRANILNICE N O V O  
M E S T O !

Iz že znanih vzrokov jo bi
la občinska konferenca ko
munistov trebanjske občine 
preložena na jesen. Ker se 
predvideni čas naglo bliža, se 
je v petek popoldne, 15. sep
tembra, sestal občinski ko
mite, da bi pospešil pripra
ve na konferenco, ki bo čez 
dober mesec. Z organizacij
skimi spremembami so ljud
je že seznanjeni. Spomladi so 
bile osnovne organizacije os
novane po teritorialni osnovi, 
kar pomeni ( da komunisti 
pripadajo tistim osnovnim or
ganizacijam, kjer živijo. Izje
moma je proizvodna osnovna 
organizacija ostala v kmetij
ski zadrugi Trebnje, čeravno 
bi bilo verjetno prav za te

ODLOČITE SE TUDI VI: 
naročite sl Dclenjski ’ist 

na svo| naslovi

komuniste koristneje, da bi 
sodelovali v krajih, kjer živi
jo in delajo. To bodo še na
tančneje preučili, končna od
ločitev pa bo odvisna zlasti 
od volje komunistov kmetij
ske zadruge.

Druga novost v prihodnjem 
delu organizacije bo stalna 
konferenca, ki naj bi štela 
41 članov, kar pomeni: en 
delegat na deset članov ZK. 
Izvršni organ konference bo 
9-Članski komite, ki se bo 
moral redno sestajati in spro
ti pretresati vse zadeve. Na 
seji so obravnavali tudi pred
loge za člane konference, ko
miteja, kontrolne in revizij
ske komisije. Člane konferen
ce bodo izbrali na letnih kon
ferencah osnovnih organizacij, 
občinska konferenca pa bo 
izvolila nov občinski komite 
in potrebne komisije.

Občinski komite Je na pet
kovi seji izvolil tudi komisi
jo za izdelavo predloga skle
pov o organizaciji komuni
stov in. delovanju organov ZK

TREBANJSKE IVERI
■  PANOJI ZB v prosvetnem do

mu? Pri organizaciji ZB razmiš
ljajo, da bi v nekem prostoru, 
kamor prihaja veliko ljudi, m e
dili stalno spominsko razstavo 
Gubčeve brigade, ki ima v občini 
domovinsko pravico. Na voljo so 
trije prostori: veža v osnovni šo
li, čakalnica v prosvetnem domu 
in soba v domu družbenih orga
nizacij. Nagibajo se k odločitvi, 
da bi razstavne panoje in slike 
postavili v čakalnici prosvetnega 
doma, kjer bi jih lanko videlo 
veliko ljudi.

■  VLOM V KIOSK. Nedolgo 
tega so neznanci razbili stek: a 
in tako vlomili v kiosk »Dela« ob 
cesti proti železniški postaji. Iz 
njega so pobrali cigaret v vred
nosti 160 Ndin. Nekako isti čas 
so vlomili tudi v prodajalno »Do
lenjke«, kjer so shranjeni različ
ni prehranski izdelki. Ugotovlje
no je, da sta  vlomila dva mlado
letnika, ki sta ušla iz vzgojnega 
zavoda iz Radeč pri Zidanem mo
stu.

■  NEOSVETLJENE TRGOVINE 
so manj vame pred vlomilci. Da 
se tatovi raje lotijo manj raz
svetljenih trgovin, dokazuje tudi 
vlom v prodajalno »Dolenjke«, ki 
je ponoči zelo slabo osvetljena. 
Trebnje nima nočnih čuvajev, za
to morajo biti lokali dovolj raz

svetljeni. Ned trgovino Novoteh- 
ne je že dalj časa pokvarjen ne
onski napis, ki prav krmežljavo 
brli nad vrati. Tudi lepi Merca
torjev napis na novi trgovini je 
že dalj časa v temi.

■  KOŠKE VEČKRAT PRAZNI
NI! Zadnje čase ni več toliko pa
pirja po tleh, kar kaže na to, da 
so se ljudje že navadili na poso
de za smeti. 2al pa koške prered
ko praznijo, saj so vedno polni 
odpadkov.

■  PARKET NE USTREZA? No
va šolska telovadnica še ni do
končno prevzeta. Pokazalo se je, da 
pod ne bo povsem ustrezal pou
ku telovadbe, kjer morajo biti 
otroci bosi. Zgodilo se je že, da 
so si noge poškodovali z ivermi, 
ker se deščice ne prilegajo do
volj dobro. Pred kratkim  si Je to 
ogledala komisija, vendar za 
«<nj ni mogla ugotoviti vzroke 
napak. Mogoče bo treba oelo za
menjati parket, še prej pa bo tre
ba ugotoviti, kdo Je napako za 
krivil.

imajo zdaj včlanjenih le četr
tino volivcev. Letno konferen
co bodo imeli proti koncu 
oktobra.

rA
v mm

Nemci z našimi 
suknjiči v SZ
Te dni imajo v trebanj

skem obratu Modnih obla
čil čez glavo dela, saj de
lajo cele noči, počitka pa 
si niso privoščili niti v ne
deljo. Nemški poslovni 
partner je namreč naročil 
veliko število suknjičev, 
ki jih bo, kot pravijo, pro
dal v Sovjetsko zvezo in 
pri tem nedvomno tudi 
dobro zaslužil. Ker so roki 
izdelave zelo kratki, mora
jo trebanjski konfekcio- 
narji zelo hiteti.

„Višji organi nas premalo podpirajo"
Krajevna skupnost Knežja vas želi vasem na svojem območju najprej 
pomagati do dobrih cest in vaških poti — Letos dograjena nova cesta

na Krušni vrh

Dobrnič: 
spomenik 

za 25-letnico

Spet več dela 
v LITOSTROJU

Kaže, da so najhujši časi 
za kovinsko industrijo že pre
šli. Kot povedo v trebanjskem 
obratu Litostroja, imajo zdaj 
veliko dela. Varilci delajo v 
treh izmenah, pred kratkim 
pa so jih • še nekaj na novo 
sprejeli na delo. Čeprav zapo
sleni še vedno prejemajo 80- 
odstotne osebne dohodke, za
služijo zdaj precej več, ker 
močno presegajo norme. Po
dobne spodbudne vesti je 
mogoče ugotoviti tudi v Ke- 
moopremi in v kovinskem 
obratu trebanjskega komu
nalnega podjetja.

Dokončan blok na Mirni
V kratkem bo dokončan pr

vi izmed dveh 16-stanovanj- 
skih blokov na Mimi, ki jih 
v lastni režiji gradi republi
ški sekretariat za notranje 
zadeve. Vanj se bodo vselili 
uslužbenci KFD Dob.

»Pri nas imamo v nekate
rih vaseh še lesene hiše za
radi tega, ker so poti tako 
slabe, da do njih ljudje ne 
morejo napeljati trdega gra
diva. Njim smo namenjeni 
najprej pomagati,« je na se
stanku odbora krajevne or
ganizacije SZDL 12. septem
bra dejal predsednik krajev
ne skupnosti Jože Kek z Luže. 
»Želeli bi, da bi nam višji or
gani, ki imajo več ugleda, po
magali ugnati nekatere posa
meznike, ki se nam smejejo 
v brk in nočejo sodelovati pri 
prostovoljnem delu, čeravno 
gre tudi za njihovo dobro. 
Sam svet KS je proti njim 
brez prave moči. Zakaj bi vsi 
trpeli zaradi njih! Letos de
lamo cesto na Krušni vrh, 
prihodnje leto pa bi jo po
tegnili še naprej do Babne 
gore, če bodo le tudi gozdar
ji kaj prida primaknili.

In še en primer, ko bomo 
brez moči, če nas ne bo in
špekcija podprla. Na Luži 

_  imamo veliko zanemarjeno
kno izm ed zelo redkih  dreves iz v rst ginkovcev — lužo ki zelo kazi naš kraj. 
dvokrpi ginko raste  na m okronoškem  gradu. Za Ko je svet krajevne skupno
praznik so ga označili, pod n jim  pa nam estili klopi, sti želel odpraviti nesnago,
tako  da se obiskovalec lahko usede v njegovo senco, ga občinska inšpekcija ni ta-

(Foto: M. Legan) ko močno podprla, da bi se

kaj premaknilo, čeprav vsa
kdo ve, kako škodljiva je sto
ječa, zanemarjena voda v na
selju,« je sklenil misel tov. 
Kek.

Na sestanku krajevne orga
nizacije, ki ga je vodila pred
sednica Manca Slak, so možje 
govorili največ o tem, kar jih 
ovira pri skupnem prizadeva
nju za napredek. Obravnavali 
so tudi organizacijska vpra
šanja in sklenili povečati šte
vilo članov organizacije, saj

S SEJE SVETA ZA URBANIZEM  IN  STANOVANJSKE ZADEVE

0 cestah IV. reda in črnih gradnjah

ČATEŽ: preslaba 
črpalka

Zaradi prešibke črpalke, Id 
ne zmore načrpati dovodj vo
de v vodohrani, so vaščani 
Čateža že lep čas velikokrat 
brez vode.' Zjutraj jo ponava
di imajo, čez dan pa je hi
tro zmanjka, tako da bodo 
morali prej ali slej zbrati de
nar za močnejšo črpalko.

Sprva je bilo predvideno, 
da bodo v Dobrniču že letos 
postavili primernejše obelež
je, posvečeno spominu pad
lih borcev in žrtev fašistične
ga terorja. Samo na pokopa
lišču v Dobrniču počiva čez 
sto žrtev, na Marencah pa 
čez 250. Sedanji dokaj skro
mni spomenik so postavili že 
pred leti, zato so borci pred
lagali, naj bi uredili zdaj pri
mernejše in lepše spominsko 
obeležje.

Letos je zmanjkalo denar
ja, zato je bilo odločeno, da 
bodo načrt uresničili prihod
nje leto, ko bodo v Dobrniču 
svečano proslavljali 25-letni
co prvega kongresa APž Slo
venije, ki je bil v tem kraju 
17 in 18. oktobra 1943. Načrti 
za spominsko obeležje so 
pripravljeni, delo pa že naro
čeno. Vse skupaj bo veljalo 
okoli 4 milijone Sdin.

Poglejte 
na 5. stran 
današnje 
številke!



Danes seja 
skupščine

Za danes je sklicana seja 
občinske skupščine Kočevje, 
za katero je predviden nasled
nji dnevni red: poročilo o po
slovanju gospodarskih orga
nizacij v prvem letošnjem 
polletju, poročilo o problema
tiki kmetijstva in gozdarstva
v občini, sprememba odloka
o odločitvi obrestne mere za 
sredstva poslovnega sklada 
komunalnih, gostinskih in 
obrtnih storitvenih gospodar
skih organizacij, soglasje k 
sklepu o izrednem prispevku 
za kritje primanjkljajev skla
dov zdravstvenega zavarova
nja kmetov, personalne zade
ve itd.

Priprave 
za kopališče

Na zadnji seji upravnega 
odbora turističnega društva 
Kočevje je predsednik dru
štva poročal tudi o pripra
vah za gradnjo kopališča, ki 
jih  vodi poseben odbor. Lo
kacija za kopališče je določe
na pri kemični tovarni. Na 
prostoru, kjer bo kopališče, 
so že začeli vrtati sonde, da 
ugotovijo, kakšno je zemlji
šče. Tudi pogovori z lastniki 
hiš, ki jih bo treba porušiti, 
so v glavnem končani. Denar 
za gradnjo kopališča še ni 
zagotovljen, zato tudi še ni 
znano, kdaj bo dograjeno. 
Vendar vse kaže, da bo ot
voritev kopališča vsaj za 500- 
letnioo mesta Kočevje, to je 
leta 1971, če ne že prej.

Šofer pa ni nič 
vedel...

V nedeljo, 17. septem
bra, bi morali nekdanji 
borci Sercerjeve brigade, 
ki živijo na Kočevskem, 
oditi na zbor brigade v 
Slovenjgradec na Koro
škem. Občinski odbor ZZB 
NOV Kočevje je pravočas
no izročil naročilnico za 
prevoz z avtobusom upra
vi podjetja ITAS. Avtobus 
bi moral odpeljati 17. sep
tem bra ob 5. uri zjutraj z 
avtobusne postaje. Tam se 
je res zbralo okoli 20 biv
ših borcev Sercerjeve, ki 
so 2 uri zaman čakali na 
avtobus in nato odšli. Ker 
je znano, da svoji ITA- 
SOV avtobus ob nedeljah
v Ribnici, je odšla neka 
borka tja, da bi poizvede
la kako in kaj. Šoferja je 
našla pri počitku, avtobus 
pa je stal pred hišo. Šofer 
ni o prevozu v Slovenjgra
dec nič vedel. Sprašujemo 
se: kdo je kriv, da se bor
ci niso mogli udeležiti 
zbora brigade, v kateri so 
se nekoč borili? Dvomi
mo, da gre zgolj za malo
marnost!

Cene v Kočevju
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krom pir 0,87 N 
din, sveže zelje 1,40 Ndin, ki
slo zelje 2,08 Ndin, fižol v 
zrnju 4,77, 4,85 in 4,95 Ndin, 
čebula 1,84 Ndin, česen 8,07 
Ndin, solata 2,56 Ndin, para
dižnik 2,06 Ndin, paprika 1,40 
Ndin, ribe 7,35 Ndin, Jabolka 
2,75 Ndin, hruške 3,16 Ndin, 
pomaranče 5 Ndin, mandari
ne 7,50 Ndin, limone 5,55 N 
din, grozdje 3,75 Ndin, slive 
1,95 Ndin, breskve 3,28 Ndin, 
lubenice 1,05 Ndin — vse za
1 kg. Jajca so bila po 0,66 do
0,70 Ndin.

G OVORI ALOJZ LESAR, PO V E L JN IK  G A SIL SK E  ZV EZE

Požar grozi - denarja pa ni!
Ker za gasilstvo ni denarja, imajo le 4 gasilska društva sodobne brizgalne 
— Včasih 45 gasilskih društev, danes pa le 16 — V Kočevju je za mnogo 

milijard premoženja, vendar je še vedno slabo zavarovano

»V kočevski občini imejo 
delovne organizacije za okoli
29,5 m ilijard Sdin osnovnih 
sredstev, za gasilstvo, ki to 
premoženje varuje, pa ne 
prispevajo skoraj nič.

Tako imajo podjetja z iz
jemo Rudnika in LIK le roč
ne gasilske aparate. Ostalo

Alojz Lesar, poveljn ik  ob
činske gasilske zveze Ko

čevje
zaščito prepuščajo prosto
voljnim gasilskim društvom.

V občini pa je bilo lani 14 
požarov. Dvajsetkrat je gore
lo družbeno premoženje, 2- 
krat pa zasebno.

Pred vojno je bilo na ob 
moč ju  sedanje kočevske obči
ne 45 gasilskih društev, takoj 
po vojni 21, danes pa jih je 
le še 16, od tega dve indu
strijski (Rudnik LIK).

V vseh društvih je danes 
378 operativnih članov, ki pa

Beg podgan
Naliv je pred kratkim 

napodil kočevske podgane 
iz kanalov. Menda jih je 
prišlo največ na dan — 
našteli so jih kar 17 — pri 
drugi stolpnici v Kidriče
vi ulici.

Zbegane podgane so se 
ustrašile ceste in najprej 
zbežale proti Rinži, nato 
pa so se vrnile, premaga
le strah in prekoračile 
cesto. Občani, predvsem 
otroci, so uprizorili pravi 
podganji lov in jih nekaj 
pobili, ostale pa so se 
porazgubile nekje pri če
trti stolpnici in samopo
strežni trgovini.

nimajo potrebne delovne vne
me, ker jim  pri delu skoraj 
nihče ne pomaga. Izjeme so 
samo društva na skrajnem 
podeželju (Trava, Podpreska, 
Para, Predgirad, Struge) in 
na Rudniku.

Ker je za gasilstvo na raz
polago le malo denarja, po
nekod pa celo nič, so lahko 
samo 4 društva kupila sodob
ne brizgalne, vse ostale pa 
imajo skrajno dotrajale, v 
Predgradu pa celo samo roč
no brizgalno.

Občinska gasilska zveza 
je dobila letos od občinske 
dotacije, ki bo porabljena za 
vzdrževanje občinske gasil
ske zveze, za plačo šoferja, 
za stalno dežurno službo in 
za dotacijo gasilskim dru- 
društvom na podeželju (Pred- 
grad in Struge za prispevek 
k obnovi gasilskega doma in 
Livold za pomoč pri nakupu 
opreme).

Gasilsko društvo Kočevje 
je dobilo še 9 milijonov 
Sdin dotacije in 8 milijonov 
Sdin posojila za obnovo ga
silskega doma. Ta denar je 
prispevala medobčinska za
varovalnica Novo mesto. 2e 
za prvo fazo obnove doma, 
se pravi za ureditev garaž, 
pa tega denarja ni dovolj. 
Gasilcem manjka še okoli 7,5 
milijona Sdin za tlakovanje 
garaž, za električno napelja
vo, za ogrevalne naprave itd. 
Manjkajoči denar bodo sku
šali zbrati pri gospodarskih 
organizacijah.

Medobčinska zavarovalnica 
je konec preteklega leta dala 
tudi denar za nakup novega 
vozila TAM 2000, ki je nado
mestil dotrajani orodjarski 
voz iz leta 1952.

Vse kaže, da bodo v bodo
če delovne organizacije in 
občinska skupščina morale 
več napraviti na čim boljšo 
delo gasilske službe in hkra
ti tudi za zavarovanje pre
moženja.

V pripravi je namreč novi 
zakon o požarni varnosti, ki 
bo prenesel vse pristojnosti
v zvezi s požarno varnostjo 
(organizacija gasilske službe, 
preventivni pregledi, ukrepi 
za požarno varnost v dslov- 
nih organizacijah itd.) na ob
činske skupščine, ki bodo 
dolžne gasilstvo tudi financi-

DROBNE IZ KOČEVJA
■O B  ODHODU V JLA je odsek 

za narodno obrambo skupaj z mla
dino gimnazije priredil bodočim 
vojakom ples. Igral je domači 
ansambel ATOLI. V Domu telesne 
kulture se je zbralo precej mladi
ne, ki se je v vedrem razpolože
nju poslovila od sotovarlšev in jim 
zaželela srečno vrnitev. Prireditev, 
namenjena mladim fantom, ki od
hajajo v službo domovine, bo osta
la bodočim vojakom v lepem spo
minu. Pobudo velja iskreno po
zdraviti, organizatorji pa naj po
skrbijo Se za to, da na takšne ple
se ne bodo hodili učencd in učen
ke osnovne Sole, ki imajo za to 
Se dovolj časa!

■REGISTRACIJA MOPEDOV se
je začela te dni. NaS okoliš ima 
osnovno številko LJ—50, kateri sle
di registracijska Številka mopeda. 
Upamo, da b» odslej manj brez
obzirnih voženj mopedistov, zara
di vsakoletnih tehničnih pregledov 
svojih vozil pa bodo morali mo
pede v bodoče skrb ne J e vzdrževa
ti. Koristna posledica bo več reda 
v prom etu in manj nesreč)

■FILA TELISTI so imeli 17. sep
tembra prvi redni sestanek po po
čitnicah. Pogovorili so se o delu 
društva v zimski sezoni, o razsta
vah, o zamenjavi znamk In o sre
čanju z mladinskim krožkom.

■ 8  MINUT smo ImeU POLDNE 
16. septem bra v Kočevju. Najprej 
In res točno opoldne kot vedno je 
zatulila sirena TEKSTI LANE, 4 
minute zatem je odbilo poldne na

rati. Seveda skupščine ne bo
do imele dovolj denarja, za
to bodo morale dobiti denar 
pri delovnih organizacijah. 
Tako bodo končno gasilsko 
službo le vzdrževali tisti, ki 
imajo največ premoženja in 
ki torej gasilstvo najbolj po
trebujejo.«

Ivan Ožbolt-Očka
12. septembra smo v Beli

ci pokopali Ivana Ožbalta- 
Očko, znanega partizana iz 
Cabranske doline. Na pogrebu 
so se zbrali mnogi znanci in 
prijatelji, člani ZZB iz Slo
venske in hrvatske strani, da 
bi se poslednjič poslovili od 
tega priljubljenega partizan
skega borca.

Pokojni Ivan Ožbolt-Očka 
se je rodil pred 80 leti. Imel 
je 8 otrok, kruh pa je služil v 
slavonskih in romunskih go
zdovih, bil je dvakrat v Ame
riki, pozneje pa je delal kot 
gozdni delavec v Kolpski do
lini. V prvi svetovni vojni so

ga na vzhodni fronti zajeli 
Rusi in v ujetništvu se je se
znanil z idejami ruske revolu
cije. Iz ujetništva je pobegnil 
in se bolan vrnil domov v 
Belico. Ze leta 1941 je začel 
sodelovati z OF z vsemi člani 
svoje družine. Sinovi so mu 
odšli v partizane, Očka pa je 
delal doma na trenu. Ko so 
1942 Italijani požgali večino 
vasi in odvedli prebivalce v 
internacijo, je Očka pobegnil 
in odšel v partizane. Takrat 
je bil star 55 let. Okupator 
ie razpisal za njegovo glavo
50.000 lir nagrade in ga v od
sotnosti obsodil na smrt.

P. S.

cerkveni uri (na kateri kaže vsaka 
Številčnica svoj čas . . . ) .  6 minut 
za TEKSTILANO se je oglasila si
rena v INLESOVI žagi, nato pa po 
vrsti še vse ostale. Skratka: 8 mi
nut Je bilo v soboto v Kočevju 
poldne . . .

■M OTORNI VLAK Kočevje—Lju
bljana bo, kot zatrjujejo, začel 
spet voziti 1. oktobra. To bo za 
nekatere potnike, zlasti za starejše, 
ki se neradi gnetejo po avtobusih, 
zelo ugodno. V naših avtobusih je 
namreč zelo malo kulturnega od
nosa do starejših, do invalidov in 
m ater z otroki.

■  RAZPRODAJA TEKSTILNE
GA BLAGA s 30 do 50-odstomim 
popustom je bila 18. septembra 
v trgovini TKANINA v Kočevju. 
Po trgovinah je dandanes res do
volj blaga In prav razveseljivo je, 
da so tudi naši trgovci začeli va- 
blU k nakupu s popusti!

J
| SLOVENCI IZ TRSTA so v 
eljo obiskali Kočevje. Bilo jih 
Je za poln avtobus, med njimi pe 

veliko žena in mladine. Z občudo
vanjem so sl ogledali naše mesto 
ter obiskali zgodovinski Seškov 
dom in muzej. Istega dne popold
ne so se pripeljali na obisk v Ko
čevje člani delovnega kolektiva 
ELAN iz Begun) na Gorenjskem 
in mladinci is Kamnika.

■PO TN IK I SO OSTALI na po
staji In so morali čakati 1 uro do 
odhoda naslednjega avtobusa. To 
so Je zgodilo 10. septembra ob
18.15 v Kočevju, ko SAPOV avto
bus ni mogel vzeti vseh potnikov 
in jih  je ostalo 10 na postaji. Zna
no Je, da Je proga Kočovje -L jub 
ljana za SAP najdonosnejša, avto
busi pa so nemalokrat zelo natr
pani. Zgodi se, da peljejo po tej 
progi zelo majhni avtobusi ln zdaj 
smo doživeli Se to. da so potniki 
ostali. Kaj pravijo k temu pri 
SAP?

IND USTRIJSK O  GASILSKO DRUŠTVO kočevskega rudn ika rjavega prem oga je 
p redzadnjo  nedeljo  prevzelo in  k rs tilo  novo gasilsko brizgalno. S lavje je  opravil 
d irek to r ru d n ik a  F ranc K orelc in  izročil brizgalno v uporabo  dom ačim  gasilcem

(F oto : P rim c)

»Davek na 
malomarnost«
Občinska gasilska zve

za Kočevje je kupila film 
»Davek na malomarnost«, 
ki ga bo predvajala v de
lovnih organizacijah, pa 
tudi na podeželju. Film, 
ki je veljal 1500 novih di
narjev, je namenjen pre
ventivni vzgoji prebival
cev.

V septembru in oktob
ru  bodo zastopniki občin
ske gasilske zveze obiska
li vsa gasilska društva. 
Takrat bodo pregledali, 
kako gasilci vzdržujejo 
opremo in orodje, kako 
imajo urejeno pisarniško 
poslovanje in statistiko, 
preizkusili bodo znanje 
gaslicev itd.

Izdelan je pregled spomenikov
V občini Kočevje je doslej zabeleženih skupno 
105 kulturnih spomenikov, za njihovo vdrževa- 

nje pa pogosto ni denarja

na k r a t k o  opisanih 105 SP ° '  
menikov. Največ jih Je '-f 
ljudske revolucije (36) in et
nografskih (32), u m e t n o s t n ih  

je 19, arheoloških pa 18>
V »Pregledu« pa prav goto

vo niso našteti vsi kulturi 
spomeniki v občini. Pa & 
teh, ki so našteti, običajno 
nihče ne vzdržuje. ^

»Pregled« je izdelan na P°^ 
lagi spomeniške evidence 
leta 1966.

Pregled kulturnih spomeni
kov v Kočevski občini je 
pored kratkim izdelal Zavod 
za spomeniško varstvo Ljub
ljana.

Vsebina »Pregleda« je na
slednja: uvod, seznam in 
karta kulturnih spomenikov.

V »Pregledu« so spomeniki 
razdeljeni na umetnostne, 
etnografske, arheološke in 
spomenike iz ljudske revolu
cije. Skupno je naštetih in

Nekaj turističnih razglednic
Zanimivosti 
propadajo

V kočevski občini je pre
cej zgodovinskih zanimivosti 
in drugih kulturnih spomeni
kov, ki nihče ne skrbi zanje. 
O nekaterih (na primer cer
kvici v Ribjeku) smo že pi
sali. Pred dnevi pa smo zve
deli, da je ogrožena tudi cer- 
kvioa na Vidmu pri Mozlju. 
Njena streha že vrsto let pu
šča, zato je pred kratkim 
začel odpadati omet, pod 
njim p« so se prikazali deli
— fresk. Vsekakor bi bilo 
prav, da bi pristojni organi 
pregledali, ali cerkvica in 
freske res predstavljajo po
membno vrednost, in če Jo, 
naj bi cerkvico zaščitili.

Obnova »Potrošnika«
V teh dneh bo začel obnav

ljati Trgopromet svojo trgovi
no »Potrošnik« na Reški cesti
v Kočevju. Dela bo izvajalo 
stanovanjsko podjetje. Seda
nji prodajni prostori bodo 
spremenjeni v skladišča, no
vi prodajni prostori pa bodo
v dozidanem delu. Obnova, ki 
bo veljala okoli 26 milijonov 
Sdin, b#* hoitiana do spomla
di.

|  Turistično društvo Ko
čevje Je imelo v svoji proda
jalni spominkov do konca 
avgusta letos za 20 odstot
kov več prometa kot v istem 
obdobju lani. Letos je sicer 
morala prodajalna odvesti 
prvič tudi prometni davek, 
vendar zaradi tega cen niso 
zvišali. Nasprotno, nekate
rim nekurantnim spomin
kom so Jo celo znižali.

|  Turistično društvo je 
letos založilo preko 35.000 
razglednic, od tega 32.500 
barvnih, ki so bile tiskane v 
Italiji. To so doslej tudi naj
kvalitetnejše barvne razgled
nice o Kočevju.

■  Pri turističnem društvu 
so letos tujci zamenjali za 
nad 12.870 Ndin deviz. Me
njalca pri TD sodeluje z me- 
njalnioo v hotelu.

