
TEDEN POŽARNE 
VARNOSTI

Na pomoč!
V prvem  polletju  letos je 

bilo v Sloveniji 714 požarov, 
ki so povzročili za 1695 mili
jonov S din škode. K ar 201 
požaru je botrovala m alom ar
nost in neprevidnost. Naj ta 
koj omenimo, da so požari 
povzročili vse lansko leto za 
1 m ilijardo in  900 milijonov 
Sdin škode. Kaže, da bo le
tos škoda znaitno večja.

Gasilska organizacija se 
spoprijem a s trem i večjimi 
težavami. Prva je  organiza
cijske narave. Požarnovar
nostna služba je p ri nas na
ložena prostovoljnim  gasil
skim  gasilcem in poklicnim 
gasilskim enotam . V Slove
niji je 65.472 članov gasilske 
organizacije, k i so vključeni 
v 1390 gasilskih društvih. Za
kon o gasilskih društvih do
loča, da sme b iti v vsaki ob
čini eno samo gasilsko dru 
štvo. Zaradi tega se težko 
uresničujejo določila V. kon
gresa gasilske zveze S love 
nije o enotni organizaciji in 
požarnovarnostni službi. Pre
ventivna služba, ki bi jo mo
rali opravljati upravni orga
ni, je prenesena kar na ga
silske organizacije.

Nič boljše ni s financira
njem  požarnovarnostne de
javnosti. Pregledi financira
nja, ki zaradi organizacijske 
razdrobljenosti požarnovar
nostne dejavnosti, ne zajema
jo vsega, kažejo, da iz leta v 
leto dajemo m anj denarja za 
to važno službo. Gasilci sto
jijo ob tem pred veliko te
žavo, saj je oprem a naših 
gasilskih društev zelo zasta
rela in neučinkovita.

Čeprav je iz proračunov na 
voljo malo denarja, so gasil
ska društva po vojni zgradi
la 600 gasilsk ih ' domov in 
orodjišč z lastnim i sredstvi 
(80 odst. potrebnega denarja 
so zbrala sam a, 20. odst. pa 
je prispevala družba). Zelo 
potrebno gasilsko oprem o 
smo prisiljeni uvažati, gasilci 
pa m orajo potem plačevati 
visoke carine in prom etni 
davek, kar je nerazumljivo. 
Kolikor toliko izdaten vir de
narja  je bil 4-odst. prispevek 
iz požarnih prem ij, ki jih 
je do zdaj plačevala zavaro
valna služba gasilskim orga
nizacijam. Po novem zakonu 
tega ne bo več in gasilci bo
do spet ob denar, ki ga zelo 
potrebujejo.

Gasilske organizacije, ki 
neprestano bede nad d ru žb e  
nim  in zasebnim  prem ože
njem  te r ga varujejo pred 
ognjem in elem entarnim i ne
srečam i, so v dokaj nezavid
ljivem položaju. če  njihova 
Pomoč ni dovolj učinkovita 
in hitra, jih  zelo radi k riti
ziramo, toda osnovnih pogo
jev za delo jim  nism o zago
tovili.

OD 28. IX, DO 8. X.

Padavine z ohladitvijo 
okrog 28. sept., 1. in 8. 5 
okt. Druge dni suho ozi- f 
roma lepo vreme.

Dr. V. M. i

DOLENJSKI KULTURNI FESTIVAL

Našim kmetom in vinogradnikom
Razstava »Sodarstvo na Slovenskem« bo v sodelovanju s Tehniškim muze
jem Slovenije prikazala nastanek in razvoj vinske posode — Ob otvoritvi 
bodo slovenski književniki brali satire in bodice na račun dobre kapljice

in »pravo-sodja« . . .

V okviru tedna požarne varnosti je  bila v torek, 26. sep 
tem bra, gasilska vaja, k i so  jo  skupaj z n ovom eško  
poklicno gasilsk o  četo  organizirali gasilc i novom eške  
bolnišnice. N a slik i: reševanje s ponjavo (F oto: M.

V esel)

Dolenjski kulturni festival 
je pripm-vll za to soboto, 30. 
septembra, v Lamutovem li
kovnem salonu veliko pre
senečenje kmečkemu prebi-
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valstvu, zlasti vinogradni
kom. Ob 19. uri zvečer bo 
odprta znanstvena razstava 
»Sodarstvo na Slovenskem«. 
Prireditev bo podala zgodo-

kubikov vode v zimskem bazenu
Deževje je zavleklo delo 

pri bazenu v Cateških Topli
cah. Ta teden naj bi bil za
res dokončan. Prvič so ga 
poskusno napolnili z vodo 
21. septem bra. Okoli 1800 ku
bikov se je je  nateklo vanj.

Term alno vodo bodo mo
rali poleti ohlajati. Doseda
nja črpališča hladne vode 
najbrž ne bodo zadostovala. 
Poglobili bodo enega izmed 
vodnjakov. Pozimi teh skrbi 
ne bodo imeli. Voda bo p ri
tekala v kopališče iz toplih 
gred AGRARIE in bo že n e  
koliko ohlajena.

Ob bazenu je 4,6 m širok 
tlakovan pas, nato še pas 
gramoza, ob robovih pa bo
do uredili zelenice s topolo
vimi nasadi. V podaljšku ba
zena se bo razprostiral pro 
stor za taborjenje.

Tunelski dohod za zimsko 
kopanje še ni dokončan. Od
prli ga bodo istočasno s pre
urejeno stavbo poleg bazena, 
v kateri bodo slačilnice, re
stavracija, delikatesna trgo
vina in drugi prostori.

Zaključna opravila ob novem  čatešk em  bazenu. Pas ob  
kopališču  tlak u jejo  delavci z beton sk im i p loščam i. B a
zen bodo prebarvali ta  teden. Za p osk u s so  ga že napol

n ili z vodo. (F oto: Jožica T eppey)

II. srečanje dolenjskih 
izseljencev bo na Mirni
Predstavniki družbenih or

ganizacij iz sedmih občin 
Dolenjske, Bele krajine in 
Spod. Posavje so se pred 
dnevi v Kostanjevici pogovar
jali o  prvem srečanju dolenj
skih izseljencev, ki je bilo 
letos v Kostanjevici. Ko so  
ocenjevali potek letošnjega 
kostanjeviškega srečanja, so  
izrekli vrsto pohval, ki so 
veljale prirediteljem. Razve
seljivo je tudi to, da so zelo 
pohvalno ocenili to srečanje 
izseljenci, ki so se ga udele

žili. Organizatorji iz Krškega 
so na posvetu poželi javno 
pohvalo.

Letošnji organizatorji in 
udeleženci posveta so v želji, 
da bi poteldo prihodnje sre
čanje še boljše, opozorili na 
nekatere potmanj kij ivosti, ki 
bi jih bilo treba odstraniti. 
Ugotovili so, da je propagan
da zelo pomemben činitelj. 
Sklenili so predlagati, naj or
ganizator II. srečanja izse
ljencev izda brošuro, ki bo v 
tiskani besedi predstavila Iz
seljencem našo pokrajino, 
zgodovinske in turistične zna
menitosti ter podobno. Pogo
varjali so se o tem, da bi 
morda kazalo uprizoriti dram
sko delo iz časov, ko so naši

(Nadaljevanje na 3. str.)

vinski oris te dajavnosti ta- 
ko v svetu kot pri nas. Pri
kazana bo tudi tehnologija

(Nadaljevanje na 3. s tr V.

Obisk iz CK ZKS
19. septem bra sta  obiskala 

T rebnje član CK ZK Sloveni
je  Tone Tribušon in predsed
nik kontrolne kom isije CK 
ZKS Jakob 2en. S predstav
niki trebanjskega občinskega 
kom iteja sta  se pogovarjala 
o pripravah na letno konfe
renco ZK kom unistov tre 
banjske občine, ki bo proti 
konou prihodnjega meseca.

Sončna nedelja je  zvabila na D olenjsko zeio veiiKo 
ob iskovalcev iz m est. Zjutraj so  se  iz  Ljubljane po* 
m ikale dolge kolone avtom obilov, neredki m ed njim i 
pa so  p elja li na p rtljažn ikih  gajbice a li m ajhne sodčke. 
V es dan je  sta lo  ob cestah  veliko avtom obilov, izlet
n ik i pa so  nabirali jurčke po b ližnjih  gozdovih, k jer  
je  top lo  vrem e gobe le  izvabilo  iz  tal. N a slik i sta  Grab- 
ljevčeva otroka iz  V el. D ol, k i ob cesti Žužem berk—Bi5 
ponujata lepe jurčke za vlaganje po 1200 Sdin k ilo 
gram . V gozdovih ok oli T rebnjega je  pred dnevi n** 
biral gobe tudi tov. Edvard K ardelj, ko se  je  m udil n*  

obisku pri sorodnikih . (F oto: M. Legan)

Medvedka napadla lovca
Pred Osvaldom, ki je šel na jelena, se je nena
doma pojavila medvedka z mladičema in ga 

napadla

Ko so šle v ponedeljek, 25. 
septem bra, okoli 5.40 ženske 
iz Drage v službo v Podpre- 
sko, so zaslišale nad cesto 
strel, krik  in klicanje na po
moč

Kaj se dogaja v Parku, kot 
pravijo domačini tem u ob
m očju, niso vedele. Blizu si 
niso upale, zato so o tem  
sporočile moškim v Podpre-

ski. Kaj se je pravzaprav 
zgodilo, smo zvedeli telefo- 
nično. Pripovedoval nam j« 
Alojz Pantar iz gozdnega 
obrata KGP Grčarice: 

»Emerik Osvald, 22-letni 
lovec, je šel to jutro nad Je
lena. Nenadoma se je v Par
ku pri Podpreski kakih 300

(N adaljevanje na 12. str .)

Zadnja nesreča na „mostu smrti”?
Motorno kolo je padlo v potok, motorist pa je 

obležal nezavesten na bregu

Čeprav bo »most smrti« v 
Goriči vasi po zatrjevanju 
pristojnih zdaj zdaj podrt, 
še vedno razkazuje svojo 
moč. Upajmo, da je tokrat 
povzročil zadnjo hudo nesre
čo.

11. septembra ob 18. url se

je na njem hudo ponesrečil 
Ivica Matanovič iz Ribnice. 
Matanovič se je peljal z mo
tornim kolesom iz Ribnice 
proti Kočevju. Ko je zapeljal 
proti mostu, ga Je zaradi 
spolzke ceste, ostrega zavoja 
cest« pri mostu in za to raz

mere neprimerne brzine za
neslo naravnost v mostno 
ograjo. Motorno kolo Je pad
lo z mostu v Bistrico, Mata
novič pa je tudi padel preko 
ograje in nezavesten obležal 
na bregu potoka.

Nezavestnega motorista so  
prepeljali v ljubljansko bol
nišnico. Na motorju, ki si ga 
Je Matanovič sposodil za po
izkusno vožnjo (nameraval 
ga Je kupiti), je za okoli 500 
N din škoda.

Š t .  39(914) L. XVIII 

NOVO MESTO, četrtek, 

28.9.1967



ZUNANJEPOLITIČNI TEDENSKI PREGLED
POGOVORI O IZOBRAŽEVANJU 

IN  KULTURI

Bo še možno napredovati 
z nezadostno oceno?