■  Tujci so letos zunanjo 
podobo Kočevja v glavnem 
pohvalili, izjema je bila le 
nesrečna Rtnža. Tudi v av
strijskem dnevniku »Kurir« 
Je bil v začetku julija daljši 
članek o Kočevju. Mesto je 
bilo v glavnem pohvaljeno, 
Rinža pa grajana.

■  Številni lovci iz Avstri
je, Zahodne Nemčije in Itali
je se že prijavljajo za jesen
ski lov na Kočevskem. Vse

kaže, da bo jeseni prišlo 
lov več gostov, kot jih Je P 
šlo ob začetku leta do kon 
avgusta.

■  Pri avtobusni P°s^ r̂  
Kočevju oziroma Ljudsrade 
stavraciji končno le S 
javno stranišče. Financira 
ga občinska skupščina 
podjetje SAP.

Mala maša ~ za 
suknjo vpraša
28 

proslavi
aprila letos Je „
vi 15-letnice 

Kočevje v hotelu 
eden izmed članov koie* 
tiva zamenjal plašč . 
čko). V veseli in r a g j g j  
družbi se pač r" a£fLr3t 
zgodi, ker pa je od 
preteklo že nekaj * faj. 
cev, upam, da so » f ro * , 
ne motnje« *e tu- 
Hkrati s tem Je min1 . 
di poletje in »novi« ^  
nik je zdaj že ^
zli, da Je odnesel P1®* lva! 
je velik za n jegova« 
Prosim ga, naj Pf [Ji0. 
tel Pugled po svojega- 
jega pa naj vrne JrU. 
ne potrebuje za



SLAVKO FELICIJAN JE RAZSTAVLJAL 
V RIBNICI

Amater: da ali ne?
Med letošnjim festivalom v 

Ribnici je od 3. do 10. sep
tembra razstavljal v dvorani 
delavske univerze domačin 
slikar - amater Slavko Felici
jan. v mali dvorani je raz
stavil devet olj, nekaj pokra
jin in tihožitij ter tri por
trete.

Se izpred vojne se ga spo- 
ntiajam, kako je doma na vr
tu v senci jablane nanašal na 
veliko platno bleščeče barve. 
Platno se je vedno bolj skri
l o ,  iz množice barv pa se 
je porajal obraz tragično 
unirlega graščaka Antona Ru- 
deža. To je  prvi bledi spomin 
°a slikarja Felicijana; Rude- 
tev portret, narejen po na
vadni sliki, visi v očetovi 
hiši.

Zadnja Felicijanova razsta
va je pokazala, da še vedno 

opustil barv in čopiča, od

Gostilno v Podklancu 
so preuredili

V Podklancu pri Sodražici 
50 te dni odprli na novo ure
jeno gostilno Mihelič. V gostil
ni je zdaj več prostora, tako 
^  se bodo turisti, ki priha- 
Jaj° gledat slap Kadica, pri 
letno počutili.

Izredno dobra letina
Na Slemenih je letos sadje 

f lo  dobro obrodilo. Jablane, 
hruške in slive se kar šibijo 
Pod težo sadežev. Dobra leti 
^  Pa je marsikateremu kme- 

Prinesla novo skrb. kakotu
Prodati sadje.

slike do slike pa lahko opa
zujemo njegovo rast in raz
voj. Enako dobro upodablja 
pokrajine, tihožitja ter ljudi, 
in vedno, kadar sem gledal 
njegove slike, sem si zastav
ljal vprašanje, če je Slavko 
res samo amater. Je in ni, 
sem si odgovarjal. Amater 
predvsem toliko, ker nima 
slikarske šole, sicer pa pri
sten, realističen (kaj pomeni 
ta izraz v času vedno manj 
razumljive in dostopne umet
nosti!) izpovedoval ec in pri
povedovalec čustev in zapa- 
žanj.

Letošnja razstava je poseb
no zanimiva predvsem zaradi 
portretov: lončarja Krenčka 
iz Dolenje vasi ob lončarskem 
kolovratu, lovca Klemenca in 
predvsem prvega ribniškega 
stoletnika Alojza Tomšiča. 
Kolikor je podoba lovca rah- 
hlo preobremenjena z neka
terimi barvami in lončar tu 
in tam stiliziran, je stoletnik 
Tomšič ves pristen, živ, en
kraten, skratka — originalen. 
2al je  Tomšič pred nekaj 
meseci umri, s Felicijanovo 
upodobitvijo pa bo vedno živ 
in prisoten. Za vedno je oh
ranjen njegov značilni obraz, 
vsaka gubica posebej, na 
stran pomaknjen klobuk in 
»plenkača« v ozadju, sekira, 
s katero si je  dolga desetlet
ja služil kruh.

Slavkove slike so vzbudile 
precejšnje zanimanje, poseb
no še pri gostih iz Italije, ki 
so nekatera dela tudi odku
pih. F. GRIVEC

ZADNJA SLIKARSKA RAZSTAVA je  b ila za R ibnico pom em ben k u ltu rn i dogodek, 
številni obiskovalci pa so bili h k ra ti tu d i zelo veseli razvo ja in  nap red k a  doma* 
čega slik ar ja -am ater ja  S lavka F elicijana. N a slik i eno izm ed razstav ljen ih  F elicija 

novih del: KOŠARE PLETEJO  (F oto : D rago M ohar)

P IO N IR JI V LO ŠK EM  POTOKU

Dela veliko, novega vedno dovolj!
Povedali so toliko lepega in zanimivega o svojem delu, pa tudi o načrtih, 
da jih je bilo veselje poslušati — Veliko pozornosti posvečajo oživljanju

tradicij NOB

Pred pionirskim prazni
kom, ki bo 29. septembra, 
sem obiskal te dni pionirje 
osemletke na Hribu v Lo
škem potoku. V razgovoru s

IZ  RAZGOVORA Z LO JZEM  ŠKU LJEM , PR E D SE D N IK O M  TD

Na Grmadi vedno več izletnikov
Turistično društvo Grmada- 
elike Poljane-Ortnek (tak 

naslov ima zato, da ne 
j zamere med temi naselji)
“,e letos končno le doseglo, 
r* Pot do turistične koče 
JL  adi popravljena. Ra- 

tega so letos prepleskali 
°°o, nakupili nekaj nove op- 

in uredili okolico.
. f ^ P  uspeh je dosegla tudi 

se^cija turističnega dru- 
S K lS 1 -ie 32- do 30. julija 
m , * ila v domu na Grmadi 
v r^  fotografij pod naslo

ni »Naš domači kraj«. 5 av- 
s,.JeY ie razstavilo okoli 80
li 7Ar^azslavo Je obiskalo oko- 
urii, ^ udi. Med razstavo so 
^Kazovah tudi barvne dia- 
noRt1Ve te^ krajev. Prizadev- 
bii ^rističn ih  delavcev je 

a lepo poplačana, saj je

ška točka. Z nje se obiskoval
cem odpre razgled od Dolenj
ske do Gorenjske. Do Grma
de pelje cesta. Od Ortneka je 
oddaljena le 4,5 km. Pri Ort
neku in v okolici si lahko og

ledajo izletniki več zanimivo
sti, razvaline ortneškega gra
du, staro gotsko cerkvico Sv. 
Jurija, stare kmečke hiše itd. 
Cene v domu na Grmadi niso 
višje kot v gostiščih v dolini.

člani odrednega štaba sem 
zvedel marsikaj zanimivega o 
njihovem delu.

V okviru jugoslovanskih pi
onirskih iger so lani prire
dili celo vrsto nastopov svo
jih krožkov in skupin. Tako 
so za republiško razstavo 
prispevali dve maketi — ko
zolec in najstarejšo hišo Lo
škega potoka in zemljevid nji
hovega šolskega okoliša, za 
kar so prejeli knjižno nagra
do. Imajo dva pevska zbo
ra: za cicibane in za pionir
je, ki nastopata na raznih 
domačih prireditvah.

K uspehom pa prispeva 
tudi podmladek Rdečega kri-

„URBAN" je bil vso sezono poln
Če ni bilo domačih gostov dovolj, so ga napolnili s tujci — V glavni sezoni 
je v njem letovalo 51 ribniških družin — Počitniška skupnost je v letih

obstoja dobro gospodarila

letne P°Piacana, ^  Je
w  . obiskalo Grmado precej 
ta etnikov kot prejšnja le-

irna vsako leto več 
ty 'j^lcev, zato so turistič
na * y c\ ** pripravili načrt 

iiritev doma. Po tem 
žiŠČ ' Pridobil dom 24 le-

(zdaj nima nobenega), 
sobo.Vilni ̂  f?0StInsko ---

Črt ,, Pa Je. kdaj bo na- 
(ienB̂ esnieeT1- ker TD nima 
Prav ih  h T? ristični delavci 
O  n 0 za g ra d n jo

"S * p r l '

ada je prijetna izletni-

Počitniški dom »Urban« v 
Novem gradu v Istri, ki ga 
je polovica last Počitniške 
skupnosti Ribnica (ostala po
lovica pa je od mariborskih 
delovnih organizacij), je bil 
letošnjo sezono vedno zase
den.

V predsezoni, se pravi v 
juniju, v delu dćma, ki pripa
da ribniški skupnosti, so le
tovali učenci osnovne šole 
Sodražica in Loški potok, ki 
so imeli v Novem gradu po
uk v naravi. 2al zaradi po
manjkanja denarja v domu 
niso letovali otroci iz Ribnice.

Julija in avgusta je letova
lo v domu 51 družin iz ribni
ške občine, ki so preživele 
na morju po 10 do 14 dni do
pusta. Razen njih je letovalo

v ribniškem delu »Urbana« 
tudi nekaj gostov iz Kočev
ja in Novega mesta ter iz 
Maribora.

Vsi gostje so pohvalili po-

Registracija 
mopedov

V Ribnici so registrirali 
mopede v ponedeljek, včeraj 
in danes, 29. septembra pa 
bo registracija za zamudnike.
V Sodražici bodo registrirali 
mopede 22. septembra, v Lo
škem potoku pa 27. septem
bra. Po tem datumu bodo 
vozniki, ki ne bodo imeli re
gistriranih mopedov, plačali 
kazen. Računajo, da je v rib
niški občini okoli 1500 mppe 
dov.

sobno hrano v »Urbanu«. Bila 
je res dobra, saj se je v do
mu hranilo precej ljudi, ki 
so preživljali dopust v vi
kendih in pod šotori.

Za letovanje v septembru 
ribniška počitniška skupnost 
ni dobila prijav, zato je svo
je prostore odstopila Mari
borčanom.

Počitniška skupnost Ribni
ca je začela svoje delo 1952. 
Takrat je komaj z 1,5 mili
jona S din uredila 6 sob v 
neki hiši v Piranu. V nadalj
njih letih je skupnost skrbno 
gospodarila in ima danes 
dom, ki je vreden 75 do 100 
milijonov Sdin.

ža, ki je obdaril vse nad 80 
let stare vaščane. Zbrali so več 
kot 200.000 S din za poplav- 
ljence v Prekmurju ter za 
pomoč Indiji. Za vse to so 
prejeli prehodno zastavico 
kot najboljši PRK v občini.

Posebno prizadevni so pri 
oživljanju partizanskih tradi
cij. Skrbe za spomenike NOB 
na Taboru, v Sodolu in Mrto 
lazu, bili šo na izletih v Jele 
novem žlebu, na Travni gori 
in na Griču pri znani parti 
zanski mami Ivančičevi, v Kr 
žatih so obiskali rojstno hi 
šo narodnega heroja Majde 
Sile, na obisku pri mnogih 
partizanskih družinah pa v 
razgovoru oživljajo dogodke 
iz vojnih dni.

Vsi loški pionirji se pri
pravljajo na svoj dan, na dan 
pionirjev, ko bodo imeli pi
onirsko konferenco, zvečer pa 
bodo zakurili pionirski kres 
in zapeli. Na prireditev bo
do povabili tudi borce, da 
jim bodo pripovedovali spo
mine iz dni narodnoosvobo
dilnega boja. Ob kresu bodo 
sprejeli program dela pionir
skega odreda v tem šolskem 
letu.

MARJAN TRATAR

Poglejte 
na 5. stran 
današnje 
številke!

i

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

"^EDALIš CE  »IVAN ZAJC« je  sodelovalo tud i na  V II. ribn iškem  festivalu, 
»Hasanaginico«. H valežni obiskovalci so napolnili letno  gledališče, gostje 

* Ueke pa  so poželi zasluženi aplavz (F oto : D rago M ohar)

■  KROMPIR JE  LETOS v rib
niški dolini zaradi suše slabo ob
rodil. Zato ljudje radi kupujejo 
krompir, ki ga pripeljejo v Rib
nico kmetje iz Dobropoljske do
line In ga prodajajo po 70 do 
80 Sdin kilogram.

■  V BLIŽINI ZASELKA Lepov- 
če v Ribnici je določen prostor 
za odlaganje smeti. Vendar tega 
nekatera podjetja in posamezniki 
ne vedo oziroma nočejo vedeti 
ter odlagajo smeti, kjer se ko
mu zljubi.

■  NA DVORIŠČU HISE ŠT. 78 
v Ribnici, v kateri imajo pro
store tudi občinska skupščina in 
politične organizacije, ima Ko
munalno podjetje apnenico in ve
lik kup smeti, ki res ne spadajo 
sem.

■  PODRUŽNICA ZAVODA za
socialno zavarovanje ima zdaj sa
mo dva uslužbenca, ki im ata ze
lo veliko dela. Podružnica je 
zgubila tudi nekatere pristojnosti.

■  GOZDARSKI DOM V RIBNI
CI je ostal tak, kot so ga pusti

li spomladi, ko so prenehali gra
diti. Stavba je v surovem stanju 
že dograjena, sa dokončanje pa 
je zmanjkalo denarja. Podoben 
primer je tudi z novo stavbo 
podjetja ELEKTRO.

■  RIBNIČANI NISO z m enja
vo lastništva gostinskih lokalov 
prav nič pridobili, ker so cene 
ostale nespremenjene. Izjema je 
le gostišče pri Ulčarju, ker so 
vse pijače cenejše kot v drugih 
gostilnah.

■  ČLANI RIBNIŠKE DRUŽINE 
iz Ribnice so pred kratkim  vlo
žili v potoka Ribnica in Obrh 
okoli 7.000 klenov in tako pove
čali ribji zarod.

Seja občinske 
skupščine

Petindvajsetega septembra 
bo seja občinske skupščine 
Ribnica. Na dnevnem redu 
bo: prispevki za les, ki ga je 
podrl vihar, razdelitev dota
cij krajevnim skupnostim, 
poročilo o gibanju gospodar
stva v prvem polletju letos, 
kmetijske in stanovanjsko-ko- 
munalne zadeve, poročilo od
bora za prisilno upravo v 
»Gradbeniku«, poročilo o obi
sku delegacije iz Arcevie, vo
litve in imenovanja ter pred
log soglasja k stopnji dopol
nilnega prispevka za zdrav
stvo in zavarovanje kmetov.

Zaradi suše 
veliko zanimanje 

za vodovod
Se nikoli ni bilo v žlebiču 

tolikšno zanimanje za vodo 
kot letos. Ker je suša močno 
prizadela prebivalce tega kra
ja, so ti sklenili, da bodo na
peljali vodovod iz starega za
jetja pod Gorenjimi Lazami, 
kjer je dobra in zdrava voda.

V Gorenjih Lazah imajo že 
dolgo vodovod, o katerem ve
do očanci povedati, da je spe
ljan po lesenih ceveh, ki so 
še danes v zemlji. Kako so 
tedanji vodovodni mojstri iz
vrtali luknje v drevesna de
bla, dolga tudi štiri metra, Se 
danes ni povsem jasno. Nekaj 
teh cevi bodo izkopali in da
li v ribniški muzej.

V. P.

Tudi Vel. Poljane 
bodo dobile vodo
Ortnečani so tokrat prehi

teli prebivalce Velikih Poljan 
in prej napeljali vodo v svo
je domove. Ker je vode ▼  
Ortneku veliko, so se prebi
valci obeh vasi dogovorili, 
da bodo potegnili vodo tudi 
do Velikih Poljan. Vodovod 
bo šel skozi ortneški vrt po 
stari poti na Velike Poljane. 
Tako bodo tudi prebivalci te
ga kraja preskrbljeni z zdra
vo in dobro vodo.

V. P.

Piranski upokojenci 
v Ribnici

V nedeljo, 3. septembra, so 
obiskali Ribnico upokojenci 
iz Pirana in si z zanimanjem 
ogledali mestne zanimivosti. 
Po muzeju jih je vodil tova
riš Janez Arko, ki jim  je  po
vedal tudi zgodovino suhoro
barske in lončarske obrti. 
Ogledali so si tudi razstavo 
domačega slikarja Slavka ter 
se pokrepčali s posebnostmi 
Albinove kuhinje v Ungarje- 
jevi gostilni. Piranski upoko
jenci so bili zelo zadovoljni 
z izletom in so povabili tova
riše iz Ribnice, naj tudi ti 
pridejo v Piran, kjer jim  bo
do pokazali svoje klubske 
prostore in počitniški dom.

V. P.

Postavili so sramo
tilni steber

Pred vhodom v ribniški 
grad so pred kratkim  posta
vili kamniti sramotilni steber. 
Stoji na štoru posekanega 
drevesa.

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem in 
zelenjavo naslednje malopro
dajne cene: krompir 0,90 N 
din, sveže zelje 1,20 Ndin, ki
slo zelje 2 Ndin, čebula 1,90 
Ndin, česen 5,20 Ndin, solata 
2,20 Ndin, paradižnik 2,10 N 
din, paprika 1,50 Ndin, jabol
ka 2,30 Ndin, hruške 2,30 N 
din, pomaranče 5,50 Ndin, 
mandarine 7,50 Ndin, limona 
5,40 Ndin, grozdje 3,40 Ndin, 
breskve 3,60 Ndin, lubenice 1 
Ndin — vse za 1 kg. Jajoa 
so bila po 0,56 Ndin.

REŠETO



Novost: 
dežurna služba
letošn je šolsko leto so na 

dragatuški osemletki začeli v 
prebeljenih prostorih, zato 
učenci še bolj pazijo na red 
in čistočo. Po zgledu drugih 
šol so uvedli tudi šolsko de
žurno službo. Vsak dan čaka 
pri vhodu eden od učencev, 
ki mora stranke vpisati v de
žurno knjigo in jih napotiti 
v pisarno da ne tavajo same 
po šoli.

Na šoli je letos 257 učen
cev v 9 oddelkih, učiteljev pa 
je 11. Ker so dobili dve novi 
učni moči, prosvetni delavci 
ne bodo več tako obremenje
ni s poukom. Tudi šolska ku
hinja je že začela poslovati. 
Zaenkrat je za malice prijav
ljenih le okoli 150 otrok, v 
zimskem času pa kot običaj
no pričakujejo še več prijav. 
Hrane niso podražili in jo 
dajejo še vedno po lanski ce
ni — 500 Sdin na mesec. Otro
ci iz socialno ogroženih in šte
vilnejših družin pa dobivajo 
malice brezplačno.

Aktivisti Rdečega 
križa na Mirni gori
Krajevnr organizacija Rde

čega križa v Dragatušu je 3. 
septembra priredila avtobus
ni izlet na Mimo goro. Udele
žili so se ga člani odbora in 
najbolj požrtvovalni člani or
ganizacije. Del stroškov za 
potovanje so prispevali sami, 
ostalo pa je kril RK ter se 
tako oddolžil najmarljivejšim 
sodelavcem za dolgoletno de
lo.

Udeleženci izleta so obiska
li najprej Dolenjske Toplice, 
nato pa so preživeli prijetno 
popoldne na Mimi gori.

Letos manj hmelja 
kot lani

Na črnomaljskem področju 
je bila letošnja hmeljeva ieti 
na za okoli 20 odstotkov slab
ša od lanske. Obiralci so na
brali okoli 10 ton »zelenega 
zlata«, kvaliteta pa je bila 
približno enaka kot v letu 
1966. Obiralcev je bilo dovolj 
in tudi vreme med obiranjem 
ni delalo težav.

Dragatušci 
na velesejmu ?

Krajevna organizacija SZDL 
v Dragatušu je na pobudo 
vaščanov organizirala eno
dnevni izlet na zagrebški ve
lesejem. 15. septembra se je 
zbralo že zgodaj zjutraj oko
li 30 vaščanov iz Dragatuša 
in sosednjih vasi ter se s po
sebnim avtobusom odpeljalo 
v Zagreb. Na velesejmu jih je 
zanimalo vse, najbolj pa 
kmetijski stroji, Ker marsi
kdo še nikoli ni bil v Zagre
bu, so si ogledali še mesto 
in živalski vrt, nazaj grede 
pa so se ustavili na Mokricah 
in na Otočcu. Z izletom so 
bili vsi udeleženci na moč 
zadovoljni in so hvaležni So
cialistični zvezi, da ga je 
omogočila.

M. B.

Semič: samo dva 
imata dovoljenje

V Semiču so uredili že pre
cej turističnih sob, vendar 
sta dobila le dva lastnika 
dovoljenje za oddajanje. Ka
že, da drugi še niso prosili 
za dovoljenje kakor tudi, da 
so si nekateri lastniki s tu
rističnim i krediti pomagali 
sezidati hiše, ne da bi odda
jali sobe. V kratkem  bodo 
kontrolirali porabo kreditov. 
Kdor posojila ni uporabil na 
mensko, ga bo m oral vrniti, 
marsikdo pa tudi kazni ne 
bo ušel. Letos v Semiču si
cer Se ni bilo večjega pov
praševanja po turističnih so
bah, drugače pa bi bilo, če 
bi imeli asfaltirano cesto.

' 'v - , , v - v*-j'*«

Finančni uspeh je manjši 
kot so računali

NOV TRANSFORMATOR V ČRNOMLJU. G radbeno p o d je tje  BEGRAD je  p red  
dnevi končalo zidavo razdelilne tran sfo rm a to rsk e  p o sta je  blizu Č rnom lja. M on
tažna dela oprem e še niso  končana, računajo  pa, d a  bo še p red  koncem  le ta  
p o sta ja  začela ob ratovati. T edaj se bodo napetostne  razm ere  v vsej Beli k ra jin i 
m očno izboljšale. Z adovoljni bodo lastn ik i razn ih  elek tričn ih  stro jev , uporabn ik i 
razsvetljave, predvsem  pa ne bo več to liko izpadov elek trične energije . (F oto : 
Ria B ačer)

Na v in iškem kopališču je 
bife odprt že od prvega ma
ja. Čeravno je bilo kopališče 
vse poletje dobro obiskano, 
posebno ob nedeljah, pa fi
nančni uspeh gostišča ni tak, 
kot so pričakovali. Kopalci so 
imeli večinama hrano s seboj, 
za pijačo pa so le malo za
pravili.

Letos tudi ni bilo v tujskih 
sobah toliko gostov kot lani, 
tco so bile sobe pogodbeno 
že vnaprej oddane. Med le
tošnjim poletjem je bilo, ra
zen nekaj dni v največji se
zoni, vselej mogoče dobiti 
prosto sobo.

Gostinsko podjetje Črno
melj, kamor spada tudi go
stišče na kopališču Vinica, bi 
moralo računati s tem, da se 
bodo tam tudi nadalje ustav
ljali predvsem prehodni gost
je Ali je bila letos reklama 
za Vinico dovolj učinkovita? 
Vsekakor bo tudi v tem po
gledu nujen korak naprej.

Preden pa bo do Vinice 
zgrajena cesta, ki je za uve
ljavitev viniškega turizma 
bolj pomembna, bo treba na 
kopališču le opraviti obljub
ljena dela. Letos so z buldo
žerjem že začeli delati otro
ško kopališče, vendar je 
zmanjkalo denarja, zato so 
dela začasno ustavili.

Poglejte 
na 5. stran 
današnje 
številke!
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VSAKO LETO SE PONAVLJA ISTA ZGODBA

Zakaj se Semičanom tako mudi?
Če bi bili vinogradi zaščiteni, bi kmetovalci čakali s trgatvijo, tako pa. . .

SPREJEMA 
IN ODDAJA 
VAŠE ŽELJE

Konfekcijsko blago in preproge na 8-me- 
sečno brezobrestno odplačilo nudi

O e l e t e k s f i l «  Č R N O M E L J

Občinska skupščina je po
stavila letos rok za trgatev 
24. september, vendar pa so 
začeli nekateri vinogradniki 
v Semiču trgati že 6 dni prej. 
Izgovarjajo se na nestalno 
vreme, na gnitje grozdja ter 
na tatove. Ti izgovori so de
loma upravičeni!

Vinogradnik dejansko nima 
nobene lastninske zaščite, za
to mu po vinogradu lahko 
šari, kdorkoli hoče. Malih ta-

ZA SADJE SLABŠE KVALITETE NI VEČ KUPCEV

tvin milica ne preganja, naj
več pa je prav takih. Tudi 
kokoši delajo v vinogradih 
veliko škodo. Včasih je mo
rala biti vsa perjad v času 
zorenja grozdja pod ključem, 
danes pa se kure svobodno 
sprehajajo in čofajo grozdje. 
Naj hujša nadlega za vinogra
de pa so avtobusi s turisti, 
ki se spravijo v vinograd in 
ga opustošijo.

Prav tako otroci ne ločuje
jo, kaj je tvoje in kaj moje. 
Naj slabši so glede tega otroci 
iz nekmečkih družin. Ti gre
do pri belem dnevu v vino

pa le ne bi smeli zanemariti 
slovesa semiškega vina. 2e 
leta 1734 je gosposka (pravna 
zgodovina Metlike, str. 124) 
gledala na to, da je bila kva
liteta vina dobra, ter določa
la rok trgatve. Zato ni nič 
čudnega, če se je pred prvo 
svetovno vojno dobilo semi- 
ško vino v najboljših dunaj
skih restavracijah, medtem 
ko ga danes niti v Semiču ni.

Roka trgatve bi se morali 
strogo držati in kršitelje ka
znovati, po drugi strani pa bi 
morali zaščititi lastninske 
pravice vinogradnikov. Zadnji

Z odkupom sadja kmetje niso zadovoljni, toda to je le ena plat zvona

Kmetovalcem ne gre v ra
čun, da je letos odkupna ce
na jabolk nižja, kot je bila 
lani, zlasti zato ne, ker se 
vsi belokranjski sadovnja
ki šibijo od sadja, vsak 
pa bi rad zaslužil. Ob ne-

sod dovolj, zato so zanje pri
pravljeni plačati le toliko in 
nič več, sicer jih po tej ce
ni lahko dobijo od drugod.

Kmetijska zadruga je hote
la kmetovalcem ustreči, zato 
je ponudila večje količine

gov vinograd, mu celo zabru-

v bodoče ne morejo pričako- * * • * “ .« «
. . . .  ■ .. ko ga nimamo!*

vati ugodnih kupčij s sadjem, Vse to so tehtrif razlogi, ki 
če niso pripravljeni lotiti se silijo vinogradnike v prezgod- 
sodobnega sadjarstva. j i jo  trgatev, po drugi stran:

grad in se nazobljejo po mili Čas bi bil, da bi ljudje prišli
volji, še več grozdja pa zme- do spoznanja, da storiš isti
Čejp po tleh. Ce gospodar prekršek, če greš v tuj vino-
kakega nepridiprava zaloti in grad, kot če bi segel v tuj
ga vpraša, zakaj je šel v nje- žep. Kar je delavcu plača, to

je kmetu pridelek. Ce bi 
predlagano dosegli, bi lahko 
semiško vino spet dobilo ve* 
ljavo, kakršrid jfe imelo ne-
koč.

FRANC DERGANC

godovanju, da je  cena niz- belokranjskih jabolk tudi to
ka in da tovarna BELSAD 
ne odkupi vseh razpoložlji
vih jabolk, pa ne bi smeli 
prezreti tudi težav, ki jih 
imata z odkupom predeloval-

varni FRUCTAL v Ajdovščini 
in drugam, toda nikjer jih ne 
marajo, ker imajo svojih do
volj.

In zakaj Belsad odkupuje
na industrija in kmetijska jabolka tudi na Hrvaškem, 
zadruga Črnomelj. kar domačini strašno zameri-

Zvedeli smo, da pri odku- jo? S hrvaške strani dovaža- 
pu ne gre za kak večji zaslu- jo jabolka v Belsad le s pod- 
žek zadruge, kot domnevajo ročja Zumberka in Ribnika, 
mnogi. Kmetijska zadruga Cr- od koder jih je tovarna do- 
nomelj je do nedavnega do- bivala vsa leta, tudi tedaj, ko 
stavljala jabolka v tovarno domačih ni bilo. Gre torej za 
Belsad po 27 S din kg. Pri poslovni odnos do stalnih 
odkupu so imeli le 2 Sdin strank, in ne za zapostavlja- 
zaslužka pri kilogramu, dosti- nje domačih jabolk. Pri tem 
krat pa je  bil zaslužek le na pa je treba upoštevati, da 
papirju, v resnici Je šlo za je predelava jabolk samo del 
izgubo. Odkupljena jabolka so Belsadove proizvodnje, 
v skladiščih zadruge čakala Ob koncu še to: proizva-
po več dni na obvestilo to
varne, da jih lahko pripelje
jo, medtem pa so velike ko
ličine zgnile. To je šlo v ško
do zadruge.

Od 12. septembra dalje pa 
je Belsad celo znižal odkup
no ceno za 3 S din pri kilo
gramu. Jabolk je namreč pov-

jalcl pozabljajo na dejstvo, 
da v pretežni meri nudijo le 
jabolka slabše kvalitete, za ka
tere je vedno manj povpraše
vanja. Roko na srce: sadov- 
no belokranjski kmetje tudi 
oskrbovani, zato ' je kvaliteta 
sadja temu primerna. Verjet- 
njaki so večinoma zelo slabo

ČRNOMALJSKI DROBIR
■ZAVOD ZA KULTURNO—PRO

SVETNO DEJAVNOST Je razpisal 
vpis v vedemo osemletko, toda 
doslej Se ni zbranih dovolj prijav. 
Vse interesente vabijo, naj se člm- 
prej priglasijo v pisarni zavoda v 
stavbi občinske skupSčine, II. nad
stropje, sobi St. 13.

■  NEPRIMERNO VEDENJE ne
katerih mladoletnikov pri kino 
predstavah v Črnomlju vzbuja ve
dno huJSe negodovanje pri ostalih 
obiskovalcih kina, zato bodo vse 
motilce javnih predstav prijavili 
sodniku za prekrške.

■  GOSTILNIČAR JANKO MU- 
LLER IZ LOKE obnavlja in Siri

m

svoj gostinski lokal, nazvan »Alba
nija«. Obnovitvena dela opravlja 
črnomaljsko gradbeno podjetje. Će 
bodo dela opravljena v pogodbe
nem roku, bo otvoritev prenovlje
ne gostilne že 10. oktobra.

■  SKUPSCINA OBČINE CUNO- 
M EU  je izdala odlok, da lahko 
pričnejo trgati grozdje v semiSkem 
koncu Sele 23. septembra, v osta
lih vinorodnih predelih pa 30. sep
tembra. Za področje PleSivice ve
lja dogovor med vinogradniki. Ker 
pa je zaradi obilnega dežja začelo 
grozdje gniti, so nekateri že zače
li trgati. K. W.

■  OBČINSKA KONFERENCA 
SZDL je skupno z Zavodom za kul- 
turno-prosvetno dejavnost sklenila 
organizirati natečaj za najboljše 
dramske, pevske in glasbene sku
pine v občini. Natečaj bo predvi
doma m aja prihodnjega leta, po
sebna komisija pa bo izbrala pet 
najboljših skupin in jih iH m em o 
nagradila. S tem nameravajo dose
či poživitev kulturnega življenja.

GRŠIĆEVA IZ RODIN JE SEDEMNAJSTIČ DALA KRI

Odločitev brez oklevanja
Preprosta ženska je postala krvodajalka v 

nenavadnih okoliščinah že med vojno

12. septembra se je na v Ljubljani operiran. Imel
novomeški transfuzijski je tum or v glavi. V bolniš-
postaji javila kot prosto- nici so zanj potrebovali
voljna krvodajalka Franči- kri, vendar moja ni bila
ška Gršič iz Rodin pri dobra. Iskala sem pomoč
Črnomlju. Deževni dan je po Ljubljani, in dobila ne-
izkoristila za opravke v kega študenta, ki je bil
Novem mestu, in ker ve, pripravljen pomagati. Bila
da morajo na črnomalj
skem področju do konca 
leta zbrati še 120 krvoda
jalcev, je kar sama šla v 
bolnišnico in se prijavila.

— Lahko, da bo ravno 
lepo vreme, ko bi me kas
neje iz Črnomlja poslali 
na oddajo krvi, kmalu pa 
bo trgatev. Danes si laže 
vzamem čas, zato sem šla,
— je povedala.

— Ali že dolgo sodeluje
te v krvodajalskih akci
jah?

— Prvič sem dala kri že 
med vojno. Bilo je za ne
kim grmom v Maverlenu.
Rekli so, da je priljubljeni 
komandant Stane Rozman 
ranjen in da zanj nujno 
potrebujejo kri. Tedaj sem 
se brez pomisleka odloči
la. Zavezali so mi oči, ta
ko da nisem nič videla, 
bolelo pa me ni dosti. Da
nes je odvzem krvi čisto 
drugačen. Kasneje sem, 
tudi še med vojno, v Ka
nižarici še enkrat dala kri 
za ranjence.

Po vojni pa sem se za F rančiška G ršič je  le-
udeležbo v vseh krvodajal- to s  dobila  diplom o za
skih akcijah odločila leta sodelovanje v krvoda-
1957. Moj 9-letnl sin Je bil ja lsk ih  akcijah .

sem mu tako hvaležna, 
ker mi je rešil sina, da 
sem tedaj sklenila vedno 
sodelovati v k r v o d a j a ls k ih  

akcijah. Obljubo držim- 
Danes sem že sedemnaj
stič dala kri.

— V kakšnih razmerah 
živite?

— Z eno besedo: v sla
bih! Imamo sicer 7 ha 
zemlje, a je od tega samo 
82 arov sposobnih za ob
delavo. Mož je bolan. Ve
dno bolj čuti posledice 
vojne. Odkar je bil °P®* 
riran na črevesju, pa stal
no boleha. Tudi sin do ne
davnega ni bil zrirav. Zdaj 
bi šel rad v službo, Pa .J® 
nikjer ne dobi. Vsi trij 
se mučimo na zemlji- Da 
bi lahko prehranili par vo
lov, moramo dve url * 
pol daleč voziti krmo. DO* 
ma še elektrike nimam 
in tudi dovozna cesta 
vas je zelo slaba. Nekat 
rim gre vse po maslu, j** 
pa nisem rojena pod sreč
no zvezdo. . .

— Ste za svojo Pož,rt,v,<£
valnost v k r v o d a j a l s k i h

akcijah že dobili kakš 
družbeno priznanje?

— Letos so mi dali di
plomo, — Je rekla.

Čeprav Gršičeva rnarna 
še ne pomisli ne na ’ 
da bi dajala kri »voljo 
družbenih priznanj, P® ^  
diplome vseeno 
In prav zares Je 
lahko ponosna!

vesela.
nanjo

»la
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2  nedeljske slovesnosti n a  
p rid e jo  n a  o d er

Pangartu — Prof. Jo ie Dolar poziva nagrajence, naj 
po diplome in priznanja (Foto: Ria Bačer)

Nagrajeni m pohvaljeni Metličani
Y nedeljo so na Pungartu 

Qt>biii nagrade diplome in 
Priznanja naslednji Metliča- 

Iti so najlepše uredili ok-
06 «  okolje svojih hiš.

Prvo nagrado — pismeno 
a»Plomo In po 25.000 S din 
p f  dobili Marica Omerzel s 
^ankarjeve ceste 18, ter An- 
**>• Petrič s CBE 73.

Dn^ 0 nagrado — diplomo
; ,.po 15.000 S din — sta pre-
W  J?1*!01 Čemugelj, CBE 63,
<st- , r*ca Zupanič, Partizanski trg 3.

t*5 r?t*> nagrado — diplomo
lO.ooo S din v gotovini 

v J ^ e j e le  Karolina Pezdirc z 
*«ogradniške ceste, Regina 

M . Vinogradniške 15 in 
Avguštin z Mestnega

bik»Smena PriznanJa P® J® d0' 
U„. 33 meščanov: Martina 

ovinac s Cankarjeve ceste 
skV Barič s Partizan-
s ^ a trga 15; Vida Barle 
m svobode 2; Terezija Ci-
J°žw anI’ Partizanski trg 11; 
9- Dular, Partizanski trg
th, ,/rlvla Flajšman, Mestni 
H iL f ' H*šnl svet CBE 85; 
«rvet CBE 80; Hišni
VinrwirE Hanzelj,
^  osradniška 27; Pavla Ivec,
JaklLJLevoluclJe l fl; Bariča 

» * CBE 39; Martina 
^  Mestni trg 24; Zvonka

^ l a š u j i e  

.  v BL!

Kavčič, Ulica na trg ' 3; Jul
ka Kobe, Vinogradniška 9; 
Marica Kočevar, Breg revolu
cije; Kolektiv blagovnice Me
tlika; Kolektiv hotela Bela 
krajina; Martina Kremesec, 
Stara cesta 9; Karlina Knap- 
felj, Mestni trg  5; Dragica 
Koželj, Vinogradniška 11; Ana 
Molek, Navratilova pot 17; 
Martina Okoren, CBE 61; Lov

ro Ribič, Breg revolucije 20; 
Jože Stezinar, Vinogradniška 
19; Alojzija Slobodnik, Parti
zanski trg 11; Vilma Sirko, 
Mestni trg 17; Martina fitefa* 
nič, CBE 34; družine Tancig, 
Mestni trg  2; Jože Tomc, Trg 
svobode 4; Marija Vergot, 
Navratilova 29; Lojzka Vrta* 
člč, CBE 17; Vinko Žvab, 
CBE 32.

Gor, dol, naokoli se vije 6 
km dolga pot od odcepa gor
janske asfaltne ceste do vasi 
Radoviča, kjer so se ljudje 
do nedavnega preživljali samo 
s kmetijstvom. 2e nekaj let 
pa skoro iz vsake hiše vsaj 
eden hodi v službo, bodisi v 
Metliko, na Suhor ali dru
gam. Tako imajo vaščani ne
kaj rednega zaslužka, popol
dne pa vsi skupaj kmetujejo.

Tudi p ri Žlogarjevih je  ta 
ko. Gospodar, 41-letni Jože, 
ima 5 ha aemlje, žena in hčer
ka pa delata v metliškem po
djetju KOMET. Ko sva se on- 
dan srečala sredi vasi, se mu 
je  mudilo na njivo, zato ni 
nič kaj voljan za pogovor se
del na klop pred Slodnikovo 
hišo.

Razgovoril se je šele tedaj, 
ko je beseda nanesla na ra- 
doviško črnino:

Stroj so ji prinesli v hišo
Ivanka Žugelj iz Gradca 47 je pred kratkim do
bila zastonj avtomatični šivalni stroj Mirna

IVANKA 2UGELJ Iz Gradca

Ko je šla pred kakim ted
nom 2ugljeva Ivanka iz gra- 
daške trgovine proti domu, 
so jo ustavili neznanci z av
tomobilom in vprašali za Pu
gljeve. Se pomislila ni, da bi 
lahko njo iskali, zato jih  je

napotila k soimenjakom na 
drugi konec vasi.

čez čas je na moč začude
na obstala, ko je  ob prihodu 
domov spet zagledala neznan
ce v domači kuhinji.

— Čestitamo vam — so de
jali. — Zadeli ste prvo nagra
do tovarne šivalnih sfero jev 
Mirna. Pripeljali smo vam 
avtomatičen šivalni stroj za 
nagrado.

— Presenečena sem obsta
la — je povedala tovarišica 
Ivanka — in kar nisem mogla 
verjeti, da je res, kar slišim. 
Pred mesecem dni sem ku
pila navaden šivalni stroj Mir
na, garancijski list pa poslala 
tovarni, toda z malo upanja 
na nagrado.

— Ali ste morda šivilja po 
poklicu?

— Delam v metliški tovar
ni KOMET kot čistilka nitk, 
šivati pa znam. In  tudi m a
ma zna Stroj sem si želela 
zato, da bom lahko sama ši
vala za 8-mesečno hčerko Mi
ri co, ki vsak dan kaj potre
buje.

— Ste že kdaj prej zadeli 
glavni dobitek?

— Kot otrok sem nekoč do
bila žogo, ko sem poslala kri
žanko Pionirskemu listu, si
cer pa se me je taka sreča 
ogibala

— Kaj boste z dvema Šival
nima strojema?

— Boljšega bom obdržala 
zase, navadnega pa namera
vam podariti sestri Milki, po
ročeni H ribar v Podbočju. 
Veliko uslug mi je naredila 
in zdaj je priložnost, da se ji 
oddolžim.

— Toča je naši vasi letos 
prizanesla, pridelek pa vse- 
•no ni dober, ker ga je vzela 
suša. Jaz sem se letos odločil 
za rigolanje vinogradov. Trta 
je bila marsikje stara že 70 
let, zato se nas je v vasi ka
kih 20 gospodarjev domenilo 
■a  obnovo. Računamo, da pet 
let ne bo pridelka, potem pa 
bomo brali črnino, da bo ve
selje.

— Ali vino lahko vsako leto 
spravite v denar?

— Doslej sem ga še zmeraj, 
kajti dobrega vina ni težko 
vnovčiti. Lanskega sem pro
dal v Ljubljano, nekemu pod
jetju. Kupci imajo posebno 
radi našo črnino, toda kadar 
sklepamo kupčije, se dogovo
rimo tako, da morajo vzeti 
poleg rdečega še nekaj belega 
vina, sicer ne prodamo. Vse
eno večina beline ostane do
ma in to sami spijemo.

Je v vaših sodih ostalo še 
kaj lanske kapljice?

— Nič. 2e poleti sem si iz 
vaške kleti izposodil 50 litrov. 
Se dobro, da imamo to klet! 
Tu si vsak vinogradnik lahko 
izposodi dobro pijačo, jeseni 
pa mora vrniti za en liter
1,5 litra. Klet je last gasilske
ga društva, navado, da jo 
skupno uporabljamo, pa smo 
obdržali še od naših očetov 
in dedov.

— Ali iz skupne kleti vsak 
sam toči?

Izgubili smo dva ključarja. 
Vsak ima svoj ključ, zida
nica pa ima tako ključavnico, 
da eden brez drugega ne mo
reta noter. Kadar nam točita, 
morata biti zraven oba, tako 
da ni prigovorov. Onadva vo
dita tudi evidenco, koliko je 
kdo vzel na posodo. Vaška zi
danica pa je tudi prijetno 
shajališče. Na Radoviči ni go
stilne, zato se Ob nedeljah 
popoldne zberemo pred skup-

Joie flogar s Radoviče Je 
pripovedoval •  življenj* 
v vasi tat letoSn# le tin i

no zidanico, spijemo kak ko
zarček, nato pa »politizira
mo«. TO je pravzaprav nafte 
edino razvedrilo.

— Ali ste se vinogradniki Se 
domenili, po čem boste pro
dajali letošnji pridelek?

— Za enkrat prodajamo vi
no na drobno po 400 Sdin li
ter, večje količine pa daje
mo tudi po 300 Sdin. Ce vas 
bodo jeseni kje spraševali za 
dobro vino, kar pošljite ga na 
Radovico. Se nobenemu ni bi
lo žal, da je pri nas kupili

MOPEDISTI, NE 
ZAMUDITE!
12. septembra so 

začeli v metliški ob
čini z registracijo mo
pedov, ki bo trajala 
vse do konca leta  
Mopedisti lahko opra
vijo svojo dolžnost 
vsak torek, četrtek In 
soboto v stavbi ob
činske skupščine.

meHiškteiTfednik

Nov lokal, namenjen turizmu
V soboto dopoldne so odprli turistično pisarno

Ena izmed nalog, ki si jih 
je zadalo 'turistično društvo 
v Metliki, je bila uresničena 
v soboto, 16. septembra. Na 
trgu so odprli lepo urejen 
lokal, turistično pisarno, ki 
je bila glede na nagel raz
voj turizma že močno po
trebna.

Novi lokal je ob 11. uri 
dopoldne svečano odprl pred
sednik občinske skupščine Pe
ter Vujčič, za stranke pa so 
začeli uradovati v ponede
ljek. Odslej bodo v turistič
nem biroju dajali vse osnov
ne informacije s področja tu
rizma, organizirali bodo izle
te, preskrbo gostov, prenoči
šča, izdajali lovne in ribolov
ne karte ter prodajali tu
ristične spominke.

čeprav je poletna turistič
na sezona že mimo, računajo, 
da bo imela uslužbenka biro
ja tudi jeseni dovolj dela. 
Tedaj, ko v sodih zakipi no
vo vino, je Bela krajina še 
posebno privlačna pokrajina 
in jo izletniki radi obisku- 1 
jejo.

Ob otvoritvi lokala so se 
predstavniki turističnega dru
štva toplo zahvalili za vso 
moralno in materialno pod
poro, ki so je bili deležni na 
občinski skupščini, še pose
bej pa so poudarili zasluge 
bivših in sedanjih predsedni
kov občinske skupščine Fran
ca Vrviščarja in Petra Vu j či
ča, dalje podpredsednika Sla
va Prevaljška ter direktorja 
poslovne enote MERCATOR
JA tov. Kobeta.

Na Grabrovcu imajo nov most
Leto dni so se vaščani Gra

brovca in okoliških naselij 
pritoževali zaradi podrtega 
mostu. Odkar je leseni most 
podrl neki tovamjak, ki je 
pretežak peljal čezenj, so mo
rali kmetje z vpregami voziti 
daleč naokrog.

Prizadevanja vaščanov je 
letos podprla še občinska 
skupščina Metlika in tako so 
minulo soboto odprli beton
ski most, ki dovoljuje obre
menitev do 15 ton.

Vaščani so za novi most sa
mi prispevali okoli 1,200.000 
starih dinarjev v denarju, 
materialu in delu, ostale stro
ške pa je krila občinska 
skupščina. Pri gradnji se je 
zelo izkazala gradbena sku
pina tovarne BETI, ki je v 
režiji občinske skupščine
opravila vsa dela v rekord
nem času in z mnogo manj
šimi stroški, kot so jih  pred
videvala gradbena podjetja. 
Vrednost novega mostu ceni
jo na okoli 5 milijonov Sdin.

Lea Slančeva 
nenadoma odšla 

od nas
Stara komaj šestintrideset 

let je 14. septembra po hudi 
bolezni v Metliki umrla Lea 
Slane, edina hčerka Jožeta 
Slanca, enega najstarejših 
komunistov v Beli Krajini. 
Ze kot otrok je morala pre
našati vse tegobe, ki so za
dele družino ilegalca. Vedno 
pa je bila svojemu očetu v 
pomoč in oporo.

Leta 1942 je s starši zapu
stila dom in odšla v gozdo
ve. Zima, mraz, sneg, vroči
na v dolgih pohodih, lakota in 
napori v otroških letih niso 
ostali brez posledic. Ko so 
pred leti Stančevi zgradili nov 
dom, se ga je Lea zelo vese
lila, toda njena sreča je bila 
kratka. Zadnje čase je vse
lej bolehala ter vse češče is
kala zdravniške pomoči.

Zdaj je odšla za vedno. Vsi, 
ki smo jo poznali, jo bomo 
ohranili v spominu tako, kakr
šna je bila: odkrita in po
štena, z globokim čutom za 
pravičnost in humane odno
se med ljudmi. R. F.

Vlagajte pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI

v Novem mestu 
ter pri njenih poslov
nih enotah v Krškem, 
Metliki in Trebnjeml

RADOVIŠKA CRNINA GRE VEDNO V DENAR

Še pet let bodo čakali na pridelek

SLOVESEN ZAKLJUČEK LETOŠNJIH TURISTIČNIH PRIZADEVANJ

Da bi ga šment, dež preklicani!
Nedeljska zaključna turistična prireditev v Metliki zaradi slabega vremena 

ni povsem uspela — Nagrade za najlepše okrašene hiše v mestu so pode
lili, popoldne pa je bila v Domu partizana zabavna prireditev, na kateri sta 

pela Irena Kohont in Nino Robič

Letošnje leto je bilo v Met- štvo in gostinsko podjetje or- Jože Dular. Napovedano je bi- 
liki zelo plodno, kar zadeva ganlzirala večjo turistično pri- lo, da bosta pevca Irena Ko- 
turistično dejavnost. Podvoje- reditev, ki bi se morala v ce- hont in Nino Robič takoj 
ni napori občinske skupšči- loti odvijati na Pungartu. nadaljevala program zabavnih 
ne in organizacij, zlasti pa 2al, zaradi dežja to ni bi- melodij, vendar se je prire- 
turističnega društva, za olep- lo mogoče, tako so na pro- ditev začela šele po kosilu, 
šavo mesta so med občani stem opravili le slovesnost ker so morali medtem vse 
n&leteli na ugoden odziv. Ko ob podelitvi nagrad za naj- potrebno pripraviti v Domu 
so pred začetkom turistične lepše okrašene hiše, medtem Partizana, 
sezone sklenili, da bo Metli- ko je bil zabavni del prire- Gostinsko podjetje se je na 
ka postala mesto cvetja, so ditve v Domu Partizana. prireditev dobro pripravilo,
se za akcijo ogreli vsi prebi- Krmežljavo vreme pa ni Računali so na številne goste 
valci mesta. K temu pa so preprečilo množici domačega od drugod, ki pa zaradi sla- 
Jih spodbudile še razpisane prebivalstva udeležbe na pri- bega vremena niso prišli, za- 
nagrade. Razen tega, da so reditvi. Ob 10. uri se je na to so gostinci tokrat spet po- 
imele posamezne delovne or- Pungartu zbralo veliko ljudi, vlekli kratko, 
ganizacije, turistična društva Nastopila je domača godba Ne glede na nevšečnosti pa 
^  občina precej izdatkov z na pihala, za njo pa so se je zaključni praznik grozdja 
več sto oleandri, ki so jih zvrstili govori ravnatelja in cvetja pokazal dobro vo- 
Poleti razmestili po vsem me- osnovne šole Ivana 2eleta in ljo organizatorjev, in če pri- 
®tu, so zasebniki še posebej predsednika občinske skupšči- reditev ni uspela tako, kot 
krasili okna in okolje hiš. ne Petra Vujčiča. V imenu tu- smo pričakovali, je bil naj-

Za konec vseh olepševalnih rističnega društva je nato po- več kriv dež. Skoda le, da 
Prizadevanj pa sta v nedeljo, sameznikom razdelil nagrade, na to možnost niso računali 

septembra, turistično dru- diplome in priznanja prof. že od vsega začetka.

Služba in kmetija sta dva vira dohodkov pri marsikateri hiši na Radoviči 
— Vas vsestransko napreduje, vendar je obdržala še nekatere navade 

svojih prednikov — Še danes imajo »sosesko zidanico«



Poglejte 
na 5. stran 
današnje 
številke!

Za 5 milijonov letovalo 373 otrok!
Na letovanje v prihodnjem letu in denar zanj je treba misliti že letos

Industrija na prvem 
mestu

V strukturi celotnega go
spodarstva novomeške obči
ne, prim erjano po ustvarje
nem celotnem dohodku, za
vzema prvo mesto industrija 
8 45,7 odst., kar je 0,7 odst. 
«eč kot lani v istem obdob
ja . Kmetijstvo predstavlja 7,5 
Odst. oziroma povečanje za 
Ofi odst., gozdarstvo 3,6 ozi- 
xoma zmanjšanje za 42 odst., 
gradbeništvo z 12,7 je pove
čalo svojo udeležbo za 1,4, 
promet s 5,5 je zmanjšal ude
ležbo za 0,1 odst., trgovina s 
BI,7 je zmanjšala udeležbo 

za 1 odst., gostinstvo za 2,0 je 
zmanjšalo za 04 odst., obrt s 
M  odst. je ostala na lanski 
savni, stanovanjsko-komunal- 
ma dejavnost pa je z 1,2 po
večala svojo udeležbo za 0,2 
odstotika. 

f
Ponovitev v Žužemberku

Ker je slabo vreme ponaga
jalo prireditvi na Loki, so 
žužemberški gasilci sklenili 
ponoviti vinsko trgatev še v 
nedeljo, 24. septembra. Zače
tek bo ob 14 uri. Za zabavo 
bo poskrbel priljubljeni Hen- 
čev trio, gasilci pa bodo iz
vedli mokre vaje.

V obm orsk ih  in  d rug ih  k ra jih  je  letovalo letos 
373 o tro k  iz novom eške občine. Za to  je  b ilo  p o rab 
ljeno nekaj m an j k o t 5 m ilijonov Sdiin. D enar so 
dale delovne organizacije , C enter za socialno delo, 
k rajevne -organizacije RK, občinski odbor RK, s ta rš i 
in  drugi. V nab ira ln i akciji so dobili 3,198.000 Sdin. 
P ri tem  delu  je  b il marljjiv zlasti Vid P in ta r, k ra 
jevni zdravnik  v D olenjskih Toplicah.

Občinski odbor RK v No
vem mesbu je na seji 8. sep
tembra ugodno ocenil organi
zacijo letošnjega letovanja 
otrok budi zato, ker so z do
brodelno akcijo dobili toliko 
denarja, da so lahko poslali 
v počitniške domove 140 
otrok več kot teini.

V razpravi so odborovi čla
ni omenili podjetja, ki so za 
otroke svojih zaposlenih po- 
kazala popolno razumevanje, 
s prispevki pa pomagala na 
letovanje tudi drugim otro
kom. Ta podjetja so: NOVO- 
TEKS (500.000 Sdin), KRKA 
(okoli 500.000 Sdin), UPORI,

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 

postaji: Ivan Gorenc in Florjan Kuplenik, člana kolektiva 
IN IS, Novo mesto; Drago Bučar, Mirko Ferbežar, Marjan 
Kmet, Slavko Kovačič in Peter Gimpelj, člani kolektiva Iskra, 
Novo mesto; Jože Šurla iz cestnega podjetja Novo mesto; 
Alojz Sašek, član kolektiva splošne bolnice Novo mesto; 
Aloj* Kristan, član kolektiva Novoteks, Novo mesto; Bograd 
Slanešič, Jože Čučnik, Anton Vidic, Ivana Kovač, Ivan Go
renc, Marjanca Bele, Jože Slak, Alojz Erbežnik, Jože Preše
ren, Ludvik Bartolj, Alojz Kraševec, Ivan Ivanušič, Anton 
Makovec, Alojz Ponikvar, Stanko Luzar in Rudi Miklavčič, 
člani kolektiva Elektro, Novo mesto; Anton Miklavčič in Ivan 
Turk, člana kolektiva IMV Novo mesto; Viktor Senica in 
Albert Mervar, člana kolektiva Gorjanci, Novo mesto; Jože 
2ura, član kolektiva Dolenjka, Novo mesto; Franc Volf, član 
kolektiva Litostroj, Ljubljana; Mirko Volf, član kolektiva 
Novoles, Straža; Franc Pungerčič, član kolektiva Dolenjski 
list. Novo mesto; Jože Bohte, Matija Rus, Stanko Medved, 
Marija Djukič, Vida Oberč, Dragica Pejanovič, Marta Mežnar
šič in Dora Obrekar, člani kolektiva medobčinske zavaroval
nice Novo mesto.