Slovenska skupščina naj čimprej sprejme zakon 
o visokem šolstvu -  Učitelji so tudi vzgojitelji 
-  Poslej samo take zakone in priporočila, ki jih 
bo možno uresničiti -  Upoštevati je treba »glas 
praktikov« -  Koristne pripombe k predloženemu 
osnutku o delovnem načrtu prosvetno-kulturne- 

ga zbora

S loven sk a sku p ščin a naj b i še  le to s sp rejela  za
kon  o  v isok em  šo lstvu , razen tega pa čim prej uredi
la  več vprašanj v  osnovnem  in  srednjem  šo lstvu , izo 
braževanju odaslih , kulturi in  na drugih pod ročjih  
prosvetno-k u ltum ega dela. V prih odn je naj b i v  za
konih  in  drugih važnih republišk ih  dokum entih  upo
števa li tud i g las praktikov, sp rejem ali pa naj b i sa 
m o  tak e zakone, p riporočila  in  akte, k i jih  bo m ožno  
uresn ičiti.

To so bile najvažnejše p ri
pom be na  posvetovanju o 
osnutku delovnega n ačrta  re- 
publiškega-kul turnega zbora 
18. septem bra v ljubljanskem  
klubu poslancev, kam or je 
predsednik  zbora Miloš Po
ljanšek povabil poslance, za-

Zvezni poslanci 
med nami

Pretekli petek je  obiskala 
Novo m esto skupina poslan
cev aveznega zbora zvezne 
skupščine pod vodstvom pred 
sednice odbocna za delo v zve
znem zboru Radojke Katid. 
Na sedežu novomeške občin
ske skupSčine so ob navzoč
nosti delavcev socialnega za
varovanja in  zdravstva raz 
pravljali o  ukrepih socialne
ga zavarovanja, ki so bili 
sp rejeti lani decem bra. Raz
govor je pokazal, da je  v 
Praksi še  vrsta  nerešenih 
vprašanj, o  katerih  vedo tu 
di zvezni poslanci prem alo. 
V erjetno ne bi bilo slabo, ko 
b i p rihajalo  do takih  stikov 
s  teranom  in z  ljudm i, ki 
delajo na določenih področ
jih, ie  pred  sprejem i raznih 
zatonov. S tem bi se  izognili 
m areikakSni nevšečnosti, ki 
Jo zasledim o v razgibanem 
družbenem  življenju.

Zvezni poslanci so obiskali 
tud i novomeško bolnišnico in 
tovarno NOVOTEKS.

Sd

stopnike šolskih in kulturnih 
ustanov te r občin iz Ljub
ljane in  okolice, iz Zasavja, 
z G orenjskega in Dolenj
skega. «

V naspro tju  s pripom ba
m i na posvetovanjih v vzhod
ni Sloveniji, k je r so pred 
vsem opozarjali na potrebo 
po organiziranem  razvoju 
ku ltu re  v naši republiki, so 
se v ljubljanskem  klubu po
slancev lotili zlasti šolskih 
vprašanj. To posvetovanje je  
bilo sicer prežeto z ugoto
vitvami, da s šolstvom, kot 
ga im amo, ne sm emo biti 
zadovoljni. Omenili so, da 
bi bilo treba razrešiti zaple
ten skupek tem eljnih vpra
šanj celotnega izobraževanja 
in  še posebej tis ta  vpraša
nja, ki se nanašajo na izpo
polnjevanje znanja učiteljev. 
Poudarili so, da bi m oral 
biti učitelj hk ra ti tudi vzgo
jitelj; ker se to  čedalje bolj 
zahteva, je  treba učiteljem  
omogočiti, da bodo to  po
stali.

Poslanci in  zastopniki šol 
so našteli več težav, ki jih 
bo možno odpraviti le z 
enotnim i m erili, ta  pa naj 
bi veljala za vse slovensko 
ozemlje. Opozorili so, da ni
so vse osnovne šole v ena  
kopravnem  položaju, saj so 
mnoge, zlasti tiste  na m anj 
razvitih obm očijh, prisiljene 
delati v veliko slabših oko
liščinah ko t šole, ki vsaj s 
p rostori nim ajo skrbi. Pouk 
v takih šolah ni le okrnjen, 
m arveč tudi slabši. Sem so
di tudi predlog, naj bi za 
vse slovenske osnovne šole

G eneralni sek retar OZN U T ant je  
v  torek  zvečer prired il večerjo  za  
zunanje m in istre  štir ih  v e lesil —  
Francije, V elike B ritanije, ZDA in  
S ov jetsk e zveze. Tako se  je  zgodilo, 
da so  pred stavnik i štir ih  v e lesil pr
v ič  po le tu  1962 znova sed li za  
skupno m izo. R esda je  b il ta  sesta 
nek neform alen  in  neuraden, prav  
tako pa je  res, da U Tant n i pova
b il M urvilla, B row na, R uska in  Gro* 
m ika, sam o zaradi vese lja  nad m i
n istrsk o  družbo. P od rob n osti o po
govorih  na tej d ip lom atsk i večerji 
sicer ne vem o in  jih  najbrž še  dolgo  
n e bom o ved eli, vem o pa, kaj je  
U T anta spodbudilo  k  tem u  koraku  
in  vsa j v  g lavnih  obrisih  vem o, kaj 
jim  je  h o te l povedati.

M ed glavn im i razlogi za vabilo  
na večerjo  je  b ila  U T antova skrb  
za u sod o OZN. G eneralni sekretar  
svetovn e organizacije se  pač bolj 
k ot vsi drugi zaveda, da OZN zad
nje čase p love v  nevarne vode, da  
je  neuspeh  d osedanjih  prizadevanj 
svetovne organizacije za utrditev  
m iru na Srednjem  vzhoda m očno  
škodoval n jenem u Ogledu in  vpli
vu. Prav v zvezi s  Srednjim  vzho
dom  je  p rišla  do izraza nevarnost, 
da b i se  velesile , predvsem  ZDA in  
ZSSR, sk u ša le  izogn iti svetovn i or
gan izaciji in  reševati problem e m i
m o n je  z m ed seb ojn im i dogovori. 
Tako za OZN k ot svetovno organi
zacijo, kot za štev ilne m ajhne drža
ve takšna perspektiva ni prijetna, 
saj tako ne b i b ile  sam o odrinjene  
od reševanja vprašanj, ki se  naj
večkrat tiče jo  prav m ajhnih  držav, 
am pak bi ostaja la  tud i resna nevar
n ost, da b i biM in teresi m ajhnih  in  
slab ih  p o d re ja li in teresom  in p o li
tik i velik ih  držav.

N o, stvar zaenkrat še  ni tako da

leč, tod a  znaki, k i kažejo na razvoj 
v  to  sm er so  in  generaln i sekretar  
OZN zastav lja  v es sv o j vpliv , da b i 
prepričal velik e sile , naj b o lj upo
števajo  OZN in  naj p ristan ejo  na  
reševan je vprašanj, k i se  tiče jo  sv e 
tovn ega m iru  v  n jen ih  okvirih , ne 
p a izven  njih.

K  tem u  so  usm erjen i tud i k on 
k retn i predlogi, k i jih  je , k o t po
ročajo , U  T ant »serviral« svojim  
go stom  na tork ovi večerji. M ed n ji
m i je  predlog, naj b i se  član ice vai> 
n ostn ega  sveta  OZN občasno sesta-

Mali vrh štirih 
velikih

ja le  na vladni ravni, kadar b i šlo  za 
razpravo o važnih problem ih; nada
lje  predlog, naj b i p oob lastili U  
Tanta, da p o šlje  na S red nji vzhod  
p redstavnika OZN, k i b i tam  preu
čeval in  vsk laja l v se  id eje za rešitev  
srednjevzhodnega problem a; in  pa  
seveda tu d i p osk u s generalnega se 
kretarja, da b i prepričal svoje  go
ste  o tem , naj sp rejm ejo načela za  
rešitev  tega problem a, k i jih  je  raz
ložil v  svojem  uvodnem  govoru ob  
otvoritv i X X II. zasedanja general
ne skupščine. Seveda je  b ila  večer
ja  p riložnost tud i za neuradne p o 
govore o drugih m ednarodnih  vpra
šanjih , m ed  drugim  tud i o  V ietna
m u. O tem  pa je  za zdaj še  prem alo  
znanega, da b i lahko rek li k a rk o li

M edtem  ko je  U Tant v palači 
OZN v N ew  Y orku sk lica l neuradni 
»m ali vrh štir ih  velikih« pa so  se  
v T el Avivu od ločili za potezo, k i bo 
še  bolj zam otala srednjevzhodni 
klobčič. Izraelska vlada je  nam reč  
začela n aseljevati Izraelce na arab
ska ozem lja, k i jih  je  Izrael okupi
ral m ed  nedavno vojno. Zaenkrat 
so  sk len ili u stan ov iti tri izraelska  
n aselja  in  sicer eno v  S iriji, drugi 
dve pa v J o rd a n iji Ta izraelsk i 
ukrep je  sicer m ogoče razlagati k o t 
p otezo  zm agovalca, k i h oče  pred  
vsem  svetom  pokazati, da ne m isli 
p op u stiti in  k i s i h oče u stvar iti čim  
b o ljš i položaj v  p o litičn i b itk i za 
ureditev p oložaja  na Srednjem  
vzhodu. Toda tud i če  je  to  akcija, 
k i im a m orda b o lj propagandni, 
kot dejansk i pom en, je  vseen o  
skrajno nevarna, saj naravnost 
spodbuja skrajneže m ed Arabci, da  
bodo tud i on i nepopu stljiv i, hkrati 
pa otežu je delovanje vsem  tistim , 
ki res iskreno sk ušajo  pom agati 
isk ati rešitev . T udi zaveznikom  Iz
raela je  jasno , da Izrael n e  bo m o
gel obdržati vseh  ozem elj, k i jih  je  
okupiral in  čeprav je  po eni stran i 
z d ip lom atskega sta lišča  razum lji
vo, da s i Izrael sk u ša  zagotoviti 
čim  b o ljši položaj za pogajanja, je  
pa po drugi strani, prav tako z d i
p lom atskoga sta lišča , nerazum no  
sp rejem ati ukrepe, k i ne m orejo  
p rin esti n ič drugega k o t p oslab ša
n je položaja  in  p ritirati n asprotn i
ka k še  večji n ep op ustljivosti. Ob 
arabskem  vrhu v K artum u sm o  
u gotavlja li, da je  večina arabskih  
držav pokazala p ripravljenost, da  
po svojih  m očeh  p rispeva k izbolj
šan ju  položaja, ob n ajnovejših  ukre
pih Izraela p a je  žal treba ugoto 
v iti, da izraelsk i p o litik i ne kažejo  
prav n ič dobre volje.

uvedli enoten predm etnik, 
saj skoraj ni razum ljivo, za
kaj im a skoraj vsaka šola 
»svoj« tu j jezik. Izrazili so 
tudi željo, da bi omejili v 
osnovni šoli ali odpravili 
m ožnost napredovanja z ne
gativnimi ocenami. Pripom 
nili so, da se bo precej 
zm anjšala vrzel m ed osnov
nim i in  srednjim i šolami, če 
bodo odpravljene omenjene 
in  druge napake v sistem u 
našega šolstva.

Kot so povedali na posve
tovanju, je  še največ neu re  
jenih  vprašanj v visokem 
šolstvu predvsem  glede n je
govega pravnega položaja. 
Fakultete so na  p rim er p ri
pravile sta tu te  in  druge ak
te, n im ajo pa še potrjenih, 
ker n i prave osnove. Zakon 
o visokem šolstvu je  nuj t, 
zato so zahtevali, naj ga re 

publiška skupščina najprej 
in čim prej sprejm e, vseka 
kor še letos.