Šentjernej, (273.000 Sdin); 
83 otrok NOVOLESOVIH de
lavcev pa je letovalo na če- 
hoslovaškem. Opoczorili so, 
da bi tudi za letovanje v pri
hodnjem letu podobno zbira
li denar, da pa bi morali na 
to misliti že letos. Predlagali 
so, naj bi podjetja že pred 
zaključnimi računi pogledala, 
če bo kaj denarja za letova
nja. To bo občinskemu od
boru RK velika pomoč, ko 
bo v prihodnjem letu spet 
delal načrt letovanj in raču
nal, koliko otrok bo lahko 
razveselil za toliko in toliko 
denarja.

Občinski odbor RK je ob
ravnaval tudi prošnje prebi
valcev za pomoč v elemen
tarnih nezgodah, hkrati pa ga 
je zaskrbelo, koliko časa bo 
še reševal take prošnje, ker 
je v skladu za elementarne 
nezgode čedalje manj denar
ja in čedalje manj upanja na 
dotok.

ŠKODO SO O C E N IL I NA 10,5 M IL IJO N A

Toča uničila kakih 
100 ton jabolk 
v Šentjerneju

11. sep tem bra  popoldne je  toča  presenetila  p re 
bivalce Š m arja , Sel, V rbovcev, Brezovice, B rezij, 
Š en tje rn e ja  in  d rug ih  vasi v njegovi okolici, uničila 
sadovnjak  km etijske  zadruge v Brezovici in  hudo 
poškodovala vinograde in  po ljske  pridelke. O bčinska 
kom isija  si je  v m inulem  tednu  ogledala zem ljišča, 
koder je  toča  na jb o lj bila. šk o d e  še niso ocenili.

Najbolj je točo občutil sa
dovnjak kmetijske zadruge v 
Brezovici, kjer so letos pri
čakovali pridelek okoli 110 ton 
zelo kakovostnih jabolk. Le
dena zrna so tako hudo rani
la sadeže, da jih bodo lahko 
porabili le za predelavo. Lani 
je dal ta  sadovnjak večji iz
kupiček kot vsa odkupljena 
jabolka v novomeški občini, 
letos pa bo imela kmetijska 
zadruga 10 do 10,5 milijona 
Sdin izgube. Jabolka sicer ni
so propadla, vendar je njiho

va vrednost zaradi toče za 75 
'odstotkov manjša.

Oškodovani prebivalci so 
povedali, da se je toča usula 
povsem nepričakovano, tako 
rekoč iz enega oblaka, ki se 
je prizibal nad šentjem ejsko 
dolino. Niso si mislili, da bi 
jim mogel navaden oblak ta 
ko prerešetati pridelke vino
gradov in sadovnjakov. Ko 
Pa gosta, dolgotrajna in kot 
fižol debela ledena zrna le ni
so prer#;hala padati, so vedeli, 
da bo škoda večja od največ
je v zadnjih letih.

OSNOVNA ŠOLA »KATJA RUPENA«

Pod nenehnim metežem problemov
Letos 50 oddelkov s 1574 učenci — Dobra desetina učencev se vozi — 

V napoto je dijaška kuhinja — Kako je z vrtiljakom?

P rav k ar p riče to  novo šolsko leto  novom eški 
osnovni šoli »K atja Rupena« nd prineslo  om em be 
vrednih  sprem em b, zlasti ne razveseljivih. Metež 
problem ov je  spe t zasul šolo ko t vsako leto.

Spomin na železniški komite še živi
Na lepi slavnosti ob 25-letnici organiziranega delovanja Komunistične par
tije med novomeškimi železničarji so nekdanji borci železničarske brigade 

NOV ugotovili, da spomin na to brigado tone v pozabo

Letos obiskuje novomeško 
osnovno 1.574 učencev. Razpo
rejeni so v 50 oddelkih, pouk 
pa imajo spet eni dopoldne, 
drugi popoldne. 172 otrok se 
k pouku vozi iz Prečne, Kar- 
teljevega, Hudega in z Male
ga Slatnika. Sola nima zanje 
prostora, v katerem bi 
lahko čakali na avtobus in se 
učili; Tudi dodatne pomoči 
jim ne more dati, čeprav bi

jo učenci z največ slabimi 
ocenimi hudo potrebovali. 
Mnogi so prepričani, da bi 
težave vozečih se učencev 
ublažili, če bi jim  omogočili 
obiskovati pouk dopoldne. 
Tega pa m mogoče napraviti, 
ker je v posameznih odelkih 
premalo takih učencev, da bi 
jih dali v skupne razrede, 
vozijo pa se učenci od prve
ga do osmega razreda. Tega

»Kaj je delež štirinajste 
BNOB — železničarske v na
rodnoosvobodilni borbi po- 
tabljen? Kdaj se bo našlo 
pero, ki bo znalo prikazati 
delež te brigade? Hvala vsem 
tistim  fantom, dekletom, že
nam in možem, ki so v naj
težjih časih naše zgodovine 
umestno in predano, na kakr- 
Ien koli način sodelovali z 
dolenjskimi železničarji v bor
bi proti skupnemu sovražni- 
ftvAr je rekel prvi sekretar 
železniškega komiteja Jože 
Zagorc — Dolski na nedelj
skem partizanskem srečanju 
na Karlovcih.

Na Karlovcih pri Hmeljni- 
fcu je bilo preteklo nedeljo 
partizansko slavje, posveče
no 25-letnici ustanovitve že
lezniškega komiteja KP Novo 
mesto. Pred hišo, v kateri je 
bil ustanovljen komite, je 
rfjrane železničarje — bor- 
oe, sodelavce in občane po-

zgodovine na ta ali drugačen 
način borili proti okupatorju 
za nacionalno in socialno svo
bodo. »Imam prijetno dolž
nost, da se ob tej priložnosti 
iz vsega srca zahvalil vsem 
tistim, ki so v najtežjih ča
sih naše zgodovine zavestno 
in predano na kakršen koli 
način sodelovali z dolenjski
mi železničarji v borbi proti 
skupnemu sovražniku. Brez 
teh in takih sodelavcev naš 
boj ne bi bil uspešen. Zato 
še enkrat borbeni tovariški 
pozdrav in iskrena hvala!« 
je rekel Jože Zagorc.

Na mestu, kjer so v nede
ljo praznovali 25-letnico, je 
bil 15. septembra leta 1942 
po nalogu CK KPS ustanov
ljen železniški komite, ki je 
ob formiranju štel 22 članov 
in 16 kandidatov KP. Pouda
riti moramo, da ustanovi
tev komiteja sovpada v čas 
neposredno po roški ofenzi
vi, v kateri se je precej čla- 

■dravil Franc Hribernik, pred- nov Osvobodilne fronte in

problema šola ni mogla zado
voljivo rešiti niti s tako or
ganizacijo pouka, da obisku
jejo razredi pouk en teden 
dopoldne, en teden popoldne. 
Čeprav je spričo pomanjka
nja prostorov taka organiza
cija pouka nujna, ljudje niso 
povsem zadovoljni.

Šola si prizadeva »izriniti« 
dijaško kuhinjo, če se ji bo 
to posrečilo, bo pridobila 
prostor za vozeče se učence 
in mlečno kuhinjo. V mlečni 
kuhinji bi pripravljali tudi 
tople enolončnice. Letos se 
bodo malice podražile, ker 
kuhinja ne dobiva več med
narodne pomoči.

Letos poskuša šola s po
močjo prometnih organov 
razrešiti še en problem: ure
diti prehod učencev prek ze
lo prometne Ceste herojev. 
Nedavno je neki voznik pred 
šolo podrl dva učenca, na 
srečo hujših posledic ni bilo. 
Dogodek je spet opozoril šolo 
in prometne organe, da mo
rajo čimprej začrtati preho
de čez cesto, vzdolž ceste pa 
postaviti prometne znake.

G ostje in udeleženci partizanskega slav ja  v K arlovcih (Foto : S. D okl)
\vSK

■edrdk delavskega sveta Trans
portnega železniškega podjet
ja  Ljubljana. Pozdravil je na
rodnega heroja Jožeta Bor- 
itnarja, aktivnega sodelavca 
tedanjega komiteja, predstav
nike družbenopolitičnih or
ganizacij te r vse, ki so pri- 
fii na to partizansko slavje.

Nato je spregovoril prvi se
kretar komiteja Jože Zagorc 
— Dolski, ki je na kratko po
udaril prispevek železničar
jev, ki so ga imeli v pripra
vah revolucionarnega odpora 
Id kasneje v samem gibanju. 
Spomnil se je vseh železni
čarjev — boroev ter ostalih 
borcev železničarske brigade 
ter sodelavcev in jim  na tem 
mestu izrekel zahvalo. Pova
bil jih je k sodelovanju za 
Obiranje spominov, da bi tu
di ta brigada dobila končno 
svoj domicil.

V svojem govoru se je spom
nil železničarjev borcev, ki 
■o  se v najtežjih trenutkih 
aiovenske ki jugoslovanske

partijskih organizacij osipalo. 
Zato je ta dogodek toliko bolj 
pomemben, ker je v njem 
moralno priznanje vodstva za 
dotedanje sodelovanje dolenj
skih železničarjev v narod
noosvobodilni borbi.

Ob koncu je govornik spre
govoril o železničarski briga
di, o kateri se premalo sliši. 
Medtem ko stari partizani s 
ponosom poudarjajo svojo 
pripadnost, dolenjski železni
čarji sramežljivo molčimo in 
celo prikrivamo svoje sodelo
vanje v železničarski, čeprav 
sestav njenega osnovnega ka
dra nima primere v narod
noosvobodilni borbi.

Sd.

Varstveni oddelki 
tudi letos

Novomeška In šmihelska 
osnovna šola sta tudi letos 
odprli varstvene oddelke. V 
takem oddelku pri osnovni 
Soli »Katja Rupena« je v šol
skem letu 1907/68 okoli 110 
otrok, v Šmihelu pa 19.

DRAGO GREGORC

200 let DOLENJSKIH TOPLIC
Dolejnske Toplice za časa 

osvobodilne vojne
Po italijanski zasedbi je življenje 

v zdravilišču skoraj zamrlo, okupator 
pa si je na vse kriplje prizadeval, da 
bi vse postalo zopet normalno. Osvo
bodilna fronta je kmalu začela delovati 
tudi v Toplicah. V njih je bil že od 
Jeseni 1941 sedež podokrožnega odbora 
OP; od poletja 1942 dalje so bili že po 
vseh okoliških vaseh organizirani te 
renski odbori OP kot tudi narodna

netne zastrupitve vojaških mul. Vedno 
večja aktivnost partizanskih čet, ki so 
se zbirale zlasti v gozdovih Roga, je 
pripravila Italijane do tega, da so ma
ja 1942 zapustili Toplice, nakar so 
27. maja v vas vkorakali partizani. To
plice z okolico so postale osvobojeno 
ozemlje. Sicer se je italijanska posad
ka iz sosednje Straže večkrat vračala 
v Toplice, predvsem zato, da bi se vo
jaki kopali, vendar za trajno Toplic 
niso več zasedli.

Ob italijanski ofenzivi na Rog so
zaščita. Prebivalstvo se je zavedalo, da Toplice doživele nekaj zelo hudih dni.
vojne še ni konec, in Je po veliki ve
čini podpiralo partizanske borce. Spo
mladi 1942 je tudi v Toplicah postajalo 
italijanski vojski vedno bolj vroče. 
Kljub posadki in karabinjerjem  Je naj
prej prišlo do Italijanom silno zago-

Sovražnfki so po Toplicah gospodarili 
kot Turki. Plenili so po hišah, ki so 
jih prebivalci v strahu za življenje za
pustili, povsod pa so pobijali domačo 
perjad in praznili svinjake. Prebival
stvo Toplic in okoliških vasi Je s stra 

hom gledalo, kako so odrasle moške 
(pa tudi žene so bile vmes) odganjali 
v zapore in internacijo. 16. avgusta so 
v Vavti vasi postrelili 16 fantov in 
mož iz Podhoste. Vendar tudi po ofen
zivi Italijani niso več stalno ostali 
v Toplicah, in ko se Je bližala italijan
ska kapitulacija, so Toplice postale 
važna postaja za vse, ki so iz Ljublja
ne in drugih krajev preko Novega me
sta prihajali v partizane. Ves čas od 
poletja 1942 dalje pa so se v Toplicah 
dostikrat ustavljali partizanski bataljo
ni, ki so prihajali na kopanje v naše 
terme.

Po kapitulaciji Italije je bilo v To
plicah živahno kot še nikoli. Borci so 
prihajali od vseh strani; iz Ljubljane 
in drugih krajev je prihajalo zlasti 
veliko izobraženstva in kulturnih de-



V Žabji vasi zahteva
jo avtobusno posta

jališče
Prebivalci 2abje vasi in Ko

deljevega hriba zahtevajo, da 
bi jim uredili avtobusno po
stajališče, češ da je do so
sednjih postaj predaleč. Ko
misija si je že ogledala pri
meren kraj, zaradi pomanj
kanja denarja pa bodo to 
vprašanje urejevali v prihod
njem letu.

Izbira peči na olje
V novomeški prodajalni 

ELEKTROTEHNE imajo izbi
ro peči na olje. Kontaktove 
oljne peči (7500 kal.) imajo 
bele in rjave barve. Fenix 
peči (7500 kal.) imajo oele in 
so primerne za v kuhinje. 
Italijanske peči Queen (10.000 
kal.) so po 106.000 S din, olj
no peč EMO 5 pa lahko do
bite za 64.000 Sdin.

Prodajalna je dobro založe
na tudi z električnimi pečmi, 
kaloriferji, infra pečmi za 
kopalnice in električnimi ra
diatorji, ki se polnijo z vodo 
ali oljem.

NOVOMEŠKA KRAJEVNA SKUPNOST SE JE DOBRO UVELJAVILA

Njena „slaščica" je komunalna dejavnost
Organizatorica, svetovalka, plačnica mnogih javnih in drugih del

Polletn i n ač rt javnih  del je  novom eška k rajevna 
skupnost u resn ič ila  p resenetljivo  dobro , zato ji ne 
m ore nihče očitati d rem avosti ali nesposobnosti. Na
sp ro tno , m orali b i j i  če s tita ti za številne uspehe na 
razn ih  področjih ; tu  p a  bodi om enjeno, d a  so n a j
bo lj vidna kom unalna dela, k i jih  je  k rajevna skup
nost ali sam a p lačala ali pa  jih  je  organ izirala in 
b ila soplačnica.

Poročilo, ki ga je 13. sep
tembra obravnaval in ugod
no ocenil svet krajevne skup
nosti, navaja, kaj je krajev
na skupnost naredila, kje se 
je pojavljala, za kaj je skr
bela, kaj organizirala ali si 
zamislila. Toda čeprav je ob
širno in precej podrobno, se 
zdi preskopo, ker vsebuje 
vse premalo podatkov o tem 
in onem. Zakaj v poročilu so 
omenjena le večja dela, večje 
akcije, večji objekti, medtem

Parkirne ure: da ali ne?
V Novem mestu so že 

pred meseci uvedli par
kirne ure, se pravi, dolo
čili, koliko časa sme stati 
motorno vozilo na parki
rišču. Na podlagi občin
skega odloka so modre 
tablice z ustreznimi označ
bami postavili na Glav
nem in Novem trgu in 
drugih krajih. Vozniki so 
to novost sprva spoštova
li in se ravnali po pred
pisih, kasneje pa čedalje 
manj in naposled nič, saj 
jih za tak prekršek ni 
nihče kaznoval.

Povprašali smo, zakaj 
prekrškov nihče ne kaz
nuje. Odgovoril je inšpek
tor pri prometni milici v 
Novem mestu tov. Valen
tin Dobnikar:

»Znaki za omejitev, p a r 
k irn e g a  č a s a  so  b ili. p o 
s ta v lje n i n a  p o d la g i o b 
činskega odloka. Pričako* 
vali smo, da bo občinska 
skupščina poskrbela tudi

za izvajanje odloka. 2alje  
bilo v ta namen malo na
rejenega, saj niti blokov 
za pobiranje mandatnih 
kazni do danes še ni. V 
zadnjem času se je pove
čalo sodelovanje milice s 
pristojnimi službami v 
občinski upravi in kaže, 
da bo poslej boljši red. 
Nočem reči, da so milič
niki čakali samo na blo
ke in spodbude; spričo 
pomanjkanja miličnikov 
in obilice dela je bilo 
omenjen občinski odlok 
skoraj težko izvajati.«

Tov. Dobnikar je pri
pomnil, da je po njego
vem prepričanju v Novem 
mestu že kar preveč raz
nih znakov za omejitve v 
prometu. Dodal je, da bi 
morda zadostovalo, če bi 
imeli parkirne ure le v 
sezoni, zunaj: te in zlasti 
pozimi, ko se promet na 
novomeških ulicah občut
no zmanjša, pa bi jih lah
ko ukinili.

ko o vrsti drobnih in navi
dezno nepomembnih delih 
sploh ne piše.

Krajevna skupnost je zaje
la predvsem štiri glavna pod
ročja: zdravstvo in socialno 
skrbstvo, šolstvo, prosveto in 
kulturo ter komunalo.

Vprašanja s področja zdrav
stva in socialnega skrbstva je 
razreševala posebna komisija 
pri svetu krajevne skupnosti. 
Dnevni red komisije so na
vadno izpolnile razprave o 
prošnjah občanov za pomoč, 
o čistoči v mestu in vaseh, 
o nastanitvi Ciganov in dru
gih vprašanjih.

Šolstvo je bilo obravnavano 
na vseh sejah sveta, osrednjo 
pozornost pa so člani vselej 
posvetili zbiranju prispevkov 
za novo šolo in predlogom, 
kje naj bi ta šola stala. Do 
zdaj se je v skladu za novo 
šolo nabralo okoli 36 milijo
nov S din, čeprav se še ni 
posrečilo dobiti samopri
spevka od upokojencev in 
obljubljenih prispevkov od 
delovnih organizacij.

Na področju prosvete in

kulture se je krajevna skup
nost pojavljala kot svetoval
ka, pomočnica, organizatori-, 
ca, in če je bilo možno ob 
njenih skromnih sredstvih 
tudi soplačnica del in dejav
nosti.

Komunalna dejavnost je bi
la neke vrste »slaščica« za 
krajevno skupnost, kar doka
zuje tudi poročilo, ki je na 
ustreznem mestu precej iz
črpno. Na tem področju je 
krajevna skupnost organizi
rala dela za nove vodovode 
(Cegelnica, Šmihel), spodbu
jala k obnovi kanalizacije 
(Cvelbarjeva in Kosova ulica), 
pomagala pri obnovi in asfal
tiranju ulic in cest (Trdinova 
ulica, Društveni trg, Cvelbar
jeva ulica itd.), dala denar za 
popravilo vaških poti, gra
moz, dala popraviti škarpe in 
postaviti klopi v parkih, so
delovala pri urejevanju mest
nih parkirišč in uvedla čuvaj
sko službo. Pri neštetih de
lih so z denarjem pomagali 
občani, katerih nesebični pri
spevek je prikazan tudi v 
velikem številu prostovoljnih 
delovnih ur.

Polletno poročilo seveda ne 
omenja dejavnosti od julija 
do septembra; če bi ga, bi 
bil tudi tale sestavek bolj iz
črpen. Krajevna skupnost si 
prizadeva biti resnična sa
moupravna skupnost obča

nov, njeno delo pa potrjuje, 
da to tudi je. Je tudi ena naj
boljših v letošnji akciji »leto 
krajevnih skupnosti«.

Postrvi tudi na 
novomeškem trgu

Leta 1964 so na Dvoru zgra
dili ribogojnico, v kateri zdaj 
gojijo 276.000 kalifornijskih 
postrvi šarenk. Letno vložijo 
okoli 150.000 ribjih mladic, 
ki jih dobijo iz ribogojnice 
Bukovlje pri Frankolovem. V 
prvem polletju so prodali 
10.000 kg rib ali za 4,3 mili
jona S din, do konca leta pa 
jih bodo prodali za okoli 8,5 
milijona S din. Postrvi pro
dajajo po vsej Sloveniji in 
tudi na Hrvaško. Po Dolenj
ski razvažajo ribe s svojim 
tovornjakom.

Za dosedanja dela so pora
bili 80 milijonov S din. Ker 
ima Ribogojstvo Krka izred
no ugodno lego, bodo v pri
hodnjih letih zgradili še skla
dišča in nove ribnike, za kar 
bodo porabili 20 milijonov S 
din. Posojilo bi lahko dobili 
že lani, toda pogoji so bili 
zelo težki.

Od oktobra dalje bodo vsak 
ponedeljek in petek postrvi 
prodajali na drobno tudi na 
novomeški tržnici.

V službo le s posredovanjem zavoda
Če bodo delovne organizacije upoštevale priporočilo, bodo odpravljene 

mnoge pomanjkljivosti pri zaposlovanju

K er so se mnogi, ki so iskali delo neposredno je 65 odstotkov žensk, 
v delovnih organizacijah, p re j zaposlili ko t tis ti, ki Na seji skupščine skupno- 
so bili p rijav ljen i — nekateri tud i po več m esecev sti za zaposlovanje so sicer 
— p ri zavodu za zaposlovanje, je  skupščina skupno- sprejeli pomembno priporo- 
s ti za zaposlovanje 12. sep tem bra v Novem m estu  čil° glede nadaljnjega zapo- 
p riporočila  delovnim  organizacijam , naj dajo  delo slovanja na Dolenjskem, iz- 
n a jp re j tis tim  ljudem , ki jim  jih  bo poslal zavod. bolJšanje pa lahko pričaku- 
N a ta  način bi p rišli p re j do  k ru h a  tis ti, ki so ierno le> če delovne organiza- 

— ' cije priporočila ne bodo vr-

V Šmihelu ustregli vlakarjem
Pouk za vlakarje se začne pred sedmo in konča 

pred dvanajsto -  Težave s telovadnico

Med 524 učenci osnovne šo
le v Šmihelu pri Novem me
stu je 112 takih, ki se vozijo 
a vlakom. Zaradi njih se 
prične pouk že deset minut 
pred sedmo in se konča pred 
dvanajsto. Dopoldne hodijo 
v šolo le višji razredi, med
tem ko imajo nižji razredi 
pouk popoldne. Starši se s 
tako organizacijo pouka stri
njajo.

Učitelji in predmetni uči
telji so hudo zaposleni in

skoraj ne morejo dajati do
datne pomoči slabšim učen
cem. Učilnice so polne ves 
dan in tudi zaradi tega ne 
morejo organizirati dodatne
ga pouka, šola je v precej 
hudi zagati, ker nima svoje 
telovadnice. Za uporabo pro
stora v dijaškem domu pla
čuje veliko odškodnino. Mno
gi so prepričani, da bi z de
narjem, ki ga daje za najete 
prostore, šola sčasoma zgra
dila svojo telovadnico.

n a jd lje  brez dela.

Delovnim organizacijam so prijavljenih 1097 ljudi brez 
tudi priporočili, naj vse, ki dela. V avgustu je zavod do- 
iščejo delo mimo službe za bil delo za 426 ljudi, v tem 
zaposlovanje, napotijo na za- mesecu pa je delovna ob
vod, kateremu pa naj prav veznost prenehala 349 delav- 
tako sporočijo, koliko delav- cem. Podatki kažejo, da dobi 
cev nameravajo odpustiti. Na delo s posredovanjem le oko- 
seji so poudarili, da so te li 25 odstotkov brezposelnih, 
organizacije dolžne poskrbe- prijavljenih pri zavodu. Raz- 
ti, da bodo odpuščeni delav- veseljivo je, da je zavod na- 
ci dobili delo drugje. Pripom- šel delo skoraj za vse, ki so 
nili so, da zavod za zaposlo- končali to ali ono (predvsem 
vanje v Novem mestu nima srednjo) šolo, med drugim 
denarja in ne more pomaga- (s pomočjo občinske skupšči- 
ti vsem. ki izgubijo delo.. ne) tudi za 16 mladih učite-

Pri novomeškem zavodu je ljev. '
bilo v letošnjem prvem pol- Med prijavljenimi za zapo- 
letju prijavljeno skoraj dva- slitev je 52 odstotkov nekva- 
krat toliko brezposelnih kot lificiranih delavcev, starih do 
iani v enakem obdobju. Brez- 26 let. Okoli 600 ljudi, ki ča- 
poselnost se je tudi po letoš- kajo na delo, sploh nima do
njem juniju povečevala, tako hodkov za preživljanje. Med 
da je imel zavod v avgustu prijavljenimi brezposelnimi

gla v koš', kot se rado zgodi. 
Kaže pa, da brezposelnosti ne 
bomo zajezili le s priporočili, 
saj je problematika zaposlo
vanja zlasti v obdobju refor
me take narave, da bi jo mo
rali reševati v širšem obsegu 
in ne samo na poti zavod — 
podjetje.

Življenjski stroški -  
osebni dohodki

Življenjski stroški v občini 
Novo mesto so se v primer
javi s preteklim letom pove
ćah v celoti za 8,4 odst., oz. 
če primerjamo samo prvi pol
letji v letu 1966 in 1967, za 
8,7 odst. Ker so se v istem 
času povečali povprečni ose
bni dohodki za 17 odst., lah
ko postavimo trditev o pora
stu življenjske ravni zapo
slenih oz. njihovih družin.

Edini kovinar daleč 
naokoli

Ivan Hrastar, ključavničar
ski mojster iz Sušic, je pred 
pol leta odprl na Dvoru ko
vinarsko delavnico. To je 
edina delavnica te vrste od 
Soteske do Zagradca, zato ji 
dela ne manjka. Hrastar dela 
žlebove, kljuke, popravlja 
kmetijsko orodje, je vodovod
ni instalater in opravlja dru
ga kovinarska in ključavni
čarska dela.

Iz Žužemberka
■  POKOPALIŠČE bo lepo ure

jeno do dneva mrtvih. Krajevna 
skupnost je že zgradila orodjarno 
p n  mrtvašnici in vodnjak ter ure
dila sanitarije. Kmalu bodo pre
uredili še mrtvašnico, stezice pa 
posuli s peskom. Tako bo tudi na 
žužemberškem pokopališču zavla
dal red, ki ga doslej ni bilo, zla
sti glede odlaganja plevela, suhih 
vencev in druge navlake.

■  POTI NA CVIBELJ so ureje
ne. Krajevna skupnost bo poskr
bela tudi za ureditev okolja pri 
veličastnem spomeniku na Cviblju. 
Počistili in uredili so poti k spo
meniku, prihodnje leto pa je v 
načrtu zasaditev okolice spomeni
ka z okrasnim drevjem. M. S.

Še o slavnostni seji 
v Dol. Toplicah

Na slavnostni seji sveta 
zdravilišča v Dolenjskih Topli
cah, o kateri smo poročali v 
prejšnji številki, so dobili 
priznanje za požrtvovalno de
lo v zdravilišču člani kolekti
va: šefinja kuhinje barija
Gimpelj, zidar Jože Janko, fi
nančna knjigovodkinja Ana 
Kenda, glavna natakarica 
Marija Vohar, gospodar eko
nomije Stane Novinec, glavna 
perica Pepca šenica, glavna 
sobarica Ana Perpar in vodja 
splošnega sektorja Karlo Ob
lak. Osemdnevni brezplačni 
penzion so dobili stalni gost
je zdravilišča: Matija Wahter 
iz Novega mesta, iz Ljubljane 
pa: Brane Kovač, Josip Gar- 
zarolli in Ljudmila Erzin. Ne
katera imena so bila zaradi 
naglice pri poročanju objav
ljena napačno, zato jih zdaj 
popravljamo. Prizadete prosi
mo, da nam oprostijo.