Poslanci in šolniki so opo
zorili na toliko vprašanj, da 
bodo m orali prosvetno-kul- 
tu m i zbor in drugi p risto j
ni organi trdo  delati, pre
den jih  bodo uredili, žele
no je  bilo, naj bd v prihod 
nje bolj upoštevali tudi p ri
pombe, ki pridejo  od »spo
daj« — poslušali »glas prak 
tikov«, kot je  rekel neki po
slanec. c

Koncu posveta o delov
nem  načrtu  republiškega p ro 
svetno-kultum ega zbora je  
veljalo opozorilo navzočih, 
naj bi v prihodnje sprejem a
li sam o tiste  nujne in take 
zakone, priporočila in dru
ge akte, Id jih  bo možno 
glede na denarno stan je  tu 
di uresničiti.

Med razpravo je  p rišla  na 
dan pripom ba, naj tem elji 
poslej vsak koncept — tako 
za področje šolstva kot za 
področje kulture — samo na 
znanstveni podlagi, od na
črtovanja na pam et pa se 
bo treba zdaj in za vselej 
posloviti.

Rakitnica je dobila 
vodovod

K rajevna skupnost R akitni
ca si je v lanskem letu na
ložila veliko nalogo zgraditi 
vodovod. Letos so dela za
ključena in  ima vsaka hiša 
vodo. Vsa investicija je  stala 
okrog 15 milijonov, ki so jih  
prispevali prizadeti prebival
ci v lesu. KS ima v načrtu  
tudi ureditev kanalizacije v 
vasi, vendar pa za te  nam ene 
zaenkrat še nim a sredstev.

TEDENSKI NOTRANJEPOLITIČNI PREGLEE
■  REZULTATI REORGANIZACIJE ZK 

SO 2 E  V ID N I. Izvršn i k om ite  CK ZKS je  
skupaj z nekaterim i člani centralnega k om i
teja , k i so  ob isk ovali posam ezne občin e in  
pom agali občin sk im  k om itejem  v  p rip ravah  
na konferenco, ugodno ocen il prve rezu ltate  
reorgan izacije ZK. M enil je, da so  k o m u n is ti 
zvečine sp rejeli reorganizacijo, kakor jo  je  
zastav il CK ZKJ, j i  dali svojo  podporo in  se  
tud i zavzeli za njeno izvedbo. V večin i občin  
je  že zaživela Zveza kom u n istov  v  n ovih  or
gan izacijsk ih  oblikah. R om an isti, vk ljučen i 
v te  n ove oblike, so  ak tivn ejši in  bolj p riso t
n i na vseh  frontah  idejn op olitičn ega  boja. V  
poglavitnem  so  k om u n isti že presegli organi- 
zacijsk otehn ičn i pogled  na reorganizacijo in  
doum eli g lob lji pom en p reosn ove Zveze ko
m unistov .

N a se ji so  ugotovili, da bodo v  večin i ob
čin  končali z  organ izacijsko stran jo  reorga
n izacije  do predvidenega roka, to  je  do kon 
ca  oktobra. Le v  nekaterih  občinah neknii- 
kanj zaosta ja jo  ▼  izvajanju  reorganizacije, 
ponekod zaradi p osebnih  objektivn ih  težav, 
ki so  v nekaterih  občinah v ečje  k ot v  dru
gih , v  dveh prim erih  pa celo  zaradi m alo
m arnosti nekaterih  članov občinskega k om i
teja  ozirom a zaradi nerazum evanja g lob jega  
pom ena reorganizacije.

■  LADJA »TREBINJE« SE  JE POTOPI
L A  T ragedija se  je  odigrala v  n oči na nede
ljo  v valovih  razburkanega Indijskega ocea
na, ko je  ladja  plu la v  sm eri proti ind ijsk e
m u pristan išču  M adrasu. Ko je  ladja  p osla la  
znake SOS, je  b ila  285 m ilj vzhodno od  Dur
bana. Ko je  prispela  holandska lad ja  »Schie- 
kerk« na k ra l nesreče, naše lad je že ni b ilo  
več. R eševalci so  rešili 50 potn ikov In članov  
posadke. Pri tem  je  Izgubil ž iv ljen je prvi 
častn ik  na holandsk i ladji. N a kraj n esreče  
so  nrinlufe tud i n ekatere druge ladje.

■  SPREMEMBE V CARINSKI SLU2BL

V odborih  zvezne sku p ščin e s e  je  pričela  
razprava o pred logu  za sp rejetje  novega za
kona o carinsk i s lu ž b i P redvideno je , da b i 
službo n ek olik o b o lj d ecentralizirali in  dali 
večje  sa m o sto jn o sti carinarnicam . Zavzema-

Prvi del reorga
nizacije končan

jo  se  tu d i za nov način  finan ciran ja  carinske  
službe —  za dohodkovni n am esto  sedanjega  
proračunskega sistem a. D ružba naj b i p lača
la  nadom estilo  za opravljeno delo  carinske  
službe.

■  V BEOGRADU M EDNARODNI ASTRO
NAVTSKI KONGRES. N a n jem  sod elu je  
1200 uglednih  raketnih  in  astron avtsk ih  stro 
kovnjakov, fizikov, kem ikov, astronavtov, 
biologov, pravnikov in  zdravnikov, k i bodo  
p oslu ša li a li prisp evali 300 znanstvenih  in  
strok ovnih  del. M ed udeleženci kongresa je  
tud i znani sov jetsk i akadem ik, glavni »ve
so ljsk i teoretik« Sedov. R azstavo »K ozm us 
miru« je  odprl v eso ljec  P avel P opovič.

■  SPOR ZARADI VAGONOV. D elavski 
svet 211» v  Zagrebu je  kupil v  Ita liji 1600 
tovornih  vagonov in se  s  tem  zam eril dom a
čim  proizvajalcem  železn išk ih  vozil. Prvi se  
izgovarja na to , da ponudba dom ačih  p roiz
vajalcev n i b ila  ugodna, m edtem  ko se  dru
g i sk licu jejo  na n esp oštovan je dogovorov in  
na p očasn o  reševan je vprašanja k red itov. 
O boji pa sog laša jo , d a je  m odern izacija že
lezn ice nnjno potrebna.

■  PREDSEDNIK TITO NA SEJMU LO

V A  N a m ednarodni razstavi in  sejm u  lova  v 
N ovem  Sadu sod elu je 40 dežel iz  E vrope, 
A zije, A frike in  A m erike. T ovariš T ito je  po  
ogledu sejm a in  razstave rekel, da je  vse, kar 
je  v idel, naredilo  nanj g lobok  v tis . Po njego
vem  im am o p ri n as že kvalitetno jelen jo  
divjad  in  zato lahko tekm ujem o z drugim i, 
m edtem  ko v  razvoju  druge d ivjad i še  za
ostajam o.

■  KIRO GLIGOROV S  PREDSTAVNIK I 
K O VINSK E IN D U STR IJE. K o se  je  pod
predsednik  Z IS K iro G ligorov m udil nekaj 
dni v  S loven iji, se  je  seše l tudi s  predstavni
k i k ovinsk e in du strije, Id so  m u op isa li p o lo 
žaj te  panoge v  razm erah gosp od arske refor
m e. K iro G ligorov je  v  pogovoru z gospodar
stven ik i m ed  drugim  dejal, da je  treba iska
t i vzrok za m an jšo  akum ulacijo  v  osebnih  
dohodkih , k i presegajo  p roduktivnost. R ekel 
je  tudi, da so  zm ogljivosti k ovinske in d u str i
je  to lik šn e, da jih  je  m ogoče izk o r istiti le  v  
koop eraciji s  tu jim i podjetji.

■  KRVODAJALSKA AKCIJA MLADIH  
ITALIJANOV. K er so  tran sfu zijsk e p o sta je  v 
Ita liji v  rokah države, napredni lju d je n iso  
m ogli organizirati k rvodajalske ak cije  za  
V ietnam . M ladi Ita lijan i so  zato  organizi
rali to  akcijo  pri nas. K oprski Hogom etni 
stad ion  je  bH nabito poln , na parkirišču  ni 
bilo več prostora  za avtob use. P rišli so  m la
di iz vseh  krajev Ita lije , celo  z juga. S  pe
sm ijo  so  čakali, da pridejo  na vrsto  in  dajo  
svo jo  kri za v ietn am sk e ranjence.

■  TUR SK I PARLAMENTARCI V SLO
V E N IJI. N a p oti po Jugoslaviji so  se  turški 
parlam entarci m udili tudi na obisku v S lo 
ven iji. V odil jih  Je predsednik  velik e narodne  
sk u p ščin e Ferrub Bozbevfi. N fihov obisk  je  
b il znam enje pripravljenosti T určije, da utr
d i p rija te ljsk e  od n ose s  n ašo  državo.

KRATKE
Z RAZNIH STRAN-

ŠPILJAK SE JE VRNIL V BEO
GRAD — Predsednik zveznega Iz
vršnega sveta Mika Spiljak je v 
ponedeljek zaključil obisk v Ka
nadi. Kot osebni odposlanec pred
sednika Tita se Je udeležil pro
slav ob stoletnici ustanovitve ka
nadske federacije, odprl pa je 
tudi jugoslovanski dan na svetov
ni razstavi v Montrealu. Med 
osemdnevnim obiskom je imel 
tudi politične pogovore s kanad
skim premierom Pearsonom.

IZREDNO STANJE V MEHIKI 
— Ob severnih obalah Mehike so 
razglasili Izredno stanje zaradi 
uragana »Beulah#, ki že skoraj 
štirinajst dni divja v Mehiki ln 
sosednjih področjih. Brez strehe 
nad glavo Je že doslej ostalo več 
kot 50.000 ljudi, vojska pa Je s 
tovornjaki, letali in helikopterji 
evakuirala okrog 100.000 ljudi iz 
področij, kjer zdaj razsaja vihar 
»Beulah«.

USPEH FRANCOSKIH KOMU
NISTOV -  Na pokrajinskih vo
litvah v Franciji so kandidati 
francoske komunistične partije 
dobili več kot 26 odstotkov gla
sov. Na drugem mestu so pred
stavniki degollstov, ki so dobili 
18 odstotkov glasov, ostanek pa 
so si razdelile številne druge 
stranke.

PREPOVEDANA USTAŠKA OR
GANIZACIJA — Zahodnonemško 
notranje ministrstvo je prepove
dalo ustaško organizacijo »Hrvat
ski demokratski odbor«, ki Je 
imela sedež v Mlinchnu. Prepo
ved te organizacije je ministr
stvo razložilo s tem, da se Je 
ukvarjala z dejavnostjo, ki ogroža 
Javni red In mir, ki Je naperjena 
zoper sporazumevanje med naro
di in s tem, da Je pripravljala 
nasilno ln teroristično aktivnost 
v Jugoslaviji. Policija Je odkrila 
večjo količino eksploziva, ki ga 
Je ta ustaška organizacija name
nila za sabotaže.

NEMŠKI ZNANSTVENIK NA 
KITAJSKEM — Ameriški tednik 
»Newsweek« poroča, da znani 
strokovnjak za rakete VVolfgang 
Pilz že tri mesece dela na Kitaj
skem, kjer domačim znanstveni
kom pomaga pri izgradnji raket. 
Pilz Je bil med drugo svetovno 
vojno pomočnik slavnega nem
škega znanstvenika von Brauna.