UREDNIŠTVO

Novomeška kronuca

'avcev, ki so se nastanili tudi po oko 
liških vaseh. Tako so se gledališki 
delavci nastanili na Riglju, v Podhosti 
so se zbirali javni in znanstveni delav
ci itd. V okoliških vaseh so se na
stanili razni oddelki upravne komisije, 
Iz Novega mesta in od drugod pa so 
noč in dan vozili v roške gozdove obi
len vojaški plen. Na topliškem trgu je 
bila 12. septembra 1943 ustanovljena 
Levstikova brigada. Dan kasneje so 
Novo mesto prvič bombardirali Nem
ci in še tisto noč se je začela iz No
vega mesta seliti partizanska bolnišni
ca, ki se je nastanila v zdravilišču. 
Ko je bilo Novo mesto v začetku 
oktobra drugič bombardirano, se je 
bolnišnica preselila v Novi tabor pod 
Crmošnjicami.

Ves september in v dobri polovici 
oktobra je bilo v Toplicah več prire
ditev in partizanskih mitingov. Vedno 
Pogosteje pa so tudi Toplice in okoli
co preletavala nemška letala, ki so 
večkrat obstreljevala posamezne kraje 
ali skupine ljudi. Ob vdoru Nemcev 
v Novo mesto 21. oktobra je v Toplice 
Pribežalo veliko Novomeščanov, pa tu

di v Toplicah se je začelo veliko izse
ljevanje, predvsem partizanskih sku
pin, skladišč itd. 2e naslednji dan so 
Nemci bombardirali Toplice, kar se je 
drugega dne spet ponovilo. 27. oktobra 
so Nemci vdrli v Toplice in nekaj dni 
so nemški vojaki tudi s tanki prodi
rali skozi Toplice na Rog.

Po končani nemški ofenzivi so To
plice spet postale osvobojeno ozemlje. 
Sem so v letu 1944 nekajkrat vdrli do
mobranci in Nemci iz Novega mesta, 
vsled česar so Toplice večkrat močno 
trpele.

Hude dni so Toplice doživele že 
čisto na pragu svobode. Nemci in do
mobranci so se hoteli polastiti Roga, 
zato je na njem in okoli vasi pod njim 
prišlo do hudih bojev zlasti v drugi 
polovici aprila. V začetku maja pa se 
je sovražnik pod pritiskom jugoslo
vanske armade umaknil in 3. maja so 
bile Toplice dokončno svobodne.

Dolenjske Toplice 
po osvoboditvi

Po osvoboditvi je dolenjsko zsdravi- 
šče prešlo v državno last in je zdaj

pravo ljudsko kopališče ter zdravilišče, 
ki je namenjeno v prvi vrsti vsem 
delovnim ljudem, da si s kopanjem in 
z zdravilnimi termami pozdravijo na
dležni revmatizem. Zdravilišče je od
prto vse leto, pa tudi pozimi, saj ima 
centralno kurjavo z ustrezno toploto 
v vseh prostorih kopališkega doma, 
tako da se pacientom ni treba bati 
prehlada.

Tudi za invalide je bila ponovno 
zgrajena moderna stavba, v kateri so 
se zdravili vse do zadnjih l e t . . .

V Dolenjskih Toplicah zdravijo 
predvsem revmatizem sklepov ter mi
šic vseh vrst, protin in čezmerno de
belost, bolezni živčnega sistema, razna 
vnetja živcev, ženske bolezni, splošno 
oslabelost in druge bolezni oz. odstra- 
njajo posledice prestanih bolezni. 
V splošnem traja enkratno zdravljenje 
21 dni rednega kopanja, zlasti pa pri
poročajo bolnikom, da kopanje pono
vijo.

(Konec prihodnjič)

■  AVTOMAT Z ŽVEČILNIMI
kroglicami je MERCATORJEVA 
prodajalna na Glavnem trgu uma
knila z ulice in ga namestila na 
enem izmed njenih pultov. Dokler 
je bil avtomat zunaj, so našli v 
njem vsega več kot 20-dinarskih ko
vancev. Sladokusci so avtomat več
krat pokvarili. V prodajalni pra
vijo, da sicer prodajo manj žve
čilnih kroglic, odkar je avtomat 
notri, vendar se jim ni treba bati, 
da bi sladokusci izvabljali sladke 
kroglice iz avtomata s čim drugim 
kot s kovanci.

■  O TEM, KJE NAJ STOJI 
nova šola, se bodo med drugim 
pogovarjali v prostorih železniške 
postaje jutri popoldne na seji br- 
šlinske organizacije SZDL.

■H IŠ N I SVET V BLOKU 5c na 
Trdinovi ulici je sklenil urediti za
nemarjeno okolico bloka in porav
nati stare račune za elektriko, vo
do in odvoz smetd. Stanovalci bo
do morali kar globoko poseči v 
žep, v prihodnje pa bodo pristoj
bine v rokih plačevali, za kar bo 
poskrbelo novo izvoljeno vodstvo 
hišnega sveta.

■N A  MESTNIH NJIVAH so se 
pred kratkim nekateri stanovalci 
stolpičev skupno z mladino spet 
izkazali s prostovoljnim delom, ki 
ga drugje skoro ne poznajo več. 
Stanovanjsko podjetje je dostavi

lo več kubdkov peska, stanovalci 
pa so ga sami razvozili in razme
tali po cestišču.

■N O V I 35—STANOVANJSKI
BLOK so začeli pred nedavnim 
graditi v naselju Nad mlini. Inve
stitor je SGP PIONIR Novo me
sto, ki gradi novo veliko stano
vanjsko stavbo deloma s predpla
čili kupcev posameznih stanovanj. 
Upamo lahko da bo hkrr/i z grad
njami stanovanj, ki so predvidene 
v naselju Nad mlini, dobilo to si
cer lepo naselje svoje komunalne 
naprave, zlasti pa urejeno dovoz
no cesto, ki jo zdaj stanovalci ze
lo pogrešajo!

■TR2NICA je bila tudi v pone
deljek prav dobro založena. Melan
cane so prodajali po 200 Sdin kg, 
paradižnike po 160 Sdin, solato po 
300 Sdin, kumare po 100 Sdin, pa
priko po 160 Sdin, čebulo po 200 
Sdin, fižol po 300 Sdin. Jajca so 
šla v denar po 75 din, grozdje po 
300 Sdin, breskve po 300 Sdin in 
slive po 180 Sdin. Na nepokritem 
<71u tržnice, pod kostanji, pa je 
iz tedna v teden več stojnic s kon
fekcijo, pleteninami in okraski.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
rodile so: Francka Štepec s K urir
ske poti 6 — Brigito, Milica Ja
kopin iz naselja Majde Sile 4 — 
deklico, Anica Udovič iz Trubar-

vsTgV,
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Pogovor z zdravnikom
NOGOMET

Nogometaši nič uspeha
Nedeljska nogometna srečanja niso bila uspešna za naše pred

stavnike. Nogometaši Novega m esta so brez večjega odpora podpisali 
predajo pred boljšimi Ljubljančani. Poraz 3:0 ne obeta nič dobrega, 
verjetno bo potrebno v bodoče vložiti več truda in požrtvovalnosti. 
— Belokranjci so bili poraženi v Sežani. Domači Tabor je zabeležil 
pomembno zmago, zlasti po slabem začetku v prvem delu tekme.

Novo mesto : Ilirija 
(Ljubljana) 0:3

V prvenstvein nogometni tekmi 
{flovenske conske lige Je Ilirija  iz 
Ljubljane pred 300 igralci v ne
deljo v Novem mestu premagala 
rinrnuA« nogometaše z rezultatom 
!fcO. Ilirija  je v nedeljskem sre
čanju prikazala izredno igro ter 
Je tehnično in taktično nadigrala 
domačine. Ce hočejo Novomešča- 
Dl ostati t  ligi, bodo morali tre
n irati in  igrati po taktičnih tre
nerjevih zamislih.

V predigri ao mladinci Novega 
m esta izgubili srečanje •  sovrst
niki iz Ljubljane z rezultatom 
«1 . J. M.

NK Brežice -  Partizan 
(Krško) 1:3

Čeprav so brežiški nogometaši 
izgubili nekaj najboljših igralcev, 
vseno nadaljujejo s tekmovanjem 
T celjski nogometni podzvezi. — 
V tretjem  kolu so se pomerili do
m a s  ekipo Partizana is Krškega. 
Mokro igrišče je onemogočalo le
po igro, vendar so se domačini 
prej znašli in  povedli s  1:0. To 
Je bil tudi rezultat polčasa. V 
drugem polčasu pa so Jih gost
je nadigrali in zmagali s 3:1.

Senovo : Vojnik 3:2
Igrišče Rudarja, gledalcev okoli 

300, sodnik Romih iz Celja. Enaj
sterica Senovega Je ▼  nedeljo za
služeno premagala goste iz Voj
nika. Vojnik Je že v drugi m inu
ti  dosegel gol in s tem presenetil 
domače igralce. Za tem  zadet
kom so Senovčani zaigrali hitreje 
In i  večjim poletom, tako da je 
Brezovšek izenačil že v 15. m i
nuti. V 36. minuti Je prodorni 
Gaser povišal na 2:1, nakar so 
Senovčani še močneje napadali 
In Gaser je v 70. minuti dosegel 
9e en gol Po tretjem  golu so 
Senovčani popustili in dovolili 
gostom, da so dosegli še en za
detek. Pri domačinih so bili naj
boljši Gaser, Brezo všek m šibila.

J. KODELJA

Mirna : Medvode 5:3
Nogometaši Mirne, ki letos p r

tič  tekmujejo ▼  ligi, so v nede
ljo , 17. septembra, zaigrali zelo 
dobro in na blatnem in težkem 
terenu z izredno igro zasluženo 
premagali moštvo Medvod.

—jm

Tabor : Bela krajina 3:1
Nogometaši Bele krajine so na 

igrišču Tabora v Sežani izgubili 
tekmo z ekipo Tabora z rezul
tatom  3:1 (0:1). Igralci Črnom
lja  so v prvem polčasu kljub 
premoči domačinov povedli za
radi avtogola Bajiča. V drugem, 
selo razburljivem polčasu Črno
maljci niso imeli sreče, saj žoga 
nikakor ni hotela ▼  gol. Po izena
čenju, ki ga je dosegel Trebeč II,

so domačini zaigrali še boljše. 
V 84. minuti je sodnik za do
mače dosodil enajstmetrovko, ker 
je nekdo izmed gostov igral z ro
ko v svojem kazenskem prosto
ru. Ukmar n .  je dosegel gol, 
kasneje pa so domačini zabili 
še enega. Zaradi tega poraza so 
Črnomaljci zdrknili za 7. mesto 
v SCDL — zahodna skupina.

A. LATERNER
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ŠPORTNE NOVICE:

Prosveta najboljša 
tudi v atletiki

Na šestih delavskih športnih 
igrah v atletiki, ki so bile na 
Senovem, je nastopilo 150 tekmo
valcev (7 moških in 2 ženski eki
pi) is krške občine. Končni vrstni 
red: Prosveta 8610 točk, rudnik 
Senovo 8303, Agrokombinat 7354, 
Celuloza 7127, E lektrarna 6702, 
Kovinarska 5114 in občinska skup
ščina 4796 točk.

R. K.

Zdravko Slak drugi 
v državi

Državnega prvenstva za mlajše 
mladince v atletiki, ki je bilo v 
soboto in nedeljo v Novi Gorici, 
se je udeležil tudi Novomeščan 
Zdravko Slak, član AK Novo me
sto. Slak Je na tem pomembnem 
tekmovanju zabeležil lep uspeh, 
ko je v troskoku preskočil 13,18 m. 
Manj uspešen je bil na višini, 
kjer je preskočil samo 175 cm in 
zasedel četno mesto. Vsi trije 
skakalci pred njim  so preskočili 
178 cm. Jap

Penko zmagovalec
Brzotum irja za september, ki 

je bil odigran v novih prostorih 
šahovskega kluba na Dilančevi 1, 
se je udeležilo dvanajst igralcev. 
Zmagal je m ojstrski kandidat 
Igor Penko

Vrstni red: Penko 9,5, Škerlj 9, 
Stokanovič 7, Picek 7, Adamič 7, 
Avsec 7, Ščap 6, Vene 5,5, Hrova
tič 5, Poredoš 2, Cujnik 1, Kri
stan 0.

V petek, 21. septembra, bo v 
novih prostorih šahovskega dru
štva turnir brezkategomikov.

Jap

ROKOMET

Brežičanom čestitke!
V zadnjem kolu so rokometaši Brežic osvojili ves izkupiček. 

Minski so doma z lahkoto premagali Pirančane, ki so tako našim 
predstavnikom oddali ves izkupiček. Pred tedni so jih  namreč po
nudil tudi Ribničani. Dekleta so na tujem  igrišču pobrale obe točki 
Hrastničankam. Za nameček so jih premagale z 11 goli razlike. Rib
ničani so doma izgubili s  bivšim zveznim ligašem Celjem. Hrabrost 
in borbenost nista mogla nadoknaditi izkušenj in tehnike boljših 
gostov. V ljubljanski conski rokometni ligi so Novomeščani krepko 
odpravili Križe. Ostala srečanja v tej ligi so se končala, kot smo 
pričakovali.

Steklar -  Brežice 
5:16 (2:8)

Brežičanke so se v nedeljo t 
Hrastniku pomerile z novincem 
v republiški rokometni ligi. Go
stje so bile tehnično in kondicij
sko mnogo boljše. Ko ne bi 
igrale z moško žogo, bi bil re
zultat lahko še mnogo višji.

Za Brežice so igrale: Božičnik, 
Bužančič 6. Molan 2, Mišič 5, 
Engel 1, Slak, Kolar 1, Zorko 
In Stegenšek 1.

Krško : Hrastnik 22:13
V zelo lepi in razgibani tekmi 

so domači rokometaši zasluženo 
premagali dobre in borbene na
sprotnike iz Hrastnika. Gostje, ki 
so imeli poškodovanega najboljše
ga igralca Kralja, so se uspešno 
upirali razigranim domačinom sa
mo v prvem polčasu. Sodnik Sim
čič iz Brežic je tekmo odlično 
vodil. Krško je nastopilo v po
stavi: Levičar, Kovačič, Arh, Ko
man (2), Humar (1), Jelen (2), 
R. Iskra (9), Slamnik (4), šulc 
(4), škobm e in S. Iskra.

S. I

Ribnica : Celje 13:18
Na domačem igrišču Ribničani 

niso mogli ukaniti odličnih go
stov iz Celja. Celjani, ki so pre
teklo leto igrali v zvezni ligi, 
se niso dali presenetiti: domače 
so premagali z 19:13. Ribnica je 
nastopila v postavi: Kersnič, Vu- 
čemilovič, Mikulin (1), A. Mate
lič, Češarek (1), Joras, S. Ker
snič, L. Ponikvar (7), P. Poni
kvar (1), Bavdek (3) in Mikulin 
( 1).

Novo mesto -  Križe 
16:9

V nedeljo sta se na rokomet
nem igrišču na Loki v prvenstve
ni tekmi pomerili ekipi Novega 
mesta l a  Križ. Domači rokome
taši so igrali mnogo bolje m  so 
dosegali zelo lepe zadetke. Pri do
mačih sta se izkazala vratar Per
ko, ki je obranil dva penala, ta 
Lozar s šestimi zadetki.

Novo mesto: Perko, Globokar 1, 
Bele, Seničar, Jaklič 3, Jožef, 
šetina 2, Lozar 6, Gantar, Pel
ko 4.

Križe: Ahčin, Ješe 1, Jazbec P. 
4, Jazbec J., Teran 1, Perne 1, 
Ribnikar, Hladnik 1, Mali 1, Si
tar.

Tekmo je pred 50 gled?2ci do
bro vodil Mavrič iz Ljubljane. Na
slednjo tekmo bodo Novomeščani 
igrali v Šentvidu. Jap

Novo vodstvo rokomet
ne sekcije brežiškega 

Partizana
Na zadnji seji rokometne sek

cije so imeli eno samo točko 
dnevnega reda, namreč kadrovsko 
okrepitev tega marljivega kolek
tiva. Dekleta in fantje so za 
predsednika soglasno izvolili Le
opolda Avšiča, ki bo hkrati vodil 
moško člansko ekipo, podpredsed
nik pa bo Rudi Požar. V nadzornem 
odboru so poleg predsednika E r
vina Blaževiča še Mimica Avsec 
in igralec Slavko Bosina. Zensko 
ekipo bo vodil inž. arh. Ciril Zu
pančič, tehnični pa bo predavate
ljica telesne kulture M arjanca Ve
ble. Blagajničarka je Majda Reb- 
selj, trener vseh treh ekip bo 
Darko Šetinc, medtem ko bo pio
nirsko ekipo vadil Polde Rovan. 
Zdravstveni referent je dr. Mišo 
Culafič, člani odbora pa so še 
Viktor Kolar. Ernest Jankovič, 
Rudi Pavlič, Vlasta Mišič in 
Drago Conič. Ta bo skrbel tudi 
za opremo.

Če bo brežiškim rokometašem 
uspelo dobiti še razsvetljavo ra  
igrišču, se rokometu pod novim, 
skrbno izbranim vodstvom, obe
tajo še boljša časi

Brežice -  Piran 11:6
Domačini so v nedeljo prika

zali eno svojih boljših iger, svoj 
dan pa je imel tudi trener in 
igralec Darko Šetinc. Igrišče je 
bilo mokro, vendar so se doma
čini na njem mnogo bolj znašli 
in so z dobro consko obrambo 
povsem onemogočili piranske 
strelce. Gostje so sicer povedli 
z 2:0, toda Brežičanl so v pol
času vodili in v drugem polčasu 
vodstvo še povečali.

Za Brežice so igrali: Berglez. 
Rovan, Šetinc 6, Kukavica, Avsec, 
Bosina 3, Jurišič 1, Novak, Sva- 
žič, Pavlič, Mars.

Kai pa tokrat?
V drugi slovenski odbojkarski 

ligi se bodo pomerili v nedeljo, 
24. septembra: Kočevje z Bo
hinjem in Šenčur s Trebnjem.
V republiški moški rokometni ligi 
se bosta srečala »Drava« z Ribni
co, Celje pa z Brežicami, v žen 
ski rokometni ligi imajo Brežl- 
čanke v gosteh igraike Branika
V ljubljanski conski rokome'.n' 
ligi so naslednja srečanji; Kr
melj : Krško, Šentvid : Novo 
mesto in Hrastnik Grosuplje

Najboljši odpotovali 
v Dubrovnik

V petek popoldne, 15. septem
bra, so odpotovali iz Krškega na 
zagrebško letališče trije plavalci 
Celulozarja: Franc Čargo, Tone Bi
zjak in Ljubo Potočnik, z njimi 
pa je šel tudi trener Niko Zibert. 
Plavalci Celulozarja so odšli na 
državno prvenstvo posameznikov 
v Dubrovnik. O njihovem nastopu 
bomo še poročali. v. n.

ODGOVARJA FRANC M OLJK, P R E D SE D N IK  O B Č IN SK E  ZV EZE 
ZA T E L E S N O  KULTURO O B Č IN E  ČRN OM ELJ

Pomagajmo, dokler je še čas!
Ocenite na kratko trenut

no stanje ▼  telesni vzgoji 
v vaši občini: kvaliteto
športa, problem kadrov, 
kako Je z objekti, kako 
dosegate morebitno mno
žičnost ▼  telesni vzgoji itd.

Občinska zveza aa telesno 
kulturo Črnomelj sl Je priza
devala, da bi telesnovzgojna 
dejavnost čimbolj zaživela, za
vedajoč se, da je naša belo
kranjska mladina zelo nadar 
jena in sposobna doseči veli
ke uspehe. To so dokazali že 
v predvojnih časih motoristi, 
boksarji, smučarji, atleti, oro 
dni telovadci, kakor tudi po
vojne generacije v atletiki, ro
kometu, saj so osvojile celo 
republiška, državna in balkan
ska prvenstva.

ObZTK si Je prizadevala us
tvariti čim boljše materialne 
ta kadrovske pogoje ter orga
nizacijske oblike dela ▼  vseh 
panogah telesne kulture. Zato 
Je ObZTK organizirala vrsto 
tekmovanj, nastopov, pohodov, 
Štafet, izletov v občinskem me
rilu, kvalitetnim ekipam ta 
posameznikom Je omogočala 
nastope na okrajnih, republi
ških in zveznih tekmovanjih. 
Namen teh nastopov in tekmo
vanj Je bil pritegniti večje 
število nastopajočih, predvsem 
pa mladine, v naše organiza
cije, kajti zlasti za mladega 
človeka je potrebno, da tek
muje ter meri svojo moč 
spretnost, izurjenost, brzino 
ta  odločnost.

PREGLED DEJAVNOSTI 
DRUŠTEV IN OSNOVNIH 
ORGANIZACIJ

Leta 1963 je bilo zajetih v 
12 organizacijah 1495 članov.

Ce pa pogledamo stanje v le
tu  1967, dobimo tole sliko: 
Partizan Semič — 60 članov. 
Partizan Črnomelj samo vod
stvo, SD Črnomelj — 60 čla
nov (rokomet, šah), NK Bela 
krajina 40 članov, Strelska 
družina 300 članov. S telesno 
kulturo po organizacijah se

ukvarja še okoli 500 članov. 
Mnogo ugodnejšo sliko pa ka
že udeležba v delavskih šport
nih igrah, ki jih  organizira ob
činski sindikalni svet s stro 
kovno pomočjo članov ObZTK. 
Glede na že rečeno Je obžalo
vanja vredno dejstvo, da ima
mo na območju občine le dve 
društvi Partizan, a Še tl dve 
se borita z materialnimi, fi
nančnimi ta kadrovskimi pro
blemi. TVD Partizan Semič 
ima sicer urejen telovadni dom 
ta telovadišče na prostem, ni
ma pa dovolj telovadnega oro
dja, še manj pa strokovnega 
kadra in finančnih sredstev za 
vzdrževanje objektov ta izva
janje osnovnega programa. 
Kljub težavam društvo vsako 
leto redno prireja društveni 
nastop ter prebivalcem Semiča 
nudi vsaj en dan prijetnega 
razvedrila na prostem. TVD 
Partizan Črnomelj je brez do
ma ta telovadnice, to pa Je 
glavno, kar ovira delo v dru
štvu.

Nogometni klub Bela K raji
na je v zadnjih letih dosegel 
lepe uspehe kljub finančnim 
in kadrovskim težavam.

Po številu članstva Je naj
močnejše zastopan strelski 
šport, ker ne potrebuje mno
go sredstev. Strelske družine 
tekmujejo ob vseh praznikih. 
SD Črnomelj vključuje šah, 
atletiko, rokomet. Delo v dru
štvu Je zaradi pomanjkanja ka
drov zelo zaskrbljujoče.

Kakor sem omenil, so de
lavske športne igre že dobile 
svoje mesto, to pa zato, ker 
tekmovanje financirajo delav
ni kolektivi. V letih 1964, 1965, 
1966 in 1967 je bilo vključenih 
ta Je tekmovalo nad 1000 tek

movalcev ta tekmovalk v na
slednjih panogah: nogometu,
odbojki, streljanju, smučanju, 
kolesarjenju, namiznem tenisu 
ta šahu.

Kaj bi bilo treba nare
diti, da se stanje telesne 
vzgoje v občini izboljša?

Za organizacijo ta  izvajanje 
programa telesne vzgoje na šo
lah imamo kadre na gimnaziji 
in osnovni šoli Črnomelj. Na 
teh šolah so zaposleni en pro
fesor ter dva učitelja za teles
no vzgojo. To je hkrati ves 
strokovni kader za telesno 
vzgojo v šolah. Problem stro
kovnega kadra v drugih orga
nizacijah je še bolj pereč. 
Najbolj nas tare nerešeno 
vprašanje v občinski zvezd; če 
hi imeli pri ObZTK strokovno 
poklicno moč za organiziranje 
celotnega dela, za občinska te
kmovanja in za različne teča
je za izobraževanje kadrov, bi 
telesna kultura v naši občini 
še hitreje zaživela. Zato bo 
nujno treba zagotoviti (dokler 
Je še čas!) potrebna sredstva 
ta dobiti ustrezno pomoč. Be
lokranjska mladina si želi 
predvsem robrih vodnikov, ki 
bi organizirali tekmovanja v 
občinskem merilu v okviru li
gaških tekmovanf med delovni
mi kolektivi.

Zanima nas, koliko fi
nančnih sredstev ste dobi
li oz. namenili telesni vzgo
ji? Ali ste se morda odlo
čili za prioriteto določenih 
športnih panog?

Letos je imela ObZTK Črno
melj na voljo za vso dejav
nost 900.000 Sdin, lani pa 2 
m ilijona Sdin. številka sama 
pove, kaj lahko pričakujemo v 
teles no vzgojni dejavnosti. S 
temi sredstvi financiramo tek
movalni šport. Prioritetne li
ste športnih panog nimamo. 
Letos podpiramo predvsem NK 
Bela krajina, ker je samo no
gomet zares kvaliteten in sode
luje v conski slovenski ligi. V 
ObZTK ta v organizacijah ni
mamo nobenega plačanega tre
nerja.

VODENICA
O vodenici govorimo takrat, kadar v tkiva priteka 

vlaga ali pa se tam nabira. Vzrok za to je, ker ni mogoče 
posrkati vlage nazaj v žile lasnice ali pa pronica iz lasnic 
preveč vode. Čimbolj je  tkivo rahlo, lažje se tam nabere 
voda. Mlada tkiva so sploh bolj sočna, stara pa uvela. 
Saj pravijo nekateri, da je staranje nezmožnost tkiv, da 
bi ohranila vodo v sebi. Tako ima dojenček približno 75 
odstotkov vode, starec pa le 50 odstotkov ali še m a n j .

Voda pa se seveda lahko nabira tudi v telesnih vo
tlinah in ne samo v tkivih. Take votline so: medrebrje, 
osrčnik, trebušna votlina, votlina v glavi in druge manjše.

Vodenica je lahko splošna, po vsem telesu, ali pa le 
krajevna, zajame posamezen del telesa ali organ. Vsak 
vodenični del je otečen, nabrekel, napet, bled, tog, na 
pritisk se vda in se vdolbina, ko smo pritisk popustili, 
le počasi spet izgladi.

Vodenica, ki nastane, če je oslabljeno srce, je splošna 
in v spodnjih delih telesa najbolj vidna. Zato opazimo 
pri srčnem bolniku najprej zatekanje nog, in sicer proti 
večeru, ko so mu čevlji kar tesni, včasih mu koža »visi« 
čez robove čevljev. Pozneje začno otekati gležnji in ote
klina leze navzgor. Kmalu se začne nabirati voda tudi v 
trebušni votlini in drugih votlinah. Tak bolnik se mora 
sbrogo držati zdravnikovih navodil in jemati ustrezna 
zdravila ter uporabljati dietno prehrano.

Ce gre za vnetje ledvic, se pojavi vodenica prav tako 
po vsem telesu, vendar najprej opazimo nabrekle veke 
in tkivo okrog oči, ponavadi že zjutraj. Tudi pri tej bo
lezni je uboganje zdravnika, točna uporaba zdravil, ne
slane diete in čim manj tekočin nujna potreba.

Vodenica lahko nastane tudi zaradi stradanja, zaradi 
visoke starosti, pa tudi zaradi okvar ravnovesja žlez z 
notranjim izločanjem.