CRNE KOZE V INDIJI — V 
New Delhiju so objavili poročilo, 
ki pravi, da Je v prvih šestih 
mesecih letošnjega leta v Indiji 
umrlo 10.000 ljudi za črnimi ko
zami. Vseh obolelih pa je bilo 
v tem času 42.000

Matični urad Kočevje
V avgustu so bile rojene štiri 

deklice, poročilo pa se Je 13 pa
rov Umrli so: Peter Domijan,
upokojenec lz Livolda 53, 64 let; 
Vladimir Nusdorfer, kovač iz 2o- 
ljn 28. 38 let; Katarina KlraAUS. 
Klin )n vas 2, 40 let: Alojzij Korec, 
Borovec 3 pri Kočevju. 35 let; 
Ivana Me(?UČ iz Salke vasi 99A>, 
77 let, ln Pavla Hočevar la Po
loma 4, 73 let.
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G lede n a  raz ličn a  m n e n ja  in  p re d 
loge o in te g ra c ijs k ih  p ro b le m ih  b a n 
čn iš tv a  v S lo ven iji in  glede n a  to , d a  
se  v zad n jem  času  b a n k am  v S love
n ij i  ta k o  od g o sp o d a rsk e  ja v n o s ti 
k o t od u s tre z n ih  o rg an o v  vse pogo 
s te je  z a s ta v lja  v p ra ša n je : k ak šn o  je  
s ta lišč e  po slo v n ih  b a n k  do in te g ra 
c ijsk ih  p ro b lem o v  v b a n k a h , p o sre d u 
je  Z d ru že n je  po slo v n ih  b a n k  in  h ra 
n iln ic  L ju b lja n a  s ta lišča , s p re je ta  
15. se p te m b ra  n a  16. se ji u p rav n eg a  
o d b o ra .

B an k e  v S lo v en iji so  ves čas in te n 
zivno sp re m lja le  g o sp o d a rsk a  d og a 
ja n ja  in  p ro u čev a le  m o žn o sti no v ih  
o b lik  sv o jeg a  d e lo v an ja , sa j je  go
sp o d a rsk i ja v n o s ti d o b ro  znano , d a  
so  s e  začele  in te g ra c ijsk e  ob like  v slo 
ven sk em  b a n č n iš tv u  u v e lja v lja ti že 
p re d  n o v im  zak o n o m  o b an k a h  in  
k re d itn ih  p o s lih  in  p re d  zače tk o m  
u v e lja v lja n ja  g o sp o d a rsk e  re fo rm e .

Iz v a ja n je  g o sp o d a rsk e  re fo rm e  te r  
p o  n je j p o v zro čen i in te g ra c ijsk i p ro 
cesi v sam em  g o sp o d a rs tv u , n a d a lje  
sp re m e n je n i k re d itn i o dn osi in  v k lju 
č itev  n e k a te r ih  p o slo v n ih  b a n k  v de 
vizno p o slo v an je , k i im a jo  svo j od 
sev v n u jn o s ti več je  p o slo v n o sti b an k  
in  v  n jih o v i se lek tiv n e jš i k re d itn i po 
litik i, p a  z ah tev a jo  od  b a n k  še n a 
d a ljn je  ra z v ija n je  in  isk a n je  in te g ra 
c ijsk ih  oblik .

Iz h a ja jo č  iz p o tre b e  po razčišče- 
n ju  n e k a te r ih  te m e ljn ih  in te g ra c ij
sk ih  v p ra ša n j b an č n iš tv a  v SR  S love
n iji, je  u p ra v n i o d b o r zd ru žen ja , _po 
te m e ljiti p ro u č itv i š tev iln ih  oko liščin , 
s p re je l n a s le d n ja  te m e ljn a  s ta lišča , 
n a  p o d lag i k a te r ih  n a j b i se b an k e  
v p r ih o d n je  u sp ešn e je  p rilag o d ile  n o 
v im  g o sp o d a rsk im  tok ov om , in  sdcer: 
1. Z d ru žen je  po slo v n ih  b a n k  in  h ra 

n iln ic  L ju b lja n a  je  po  p ro u č itv i 
v c e lo ti p o d p rlo  p red lo g  izv ršiln ih  
o d b o ro v  in  svetov  delov n ih  ko lek 
tivo v  K re d itn e  b an k e  in  h ran iln ic e  
L ju b lja n a  in  S p lo šn e  g o sp o d arsk e  
b a n k e  L ju b ljan a , d a  se  zb o ro m a  
o beh  b a n k  p re d la g a  u s tre z n a  p ra v 
n a  in te g ra c ija  o beh  b an k .
H k ra ti sp re je m a jo  č lan ice  zd ru že 
n ja  u g o to v itev , d a  n a d a ljn ja  fiz ična  
in te g ra c ija  o s ta lih  b a n k  v S lo ven iji 
ob  k re d itn e m  p o te n c ia lu  novo n a 
s ta le  b a n k e  t e r  n je n i p r io r i te tn i 
v logi v d ev iznem  p o slo v an ju  ob se 
d a n jih  p o g o jih  nd p rim e rn a . To p o 

m en i, d a  so  se  č lan ice  z d ru ž e n ja  
zed in ile  za » s ta tu s  quo« v m rež i 
p oslo v n ih  b a n k  S loven ije .

2. K er b i novo  u s ta n o v lje n a  b an k a  
v L ju b lja n i o k re p ila  svoj kom er- 
cia lno-poslovn i zn ača j, iz ja v lja jo  
o s ta le  p o slov ne  b an k e  v S loven iji, 
d a  b od o  v p r ih o d n je  devizno p o 
slovale  p re k  te  b an k e . V se b an k e  
p a  bo do  m o ra le  te m e ljito  p o g lo b iti 
p o s lo v n o st do  sv o jih  k o m ite n to v  in  
sk rb , p r id o b iv a ti g o sp o d a rsk e  o rg a 
n izac ije , k i n iso  k o m iten ti č lan ic  
zd ru žen ja .

3. B ank e  so  se zed in ile  za ta k o  zd ru 
žitev  in  p o ra b o  in v e stic ijsk ih  s re d 
stev , k i bo  zago tov ila  fin an čn o  u d e 
ležbo vseh  b a n k  p r i g ra d itv i ra z 
v o jn ih  o b je k to v  v  S loven iji, za  u re 
sn ič itev  s red n je ro č n e g a  p ro g ra m a  
m o d e rn izac ije  p ro izv o d n je , n e  d a  
b i p r i te m  z a p o stav lja le  p o d ro č n a  
in v e s tic ijsk a  v lagan ja .
U resn ič itev  tak o  o p re d e ljen e  zd ru 
žitve in  p o ra b e  in v e stic ijsk ih  s re d 
stev  p a  m o ra  te m e ljiti n a  b an čn em  
k o n zo rc ia ln em  o d n o su  z u s tre z n im  
b an čn im  m eh an izm om .
E k o n o m sk e  u č in k e  in v e s tic ijsk ih  
v lagan j iz zd ružen ih  b an čn ih  s re d 
s tev  v inv estic ije , p o tre b n e  za go
sp o d a rsk i razvo j S loven ije , je  po 
tre b n o  že v n a p re j iz k aza ti v zadev 
n ih  p ro g ra m ih  raz v o ja  slovenskega 
g o sp o d a rs tv a . V ta  n am en  bod o  
tu d i b an k e  izdelale  svo j del p ro 
g ram a.
P od  te m i p o g o ji b i b ila  p ov ečan a 
m o b iln a  m oč b an k  p r i  z b ira n ju  de
p o z itn ih  s red s tev , z a rad i č e sa r se 
b a n k e  tu d i zav estn o  o p re d e lju je jo  
za novo ob liko  razd e litv e  in p o ra 
be  in v e s tic ijsk ih  sred stev .

4. D elovanje  h ra n iln e  službe  o stan e , 
k a r  je  p o p o ln o m a razu m ljiv o , te r i 
to r ia ln o  neom ejeno-
U pravn i o d b o r Z d ru ž en ja  po slov 

n ih  b an k  in  h ra n iln ic  L ju b lja n a  ugo 
ta v lja , d a  in te g ra c ijsk i p ro ces  b an 
čn iš tv a  v SR S loven iji, u re sn ičen  na  
p od lag i n av eden ih  točk , u s tre z a  ko 
r is tim  g o sp o d a rs tv a , po  d ru g i s tra n i 
p a  p rizn av a  ta k a  in te g ra c ija  gospo 
d a rsk im  o rg a n iza c ijam  in  d ru žb en o 
p o litičn im  sk u p n o s tim  — u s ta n o v ite 
ljica m  b ank , po  u s tav i in  b an čn ih  
s ta tu t ih  n jih o v e  sam o u p rav n e  p rav ice .

O rgan i b an k  bo do  o sp re je tih  s ta 
lišč ih  p o d ro b n e je  ra z p ra v lja li n a  svo 
jih  se jah .

UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA 
POSLOVNIH BANK IN HRANILNIC 

LJUBLJANA

Našim kmetom in vinogradnikom
(Nadaljevanje s 1. strani)
in slednjič sedanje stanje te 
dejavnosti te r njena bodoč
nost. Tako nekako je  zapi
sal v uvodu v katalog raz
stave ravnatelja tehniškega 
muzeja Slovenije tov. M ar
jan Vidmar. Razstavo je 
nam reč pripravil tehniški 
muzej Slovenije s svojimi 
znanstvenimi sodelavci. Raz
stavno gradivo je  bilo lani 
Prvič prikazano slovenski 
javnosti. Razstava je del 
stalnih zbirk osrednjega s’o- 
venskega tehniškega muzeja 
in bo zdaj K ostanjevica p r
vo m esto, ki bo zbirko spre
jelo v goste. Dolenjski kul
turni festival jo  je pritegnil 
v naše k raje  z iskreno že 
Ijo, da b i Dolenjcem prika-

Kuril žganje —  
zakuril hišo

21. septem bra je ob 9.30 iz
bruhnil požar v Mačkovcu 
Pri Oneku. Edvard Slapšak 
te kuhal v kleti žganje, dim 
ne cevi pa so bile tako ne
srečno speljane, da so po
vzročile v bližnji šupi, k jer 
J® bilo okoli 1000 kg sena, ?o- 
žar- Supa je popolnoma zgo- 

razen tega je  zgorel še 
ostrešja stanovanjske hi- 
Gasilci iz Kočevja so p o  

, r  h itro  pogasili, škode je za 
°k°li 2500 Ndin.

zal nastanek in razvoj te 
edinstvene vinske posode, ki 
jo  ljudje vsak dan potrebu
jejo, če hočejo dobro sp ra
viti vinski pridelek, in ne 
nazadnje tudi zato, ker je 
v naših vinorodnih krajih , 
v deželi cvička, sod prav go
tovo nepogrešljiv del naše 
m aterialne kulture.

K otvoritveni slovesnosti, 
ki jo  bo začel profesor inž. 
Sevnik, smo povabili vrsto 
strokovnjakov s področja vi
nogradništva in kletarstva, 
kakor tudi predstavnike s o  
darskih obratov Dolenjske, 
Bede krajine in Spodnjega 
Posavja. Teh je  po podatkih 
m uzeja na našem  področju 
še okoli šestnajst, pri ':e- 
m er pa niso šteti nekateri 
posamezniki, ki sijajno ob
vladajo to stroko. Eden ta 
kih je na kostanjeviškem  
sektorju  Janez Božič.

Ta večer pa bo imel še 
eno posebnost: slovenski
književniki bodo po otvorit
vi razstave brali satire in 
bodice, najbrž tudi m arsika
tero na račun »kapljice« in 
»pravo — sodja«, vsaj tako 
se je prireditelj dogovoril z 
njim i. Večer bo vodil znani 
slovenski novinar Edi Hrau- 
sky, sodelovala pa bo vr
sta najodličnejših slovenskih 
ustvarjalcev hum orja in sati
re. Tako se nam  spet obe
ta  lep večer, na katerega

vljudno vabimo. Razstava bo 
odprta vsak dan od 30. sept- 
ternbra do 19. oktobra!