Krajevna vodenica zajame ohromel del telesa, nastane 
na mestu in v bližini mesta pika mrčesa, nastane zaradi 
preobčutljivostne reakcije telesa na določene snovi, vzrok 
je lahko vnetje, operacija in drugo.

Naj bo že vzrok splošne ali krajevne vodenice kakršen 
koli, potrebno je, da bolnik obišče zdravnika, ki bo edini 
lahko presodil, za kaj gre, in ustrezno ukrepal. Čakanje 
doma, češ saj bo že prešlo, ni umestno, ker je včasih za
mujen čas za zdravljenje težko ujeti in so posledice resne.

Dr. BOZO OBLAK

ODBOJKA

Drugoligaši uspešni
Nedeljska odbojkarska srečanja so bila uspešna za naša drugo- 

ligaša Trebnje in Kočevje. Zabeležila sta pomembni zmagi. Nas
protno pa so odbojkarji Novega mesta podlegli odlični ekipi Ljub
ljane z rezultatom 3 : 0. Ekipi iz Trebnjega in Kočevja nas razve
seljujeta z ugodnimi športnimi dosežki, za kar nas Novomeščani 
vsako nedeljo prikrajšajo.

Trebnje -  Jelšane 3:2
Z disciplinirano in požrtvovalno 

igro na razmočenem igrišču so 
trebanjski odbojkarji v nedeljo 
pred sto domačimi gledalci pre
magali ekipo Jelšan, ki jim  je 
bila že od nekdaj hud nasprotnik. 
Izid srečanja je bil 3:2 v korist 
Trebnjega (14:16, 15:10, 15:5, 9:15 
ta 15:7). Za domačine so tokrat 
nastopili: J. Pavlin, J. Mišmaš, I. 
Slak, J. Mrvar, D. Pandža ta P. 
Štor. Vsi igralci so se zagrizeno 
borili; posebno navdušenje so pri 
gledalcih zbudili Jože Mišmaš z 
igro v polju, I. Slak, J. Pavlin 
ter P. š to r  pa z Igro na mreži.

Novo mesto -  Ljubljana 
0:3

V četrtek sta se na odbojkar
skem igrišču na Loki v prvenstve
ni tekmi slovenske odbojkarske 
lige pomerili ekipi Novega mesta 
in Ljubljane. Igra je bila neza
nimiva, ker so domači odbojkarji 
igrali slabo. V tretjem  setu bi do
mači lahko zmagali, saj so vodili 
s 7:0.

Postavi — Novo mesto: Potrč, 
Primc, Goleš, Šonc, Lapajne, Ber
ger, Muren, Koprivnik.

Ilirija: štrucelj, Baggia, Maru
šič, Amon Breščak, Obrsnel, Je- 
dretlč.

Tekmo je pred 30 gledalci vodil 
Romih iz Novega mesta.

Jap

Kočevje : Bovec 3:1
V tretjem  kolu druge sloven

ske odbojkarske lige so kočevski 
odbojkarji gostovali v Bovcu. 
Srečanje se je končalo v korist 
Kočevja z rezultatom 3:1 (14:16, 
15:3, 15:9 in 15:5). Na tekmova
nje so morali odpotovati že v so-

Neuspeh Dolenjcev 
v Kranju

Na kegljaškem prvenstvu posa
meznikov Slovenije, ki je bilo 17. 
septembra v Kranju, so zastopni
ki Dolenjske nepričakovano dosegli 
slabe rezultate, saj se nihče izmed 
njih ni uvrstil na državno prvenst
vo.

KK Luknja Je v nedeljo gostoval 
v Karlovcu in izgubil z Grafičar- 
jem z rezultatom 462 : 477.

Ta teden se je začelo prvenstvo 
Novega mesta v borbenih igrah. 
V prvi ligi je Luknja premagala 
S tarih devet z rezultatom 435:340.

Jm

boto, ker bi tako dolga pot pred 
srečanjem igralce preveč utrudila.

A. ARKO

KOŠARKA
Partizan Semič : Gimna

zija Črnomelj 98:82
16. septembra Je bila v Semiču 

košarkarska tekma med moštvi gi
mnazije iz Črnomlja ta domačim 
Partizanom. Zmagalo je moštvo 
Semiča z rezultatom 98 : 82 ( 42 : 
27). V prvem polčasu so bili doma
čini občutno boljši, v drugem pol
času pa sta bili obe ekipd zelo ize
načeni. Pri Semičanih sta spet na
stopila Kočevar in Bukovec, ki sta 
veliko pripomogla k zmagi. Za čr
nomaljsko gimnazijo so Igrali: Si
monovič 3, Tkalčič 29, Kramarič, 
Glaser 32, Fortun 18; za sem aški 
Partizan pa: Malnarič 4, Bukovec 
18, Kočevar 18, Plut 45, Pavlako- 
vič 6 in Hančič 7. DUŠAN PLUT

Ilirija : Kočevje 29:20
Mladinke ta pionirji TVD Parti

zan iz Kočevja so se pridružili 
košarkarskemu občinskemu tekmo
vanju ljubljanske tekmovalne skup
nosti. To srečanje Je bilo obema 
moštvoma prvo resno tekmovanje.
V nedeljo so pionirji igrali s pio
nirji Ilirije iz Ljubljane. V prvem 
polčasu je bila igra obeh ekip ena
kovredna; ob odmoru so imeli do
mačini celo štiri koše prednosti.
V nadaljevanju igre niso vzdržali, 
tako da so srečanje izgubili z re
zultatom 20 : 29 (17 : 13). Gostje 
so bili telesno močnejši, domačim 
igralcem pa Je manjkalo tekmo
valne spretnosti. A. ARK<J

Strelci PIONIRJA prvi
V nedeljo je bilo v Novem me

stu na strelišču na tržnici občin
sko prvenstvo v streljanju z zrač
no puško. Tekmovanja se je ude
ležilo sedemnajst ekip, vsaka eki
pa pa je bila sestavljena iz tren 
strelcev. Pohvaliti moramo strel
sko društvo Vinka Paderšiča, ki 
Je na tekmovanje poslala Ses* 
ekip.

Vrstni red posameznikov:
(246 krogov od 300 možnih), K*' 
ka, Berlan Janez (243 — P101*"";’ 
Tomaž Možina (239 — V. 
šlč), Marjan Kos (239 — Pionir J

Vrstni red ekip: Pionir I. 728 
krogov (900 možnih), Pionir 
66B, Krka 654. ,

Organizacija tekmovanja Je “ 
la dobra. Prihodnjo nedeljo D 
na strelišču v Bršlinu tek m o v an je  
z malokalibrsko puško.



Z a k a j ,  t a k a ?

KAKO Ž IV I, DELA IN  SE  ZABAVA MLADINA 
V N A ŠIH  O BČIN A H

RIBNICA:

Ustanovili so klub OZN

Še o mladinskem plesu v Kočevju

»Mladinski komite naj bi 
bil samo idejno jedro mladi
ne, ki bi ji pomagal z nasve
ti in denarjem, če je potreb
no. Prireditve in druge de
lovne akcije pa naj bi krajev
ni aktivi organizirali sami,« je 
povedal Miro Fegic, sekretar 
mladinskega komiteja v Rib
nici. »Seveda, če kake prire
ditve ne bi mogel pripraviti 
samo en aktiv, bi moral ko
mite pritegniti k sodelovanju 
tudi mladince iz drugih kra
jev. Sodelovanje med krajev
nimi aktivi je v naši občini 
slabo, posebno med počitni
cami. Tudi povezava med ko
mitejem in aktivi ni najbolj
ša, čeprav so predsedniki ak
tivov tudi člani komiteja. 
Pred nedavnim smo združili 
terenske in mladinske aktive 
v podjetjih, tako da je zdaj 
samo 6 aktivov po vaseh in 
trije v šolah. Med njimi je 
najbolj delaven aktiv v Grča
ricah. Mladinci v tej vasi or
ganizirajo za vsak praznik 
proslavo; priredili so tudi ve
selico in si tako sami priskr
beli denar.

Letos mladinski komite ni 
organiziral kake večje prire
ditve. V sodelovanju z garni
zijo smo v Loškem potoku, 
Sodražici in Ribnici priredili 
koncerte resne in zabavne 
glasbe, ki so bili zelo dobro 
obiskani. Take koncerte bo
mo organizirali tudi v jeseni; 
verjetno bomo gostovali tu
di v sosednjih občinah (Cer
knici). Razen tega mladinci 
sodelujejo tudi v jamarskem, 
ribiškem in taborniškem dru
štvu ter pri TVD Partizan. Ak
tiv v Dolenji vasi je priredil 
tudi nogometni turnir, ki se 
ga je udeležilo več klubov.

y  Ribnici včasih mladinci 
niso imeli kje plesati, zdaj 
Pa je vsako soboto zvečer 
ples v Domu JLA, v nedeljo 
dopoldne in popoldan pa na 
ploščadi v gradu. Upamo, da 
bomo plese lahko organizi
rali tudi pozimi.

Mladinski komite je že 
spomladi začel med mladin
ci zbirati prijave za članstvo 
v mladinskem klubu OZN, ki 
smo ga ustanovili julija. 
Klub ima svoje prostore, v 
katerih se mladinci radi zbi
rajo. Namen tega novega mla
dinskega centra v Ribnici ni 
samo politično delo, ampak 
tudi kulturno-zabavno. Zato 
upravičeno upamo, da bo v 
bodoče v Ribnici več tovrst
nih prireditev.

Komite namerava oktobra 
ali novembra prirediti tudi 
seminar za vodstva terenskih 
aktivov. Udeleženci bodo po
slušali predavanja o samo

upravljanju, gospodarstvu, 
notranji politiki in drugem.

Poudaril bi, da je mladina 
v naši občini precej zapostav
ljena, ter da ni nobenega so
delovanja z drugimi organiza
cijami. Posebno v podjetjih 
je marsikaj slišati: »Kaj bo
ste vi, mladi, ki nič ne veste!«

Nakup desk za oder
Za uprizoritev Mlinarjevega 

Janeza na sevniškem gradu 
je občinsiki svete zveze kul
turno prosvetnih organizacij 
kupil deske pri KOPITARNI 
Sevnica v skupni vrednosti
500.000 Sdin. Pomoč so jim 
prvotno obljubili gasilci in 
krajevna organizacija ZB. 
Slednja je še vedno priprav
ljena prispevati 100.00 Sdin. 
Kljub temu občinski svet ne 
bo mogel prevzeti nase breme 
celotnega nakupa. Na pobu
do krajevne organizacije ZB 
so se odločili, da bodo zbrali 
prispevke pri delovnih orga
nizacijah v občini. Oder je na 
gradu nujno potreben, saj bo 
omogočil še več podobnih 
kulturnih prireditev na pro
stem.

Tovariš urednik!

V sestavku, ki je izšel v 
DL 14. septembra pod naslo
vom  »Kočevje: mladinski ple
si da ali ne«, ni popolna mo
ja izjava, ki sem jo dal piscu 
sestavka, zato jo sedaj do
polnjujem.

Ne bi hotel zagovarjati, za
kaj ni plesov v domu telesne 
kulture, saj so mladi sami do
volj jasno povedali, da imajo 
mladinsko organizacijo samo 
na papirju in da niti ne vedo, 
kdo je njen predsednik. Nam 
starim očitajo, da nismo so
delovali z mladino. Zal je to 
že precej oguljena fraza, izre
čena v sili, ko ni drugih pre
pričljivejših izgovorov. Se ka
ko želimo sodelovati z mladi
mi! Ali delo pri TVD Partizan 
in drugih športnih društvih 
ni delo z mladino, ki ga vo
dimo sami starejši? Pa šahi
sti, planinci, taborniki, strel
ci in druge dejavnosti, h ka
teri si tako želimo pritegniti 
mlade ljudi? V teh društvih 
je zajeta večina mladine ra
zen »profesionalnega mladin- 
slvaK, za katerega pa mladi 
sami trdijo, da ne vedo, če še 
obstaja in kdo je predsednik.

Mimi Orel, ki je izjavila 
piscu sestavka, kot je bilo ob
javljeno, je bila osebno pri 
predsedniku občine, kjer smo 
se dogovorili, da bomo obno
vili plese v domu, brž ko bo 
ustanovljen mladinski klub. 
Piscu sestavka je izjavila, češ 
da govorijo, da bodo klub 
ustanovili, o tem pa ne ve

nič bolj natančnega. Res smo 
se dogovorili, da bo klub 
ustanovljen, toda zakaj ga. še 
ni in zakaj ni plesov, verjetno 
suma najbolje ve, saj se naj
bolj živo zanima za uvedbo 
mladinskih plesov v Kočevju.

Na koncu naj pristavim še 
to: mladina naj se zabava, če 
meni, da je svoje probleme 
in naloge za bodoče življenje 
uredila s tako zavzetostjo, kot 
jo kaže za ples. Ne nasprotu
jem temu, če mladina pleše 
v domu, vendar morajo imeti 
take prireditve določeno ob
liko in dostojnost. Ni spora 
med mladino, ki se želi zaba
vati, in nami starimi, ki me
nimo, (kot sklepa dopisnik), 
da je prav samo tisto, kar 
mislimo mi starejši. Da ne bo 
ugibanja, naj še enkrat pono
vim. Pri plesih se nisem nik
dar vtikal v to, kako je kdo 
oblečen, ostrižen ali lasat. 
Nisem se zanimal za to, če 
plešejo dekleta bose ob histe
ričnem cviljenju; nisem pa 
dopuščal, da bi v dom priha
jali vinjeni mladinci, da bi 
plesali v popolni temi, da bi 
razbijali steklenice ali meta
li petarde med plesalce. Samo 
enkrat sem prekinil ples, ker 
sem opazil, da lomijo v sa
nitarijah vodovodno napelja
vo. Teh izgredov pa je bilo 
še več.

NA CESTI

Skozi lep sončni popol
dan »hlačam« z zmernimi 
osemdesetimi kilometri 
proti Kočevju. Malo pred 
gostilno v Stari cerkvi za
gledam svetlo zelenega fič- 
ka, ko je pripeljal s stran
ske ceste, se pred asfal
tom ustavil, kot bi pre
gledoval, če je cesta pro
sta. Rahlo zmanjšam hi
trost, tedaj pa, ko sem bil 
le še nekaj korakov od kri
žišča, zapelje fičo na cesto, 
proti Kočevju. Zavore so 
silovito zacvilile, pločevi
no pod menoj je pričelo 
srdito zanašati sem in tja 
in okrog dva metra za fi- 
čom je obstala. Voznik v 
fiču je ob cviljenju prese
nečeno pogledal, nato pa 
počasi odkolovratil, ne da 
bi se zmenil za skorajšen 
karambol . . .

V mislih sem se zahvalil 
urnim nogam in dobrim 
zavoram ter z grozo pomi
slil, kaj bi bilo, če bi bila 
cesta mokra, če bi deževa
lo!

Je voznik v fiču LJ-583-99 
pomislil na to? Je pozabil, 
da bi za podobno napako 
na izpitu krepko padel? 
Je pozabil, da se mora

Vse to je pripomoglo, da so 
bili plesi ukinjeni, ker ni bilo 
organizatorjev, ki bi skrbeli 
za red, saj je res nesmiselno, 
da bi bili mi zmotljivi starci 
čuvarji reda in dostojnosti na 
mladinskih plesih. Vedno sem 
bil za to, da prirejajo plese v 
domu, toda nasprotoval sem 
točenju alkoholnih pijač in 
se zavzemal za oliko, ki jo 
spoštujejo po vsem svetu mla
di in stari.

ANDREJ ARKO 
upravnik doma telesne 

kulture v Kočevju

Zimski oddih za kmete
Zagrebško turistično pod

jetje »General turist« bo pri
pravilo v zimi prvič zdravni
ško in klimatsko zdravljenje 
za kmete. Prek kmetijskih 
zadrug in drugih organizacij 
bo agencija »Gener&lturist« 
skrbela za prevoz in nastani
tev kmetov, ki se bodo za to 
odločili, v vseh klimatskih 
in zdraviliških krajih naše 
države. Računajo, da bo 
dnevna oskrba skupaj s stro
ški zdravniškega pregleda 
znašala 2400 Sdin.

(Po Kmečkem glasu)

NISI SAM

prepričati, če je cesta pro
sta, preden zapelje nanjo? 
Težko, saj bi se sicer na 
cesti ne obnašal tako 
vsem predpisom in člove
ški vesti navkljub!

Mnogokrat škripljejo za
vore, predvsem po zaslugi 
cestnih objestnežev. Po
sledice so vidne na mno
gih mestih po naših ce-. 
stah, ki jih sicer imenuje
mo »črne točke«. Popolno
ma se strinjam  s člankom 
v prejšnji številki DL, da 
so mnoge cestne nesreče 
pravzaprav umori.

Vse prej kot kavalirsko 
se na cestah obnašajo tu
di poklicni šoferji. Hitrost 
avtobusov je sicer uradno 
omejena, celo na 50 km na 
uro, če potniki stoje, toda 
še vedno vozijo nabito pol
ni avtobusi krepko nad 50, 
60 ali še več kilometrov. 
Kot v posmeh vsem pred
pisom in zakonom.

Mnogi vozniki se na ce
sti obnašajo res čudno, 
kot na domačem dvorišču; 
mislijo, da je vsa cesta 
njihova, in pozabljajo, da 
se igrajo z življenji.

P. GRTVEC

Doklej še udor 
pri Dolenjskih 

Toplicah?
Manj kot 200 metrov pred 

Dolenjskimi Toplicami (če 
pridemo v ta kraj iz Vavte 
vasi) se je pred dobrimi sed
mimi meseci odkrušil del as
faltnega cestišča z nasipom 
vred in zgrmel proti Sušici. 
Udomo mesto so obdali in 
»zavarovali«r z opozorilnimi 
prometnimi znaki, to pa je 
tudi vse, kar so od zime do 
jeseni naredili.

Med tem časom je v Do
lenjskih Toplicah že minila 
letošnja turistična sezona in 
si lahko mislimo, kaj so šte
vilni domači in tuji obisko
valci govorili, ko so se na 
lastne oči lahko prepričali, 
kako »hitro* v novomeški ob
čini popravljamo ceste. Zara
di udora je cesta tako zože
na, da se dve vozili ne more
ta srečati, kar zelo ovira pro
met. V letošnjem mednarod
nem letu turizma vozi na dan 
po 1.500, ob nedeljah in pra
znikih (morda v septembru 
kaj manj) pa celo po 3.000 
motornih vozil. Nevarnost je 
nenehno prežala na voznike!

Nedvomno pa so bili in so 
najbolj ogorčeni Topličani, ki 
imajo to napako — bržčas po 
malomarnosti novomeškega 
cestnega podjetja — pred no
som že osmi mesec. Mnogi 
pravijo, da je to škandal za 
dolenjski turizem, še bolj za 
turizem Dolenjskih Toplic. 
Opozarjajo, da lahko zgrmi 
v prepad še druga polovica 
cestišča na istem mestu, to 
pa bi pomenilo, da bi bile 
Dolenjske Toplice odrezane 
od sveta.

Skrajni čas je, da pristojni 
in odgovorni napako odpra
vijo in dajo Dolenjskim To
plicam cesto, po kateri bodo 
avtomobili in druga motoma 
vozila varno vozili.

Za 1,123 milijona 
dolarjev večji izvoz
Do konca julija je novome- 

meška industrija izvozila za 
2,710.806 dolarjev izdelkov, ’ 
enakem razdobju 1966 pa 
za 1,587.427 dolarjev Jr lelkov
V juliju letos je bilo proda
nih na tuja tržišča ra 299 ti
soč dolarjev r j  'rlaosil. Pretež
ni del izvoza je ...etvarjen na 
tržiščih s trdo valuto. Kot 
vse kaže, bo letni plan izvoza 
v vrednosti 3,731.000 dolarjev 
dosežen.

Kuharske bukvice
PREŽGANA JUHA

Napravi temno rumeno prežganje in nekaj žlic moke. 
Zalij z mrzlo vodo, da se ne napravijo cmoki, in potem 
zlij to gosto zapržko v slan krop, v katerem se je kuhala 
žlica kumine. Ko juha dobro prevre, izlij vanjo še eno 
ali dve dobro stepeni jajci.

Na juho devamo navadno prepečen, na kocke zrezan 
kruh ali zrezane in prepečene žemlje.

GOBOVA JUHA
Namoči na vsako osebo za otroško pest suhih gob. 

Prvo vodo odlij.
Ko so gobe kuhane, jih sesekaj bolj na drobno. Na

pravi v kozici prežganje, ki ga zaliješ z gobovo juho, in 
vse skupaj zmešaj. V prežganje deni drobno sesekljane če
bule in peteršilja. Osoli, popopraj in okisaj. Prideni še 
na drobne kocke zrezanega krompirja, nastrganega krom
pirja in malo paradižnika.

Juha sc dela tudi iz svežih gob.

ZELENJAVNA JUHA
Zreži na drobne koščke ali kocke: peteršilj, korenje, 

zeleno, zelje, čebulo, karfijolo, grah (vsakemu letnemu 
času primerne zelenjavo) in deni na razbeljeno mast ali 
olje. Premešaj večkrat, da se ne prime. Zapraši potem 
z moko in pusti zarumeneti. Ko je zelenjava mehka, pri
deni nekaj pesti riža ali dobro poparjenega in izpranega 
ričeta ter zalij s slanim kropom. Ko se riž zmehča, je 
juha kuhana.

Na to juho lahko devaš opečen, na kocke zrezan kruh 
ali žemlje.

Zavore so glasno zacvilile

Dr. ŽELJKO ŠRIBAR: (4]

N o s e č n o s t
N adaljn ja  naloga staršev  pa 
je, da  tud i s ta re jš im  o trokom  
še napre j nudijo  m aterin sko  in 
očetovsko ljubezen, ki jo  o trok  
po treb u je  tja  do pu b erte te  ali 
še d lje .

Poseben dogodek za bodočo 
m ater v razvoju  nosečnosti so 
p rv i o trokovi gibi, k i jih  za
ču ti p rvo rodka n a  polovici no
sečnosti, m nogorodke pa že 
nekako 2 tedna prej. Tedaj 
postane nosečnica še bolj po
zorna na plod, varu je se vseh 
nezgod, da bi p red  n jim i ob
varovala svoje dete. P ro ti kon
cu nosečnosti kaže žena nav
zven neko um irjenost, u m ir je  
na  pa  m ora b iti tud i tak ra t, 
ko začuti, da  se bliža porod. 
M arsikatere se še preveč boje 
P orodnih popadkov, ker so bi
le neupoučeno zastrašene. Po 
P orodu žene povedo, da so p ri
čakovale vse huje, ko t pa so 
prestale .

B odoča m a ti m ora  tako  kot 
za um irjeno  duševno življenje 
sk rb e ti tud i za telesno u m irje 

nost. Delo (duševno ali te les
no) naj ji  po teka lagodno, ena
kom erno in  brez naglice. O pra
vila v naglici u tru ja jo  in ženo 
razbu rja jo . Lahko delo, če je 
pravilno razdeljeno čez ves dan 
(to  je  v službi in dom a), pa 
nosečnico krep i in jo  poživlja. 
Težko delo je  škodljivo, p rav 
tako tud i lenarjen je.

N osečnico zelo u tru ja  dolgo 
tra ja jo č a  nesprem enjena drža, 
p ri k a te ri so nekatere  m išice 
v sta ln i nape tosti (na p rim er 
p ri do lgo tra jnem  sedenju  ali 
če dolgo časa s to ji p ri delu). 
P ri do lgotra jnem  sta n ju  se v 
nogah in spodnjem  delu telesa 
nabere več krvi, žile postanejo  
ohlapne in se rade pojav ijo  
krčne žile. K rčne žile so ded
ne, to re j jih  ne povzroča no 
sečnost, pač pa jih  poslabša. 

P rav  tako  jih  nekoliko poslabša 
vsaka nas ledn ja  nosečnost. P ri
poročljiv i so k ra jš i sprehodi 
in pov ijan je  nog z elastičnim  
povojem  ali nošenje posebnih  
elastičnih  nogavic. U speh pa

doseže žena le tedaj, če si p o  
vije ali obleče noge takoj zju 
tra j , ko vstane, sicer noge kas
neje nabrekne. Ponoči m orajo  
b iti noge p roste , nepovite; b o  
lje je, da so m alo dvignjene 
(pod noge položim o blazino).
V času nosečnosti ne p r ip o ro  
čam o n iti injekcij ne operacij 
za odstran jevan je  žil. Tudi po 
rodnica s krčnim i žilam i naj 
začne čim prej razgibavati noge 
s tem , da vstane. Poležavanje 
škoduje in povzroča vnetje k r
čnih žil.

P ripom niti m oram , da tudi 
žene, ki niso nikoli rodile, d o  
be krčne žile, če im ajo  za to 
dedno osnovo. V zporeden po
jav  z nab iran jem  večje količi
ne krvi v nogah (p ri do lgo tra j
n i s to ji)  je  zato slabša p re 
krvavitev m ožgan in posledica 
tega so slabosti, k ra tk o tra jn a  
onesveščanja. Težave tako j m i
nejo, če se žena uleže. N osečni
ca naj preb iva tud i v dovolj 
zračnih in č istih  p rosto rih . To 
velja zlasti za spalnice, saj p o  
treb u je  noseča žena dovolj 
krepkega spanja. V aru je naj se 
prep iha, ker ji škoduje.

V nosečnosti je  prepoveda
no:

•  1. delo p ri s tro jih , k je r  se 
telo  stresa ;

•  2. dviganje težkih brem en;

•  3. nočno in nadurno  delo;
#  4. delo v nehigienskih p ro 

s to rih  (škodljiv i plini, pare, 
p rah ).

Za varstvo zaposlene noseče 
žene so p ri nas ja sn i pravni 
predpisi, k i jim  zagotavljajo  
popolno zdravstveno in social
no varstvo, p rim em o  lahko de
lo in porodn išk i dopust skup 
no 105 dni, od tega obvezno 28 
dni p red  porodom . Razen tega 
dopusta dobi porodnica do 
otrokovega osm ega m eseca s ta 
ro sti pravico do štiriu rnega d e  
lovnika.

Z adnje m esece dosečnosti 
naj si žena večkrat leže o d p o  
čije, op rav lja  naj le tis ta  dela, 
ki je  ne u tru ja jo , predvsem  pa 
naj se varu je naglice. Zadnje 
dni tik  p red  porodom  so zelo 
p riporočljiv i k ra jš i sprehodi, 
ki o la jša jo  porod.

Potovanja med 
nosečnostjo

D aljša po tovan ja skoraj m ed 
vso nosečnostjo  niso p ripo roč
ljiva, z lasti pa  ne tista , ki so 
združena z m očnejšem  tre se 
n jem  (na p rim er m opedom , 
kolesom , m o to rjem ). Se n a j
m an j škodi vožnja z vlakom . 
P ri n u jn e jš ih  daljših  potova
n jih  se je  dobro  p re j posveto 
vati z zdravnikom . Vse žene,

k i so kadarko li prezgodaj ro 
dile ali p ro ti volji splavile, naj 
se izogibljejo vseh nepo trebn ih  
potovanj.

Osebna higiena
Poleg vseh organov je  tud i 

koža v nosečnosti bolj obre
m enjena in m očneje presnav 
lja, m očneje izloča, zato  je  p o 
trebno  um ivanje ali tu širan je  
vsega telesa z m lačno vodo in 
m ilom . K opanje v bazenih, re 
kah  in  m orju , če je  voda č ista  
in  p rim em o  topla, v prvi p o  
lovici nosečnosti ne škoduje.
V drugi polovici nosečnosti je  
p riporočljiv  le tuš.