LADO SMREKAR

Občni zbori bodo 
novembra

13. septembra je bilo v Ljublja
ni področno posvetovanje predsed
nikov in tajnikov občinskih sin
dikalnih svetov, na katerem so so
delovali tudi predstavniki iz Ko
čevja in Ribnice. Na posvetu so 
razpravljali predvsem o piipravah 
na bližnje občne zbore občinskih 
sindikalnih svetov in o programu 
dela v bodoče.

Na občnih zborih občinskih sin
dikalnih svetov, ki bodo novem
bra, bodo razpravljali o samo
upravljanju, o mestu, vlogi ter 
metodah dela sindikalnih podruž
nic in o družbeno-politični oceni 
gospodarskih gibanj v podjetjih in 
občini kot celoti.

Občni zbor republiškega sveta 
ZSJ za Slovenijo bo januarja pri
hodnjega leta.

Seja odbora za obrt
V soboto, 30. septem bra, bo 

dopoldne v Zavodu za izo
braževanje v Novam mestu 
seja strokovnega odbora za 
obrt pri gospodarski zborni
ci SRS. Na seji bodo člani 
odbora poslušali poročilo o 
delu strokovnega odbora za 
obrt Novo m esto od ustano
vitve pa do 1. septem bra in 
se pogovorili o sklicanju sek
torskih posvetov o obrti v 
Novem m estu in Trebnjem . 
Im enovali bodo tudi komisijo 
za preizkus strokovne uspo
sobljenosti obrtnikov.

Devetdeset sladkih let
ŠUMiJEVI izdelki slovijo po kvaliteti -  Tudi v 
kanditorski industriji je dolgoročna rešitev v 

integraciji

Kolektiv tovarne bonbonov, 
peciva. in čokolade »ŠU
MI«, Ljubljana z obratom  
»Gorenjka«, Lesce, Je slavil 
od 18. do 23. t jn , 90-letnico 
obstoja. Med prireditva
mi, posvečenimi tem u jubi
leju, je bila tudi tiskovna 
konferenca, na kateri je  gene
ralni direktor podjetja inž. 
Miha Verovšek seznanil pred
stavnike tiska in RTV z raz
vojem, težavami, uspehi in 
načrti tega uglednega izdelo
valca sladkarij.

Pred 90 leti je Josipdna Su-

Drugo srečanje 
izseljencev

(Nadaljevanje s 1. stran i)
izseljenci zapuščali domovi
no in odhajali v svet za kru
hom. Omenili so številne kul
turne prireditve, ki jih  je 
spravilo k življenju »Poletje 
1967«, oziroma podobne kul
turne prireditve, ki bi jih  
pripravili naši kulturni delav
ci v sodelovanju z gostinci.

Predstavniki iz Trebnjega 
so predlagali, naj bi bilo 
II. srečanje dolenjskih izse
ljencev 13. in 14. julija 1968 
na Mimi. Predlog je bil so  
glasno sprejet.

S. DOKL

Tudi Trebnje se je 
pridružilo

21. septem bra je občinska 
kom isija za turizem  obrav- 
nala predlog, po katerem  naj 
bi bila tudi trebanjska ob
čina vključena v regionalni 
program  razvoja turizm a. 
Komisija je sklenila, naj se 
občina pridruži že šestim  
drugim občinam in podpiše 
pogodbo o prispevku za iz
delavo načrta razvoja. Regio
nalni program  bo s pomočjo 
zunanjih strokovnih sodelav
cev izdelala Dolenjska tu ri
stična zveza, pomenil pa bo 
osnovo za razvoj turizm a na 
Dolenjskem v prihodnjih le
tih.

Letošnji pridelek 
hmelja

Sevniški km etijski kombi
nat je letos na 61 ha hm e
ljišč pridelal 65 ton hmelja, 
če  odštejem o 21 ha m lajših 
nasadov, za katere se raču
na, da dajo okoli 6 centov p ri
delka na hektar, so imeli sta
rejši nasadi pridelek 13 cen
tov na hektar. Povprečje za 
vse nasade pa doseže 11 q, 
kar je pod večletnim povpreč
jem. Letos bi bil pridelek k o  
ličinsko zelo dober, če ne 
bi bilo zlasti na prodnatih 
tleh poletne suše, ki je moč
no zm anjšala pridelek. Eno 
namakalno napravo je kom
binat kupil že letos, v p ri
hodnje pa jih  bo m oral še 
več, če se bo hotel uspešno 
upirati suši.

• * v  v

jejmisca
Na sejmu v Novem 

mestu
25. septem bra so pripeljali 

kmetovalci na novomeški se
jem  859 pujskov, prodanih 
pa je bilo 460. Kupcev ni bi
lo dosti, cene pa so bile ena
ke kot pretekli teden. Manj
ši prašički so šli v denar po 
8.000 do 14.000 S din, večji 
pa po 15.000 do 27.000 S din.

Na sejmu v Brežicah
V soboto, 23. septem bra, 

so pripeljali kmetovalci na 
sejam v Brežice 790 pujskov, 
prodali pa so jih  samo 486. 
Manjši so bili po 650 do 670 
Sdin kilogram, večji pa naj
več po 650 Sdin.

mi začela na preprost način 
izdelovati bonbone, pecivo in 
malisnice. Iz tedanjih skrom 
nih prostorov na Gradišču v 
Ljubljani se je  razvijala in 
zrasla tovarna, »šumijevi« iz
delki so postali pojem za 
kvaliteto, in prav to  je  tovar
ni omogočilo prebroditi vse 
težave v tako dolgem obdob
ju  razvoja.

Leta 1939 je  67 zaposlenih 
izdelalo 364 ton izdelkov. 27- 
članski kolektiv se je  potem, 
ko je 1950. leta prevzel to 
varno v upravljanje, nenehno 
večal. Pomembno prelomnico 
pa pomeni leto 1960. M oder
na mehanizacija in boljša ka
drovska politika sta  prinesla 
svoje: 2400 ton  izdelkov. Pro
izvodnja pa je rastia naprej 
in letos bodo izdelali že 4500 
ton izdelkov.

»ŠUMI« je p>o združitvi s 
tovarno čokolade »Gorenjka«

isu m i
90 iet odlične kvalitete

iz Lesc postal vodilna tovarna 
konditorskih izdelkov v Slo
veniji. Integracijske razgovore 
imajo tudi s tovarno čoko
lade »Lmperial« iz Krškega. 
Ce se bosta kolektiva špara* 
zumela o delitvi dela, bo vsa 
tovrstna industrija  v Sto* 
vendiji združena in ustvarjena 
bo možnost skupnega nasto 
panja na tržišču, k jer je ■  
vsakim dnem močnejša koor 
kurenca.

Zadnja novost: Prav m
obletnico obstoja je  »SUMI* 
kot prvi v Jugoslaviji začflt 
izdelovali žvečilni gumi v o b i t  
ki cigaret na najm odernejših 
stro jih  in po kvalitetni re
cepturi inozemskega partneo* 
ja. Novi izdelek je v okus* 
ni embalaži, ki prav tako k a t 
kvaliteta ne zaostaja za po* 
dobnimd uvoženimi izdelki.

PRODAJA 
SVOJE IZDELKE 

TUDI 
NA KREDIT!

w ±

faSMf)
■  Kreditna banka v Kopru Je 

omogočila tovarni motornih 
vozil TOMOS Koper, da j« 
▼  svojih trgovinah v Kopru 
in Ljubljani začela prodaja
ti nekatere svoje izdelka 
tudi na potrošniški kredit.

■  V TOMOSOVIH trgovin* 
t  Kopru in Ljubljani si to
rej interesenti brez poseb
nih formalnosti in brez po
rokov lahko nrimvijo n« 
kredit, ki ga je trebe od
plačati v dveh letih, prilju
bljene TOMOSOVE mopede 
colibri, krmne motorje LA
MO in motorne črpalke.

■  Vse formalnosti za najetje 
kredita lahko opravite in 
uredite kar v omenjenih tr 
govinah. Treba je le vple- 
čati obvezno zavarovanje 
kredita in predložiti izpol
njene in od delovne organi
zacije potrjene ustrezne ob
razce.

■  Podrobnejše informacije la
hko dobite v TOMOSOVIH 
trgovinah v Kopru. Nazor
jev trg 5, telefon 21-523, in 
v Ljubljani, Dalmatinov* 
4, telefon 310-071.

■  Tovarna TOMOS je torej n 
prodajo na kredit omogoči
la tudi interesentom z 
manjšimi osebnimi dohod
ki ugoden nakup svojih iz
delkov, čeprav za zdaj le T  
omejenih količinah.

Dobra
prava
JE

m ercator
kava!



PODJETJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

PRISRČNO VOŠČI ZA LETOŠNJI OBČINSKI 
PRAZNIK IN  SE SVOJIM STRANKAM PRIPO
ROČA!

SE V IMENU VSEH SVOJIH OBRATOV 
PRIDRUŽUJE ČESTITKAM KOLEKTIVOV 
ZA OBČINSKI PRAZNIK, 2ELEČ, DA BI 
V PRIHODNJE DOSEGALI ŠE VEČJE 
USPEHE PRI DELU!

VSEM OBČANOM 
DOMAČE OBČINE 

PRISRČNO VOŠČIMO 

ZA PRAZNIK, HKRATI 

PA POZDRAVLJAMO 
SVOJE STRANKE 
IN POSLOVNE 
PRIJATELJE!

M

INDUSTRIJA 
TRANSPORTNIH 
SREDSTEV IN  OPREME

PRISRČNO POZDRAVLJA PREBIVALSTVO K O  
ČEVSKE OBČINE IN 2ELI ŠE VEČ USPEHOV 
NA VSEH PODROČJIH! DELOVNI KOLEKTIV 

INDUSTRIJE 
KOVINSKE OPREME

OBRTNO PODJETJE Prisrčne čestitke z najlepšim i željami pošilja za 
letošnji občinski praznik

PODJETJE STORITVENIH OBRTI
ČESTITA VSEM DELOVNIM ORGANIZACIJAM 
IN POSAMEZNIM OBČANOM TER SE PRIPO
ROČA!

PRIPOROČA
SVOJE
PRVOVRSTNE 
IZDELKE 
IN  ČESTITA 
ZA OBČINSKI 
PRAZNIK!

TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO

nudi v svojih trgovinah bogato izbiro blaga po 
konkurenčnih cenah! Cenjenim strankam  prisrčna 
voščila za praznik občine Kočevje!

ZA OBČINSKI PRAZNIK ISKRENE ČESTITKE! 
SVOJIM POSLOVNIM PRIJATELJEM SE PRIPO
ROČAMO TUDI VNAPREJ!avitt

K O Č E V J E ?

DELOVNI KOLEKTIV 
PODJETJA

Potrošnikom  električne energije ter vsem občanom 
iskreno voščimo za 3. oktober, praznik domače 
občine!

ZELI VSEM DELOVNIM KOLEKTIVOM NADALJ
N JIH  DELOVNIH ZMAG IN ČESTITA ZA PRAZNIK 
OBČINE KOČEVJE! SVOJIM STALNIM IN OBČASNIM GOSTOM VO

ŠČIMO ZA OBČINSKI PRAZNIK TER SE JIM  
TOPLO PRIPOROČAMO ZA NADALJNJI OBISK!

LJUBLJANA — POSLOVNA ENOTA

POŠILJA ISKRENA VOŠČILA ZA OBČINSKI 

PRAZNIK, HKRATI SE SVOJIM OBISKOVALCEM 
PRIPOROČA!