Posebno nego zahtevajo  zob
je, ker so bolj obrem enjen i in 
jim  p rim an jk u je  kalcija, zato 
naj um ivanje zob p r i nosečni
cah po vsaki jed i p reide v na 
vado. P oprav ljan je  zob je  m ož
no m ed vso nosečnostjo .

V nosečnosti tvo ri spolovilo 
več istoka, p redvsem  v nožni
ci, toda zarad i tega navadno 
n i težav. M očan iztok, k i peče, 
p a  je  običajno znak vnetja, 
k i v tem  času  zahteva takošn je  
zdravljenje. Bazen rednega um i
van ja  spolovila in  bolj pogoste
ga m en javan ja  perila, d ruga 
nega n i po trebna , m edtem  ko 
izp iran je nožnice sploh n i p ri
poročljivo.



Najkvalitetnejše moške in otroške 
srajce v modernih desenih in krojih!

Naročite že sedaj

„Km etijsk i 
priročnik 1968 //

Poleg novega koledarja boste našli v njem še stro
kovne nasvete: — Poglavitne. značilnosti republiške
ga zakona o gozdovih — Izkoriščanje gozdov — 
Gozdnogospodarski načrti — Odkazovanje drevja za 
sečnjo — Gozdni požari — Čuvanje kmetijskih pri
delkov za prodajo — Priprava pridelkov za trg — 
Prodaja pridelkov in na kaj moramo paziti pri 
sklepanju pogodb — Pregledna tabela sredstev za 
varstvo rastlin — Karantenske bolezni v gozdu — 
škodljive žuželke na lesu — O vrednosti kemične 
analize tal in gnojilni odmerki — Kako spoznamo 
dobro seme — Preprosti krmni obroki — Zajedalci 
in zajedalske bolezni pri prašičih — Higiena mleka 
— škropilnice — Motorne žage — Kako popravimo 
orodje — Trgatev in priprava za kletarjenje — Ja
godičevje — Cepljenje orehov — 2ive meje — Braj
da — Uporaba polivinilastih ponjav — Sejemski 
dnevi v Sloveniji — Pravni nasveti za kmete in 
podobno.

Poleg izpolnjene naročnice vplačajte 12 Ndin (1200 
starih  dinarjev) na naslov »Kmečki glas«, Ljubljana, 
▼  korist računa št. 501-1-125/1. »Kmetijski priročnik 
1968« ram  bomo poslali takoj po izdaji v oktobru 
letos.

N A R O Č I L N I C A  (DL)

sa »Kmetijski priročnik 1968« „
Naročam »KMETIJSKI PRIROČNIK 1968«

Priimek in ime 

Naslov 

Pošta ...

Pošljite ▼  kuverti

(Podpis)

ČASOPISNO PODJETJE

»KMEČKI GLAS«
LJUBLJANA, Miklošičeva 4/1 

p. p. 47/1

TURIST HOTEL

SREMIČ", KRŠKO,rr

s svojimi obrati v Krškem, Kostanjevici, Leskovcu, 
Starem gradu, na Senovem in v Koprivnici
slavi desetletnico obstoja.

Ob tem skromnem jubileju, ko pregledujemo uspehe 
svojega dela, hkrati planiramo bodoče naloge. Pri 
tem nas vodi osnovna želja: zadovoljiti gosta z 
vsem, kar mu nudi sodoben čas, s tem pa želimo 
pritegniti nase čim večje število ljudi, ki v tako 
razgibanem turističnem času iščejo zase gostinske 
in druge usluge. Pri tem želimo, da nam cenjeni 
gostje pomagajo s čim večjim obiskom.
V cenah bomo ostali konkurenčni.

Organiziramo zabave za zaključene družbe v prosto
rih hotela in v naravi, prirejamo bankete, organi
ziramo izlete za goste in jim med izletom prirejamo 
piknike. Vsako soboto prirejamo zabave s plesom.

Skrbimo za družbeno prehrano, dostavljamo hrano 
v kolektive, organiziramo mrežo vinotočev z do
stopno ceno vin za vsakega potrošnika.

Vodimo v kvaliteti vin, ki so pri nas v prodaji.
Vsem našim gostom najboljše želje in topla pripo
ročila!

KOLEKTIV TURIST HOTELA 
»SREMIČ« -  KRŠKO

*
otroška 
konfekcija 
športne

  hlačke
ženske kopalke

Jutranjka
KONFEKCIJA •  SEVNICA

Vzgojno varstveni 
zavod Novo mesto
Kristanova 12-a

r a z p i s u j e  
JAVNO LICITACIJO 

za prodajo

motornega tricikla 
»KURIR«
i  mopedovim motorjem 
ta zaprtim kasonom

Licitacija bo r. sredo, 37. 
9. 1967, ob 9. url ▼  pro
storih vrtca na Ljubljan
ski cesti 6.

Mizarsko podjetje

»PODGORJE«
ŠENTJERNEJ 

r a s p i s u j «

prosta delovna mesta

mizarjev
Pogoji za sprejem: mlaj
ših let, prosto vojaščine, 
enomesečno poskusno de
lo. Razpis velja 15 dni!

O glašujte  
v DL!

/ro tiiri*
'gHO leToi

c *

^ 0

Po lepem oddihu smo se spet odločili:

tudi za dopust v 1968 bomo začeli varčevati že zdaj pri 

DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI V NOVEM MESTU

Ali že veste? Hranilno knjižico lahko dobite tudi Vi v No
vem mestu, Krškem, Trebnjem ali v Metliki, pa tudi pri 
vseh poštah na področju teh občin! -  Po 1. avgustu 1967 
obrestuje DBH v Novem mestu navadne hranilne vloge po 
6,50%, vse vezane vloge pa do 8 odstotkov!

Delavski svet

PODJETJA ZA STANOVANJSKO 
GOSPODARSTVO IN UREJANJE 
NASELIJ -  NOVO MESTO

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

GEODETSKEGA REFERENTA 
ZA UREJANJE ZEMLJIŠČ

. P o g o j i :

tehniška gradbena srednja šola — geodetski odsek, 
opravljeni strokovni izpit in najmanj 5 let prakse 
v stroki.

Pretežno delo s strankami. Stanovanje ni zagotov
ljeno. Nastop dela možen takoj.

Rok za predložitev ponudb je do 5. X. 1967 na:

Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo in urejanje 
naselij, Novo mesto.

POTROŠNIKOM 
OB JUBILEJU

S eQUENCE

I

kot rezultat modernizacij« pro
izvodnje In »odobne tehnologije

40 P O L Z E L A

Tekstilna tovarna 

»NOVOTEKS«, Novo mesto

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

VODJA PROIZVODNEGA 

SEKTORJA
Delovno področje obsega proizvodno dejavnost pod
jetja v okviru gospodarskega načrta. Za opravljanje 
nalog je potrebna samostojnost in odgovornost na 
svojem delovnem področju v okviru splošne poslov
ne politike podjetja.

Zahtevamo:

1. končano fakulteto za naravoslovje in tehnologijo 
— tekstilni oddelek,

2. najmanj tn  leta delovnih izkušenj pri proizvodnji 
česanih volnenih in sintetičnih prej ter tkanin,

3. organizacijsko sposobnost in sposobnost vodenja. 
Stanovanje ni zagotovljeno.
Ponudbe z dokazili sprejemamo do vključno 6. 10. 
1967.
Kandidati lahko dobijo podrobnejša pojasnila v 
splošnem sektorju podjetja.
Udeležence razpisa bomo obvestili o izbiri v osmih 
dneh po odločitvi delavskega sveta.



Ubijalci drve po cestah
Tako drve po naših  ce

stah  po tencia ln i ubijalci, 
mi pa  jim  lahkom išljeno 
dopuščam o, da se ig rajo  s 
tu jim i im svojim i življe
nj j. M arsikateri se sploh 
ne zavedajo, da im ajo  na 
m esto k rm ila  v ro kah  
stre lno  orožje. Lahko na
šte jem o ob jek tivne okoli
ščine, k i k repke in  zdrave 
ljud i prezgodaj vodijo  v 
m rtvašn ice ali jim  po ti
skajo  palice v roke, da  
nas k o t pohabljenca opo
m in ja jo  vse svo je živ lje
nje. Toda n iso  sam o te  
objektivne okoliščine k ri
ve te  žalostne s ta tis tik e , k i 
nas sp rav lja  na  vrh  ev
ropske lestvice po številu  
cestn ih  nesreč.

Naglo se razvijam o — 
pogosto slišim o k o t to laž
bo, to d a  ta  to lažba je  go
la p revara . S ub jek tivn i de
javn ik  p u sto ši po  naših  ce
stah  in tem u sub jek tivne
m u dejavniku  lahko p o sta 
vim o dosti hu jše  ovire, 
da bi vsaj zm anjšali od
sto tek  žrtev, če ga že ne 
m orem o povsem  odpravi
ti. P otencialn i se jalci sm rti 
so predvsem  m ed tisti
mi, ki niso dovolj sposob-

Tudi reševalec 
padel v jarek

^•ed kratkim sta v gostil
ni v Livoldu popivala S M. 
lr> J R Po treh urah sta za
pustila gostilno. Najprej se je 
proti domu v Oolgo vas od- 
opravljal z neregistriranim mo- 
'•orjem S. M. Ze po 200 m 
negotove cik-cak vožnje se je 
zvmil v jarek ob cesti, iz ka
terega se kar ni mogel skoba
cati. Na srečo je takrat pri- 
Pe ja> s kolesom mimo nje
gov pivski tovariS J. R., ki je 
takoj skušal pomagati prija
telju iz jarka. 2al pa je po- 
•noč nudil tako nestrokovno, 
"la se je še sam zvmil na 
prijatelja v jarek. Vendar sta 
jrciela oba v nesreči tudi sre- 
~o* saj nobeden ni bil poško- 
Jtovan, pa tudi motor je ostal

Italijana zaneslo na 
mokri cesti

Giovanni Battista Sanguinetti iz 
Italije se je 11. septembra po
poldne peljal z osebnim avtom iz 

v Zagreb. Pri Pluski je 
Prehiteval kolono avtomobilov, ko 
Je naproti peljal osebni avto Lju- 
1H Dominik Suhorepec I ta
bana je na mokri cesti zaneslo, 
<sv ie trC11 v Suhorepčevo vozilo. 

Rodo so ocenili na 8.000 Ndin.

Tovornjak zadel voz in 
osebni avto

.*}• septembra zjutraj Je tovor
njak, ki ga je vozil Viktor Grin- 
i «  lz Križa pri Kamniku, blizu 
^oroške vasi zadel voz, na kate- 
rem je Ivan Turk iz Podgrada 
Peljal drva v Novo mesto, in 
osebni avto, s katerim  se je p ri
peljal mimo inž. Janez Eržen iz 
Ljubljane. Tovornjak je zaneslo, 

voznik na mokri cesti 
■nočno zavrl, škodo so ocenili 
a 3-500 Ndin.

m, da b i sedli za krm ilo . 
M arsikateri m orajo  oprav
lja ti izp it tud i n ek a jk ra t, 
da  b i prevzeli ob last n ad  
s tro jem , nam esto  da b i 
s tro j tako j zavladal n jim . 
Res je, da  je  treb a  vozni
ško  k u ltu ro  vzgajati. Vzga
jam o  jo  od  m ladih  nog, 
vedeti p a  m oram o, da šte 
vilni naši ljd je  n im ajo  
trad ic ije , da niso ra s li s  
s tro ji in  jih  n iso  u p rav lja 
li, da  so im eli čisto  d ru 
gačne navade, k o t so v a 
jen i d ru g i ljud je  te  s tro j
ne dobe, k i nas je  naglo  
zajela. Ah je  pam etno , da 
človeka, k i še n i doh itel 
tem eljn ih  zahtev vedenja 
na  po teh  in  cestah , poš
ljem o n a  p o t s štirid ese ti
m i kon jsk im i silam i, da 
nam  ta m  p u sti la s tn o  živ
ljen je  ali živ ljenje svojih  
sopotnikov? Z akaj to re j 
tak o  lahkotno  izdajam o 
dovoljenja?

In  zakaj naši p ro m etn i 
organa n as to p ajo  s  tako  
m inim alnim i poob lastili in  
s tako  m ajhn im  rad ijem  
nadzorstva, da tiste , k i raz
brzdano  d irja jo  in  nevar
no p reh iteva jo , tru d n i a li 
okajeni, p uščajo  nekazno
vane. Z aostriti m oram o 
m erila  in  n a  k ra ju  sam em  
odvzem ati dovoljenja, k a 
k o r delajo  v drug ih  d rža 
vah. Po drobnem  p rek r
šku  m oram o spom niti ne 
d iscip lin iranega, d a  ga lah 
ko s tan e ta  neprev idnost 
ali m alom arnost dva m e
seca al šest in  tud i leto  
dni prepovedi vožnje s še 
drug im i posledicam i.

M arsikdo se je  znašel 
le tos neprip rav ljen , tako  
tis ti, k i vzdržu jejo  ceste, 
ko t tisti, ki nadzoru jejo  
p rom et. K do na p rim er ve, 
da je  b ilo  k ak šn o  av tobus
no p o d je tje  p rim em o  ka
znovano zato, ker sili sv o  
je  šoferje , da  pode svoja 
p repo lna vozila čez 80 km  
ali da  tru d n i n ad a lju je jo  
delo v d rug i izm eni?

Zvezna skupščina, k i se 
bo km alu  sestala , b i m o
ra la  resno  p reu č iti b ilan 
co sm rti na  cestah  n a  eni 
svo jih  prv ih  sej. Izd a ti bi 
m orali nove predpise, uve
sti s tro ž ja  pravila, najvaž- 
nejše pa je  zagotoviti, da 
bodo  spoštovana. K ajti 
tu d i doslej sm o znali lepo 
govoriti in  p red lagati, ko 
pa  sm o stop ili n a  konkret
na  tla, nas je  prevzel kom 
pleks m an jv rednosti. K er 
sm o se zbali, d a  n e  b i p re 
tiravali, sm o do p u stili p re 
tirav an je  n a  drug i stran i. 
U speh je  znan. To dokazu
je  vsakdanje sto k an je  po 
našah cestah , po tem  pa ti
s ti grozljivi m olk, M za
v lada po  sm rti.

Iz KOMUNISTA 
25. avg. 1967

v<" ^  ;

Enega m rtvega, š tir i ran jen e  in  okoli 4 m ilijone Sdin škode je  zahtevala p rom etna 
nesreča, ki se je  p ripetila  v nedeljo  z ju tra j, 17. sep tem bra, na  avtom obilski cesti 
p r i Skopicah. T u ršk i d ržav ljan  Ism ail B iilbul je  p reh ite l avtobus iz Z adra in  se 
h itro  um aknil n a  desno s tran  ceste, k er je  n ap ro ti p rih a ja l nek i avtobus. BUlbulov 
avto je  n a  m okri cesti zaneslo. T edaj je  van j silovito trč il osebni avto, k i ga je  
vozil Georg H olzl iz Nem čije. B iilbul je  p ri nesreči um rl, Holzl, njegova žena, sin 
in ta šča  pa  so b ili težko ran jen i (Fo to : M irko Vesel)

Bager se Je zvrnil 
v Rinžo

1. septembra ob 13. uri se 
je v Livoldu prevrnil bager 
za kopanje in nalaganje ma
teriala. Bager je last SGP Zi
dar, vozil pa ga je Miško 
Koirtljjac. Na blagem oviniku 
je bagerist iz neznanega vzro
ka zapeljal s ceste, vozil še 
10 m daleč in se nato pre
vrnil v 5 m globoko strugo 
Rinže. Komljaca so prepeljali 
v bolnišnico, na bagru pa je 
po nestrokovni oce™ ra 10 000 
Ndin škode.

Iskal denar, a ounesel 
»Bagatovo« glavo

18. septembra zjutraj so v 
šiviljski delavnici gradbenega 
obrtnega podjetja na Parti
zanski cesti v Novem mestu 
ugotovili, da jih je obiskal 
vlomilec. Tat je najbrž iskal 
denar, ker pa je bilo v delav
nici le nekaj drobiža, je od
nesel še glavo s šivalnega 
stroja BAGAT. Škodo so oce
nili na 70.000 Sdin. Vlomilec 
je vdrl v delavnico skozi stra
niščno okno. Dejanje še raz
iskujejo.

Še enkrat o „samopašni 
vožnji tovornjakov”

Prejeli smo obširno pismo Jože
ta Andrejčiča, ki zanikuje sesta
vek, objavljen v 34. številki DL 
pod naslovom »Samopašna vožnja 
tovornjakov, češ da je vse, kar je 
navedeno v njem, neresnično. Zgo
ščeno povedano, piše v pismu na
slednje:

»Ob dogodku v Prelesju, ki ste 
mu dali ime nesreča, sem bil pri
soten in prizadet. Traktor KZ 
Trebnje se je ob srečanju s to
vornjakom, ki je vozil pred me
noj, umaknil na skrajno desno 
stran ceste in tam čakal, da sem 
tudi jaz peljal tovornjak mimo 
njega. Za tem je traktorist po
gnal, in ker ni mogel izvleči pri
kolice, jo je odklopil, šel na ce
sto, kasneje pa potegnil še priko
lico. Ni res, da se je prikolica, na 
kateri so se peljala dekleta, pre
vrnila; res tudi ni, da kot voznik 
tovornjaka cestnega podjetja ni
sem hotel pomagati. Ko sem v 
vzvratnem ogledalu videl, da trak
tor ne more izpeljati, sem ustavil 
in hotel pomagati. Ker pa so od 
traktorja že od daleč povedali, da 
pomoč ni potrebna, sem nadalje
val vožnjo. Menim, da je bilo va
še poročanje neresnično.«

PRIPIS UREDNIŠTVA DL. Zal 
moramo tovariša J. A. opozoriti, 
da njegovo opisovanje nezgode ni 
najbolj natančno. Naš sodelavec, 
ki je sporni sestavek napisal, je 
minuto, dve po tem slučajno pri
peljal mimo in prizor tudi foto
grafiral. Na sliki je mogoče vide
ti, kakšna je bila nezgoda, ki je 
na srečo minila brez hujših posle
dic. Pri tem je treba povedati, da 
se dekleta niso peljala na prikoli
ci (kot trdi J. A.), marveč na za
ščitnih blatnikih traktorja, ki je 
zapeljal v jarek pod cesto in so 
ga kasneje morali držati štirje 
možje, da se pri izpeljevanju ni 
prevrnil. Kaj bi se lahko zgodilo.

R A D IO  L J U B L J A N A
Vsa k  DAN: poročila ob 5.15, 

10*;. 7-°°- 8 00> 12-00, 15-00, 17.00, 
*•30 la  22.00. Pisan glasbeni spo

red od 4.30 do 8.00.
l’ETEK, 22. SEPTEMBRA: 8.05 

]7£erna matineja. 10.35 Naš pod- 
stefc — Golette: Bolni otrok —

11.00 Poročila -  Turistični 
tiru ? ki * *  tuJe goste- 12.30 Kme- 
»Jski nasveti — inž. Dušan Ter- 
{?}}'• Možnosti aa letošnjo vinsko 
pfSu!°- 12 40 Igrajo tuje pihalne 
u i r  • 13.30 Priporočajo vam . . .

Naši poslušalci čestitajo in 
S ^ a v l ja jo .  15.20 Napotki za tu 
ši«* , 17 05 Koncert po željah po- 
^u&Ucev. 18.45 Kulturni globus. 
» ■”5 Glasbene razglednice. 20.00 
ir*”*0 noč, otroci! 21.15 Oddaja o 
"Orju ta pomorščakih. 

b r b o t a .  23. s e p t e m b r a :  8.05 
m atineja. 10.15 Plesni 

na koncertnih odrih. 11.00 
. £očila _  Turistični napotki ja  

goste. 12.10 Glasba iz Spani-
12.30 Kmetijski nasveti — Ve

te ij}®- 13.30 priporočajo vam . . .  
Gr r? Glasbeni intermezzo. 17.05 
18k °~v klno! 17.35 Igramo beatl 

* domačimi melodijami v 
o t^ ™  večer. 20-.00 Lahko noč.

20.30 Zabavna radijska igra
Iu-J^PO rol pobegne drugič. 21.03 
j .  Jo mali nabavni ansamb" 

Oddaja za naše izseljence.
*4. SEPTEMBRA:

tJlki^ OO Dobro Jutro. 8.05 Ra- 
a 'trra za otroke — Marja

Cerkovnik: Pravljica o čeveljčku 
in čeveljcih. 9.05 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo — I.
10.00 Se pomnite, to v ariš i. .  . Dra
go Suhi: Lojzek Je postal parti
zan. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.05 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo — II. 13.50 Igrajo ansambli 
Trio Slavka Avsenika, ansambel 
Rudija Bardorferja, Henčkov trio 
ta Fantje tre* dolin. 15.05 Nedelj
sko športno popoldne. 17.30 Ra
dijska igra — Marjan Marinc: Na
slovna stran. 20.00 Lahko noč, 
otroci! 20.10 V nedeljo zvečer

PONEDELJEK, 25. SEPTEM- 
BRA: 8.05 Glasbena matineja. 9.10 
»Dobra volja Je najbolja«. 10.35 
NaS podlistek — Valentin Kata- 
Jev: Sveti studenec — I. 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tu 
je goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— L. Debevec: Spominske prosla
ve 200-letnega obdobja Antona 
Janše. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo ln 
pozdravljajo. 15.20 Glasbeni tater- 
mezzo. 17.05 Operni koncert. 18.35 
Mladinska oddaja: »Interna 469«.
20.00 Lahko noč, otroci! 20.10 Re
vija Jugoslovanskih pevcev zabav
nih melodij.

TOREK, 28. SEPTEMBRA: 8.05 
Glasbena matineja. 9.25 Odlomki 
iz manj znanih italijanskih oper.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 11.20 Slovenska

narodna in zborovska glasba. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Vinko 
Molan: Obetavnost pogodbenega
pridelovanja pivovarskega Ječme
na v Slovendji. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.05 Od melodije do me
lodije. 15.45 V torek na svidenje!
17.05 Orkester RTV Ljubljana z 
deli glasbenih romantikov. 18.15 
Pred domačo hišo. 20.00 Lahko 
noč, otroci! 20.30 Radijska Igra — 
GUnther Weisenbom: Lovca na
čaplje. 21.35 Iz fonoteke radia Ko
per.

SREDA, 27. SEPTEMBRA: 8.05 
Glasbena matineja. 9.25 Pesmi in 
plesi jugoslovanskih narodov.
10.45 Človek ta zdravje. 11.00 Po
ročila — Turistični napotki za tu 
je goste. 12.30 Kmetijski nasveti
— dr. Franc Ločniškar: Reja pe
rutnine pri zasebnih rejcih. 12.40 
Čez hrib ta  dol. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.05 Trije zabavni an
sambli. 14.35 Naši poslušalci če
stitajo ta pozdravljajo. 15.20 Glas
beni intermezzo. 17.05 Mladina se
bi ta vam. 18.45 NaS razgovor.
20.00 Lahko noč. otroci! 20.10 Ve
like ure opere.

ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA: 8.06
Glasbena matineja. 9.45 Glasbena 
pravljica. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.10 
Melodije ta ritm i Antona Dvofaka.
12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
M itja Čeme: Odnosi gozdnega ta 
lovnega gospodarstva. 13.30 Pri po

TELEVIZIJSKI
SPORED

če bi dekleta pokopal pod seboj, 
si lahko vsak misli!

Naš sodelavec si je na kraju 
samem zapisal izjavo voznika trak
torja in ljudi, ki so prišli poma
gat spraviti traktor spet na cesto. 
Kasneje je preveril nezgodo še na 
postaji milice v Mokronogu, tam 
pa so povedali, da uradnega za
pisnika niso naredili, da pa so od 
prič slišali, da voznik tovornjaka 
traktoristu ni hotel pomagati. Ko 
smo še enkrat pregledali naš se
stavek, smo ugotovili, da smo na
pačno zapisali, da se je traktor 
prevrnil. Resnica je taka, kot tr 
di J. A., da se ni zvrnil na bok, 
vendar bi se to prav lahko zgodi
lo, saj je naš pisec tudi sam po
magal držati traktor, da je lahko 
speljal nazaj na cesto, ne da bi 
se prevrnil.

Razumemo ogorčenje šoferjev 
težkih tovornjakov, ki cele dneve 
trdo delajo, da se bomo čimprej 
vozili po boljši cesti, vendar me
nimo, da je varnost ljudi tudi na 
sedanji ozki ta slabi cesti važnej
ša. Zato smo obsodili neobzirno 
vožnjo, čez katero so se pritoževa
li ljudje v Sevnici in v Mirenski 
dolini.

Strela zažigala 
v Visejcu

8. septembra popoldne je 
strela zažgala gospodarsko 
poslopje Marije Mrvar v Vi
sejcu 18 pri Hinjah. Ogenj je 
hitro zajel vse poslopje, da 
je povsem zgorelo, z njim pa 
tudi orodje in drugi ored- 
meti. Škodo so ocenili na 60 
tisoč N din.

roča jo vam . . . 14.05 Zabavni or
kestri ta  zbori. 15.20 Glasbeni ta- 
termezzo. 17.05 Četrtkov simfoni
čni koncert. 18.15 Turistična od
daja. 19.05 Glasbene razglednice.
20.00 Lahko noč, otroci! 20.10 Če
trtkov večer domačih pesmi ta  na
pevov. 21.00 Literarni večer.

RADIO BREŽICE
PETEK, 22. SEPTEMBRA: 20.00 

—21.15 — Obvestila — Nove plo
šče RTB — Glasbena oddaja: Iz
brali ste sami, vmes — humori
stična priloga: Tovariš, to ne za
deva tebe!

NEDELJA, 24. SEPTEMBRA:
11.00 — Poročila — Franc Buko- 
vtasky: O članstvu v ZK — Ta 
teden v Delavski enotnosti — 
Pred požarnovarnostnim tednom 
— Za naše kmetovalce: Jožko 
Verstovšek: Oskrba ribezovih na
sadov Jeseni — Dve melodiji v 
različnih izvedbah — Pozor, ni
maš prednosti! — Dr. Slavko Su- 
šta: Teden boja proti tuberkulo
zi — Pogovor s poslušalci — Ob
vestila, reklame ta spored kine
matografov. 12.45 — Občani česti
tajo in pozdravljajo.

TOREK, 26. SEPTEMBRA: 18.00
—18.50 — Svetujemo vam — No
ve plošče Jugotona — Tedenski 
športni komentar — Obvestila ta 
filmski pregled. 18.50—19.30 Glas
bena oddaja: Predstavljamo vam 
tuje pevce zabavnih melodij.

NEDELJA, 24. SEPTEMBRA
9.25 POROČILA (Ljubljana)
9.30 ODDAJA NARODNOZABAV

NE GLASBE (Ljubljana)
10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Za

greb)
10.45 ODDAJA ZA OTROKE (Beo

grad) •
11.30 LUTKOVNI FILM ZA OT

ROKE (Ljubljana)
12.00 NEDELJSKA TV KONFE

RENCA (do 13.00) (Zagreb;
  PONAVLJAMO ZA VAS (Lju-

bljana)
19.00 DOLGO,VROČE POLETJE -  

serijski film (Ljubljana)
19.50 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.45 CIK CAK (Ljubljana)
20.50 GLASBENI FESTIVAL V 

KRAPINI -  I. del (Zagreb)
22.20 REZERVIRAN CAS
23.20 GLASBENI FESTIVAL V 

KRAPINI -  II. del (Zagreb)
24.00 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 25. SEPT.
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob

14.50 (Zagreb)
10.40 RUŠČINA — ponovitev ob

15.50 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA 

ZBE — ponovitev ob 16.10 
(Beograd)

16.55 POROČILA (Zagreb)
17.00 MALI SVET -  oddaja za 

otroke (Zagreb)
17.25 RISANKE (Skopje)
17.40 KJE JE, KAJ JE  -  oddaja 

za otroke (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 LEPE PESMI SO PREPEVA. 