Za 3. oktober — občinski praznik čestita vsem 
občanom in gostom

GOSTINSKO PODJETJE
POŠILJA TOPLE RUDAR

SKE POZDRAVE VSEM 

DELOVNIM ORGANIZA

CIJAM NA PODROČJU 

OBČINE KOČEVJE, ŽE

LEČ NOVIH USPEHOV 

PRI DELU!

s svojim i poslovnimi enotami: KAVARNO, HOTE- 
LOM, gostilnami: »PUGLED«, »PRI ROGU«, »PRI 
KMETU«, restavracijo »PRI KOLODVORU«, bifejem  
ŠALKA VAS te r vinotočem PUGLED.

Priporočam o obisk v vseh naših obratih!
Stanc Jarm : M ladenka s piščalko



INTERVJU S PREDSEDNIKOM OBČINSKE SKUPŠČINE MIROM HEGLERJEM

Obračun pred občinskim praznikom
Gospodarski položaj je zadovoljiv — Nova šola bo v glavnem s  prispevki občanov in delovnih 
kolektivov popolnoma dograjena prihodnje leto — Precej je še potreb in želja — Odnosi med

ljudmi naj bi bili človeški

V: K akšni uspehi so bili v naši 
občini doseženi od zadnjega občin
skega praznika do danes?

O: Polletni obračun je  pokazal, 
da so naše gospodarske organizaci
je ustvarile za 6.6 odstotka več ce
lotnega dohodka kot v istem  obdob
ju  lani, žal pa sta  bila netoprodukt 
in dohodek nekoliko slabša. Glavni 
vzrok za tak  položaj je, da je  bila 
lani ponovno ocenjena dejanska 
vrednost osnovnih sredstev in  se je 
am ortizacija občutno zvišala. Ta de
nar ostane podjetjem , zato njihov 
položaj ni zaskrbljujoč.

V zadnjem  letu so najpom em b
nejše naslednje investicije: — go
spodarstvo: gradnja lakirnice v U K , 
začetek gradnje tovarne ivem ih 
plošč, m odernizacija prostorov in 
oprem e v ITAS, »Trikonu« in  hotelu 
Pugled; dograditev novega obrata 
KTK; začetek gradnje mehaničnih 
delavnic »Avta«, m odernizacija sta 
rih  in na novo dodeljenih prostorov 
Ljudske restavracije, m odernizacija 
»Metke«, dograditev sam opostrežne 
trgovine v Kočevju in  trgovine v 
Fari, polaganje 10-kilovoltne kabel
ske zanke v m estu itd.

— šolstvo: dograjen B trak t no
ve osemletke, pod streho pa je  tudi 
že C trak t. Do prihodnjega šolskega 
leta bo šola, za gradnjo katere so 
občani in  delovni kolektivi prispe
vali nad štiri petine vrednosti (le 
petina šole je  zgrajena s k rediti), 
že popolnom a dograjena.

— komunala: asfaltirana je  bila 
Podgorska ulica, dograjena kanali

zacija za del m esta na levem bregu 
Rinže, nadaljevali sm o z urejanjem  
Rinže, začeli graditi m ost p ri Kuž- 
lju, začeli elektrificirati vasi Ajbelj, 
Suhor in  Kaptol, dogradili vodovod 
na T rati itd.

— stanovanja: dograjenih je  bilo 
okoli 100 stanovanj, v gradnji pa je  
nadaljnjih  60.

V: K ateri pa so glavni problemi, 
ki tarejo  občane in  občinsko skup
ščino te r  bi jih  bilo po vašem mne
nju  potrebno čim prej odstraniti?

O: Nujno bi bilo treba urediti 
Rinžo, ki je  za m esto zelo pomemb
na, zgraditi čistilne naprave za m est
ne odplake, uvesti sodoben železni
ški potniški prom et, m odernizirati 
cesto do Broda na Kolpi oziroma

Delnic in  cesti do Novega m esta te r 
Črnom lja in  zgraditi plavalni bazen 
v m estu.

Seveda pa so v m estu in  na  po
deželju še številni drugi komunalni 
problem i, ki bi jih  bilo treba rešiti. 
Uresničitev vseh teh  želja in  potreb 
pa je  odvisna predvsem  od uspeš
nega dela v gospodarskih organiza
cijah.

Naše gospodarske organizacije že 
čutijo reform o, ki zahteva več reda, 
discipline in  sodelovanja. N ekatere 
delovne organizacije že dobro sode
lujejo m ed seboj. Tako LIK, »Mela
min« in  K m etijsko gozdarsko pose
stvo grade skupaj novo tovarno 
ivem ih plošč. Tudi ITAS, Rudnik in 
Kemična tovarna uspešno sodeluje
jo. H krati pa je  žal prav znotraj 
Kmetijskega gozdarskega posestva 
čutiti močne težnje, da bi se pose
stvo razdrobilo. Seveda je  težav še 
več. P ri njihovem reševanju pa naj 
bi tudi v bodoče pomagali občani, 
kot so to  storili že mnogokrat do
slej.

V.: In  kaj želite občanom ob
prazniku?

O.: Veliko uspehov p ri njihovem 
delu. Želel bi tudi, da bi bili odnosi 
med ljudm i čimbolj človeški. Re
form a ne bo zaostrila le pogoje go
spodarjenja, am pak zahtevala več 
truda od vsakega, povzročila bo več 
nervoze p ri ljudeh, zato je  posebno 
potrebno, da bomo strpni, da bomo 
da bomo drug drugem u pomagali, 
skušali drug drugega razum eti in 
da bomo drug drugem u pomagali.

Osodna specializacija
V »Tekstilani« so proizvajali v glavnem le odeje 
-  Trgovina jih je v dveh mesecih uvozila več, 
kot jih je »Tekstilana« proizvedla v letu dni -  

Ukrepali so hitro in se pretolkli iz težav

INTERVJU S FRANCEM RUDLOM, DIREKTORJEM »ITAS«-KOČEVJE

Preobremenjeni so z naročili
ITAS je eno redkih podjetij, ki je preobremenjeno z naročili, čeprav izde
luje investicijsko opremo — Trenutno je težko dobiti kredite za kupce — 
Letos so izvozili že več, kot bi morali do konca leta — Tudi za standard

zaposlenih skrbe

V.: Kako je  vplivala refor
m a na vašo delovno organi
zacijo?

O.: Reform a je najbolj p ri
zadela prav podjetja, ki iz
delujejo investicijsko opremo, 
m ed katere spada tudi ITAS

Tudi izvozili bomo več, kot di v bodoče bomo zgrad-li 
smo predvideli, ž e  ta  mesec približno 10 stanovanj na le  
(septem ber) bomo nam reč iz- to. Tridesetim  članom koiek- 
vozili za šestino več, kot je tiva smo dali kredit za grad- 
naš letni plan izvoza. njo zasebnih hiš, kar je p re

Naši izdelki so kvalitetni za kolektiv, ki šteje oko-
 _____ m iskani, njihovo prodajo pa ^  400 do 450 članov. Imamo

Kupci moraj<T~namreč vse nekoliko ovira le nerešeno počitniške hišice v Selcah in 
naše izdelke kupiti z lastnim  kreditiranje, kar sem že orne- Umagii, k jer naši člani pre- 
denarjem  se pravi iz skla- nil. Zastojev v proizvodnji ni- življajo dopust. Tudi osebni

smo' imeli, ker smo se nepre- dohodki zaposlenih so dob-dov, ali pa s krediti. Ven
dar im ajo običajno nezadost- stano prilagajali zahtevam t r 
ne sklade, pa tudi kredite je ga. To prilagajanje je sicer v 
težko dobiti. Stalnim  kupcem nasprotju  z zahtevami po 
smo doslej zagotovili delno specializaciji, ki jih  je pre- 
kredite p ri bankah, in sicer cej slišati. V endar je  naša pro- 
tako, da sm o p ri teh  bankah izvodnja taka, da hi bil trg  
veeali naš denar, s tem  pa z enim izdelkom kmalu zasi- 
smo hkrati vezali obratna čen in podjetje bi bilo v te- 
sredstva. Banke b i bile sicer žavah. Prepričan sem, da se 
pripravljene dajati kredite, a

ri, letos pa se bodo še izbolj
šali.

vsem letu. Trgovina je  za uvo
ženo blago zainteresirana 
predvsem, ker zanj ni p red 
pisanih cen, m arž, kvalitete 
itd. Zato so ostali domači 
proizvodi neprodani in so se 
kopičili v skladiščih proizva
jalcev. Tako je  bilo tudi ▼  
Tekstilani. Sredi leta je bila 
v zalogi štirim esečna proizvo
dnja odej. Treba je  bilo hitro  
in  učinkovito ukrepati. Delav
ski svet je  sklenil, da se mo
ra  prodajna služba organizi
ra ti tako, da bo sposobna 
velike zaloge čim prej proda
ti. Drugi ukrep je  bil dedno 
zm anjšanje proizvodnje odej 
in povečanje proizvodnje če
sanih tkanin. Oba sklepa sta  
bila h itro  izvršena, tako da 
so danes zaloge končnih iz
delkov norm alne in  tud i p ro 
daja je  usklađena s proizvod
njo. K ljub za 7 odstotkov 
večji proizvodnji (v prim er
javi z istim  obdobjem lani) 
so prepričani, da bodo tudi ▼  
bodoče brez večjih težav lah
ko prodali vse svoje izdelke.

Podjetje je  v tesnih poslov
nih stikih s proizvajalcem su 
rovin »Viskoza« v Ložnici te r 
z nekaterim i tekstilnim i tovar
nami, kot sta  »Bača« iz Pod
brda in »Novoteks« iz Nove
ga m esta. Tudi to sodelova
nje je  mnogo pripomoglo, da 
je  »Tekstilana« lahko razm ero
ma hitro  osvojila proizvodnjo 
tkanin iz česane preje

Tekstilana im a še vedno p re 
cej zastarelih strojev. Kolek
tiv se zaveda, da z obstoječi
mi stro ji ne bo mogel dolgo 
kanikurirati podjetjem , k i im a
jo m odem e stroje, zato že 
več le t skoraj samo z last
nim  denarjem  načrtno obnav
lja svoj stro jn i park.

Čeprav je  bilo podjetje več 
let glede na povprečne oseb
ne dohodke med prvim i v 
svoji stroki, se kolektiv zave
da, da se mu, če hoče svojo 
izvodnjo m odernizirati, nuj
no potrebni tudi skladi. Za
to z zviševanjem osebnih 
dohodkov ne pretirava; le-ti 
so letos celo za 7 odstotkov 
nižji kot v istem  obdobju la
ni. Povprečje osebnih dohod
kov je bilo lani (v osmih me
secih) 75.000 S din, letos pa 
70.000 S din.

Še nekaj drugih rezultatov 
P odjetje ITAS zelo tesn o  sod elu je z nem ško firm o gospodarjenja v prvih osm ih 
H enschel. V ozila te  tovarne oprem lja z raznim i prikoli- mesecih letošnjega leta: vred-

V drugem  letu reform e so 
se nekateri pogoji gospodar
jenja bistveno sprem enili. Po
javih so se problem i, ki ta
rejo  bolj ali m anj vse naše 
gospodarstvo, posebno pa tek
stilno industrijo. To so pred 
vsem nenaden in  nepričako
van zastoj v prodaji, kopiče
nje zalog končnih izdelkov 
v skladiščih, zm anjševanje 
kratkoročnih kreditov in  za
to veliko pom anjkanje obrat
nih sredstev. Z vsemi temi 
in še mnogimi drugim i teža
vami se je m oral spoprijeti 
tudi kolektiv »Tekstilane«, to 
varne sukna v Kočevju.

Najbolj je »Tekstilano« p ri
zadelo kopičenje zalog končnih 
izdelkov. Tovarna se je pred 
leti specializirala za izdelavo 
odej iz staničnih vlaken za
to, ker osnovno surovino (sta
nična volna) izdelujemo do
ma, ker je  teh izdelkov na 
domačem tržišču prim anjko
valo in  ker je  taka proizvod
n ja  nabolj ustrezala sedanji 
tehnični oprem ljenosti pod
jetja.

Skrbno pripravljena specia
lizacija pa bi bila km alu usod
na za podjetje. S sprostitvi
jo uvoza je dobila trgovina 
možnost, da uvozi neomejene 
količine tekstila. Tako je b i
lo samo v dveh mesecih le
tošnjega leta uvoženih več 
odej iz staničnih vlaken, kot 
jih  je  izdelala »Tekstilana« v

cam i, polprikolicam i, cisternam i itd . (F oto: P rim c)

ZIDAR za praznik dokončal naselje

nost proizvodnje se je  pove
čala v prim erjavi z istim  ob
dobjem lani za 7 odstotkov, 
fakturirana realizacija je bi
la za 24 odstotkov višja, p la 
čana realizacija pa je bila ena
ka lanskoletni. 2 e na koncu 
prvega polletja je imelo pod-

bo naša proizvodnja 'm orala  °o  občinskega praznika bo SGP Zidar iz Kočevja dokončal gradnje v Pod* jet je kljub velikim zalogam
nim ajo toliko denarja, kot bi vedno prilagajati zahtevam gorski ulici, kjer je V treh letih dogradil 132 Stanovanj, 48 garaž in asfaltiral nad 50 milijonov S din za
podjetja potrebovala kreditov, trga. d e l  ceste — Imajo več dela kot lani, manjka pa jim zidarjev in tesarjev slclade-
Zaradi pom anjkanja bančnih v .: Kam izvažate največ? . ----- —— --------------------------------------------------------------------------------------------------  N ašteti podatki nam pove-
kreditov za kupce investicij- Q ; z  vzhodno Nemčijo Darilo SGP Zidar občanom Čeprav dosega Zidar zavid- lahko zaslužijo tudi do 50. do, da je  podjetje kljub raz-
ske oprem e bi lahko vsi pro- }mamo 5-ietno  pogodbo da Kočevja za občinski prazruk- ljive uspehe, ima hkrati ne- tisoč S din na  mesec. nim  težavam uspešno poslo-

Ji t o 1* 0 vsako le t0  dobavili bo dokončana gradnja v Pod katere težave. Najbolj jih  ta- Tjsnešnelšo eradnio zavira valo. Ce upoštevamo, kako hit-
30 do 60 avto mešalcev. gorski ulici. V tej ulici bo re, da ne dobe kreditov za pom anjkanje obrtnikov ki ro  ^  učinkovito so reševalihodnjem letu zašli v resne te

žave. Vendar vse kaže, da se 
bo problem kreditiranja v 
te tk a m  rešil, saj ga bo Se “  £ * » » »

V E gipt izvažamo že več z id a r dogradil v teh dneh še gradnjo stanovanj za trg. 80 predvsem v Liubliani za- nastale težave, lahko rečemo.
zadnji 26-stanovanjski blok odstotkov stanovanj nam reč P dogovorlene ro k ?  ra- da se podjetju  ni treba bati

, *  več garaž. Skupno je v grade za trg. Razen tega so ] 3 naorodai za obstoj in nadaljni napre-
l^HVi o c f o l H r o l  r ia l  to  fii/M rvrvfr/\HKo ~ n c fo U m *  111 IldprO U ciJ .  .to  jesen obravnavala zvezna treh  letih asfaltiral del le tudi pogodbe z ostalim i kupci K ”

dom ™ ™  S o v  P zgradil v njej 132 sta- sk le n je £  običajno tako, d? d<m*  cem enta-
V Bolgarijo izvažamo ci- ta 48 S*™*- Poskrbel dobi Zidar plačilo šele potem,.

°  J rt it«#]] /In  Vrt nAtfrt vimiA lrrv ha o fnnA T fnn in  »rfol i o n o

skupščina.

V.: Kako izpolnjujete letoš

dek.
V. R.

n il proizvodni in  izvozni na- sterne in prikolice. Tudi v P* 1)0 ^  ^  °°7 °  nay“ 30 stanovanja že vseljena
v . .  • 1 nirM Inn^A iir*A i nnn ttAo o i r\n f nrli' lttfn m .a
č rt? včasih pa tudi pol leta do ieCSSR prodajam o, s Sovjetsko U« tudi čim  lepše urejeno.

O • Do konca smo zvezo pa se dogovarjamo o Za letos si je  zagotovi1 za * dni po vselitvi. Tako kie
Proizvedli S T m i S S d i  S o  prikolic 2 m ilijardi 273 milijonov S d itiranje pa povzroča da Zr

o d  V , K ateri so glavni koope- din del ali nekoliko več, kot “
„ X  ’ k -  rantje? so planirali. Največ del ima- sredstev m  aa ne m ore gra

V̂ ,  S * „ T  , . 0 . r  Z fir. jo  naročenih na območju Ko diti toliko, kot bi lahko, če

? T to m o Pr^ d ^  n r S  »*> tcsn0 ^  - 1  >» ” > “  k“ PCi d0brl
li za 8 do 10 odstotkov delujemo. Razen tega je  ta  Reki in v Ljubljani. Razen te- Podjetju prim anjkuje tudi

zastopnik za prodajo naših iz- ga bodo letos prvič po letu zidarjev in tesarjev, saj bi
-delkov v Inozemstvu, mi pa 1960 gradili tudi v ribniški jih  več deset takoj lahko za-

njenih v Jugoslaviji. občini. posli li. Letos so razpisali 20
Zelo tesno sodelujem o še s V prvem  polletju letos so učnih m est za ta  dva pokli-

TAM in FAP te r več manj- v prim erjavi z istim  obdobjem  ca, prijavilo pa se je le 8 
šimi kooperanti. lani ustvarili za 44 odstotkov kandidatov, čeprav jim  nudi-

V.: Kako pa skrbite v pod- večji celotni dohodek, za 38 jo  zelo dobre pogoje za uk. 
je tju  za standard članov ko- odstotkov večji dohodek in Tako plača Zidar učencem vse 
lektiva? za 37 odstotkov večje osebne stroške šolanja, razen tega

O.: V zadnjih 6 letih smo dohodke te r sklade, medtem dobe vsi brezplačno delovno 
zgradili ali odkupili za člane ko se je  število zaposlenih po- obleko in  čevlje. Dobri učen- 
koloktiva 75 stanovanj, pa tu- večalo za 5 odstotkov. ci p a p ri praktičnem  delu

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

OBČINSKA

SKUPŠČINA KOČEVJE
Občinska konferenca SZDL -  Občin
ski komite ZKS -  Občinski odbor 
ZZB -  Občinski komita ZMS -  Ob
činski sindikalni svet

želijo občanom prijetno praznovanje občin
skega praznika. Vlagajmo vse svoje sile in 
sposobnosti v nadaljnjo rast in utrditev 
gospodarstva ter družbenih služb!



POTREBNO JE POSEČI VMES, DA OBČANI N E BODO PRIKRAJŠANI

Če še ne bo reda, bo pa prisilna uprava!
Zdaj je znano, kaj je bilo v črnomaljskem zdravstvenem domu narobe, ker 
je strokovna komisija zdravstvenega centra že dala poročilo — Na posvetu 
predstavnikov občinske skupščine, občinskih družbeno-političnih organiza
cij in predstavnika zdravstvenega centra so razpravljali o potrebnih ukrepih, 

da bi pomanjkljivosti odpravili

Na zahtevo republiškega se
k retaria ta  za zdravstvo in 
socialno varstvo je zdravstve
ni center Novo mesto poslal 
v črnom aljski zdravstveni 
dom strokovno komisijo, da 
bi ugotovila, koliko je priza
deta strokovnost dela po 
sprejetju  sanacijskega pro
gram a in v zvezi s sklepi sa
moupravnih organov.

Komisijo so sestavljali: dr. 
Adolf šp iler kot predsednik 
ter. dr. Ljubo Kretič in dr. Al
bin Pečaver kot člana.

Poročilo strokovne komisi
je obsega 6 tipkanih strani, 
mi pa povzemamo le nekaj 
najvažnejših ugotovitev:

Zmešnjave šele po 
1. juliju

Organizacija zdravstvenega 
varstva do začetka ju lija  le
tos v občini Črnomelj v sploš
nem ni odstopala od med
občinskih povprečij, pač pa 
se je poslabšala po sprejetju  
nekaterih sklepov sveta 
zdravstvenega doma. Tedaj se 
je obseg dela zm anjšal za 9 
ordinacij na teden ali za 
32,15 odst, bistveno pa sta se 
poslabšali tudi dežurna služ
ba in dispanzersko-speciali- 
stična dejavnost. Zaradi nove 
organizacije dela m orajo bol
niki v čakalnicah zdravstve
nih am bulant čakati mnogo 
dlje, kot so čakali prej, še te 
že pa dobivajo zdravniško 
pomoč na domu. Na srečo ni 
prišlo do tega, da bi kdo za
radi prepozne zdravniške po
moči um rl, vendar možnost 
obstaja.

Glede dispanzersko-speciali- 
stične službe je  bilo ugotov
ljeno, da je za polovico slab
ša, kot je  bila prej, razen te
ga ob sedanjem  načinu dela 
ni pogojev za strokovnost 
dela.

Da je prišlo do tako nelju
bih posledic p ri zm anjšanem 
zdravstvenem varstvu, je po 
m nenju kom isije v prečejš- 
n ji m eri krivo to, da niso 
bile razm ejene pristojnosti 
med strokovno službo, sam o

upravljanjem  in upravo, de
loma zato, ker ni bilo dolo
čeno delovno področje direk
to rja  — zdravstvenega stro 
kovnjaka in njegovega po
močnika.

Glavno krčenje zdravstvene
ga varstva se je v črnom alj
skem zdravstvenem domu od
vijalo v času direktorjeve od
sotnosti. D irektor je  za na
domeščanje poblastil pomoč
nika ZD, ta pa ni zdravstve
ni delavec. V tem  je bila veli
ka pom anjkljivost, ki je  vpli
vala na nadaljnji razvoj do
godkov. Po drugi strani pa 
tudi direktor' in strokovni or
gani niso izkoristili vseh mož
nosti, da bi preprečili sklepe 
sam oupravnih organov, ki so 
bili v naspro tju  s strokovnim  
delom.

Čeprav je finančni položaj 
podoben v vseh zdravstvenih 
domovih na področju dolenj
ske regije, pa se noben zdrav
stveni dom ni lotil sanacije 
na tak način, kot so to sto
rili v Črnomlju.

Predlogi za odstrani
tev pomanjkljivosti

Na podlagi ugotovitev in 
pristojnosti, ki jih  kom isiji 
daje zakon o organizaciji 
zdravstvene službe, se je  ta 
odločila za ukrep, ki je za 
zdravstveni dom obvezen in 
določa: ZD Črnomelj mora 
takoj organizirati dežurno 
službo tako, da bo občan lah
ko v najkrajšem  času dobil 
zdravniško pomoč na domu.