U  — SE EN KRAJCARCEK 
'MAM (Ljubljana)

18.45 KUHARSKI NASVETI: Gobe 
(Ljubljana)

19.15 TEDENSKI ŠPORTNI PRE
GLED (Beograd)

19.40 S KAMERO PO SVETO — 
London (Ljubljana)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 Puccini: TOSCA -  opera 

(Zagreb)
21.40 TEME Z VARIACIJAMI (Be

ograd)
22.10 TV DNEVNIK (Beograd) 

TOREK, 26. SEPTEMBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob

14.50 (Zagreb)
10.40 ANGLEŠČINA — ponovitev 

ob 15.50 (Zagreb)
20.45 DRUGI POLČAS TEKME V 

LONDONU (Evrovizija)
21.30 CIK CAK (Ljubljana)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZOBRA, 

ZBE — ponovitev ob 16.10 
(Beograd)

18.35 RISANKA (Ljubljana)
18.50 SVET NA ZASLONU — zuna

nje politična oddaja (Ljub
ljana)

19.30 TV OBZORNIK (Ljubljana)
20.00 CIK CAK (Ljubljana)
20.10 CELOVECERNI FILM — Ge- 

neralni inšpektor — ameriška 
komedija (Ljubljana)

21.40 B. Tomšič: RAVNI POT -  
NAJBOLJŠI POT — igra 
(Ljubljana)

22.05 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

SREDA, 27. SEPTEMBRA
17.00 POROČILA (Zagreb)
17.05 DOKTOR JOJBOLI — serij

ska lutkovna igra (Zagreb)
17.25 POLJUDNOZNANSTVENI 

film (Ljubljana)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 ZDRU2ENJE RADOVEDNE

ŽEV — oddaja za otroke (Za
greb)

19.00 REPORTAŽA (Beograd)
19.30 S KAMERO PO SVETU (Lju

bljana)

19.45 PRENOS NOGOMETNE TE
KME Tottenham Glotspurs : 
Hajduk iz Londona (Evrovi- 
zija)

20.30 TV DNEVNIK (Beograd)
21.40 MOZAIK KRATKEGA FIL

MA: Filmi Vladana Sljepče- 
viča (Ljubljana)

22.10 JAZZ FESTIVAL V LJUB- 
LJANI (Ljubljana)

22.40 Z NOGOMETNIH TEKEM 
MADŽARSKA : ZR NEMČI
JA in ZR NEMČIJA : FRAN
CIJA (Ljubljana — Beograd)

34.00 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob

14.50 (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA -  ponovitev 

ob 16.10 (Beograd)
17.05 POROČILA (Ljubljana)
17.10 VI JA VAJA -  RINGARAJA — 

6. oddaja (Ljubljana)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 PO SLEDEH NAPREDKA 

(Ljubljana)
18.35 GLASBENI BIENALE V ZA

GREBU (Zagreb)
19.00 TOZARJENJA — hum oristih 

na oddaja (Beograd)
19.40 TV PROSPEKT (Zagreb)
19.54 PROPAGANDNA MEDIGRA 

(Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 AKTUALNI RAZGOVORI (Be. 

ograd)
21.10 CIK CAK (Ljubljana)
21.20 KO JE  MEC KROJIL PRA

VICO — serijska igra (Za. 
greb)

22.05 SREČANJE Z LEONIDOM 
KOG ANOM -  glasbena odda
ja  (Skopje)

22.20 TV DNEVNIK (Beograd)

PETEK, 29. SEPTEMBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob

14.50 (Zagreb)
10.40 ANGLEŠČINA — ponovitev 

ob 15.50 (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE — ponovitev ob 16.10 
(Beograd)

17.25 POROČILA (Skopje)
17.30 ODDAJA ZA OTROKE (Stoop. 

Je)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.25 GLASBENI MAGAZIN (Lju

bljana)
19.00 NA SEDMI STEZI -  oddaja 

o športu (Ljubljana)
19.30 CIK CAK (Ljubljana)
19.35 FORMA VIVA 67 — Človek 

ta kultura (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.38 CELOVECERNI FILM (Ljo- 

bljana)
22.10 ZADNJA POROČILA (Ljub

ljana)

SOBOTA, 30. SEPTEMBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev Ob

14.50 (Zagreb)
17.40 VSAKO SOBOTO -  pregled 

TV sporeda (Ljubljana)
17.65 TV OBZORNIK (Ljubljana*
18.15 MLADINSKA IGRA (Beo

grad)
19.15 SPREHOD SKOZI CAS -  

Napad na Anglijo II. (Ljub
ljana)

19.40 CIK CAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIK CAK (Ljubljana)
20.40 IZ TUJE GLASBENE PRO

DUKCIJE (Beograd)
21.40 ZABAVNO-GLASBENA OD- 

DAJ A studia Sarajevo (Zag
reb)

21.55 SERIJSKI FILM (Ljubljana)
22.45 ZADNJA POROČILA



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 22. septembra — Mavricij 
Sobota, 23. septembra — Slavojka 
Nedelja, 24. septembra — Nada 
Ponedeljek, 25. septembra —

Uroš
Torek, 26. septembra — Justina 
STeda, 27. septembra — Kozma 
Četrtek, 28. septembra —

Venčeslav

Lpocnieî ,
Vera Mežnaršič — Jutraš, Metli* 

ka, CBE 103, strogo prepovedu
jem vožnjo čez moj stel j ni k in 
njivo na Gmajni in vsak pre
gon živine in pašo. Proti vsa
komur, ki tega ne bo upošte
val, bom uvedla sodni posto
pek.

okrog sveta«. 26. in 27. septem
bra nemški film »Skrivnosti ba
ra Lolita«.

Kočevje — »Jadran«: 22. do 24. 
septembra ameriški barvni lilm 
»šein«. 24. do 26. septembra ju 
goslovanski film »Piramida boga 
sonca«. 27. in 28. septembra fran
coski film »Steklena kletka«

Kostanjevica: 24. sspetmbra — 
ameriški barvni film »Sladka Ir
ma«. 27. septembra ameriški fijm 
»Dogodek, ki Je vznemiril svet«, 
(umor predsednika Kennedyja).

K IH
Brežice: 22. in 23. septembra 

francoski barvni film »Viva Ma 
rlja«. 24. in 25. septembra ame
riški barvni film »Velika dirka

OBVESTILO KINA 
V ŠENTJERNEJU

Obveščamo cenjene obi
skovalce, da smo zaradi 
podražitev filmov dvignili 
ceno vstopnicam na 1,50 
in 2,00 Ndin. Zaradi jesen
skega in zimskega časa 
bomo od 30. septembra 
dalje predvajali filme ob 
19. uri (ob 7 zvečer).

UPRAVA KINA 
ŠENTJERNEJ

SLUŽBO DOBI
KVALIFICIRANO ali priučeno 

strojno pletiljo iščem. Drugo 
po dogovoru. Zglasite se oseb
no v nedeljo dopoldne, 24. sep
tembra, pri Veri Luzar, Novo 
mesto, Cankarjeva 2.

IŠČEM 2ENSKO za pomoč v go
spodinjstvu dvakrat tedensko. 
Naslov v upravi lista (1404/67).

SPREJMEM dimnikarskega po
močnika. Hrana in stanovanje 
preskrbljena. Stanislav Arh, 
dimnikarski m ojster, Kamnik.

ŽENSKO za varstvo dveh punčk 
in delno pomoč v gospodinjstvu 
iščemo Nudimo hrano in sta
novanje Plača po dogovoru. 
Vrhovnik, šolski blok, Šenčur 
pri Kranju.

NUJNO POTREBUJEM vajenca v 
kolarski stroki. Karel Medic, 
kolar, Irča vas 7, Novo mesto.

SLUŽBO IŠČE
AVTOMEHANIK IN ŠOFER B,

C, D in E kategorije, trezen 
in zanesljiv, išče zaposlitev. Na
slov v upravi lista (1406/67).

GIMNAZIJKA z maturo išče ka
kršnokoli zaposlitev v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(1415/67).

GREM ČUVAT otrok* od 7. do 
14. ure v Novem mestu. Golo- 
binjek 11, Mirna peč.

STANOVANJA
PRODAM NOVO HIŠO v Šmarju 

Sap pri Ljubljani, primemo za 
kakršnokoli obrt. Ponudbe pod 
»Ugodna cena«.

ODDAM OPREMLJENO SOBO 
dvema dijakinjama. Ragovo 8, 
Novo mesto.

DEKLE ISCE neopremljeno so
bo v Novem mestu. Pismene 
ponudbe na upr. lista (1417/67).

MLADOPOROČENCA iščeta eno
sobno stanovanje ali vsaj več
jo sobo v Novem mestu ali 
bližnji okolici. Plačata dobro, 
lahko tudi vnaprej. Naslov v 
upravi lista (1407/67).

PRODAM IIIšO , primemo za vsa
ko obrt. Kastelic, Kastelčeva 9, 
Novo mesto.

otroško košaro. Kastelic, Trdi
nova 5 a, Novo mesto.

PRODAM eno leto staro telico 
dobre montafonske pasme. Nje
na stara mati je imela 20 litrov 
mleka na dan, maščobe 4,10 — 
dokaz: kontrolni list. Anton
Hrastar, Bršlin 17, Novo mesto.

PRODAM kombiniran otroški vo- 
zitek in stajico. Bračko, Ra- 
govska 7, Novo mesto, tel.21-659.

PRODAM NOVO cementno streš
no opeko — 500 kom. Šmihel 
70, Novo mesto.

PRODAM GUMI VOZ, nosilnost 
3 tone (gume 16 col), in komat 
za konje. Anton Puš, Radoho
va vas, Šentvid pri Stični.

PRODAM ZIDANO GARAŽO v K ri
stanovi ulici. Naslov v upravi 
lista (1413/67).

ENOFAZNI ELEKTROMOTOR 220 
V-2 KM s stikalom prodam. 
Cena 80.000 Sdin, garancija eno 
leto. Babnik Ljubljana, Vodni
kova 84

PRODAM 10 AROV vinograda, zi
danico, sadovnjak, 5 arov goz
da, 42 arov travnika (stavbna 
parcela) ▼  Škocjanu. Jerič, Lju
bljanska 16, Celje.

PRODAM ZELO DOBRO motorno 
slamoreznico. Anton Križaj, 
Okroglo 4, pošta Naklo, Kranj

UGODNO PRODAM kompletno do 
bro ohranjeno kuhinjsko pohišt 
vo, otroško posteljico in 125-li 
trski sod. Novo mesto, Prisoj 
na pot 8

VINOGRADNIKI! Prodam nov 
mlin za grozdje. Ponudbe pod 
»Ugodno«.

GUMI VOZ 15 col, nov, prodam 
za 300.000 Sdin. Gostilna Ju 
van, Polšnik pri Litiji.

UGODNO PRODAM brezhiben mo
ped, 3 brzine. Naslov v upravi 
lista (1433/67).

PRODAM hrastovo spalnico. Ogled 
vsak dan od 13. do 14. ure. 
Naslov v upravi lista (1434/91).

POCENI PRODAM stružnico, struž
ne dolžine 1200 mm. Umek, Slo
venska vas, Šentrupert, Dolenj
sko.

KUPIM

ENOSOBNO STANOVANJE v me
stu za dve osebi iščem. Večjo 
vsoto plačam lahko vnaprej.
Naslov v upravi lista (1430/67).

ODDAM DVE SOBI ali sobo in 
kuhinjo samskim osebam ali za- ___________
koncema z enim otrokom. Na- _ _  _ _
jemnina plačana za nekaj me- RAZNO 
seoev vnaprej. Naslov v upravi _ _ _ _ _ _ _ _ _
lista (1429/67).

SUHA DRVA — bukova — kupim, 
gumi voeov« 13—16 col ta gar
nitura dobro Izdelane oso vin« 
ugodno prodam. Žabjek, Dolenj
ska cesta 155, Ljubljana.

MOTORNA VOZILA
MOPED COLIBRI, letnik 1958, do

bro ohranjen, prodam. Naslov 
upravi lista (1424/67).

PRODAM MOTOR »Puch« 175 T 
dobrem stanju. Kidričev trg 3, 
Novo mesto.

PRODAM
UGODNO PRODAM klavir dunaj

ske znamke »Franz Wirth«. Čr
nič, Semiška 2, Črnomelj.

»GODNO PRODAM gradbeno par
celo v Bučni vasi. Janez Mako
vec, Kristanova 5, Novo mesto.

PRODAM KAVC z Jogi vložkom. 
Naslov v upravi lista (1401/67).

PRODAM elegantno kompletno

Metlika: 23. in 24. septembra 
ameriški barvni film »Kraljica 
Kolorada«. 27. in ?8. septembra 
italijanski film »Iz dneva v dan 
brez upanja«.

Novo mesto — »Krka«: 22. do 
24. septembra francoski barvni 
film »Naivnež«. 25. in 26. sep
tembra španski barvni film »Kia,- 
ljica Chantecler«. 27. in 28. sep
tembra bolgarski film »Nemimi 
dom«.

Ribnica: 23. in 'i4. septembra 
ameriški barvni film »Ekspres 
polkovnika Ryana«. 27. in 28. sep
tembra jugoslovanski film »Gren
ke trave«.

Sevnica: 23. in 21. septembia
francosko španski film »Nekega 
lepega jutra«. 27. septembra an
gleško nemški film »Maščevanje 
vojaka Pulija«.

Sodražica: 23. in 24. septembra 
ameriški barvni film »Baterfild 8«.

Šentjernej: 23. in 24. septembra: 
japonski barvni film »Pirat«.

Trebnje: 23. in 24. septembra
mehiški barvni film »Trile ne
usmiljeni« .

ifloR/ESTItA I
Razpis občinskega sodi

šča v Novem mestu
Občinsko sodišče v Novem mesta 
r a z p i s u j e  prosto delovno 
mesto
ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA
REFERENTA

Prosilec (prosilka) mora biti 
jugoslovanski državljan, zdrav, 
polnoleten in imeti zaključni Iz
pit na ekonomski srednji šoli.

Zahteva se poskusna delovna 
doba 1 (enega) meseca.

Priglasit veni rok 15 dni po ob
javi tega razpisa.
Razpisna komisija:
Marija Mejak, s. o. s.. 1. r. 
Matilda Padevski, vodja kaz. 
vpisn., 1. r.,
Joža Javornik, računovodja, 1. r.

h 1U 1 f (i i 1

Gostišče na Ruperč vrhu 

p r i r e d i

v nedeljo, 24. septembra

zabavo na vrtu
Ne zamudite priložnosti, 
saj vam bodo na voljo j 
domače krvavice, pečeni
ce, čevapčiči in drugo. 
Če bo slabo vreme, bo za
bava v gostišču.
Priporoča se Anica Volkar

KUPIM zazidljivo parcelo na 
Mestnih njivah. Naslov v upra

vi lista (1428/67).

30 LET STAR FANT z nekaj go
tovine, zaposlen, želi spoznati 
dekle od 18 do 30 let zaradi 
ženitve. Ločenke (ne po svoji 
krivdi) niso izključene. Naslov: 
Ivan Košinec, SGP PIONIR, No
vo mesto.

STAREJŠI UPOKOJENEC s sred
njo pokojnino, dobro situiran, 
želi spoznati upokojenko ali 
(ločenko) a svojim stanovanjem. 
Ponudbe na upravo Dolenjske
ga lista pod »Sreča za oba«.

POROČNE PRSTANE izdeluje po 
naj no ve j Si modi in vsa zlatar
ska dela opravlja zlatar, Go
sposka 5, Ljubljana (poleg uni
verze).

BOLEZNI JETER (zlatenico, vnet
ja) zdravi rogaAki DONAT vre
lec. Posvetujte se z zdravni
kom, DONAT pa dobite v No
vem mestu pri STANDARDU 
(MERCATORJU) in HMELJNI- 
KU.

LOVCI -  RIBIČI
Obveščamo vse lovce, 
ribiče in športnike, da 
bo danes, v četrtek, 21. 
9. 1967, odprta

NOVA TRGOVINA
nasproti gimnazije v No
vem mestu, v kateri dobi
te vse potrebščine v veliki 
izbiri!

Priporoča se za obisk 
LOVEC — lovska zadruga 

Ljubljana, poslovalnica 
NOVO MESTO

nje Straže —- Matjaža, Marija 
Mikec iz Martinje vasi — Jože
ta, Jožefa Mervič iz Jedinščioe — 
Miro, Anica Cuk iz Loke — Dar
jo, Marija Kovačič iz Žabjeka — 
Jovanko, Marija Kralj iz Veli
kega Nerajca — deklico, Nedelj
ka Mihelič iz Črnomlja — dekli
co, Marija Kosem iz Hudenja — 
deklico in Jožefa škriec iz Loč
ne — deklico.

Razpis novomeške 
osnovne šole

Svet osnovne šole »Katja Rupe-
na« v Novem mestu razpisuje 
za določen čas prosto delovno 
mesto
učitelja v varstvenem oddelku.
Razpis velja do zasedbe delov
nega mesta.

Perilo opere, oblačila očisti — 
Pralnica In kemična čistilnica, 

Novo mesto, Germova 5.

Gostilna ▼  Beli cerkvi vabi na 
vinsko trgatev v nedeljo, 24. sep
tembra. Postreženi boste z no
vim vinom. Za jedačo poskrb
ljeno. Igrali bodo mladi fantje. 
Vljudno vabljeni!

Zastekljujem hitro in solidno 
ter po ugodni ceni. Martin Šu
štaršič, Dobravica 3, Šentjernej.

iZ NOVOMEŠKEMU' 
P0R0DNišNiCE&!i&

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Angela Kralj 
iz Sela pri Zajčjem vrhu — Ja 
neza, Katica Magdič iz Okljuka 
— Vlada, M arija Hlastec z Buč
ke — Brigito, Katica Corjanec iz 
Bočke — Lidijo, Marija Mlakar 
iz Dolnje Nemške vasi — Igor
ja, Veronika Šuštaršič iz Gor-

SUPERAVTOMATIČNI

PRALNI STROJI
vseh znamk in

KMETIJSKI
STROJI

40.000 Sdin 
zmanjšana carina 
za pralne stroje!

VSE INFORMACIJE 
DOBITE
NOVO MESTO: BRAČKO. 
Ragovska 7: St. telefona 
068.21—«59 
SEVNICA: HITER 
Heroja Maroka 4

PEROTTI-EXPORT
a FRANCESOO 41. TRST

^  Ne
tako!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Kiastin- 
ski iz Drenja — dedka, M anja 
Višcer iz Sel — Romana, Djuidja 
Nedeljkovič iz Brežic — Sunžico 
Marija Prepadnik iz Sevnice — 
deklico, Anica Kolman iz Sevni
ce — deklico, Vida Kežman iz 
Dobove — dečka, Ana Godec iz 
Male Doline — deklico, Katica 
Deržič iz Rigonc — Vesno, Sla
venka Tričkovič i* Brežic — deč 
ka, Marija Medved iz Pokleka — 
Jožeta, Antonija Pucelj iz Kom- 
polja — deklico.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiš'ri bol
nišnici:

Antona Travnika* ja, socialnega 
podp. iz Pisec, je nekdo pretepel 
ter mu poškodoval glavo in des
no roko; Franc Primožič, dela
vec iz Šmarja, je padel v neko 
jamo in si poškodoval glavo; Iva
na Romiha, delavca iz Polja, je 
nekdo poškodoval z vinjekorr. po 
glavi in levi roki; Andreja Petri- 
šiča, socialnega podp. iz Orešja, 
je nekdo urali po gla n.

Smrt na spolzki cesti
17. septembra se je na avto

mobilski cesti pri Skopicah pri
petila huda prometna nesreča, ki 
je terjala smrt turškega državlja
na Ismaila Bulbula. Nemec Georg 
Holzl, njegova žena, sin in tašča 
so bili težko ranjeni, škodo so 
ocenili na 40.000 Ndin.

Btilbul je prehitel zadarski av
tobus, nato pa naglo zavil na 
desno, ker je naproti drvel drug 
avtobus. Na spolzki cesti je Blil- 
bulov avto zaneslo in je vanj si
lovito trčil osebni avto, ki ga je 
vozil Georg Holzl iz Nemčije. 
Turški državljan je takoj umrl, 
Holzl in trije člani njegove dru
žine, ki so bili z njim, pa so 
bili težko ranjeni.

Dve uri po nesreči so se drug 
za drugim pripeljali z osebnimi 
avtomobili: Momir Ilič iz Beogra
da, Ivan Primožič iz Ljubljane 
in Ivan Zupančič iz Grmovelj. 
Prva dva sta na kraju nesreče 
zavrla, Zupančič pa ni mogel več, 
zato se je zaletel v Primožičev 
avto, ta  pa v Iličevo vozilo. Zu
pančič in njegov sopotnik Anton 
Janežič sta bila ranjena in so 
ju odpeljali v brežiško bolnišni
co. škodo so ocenili na 3.000 Ndin.

Turka zaneslo pri 
Podborštu

Na avtomobilski cesti pri Dol. 
Podborštu Je 12. septembra po
poldne zaneslo kombi nemške re
gistracije, ki ga je vozil turški 
državljan Ismet Gene. Avto je 
zadel v obcestni jarek, se pre
kucnil in obstal. Ranjeno sopot
nico so odpeljali r  bolnišnico, 
škodo so ocenili na 7.000 Ndin.

Verižno trčenje pri 
Mokricah

11. septembra dopoldne se je 
Ilija Pažeski iz Makedonije s flČ- 
kom ustavil pred odcepom za 
Mokrice. Za njim se Je z osebnim 
avtom pripeljal Ilija Angelevski 
iz Prilepa in se tudi ustavil. Za 
tema dvema se je pripeljal le  
Guldo Jaschke lz Nemčije in se 
prav tako ustavil. Tega pa r t  sto
ril Franc H rastar iz Dol. Kro- 
novega, ki se je s  »škodo« pripe
ljal za njimi, pač pa je zadel 
Jaschkejev avto ln ga porinil do 
naslednjega vozila. Verižno trče
nje je povzročilo okoli 12.500 Ndin 
škode.
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Res bo im el ju tr i ali p o ju trišn jem  vaš p i
sm onoša v svoji to rb i tu d i položnico za p la
čilo naročnine za le tošn je I I . po lletje  — toda 
p rija te lju  vendar ne boste pokazali vrat! P ri
pravite 1450 d inarjev  za naročnino drugega 
polletja in še 50 s ta rih  d inarjev  za pobiralnino. 
N ikar m u ne odrecite  plačila, sa j vas bo m oral 
potem  še en k ra t obiskati: im eli boste sam o 
nepotrebne nove stroške, nam  pa boste  nap rtili 
veliko dodatnega dela in  skrbi!

Lepo vas pozdravlja 
UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

w,

Prehitro na ozki cesti
Ilija Kuljaj iz Gabrja se je 

17. septembra z osebnim avtom 
peljal iz Velikih Brusnic proti 
Gabrju, naproti pa mu je pripe
ljal Alojz Novosel s kombijem. 
Ker je Kuljaj na ozki cesti pre
cej hitro vozil, je prišlo do tr 
čenja. Kuljajeva sopotnika sta bi
la laže poškodovana, škodo na 
vozilih pa so ocenili na 4.000 
Ndin.

Francoz v Celjana, 
Švicar v Francoza

Celjan Leopold Hladnik je 
16. septembra na avtomobilski ce
sti pri Pluski ustavil osebni av
to, ker se mu je pokvaril. Pre
hiteti ga je hotel Francoz Louis 
Andre Harry, ker pa so naproti 
vozili avtomobili, tega ni mogel 
storiti, marveč se je zaletel v Ce
ljanov avto. Kmalu se je v Fran- 
cazovo vozilo zaletel s svojim 
avtom Švicar Giovanni Castorina. 
škodo so ocenili na 3.500 Ndin.

Tovornjak s steklom 
v jarku

Avtoprevoznik Viktor Fišter je 
16. septembra pripeljal s tovor
njakom steklo v Zbure. Srečal je 
nekega mopedista, se mu umaknil 
pa zdrknil v jarek, da je tovor- 
njah obstal na boku. Skoda ni 
velika.

Tržačanovi prekucljaji
Tržačan Milan Emili se je 

16. septembra dopoldne peljal z 
osebnim avtom iz  Zagreba v Lju
bljano. V Gmajni je srečal tovor
njak s prikolico. Tedaj se je izza 
tovornjaka pripeljal neki osebni 
avto. Tržačan je zavil na desno 
in se tako ognil trčenju, nena

doma pa ga je zaneslo v vsek. 
Prevračal se je 36 metrov ob ce
sti, nato je vozilo obstalo na 
strehi, škodo so ocenili na
10.00 Ndin Laže ranjeni voznik 
ni zahteval zdravniške pomoči.

Avtobus podrl neprevid
no žensko

15. septembra popoldne je Jo
že Primc, voznik pri GORJAN
CIH, na Cesti komandanta Sta
neta v Novem mestu z avtobu
som zbil Vido Bregar, ko je šla 
čez cesto zunaj prehoda za pešce. 
Ko je voznik videl, da hoče Bre
garjeva prečkati cesto, je zatro
bil in zavrl in spet pognal avto
bus, ko je videl, da je ženska 
obstala. Bregarjeva je spet po
skušala steči čez cesto, ko se je 
avtobus že premakil. Hudo. ranje
no so odpeljali v bolnišnico.

Avto na njivo, voznik 
v bolnišnico

Mariborčan Ivan Munda je 
14. septembra pri Drnovem z 
osebnim avtom zavil na bankino, 
podrl smernik, se prekucnil čez 
nasip in obstal na njivi prevrnjen 
na streho. Voznika so odpeljali 
v brežiško bolnišnico, škodo pa 
so ocenili na 12.000 Ndin.

Pri Pluski trčila SAPOVA 
tovornjaka

13. septembra sta Mavricij Kve
der in Stanislav Kovač drug za 
drugim vozila Sapova tovornjaka 
po avtomobilski cesti iz Ljublja
ne v Zagreb. Pri Pluski je Kovač 
zmanjšal hitrost, Kveder, ki je 
vozil tik za njim, pa se je vanj 
zaletel. škodo so ocenili na
8.000 Ndin.

ZA DVE TOMBOLI NIMAJO DOBITKOV!
DOPISNIK »Sp« iz Novega mesta je v poročilu »Tu

ristična nedelja na Dolenjskem« minuli ponedeljek med 
drugim poročal v DELU, da so »v Krškem imeli veliko 
tombolo v organizaciji domačega turističnega društva, na 
kateri so razdelili za več kot pet milijonov starih dinar
jev dobičkov.« če se bo »Sp« prihodnjo nedeljo (24. sep
tembra) popoldne potrudil v Krško, kjer bo prva le
tošnja tombola domačega turističnega društva, se mu 
utegne nasmehniti sreča in lahko dobi katerega izmed 
lepih dobitkov, ki so v resnici vredni Skupaj nad 5 mili
jonov starih dinarjev!

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Ja- 
kopec, Marjan Legan, Jože Primc, Jožica Teppey to 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: Marjan Moškon

IZHAJA: vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina za 1967: 24,50 
novih dinarjev (2450 starih din); plačljiva je vna
prej — Za inozemstvo 37,50 novih dinarjev (3750 
starih din) oz. 3 ameriške dolarje — Tekoči račun 
pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 — NA
SLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Novo mesto, 
Glavni trg 3 — Poštni preda! 33 — Telefon 21-227 
— Naročenih rokopisov in fotografij ne vračamo — 
Tiska: Časopisno podjetje »Delo« v Ljubljani.