Razen tega je kom isija 
predlagala:

1. am bulantna služba naj 
se odvija tako kot pred  1. ju 
lijem letos;

2. preventivna služba naj 
zajema vsaj enak obseg, kot 
ga je  imela;

3. specialistična služba in 
dispanzerske dejavnosti so 
potrebne tem eljitejše reorga
nizacije, dotlej pa naj delu
jejo tako, kot so pred  1. ju 
lijem;

4. strokovni organi zavoda

naj se s pomočjo zdravstve
nega centra lotijo tem eljitega 
študija o novi organizaciji 
z Iravstvene službe;

5. čim prej je treba poveča
ti zlasti število okulističnih 
ordinacij, da se reši vpraša
nje velikega števila čakajočih 
in da bi zavarovanci dobili 
ustrezne pripomočke;

6. strokovni kolegij naj oži
vi delo in s tem  izpopolni 
občutno vrzel p ri urejanju  
strokovnega dela;

7. zdravstveni dom Črno
melj in občinska skupščina 
naj skleneta pogodbo o pla
čevanju preventivne dejavno
sti.

8. sto riti je  treba vse po
trebno, da bodo pogodbene 
vsote od plačnikov redno do
tekale, s čim er bo rešen pro
blem likvidnosti ustanove.

O ugotovitvah kom isije so 
podrobneje razpravljali tudi 
na nedavnem posvetu pred
stavniki občinske skupščine 
Črnomelj, predstavniki občin
skih družbeno-političnih or
ganizacij in vodstvo zdrav
stvenega centra. K er je nuj
no razm ere v zdravstvenem 
dom u čim prej u rediti v prid 
zavarovancem, so bili na po
svetu m nenja, naj v zdrav
stvenem domu ukrepajo po 
predlogih strokovne komisi
je, sicer bo treba poseči po 
najbolj neljubem  ukrepu-pri- 
silni upravi. K er pa se stro 
kovna kom isija ni spuščala v 
zadeve s področja samo
upravljanja, k je r prav tako 
ni vse v redu, so sklenili, da 
bo to raziskal občinski sin
dikalni svet.

GLASBENA ŠOLA NOVO MESTO
K o n c e r tn a  p o s lo v a l n i c a  

r a z p i s u j e

K O N C E R T N I  A B O N M A  
za sezono 1967/68

z naslednjim i koncerti:

1. Dean B ravničar (violina), M arjan Lipovšek 
(klavir)

2. Trio Lorenz
3. Tatjana Bučar (klavir)
4. Kom orni o rkester SF ali Pihalni kvintet
5. M itja Gregorač (tenor), M arija Bitenc (alt) in 

Andrej Jarc  (klavir)
6. Ciril Škerjanc (čelo), M arjan Lipovšek (klavir)

Vsi koncerti bodo v dvorani Dolenjske galerije. 
Cena za vseh šest abonm ajev: 36,00 oz. 30,00 Ndin.

Abonmaje lahko kupite v pisarni Glasbene šole 
(tel. 21-143) m ed 9. in 12. uro do vključno 13. okto
b ra  do 18. ure.

Posamezne vstopnice bodo na voljo dve u ri pred 
koncertom  v Dolenjski galeriji.

GLASBENA ŠOLA — NOVO MESTO

ZAKAJ KMETJE NE PLAČUJEJO PRISPEVKOV?

Milijoni dcigov za kmečko zavarovanje
Svet za zdravstvo in svet za socialno varstvo in varstvo družine se stri
njata s predlaganim povečanjem prispevka za zavarovane kmete -  77 mili
jonov dolgov v neplačanem prispevku ni najboljše spričevalo za kmete; 
ti bi morali razumeti, da jim družba ne more zagotoviti varstva zastonj

Na skupni seji sveta za 
zdravstvo in sveta za social
no varstvo in varstvo druži
ne so 19. septem bra v Ribni
ci obširno razpravljali o pre
dlogih za novo zakonodajo o 
družini. Danih je bilo več 
um estnih predlogov za spre 
membe.

V eni točki dnevnega reda 
so govorili o sklepu KSSZ 
Ljubljana o uvedbi izrednega 
prispevka za zavarovance — 
kmete. Po tem sklepu naj bi 
se dosedanji prispevek kme
tov povečal za 4,34 odstotka. 
Povečanje naj bi veljalo za 
vse področje ljubljanske 
skupnosti.

V ribniški občini plačujejo 
km etje na posamezno gospo
darstvo povprečno po 200.000 
Sdin davka od katastrskega 
dohodka. Po novem bi zna
šal letni prispevek za social
no zavarovanje povprečno po

OB 80-LETNICI TOVARNE ZLATOROG V MARIBORU

Gospodinje pravijo: „Najboljši je” !
Velik del naših gospodinj že leta in leta uporablja ZLATOROGOVA pralna 
mila in praške in ugotavlja, da je ZLATOROG najboljši — MIXAL z oxyla- 
nom je pralni prašek za strojno pranje, ki prav nič r 3 zaostaja za uvoženimi 
tovrstnimi praški — Zavidljive delovne zmage .' 90-članskega kolektiva

500-članski kolektiv tovar
ne ZLATOROG v M ariboru je 
te dni praznoval pomemben 
praznik: 80-letnico dela in 
obstoja. P rikupni fantek z ve
likim  kosom m ila na ram i, 
natiskan na m odre ovitke 
ZLATOROGOVEGA pralnega 
mila, je  že v predvojni Jugo
slaviji ponesel sloves tovarne 
v vse kraje naše dežele*

ZLATOROGOVI izdelki so 
ohranili skozi 80 let, kar od
hajajo na tržišče, sloves kva
litetnega blaga zato, ker so v 
tovarni proizvodnjo nenehno 
prilagajali novim zahtevam. 
ZLATOROG izdeluje danes 
razen pralnega mila še p ri
znana toaletna mila, šam po
ne, lake za lase, kolonjsko 
vodo, zobno pasto, krem e za 
nego kože, pralne praške in 
tekoče detergente.

Da so ZLATOROGOVI izdel
ki zelo priljubljeni med po
trošniki, dokazuje zgolj nekaj 
podatkov: ZLATOROG krije 
eno četrtino vseh potreb po 
pralnem  milu v Jugoslaviji, 
vsak tre tji Jugoslovan porabi 
po eno krem o SOLEA na le
to, vsak dojenček pa po 1 do

2 SOLEA-BABY krem i na le
to!

ZLATOROG je bila prva to 
varna v Jugoslaviji, ki je zače-

*  H  I  ^  
1887 
1967

la proizvodnjo posebnega 
praška za stro jno pranje. To 
je priznani pralni prašek M I
KAL, ki je med potrošniki 
še bolj priljubljen, odkar je 
z dodatkom  oxylana še p ri
dobil na kvaliteti. K ljub zelo 
močni konkurenci na jugoslo

vanskem tržišču predstavlja 
MIXAL z oxylanom v prvem 
polletju 1967 polovioo vse po
rabe praškov za stro jno p ra 
nje v Jugoslaviji. Strokovne 
analize tega praška v ugled
nih znanstvenih zavodih so 
pokazale, da ni nič slabši od 
uvoženih!

ZLATOROGOV delovni ko
lektiv je dosegel tolikšne 
uspehe v proizvodnji z veli
ko skrbjo za strokovne kadre 
in z izboljšavami v organiza
ciji dela. Obojega se je kolek
tiv lotil 1960. leta. Danes de
luje v ZLATOROGU sam ostoj
ni raziskovalni institut, v pro
izvodnji pa uporabljajo nje
gove izsledke in izsledke naj
bolj znanih svetovnih tvrdk 
svoje stroke. Leta 1960 so 
imeli v tovarni sam o 2 inže
nirja, danes pa jih  im ajo 24. 
V tem  času so porabili za 
m odernizacijo proizvodnje 
poldrugo m ilijardo S din, 
vrednost proizvodnje pa se je 
povečala za 4 m ilijarde. Ob 
tolikšnih uspehih lahko ZLA
TOROGOVEMU kolektivu 
iskreno čestitam o za 80-letni- 
oo obstoja!

osem tisoč Sdin na gospodar
stvo ah za dve leti 16.000 S- 
din. To ni preveč, če upošte 
varno, da je kmet deležen 
vseh ugodnosti zdravstvene
ga varstva, tako iz osnovnega 
kot tudi iz razširjenega za
varovanja.

Uvedba izrednega prispev
ka je nujna zaradi prim anj
kljaja v skladu kmetijskega 
zavarovanja. Ne bi bilo prav, 
če bi se ta  prim anjkljaj po
krival s sredstvi socialnega 
zavarovanja delavcev, da 
sploh ne govorimo o pokrit
ju  iz občinskega proračuna, 
ker takšne postavke v prora
čunih ni. Zato je edino prav, 
da nosijo brem e zavarovanci 
sami. Oba sveta sta predlog 
za povišanje prispevka za 
kmečko zavarovanje soglas
no potrdila in priporočila, 
naj ga sprejm e tudi občin
ska skupščina.

Zelo živahna je bila raz
prava o zaostanku plačila 
prispevka za socialno zava
rovanje p ri km etih v ribniški 
občini. Vsi člani obeh svetov 
so menili, da je treba te za
ostanke na kakršenkoli način 
izterjati. Med km eti zavaro
vanci je veliko takšnih, ki že 
tri le ta niso plačali niti di
n arja  prispevka. Zato ni nič 
čudnega, če se je nabralo 77 
milijonov Sdin zaostanka! — 
Davčni izterjevalci im ajo za
to zadnje čase dela na pre
tek. Prizadeti km etje m orajo 
razum eti, da jim  družba ni 
dolžna nuditi zdravstveno 
varstvo zastonj! Ce bi redno 
plačevali svoje prispevke, ne

bi bilo težav, ki smo jim  p ri
ča!

Ob koncu seje so razprav
ljali še o bodoči usodi zdrav
stvenega doma Ribnica, ki se 
bo, kot vse kaže, priključil 
zdravstvenemu domu Kočev
je. Aili je  takšna rešitev do
bra, bo pokazala prihodnost.

- R

Kako bo z zdravstvenim 
zavarovanjem kmetov?
Pristojni odbori republiške 

skupščine so pričeli prete
kli teden obravnavati osnut
ke za zakon o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. O bstaja
ta dva osnutka: prvega je  se
stavil republiški sekretariat 
za delo, drugega pa republi
ški zavod za socialno zavaro
vanje na podlagi stališč in 
pripom b izvršilnega odbora 
republiške skupnosti kmetov.

Dosedanje razprave so se 
dotikale zlasti bistvenih pro
tislovij obeh osnutkov, tako 
glede kroga zavarovancev, ob
sega zdravstvenega varstva 
in financiranja zavarovanja. 
Zavzemajo se, da se sedanji 
krog zavarovancev ne bi smel 
zožiti; nesprejem ljiv je  pred 
log za uvedbo prem oženjske
ga cenzusa, ki bi imel za po
sledico izključitev večjega 
števila sedanjih zavarovancev 
iz zavarovanja. Prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kme
tov naj bi plačevali vsi last
niki kmečke zemlje, ne glede 
na to, kje so zavarovani. Ob
činske skupščine pa naj bi 
prispevale za zdravstveno za
varovanje tistih  kmetov, ki 
zaradi slabega gmotnega po
ložaja ne zm orejo prispevka; 
plačilo prispevka je  za obči
ne lažje brem e kot kritje  
stroškov za zdravstveno var

stvo nezavarovanih oseb. Raz
lična so m nenja, ali naj bi 
km etje zavarovanci plačevali 
prispevek po katastrskem  do
hodku, ki naj bi v celoti 
predstavljal osnovo za finan
ciranje zdravstvenega zavaro
vanja kmetov, ali pa naj bd 
uvedli glavarino, to je prispe
vek v enaki višini po zava
rovani osebi od 16. do 65. 
leta starosti; za zavarovanje 
oseb do 16. leta oziroma nad 
65. letom starosti pa bi se 
zavarovanje financiralo iz 
prispevka od katastrskega 
dohodka. Ostali drobni viri 
financiranja zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, kot so 
obrem enitev dohodkov kme
tov kooperantov, sezonskih 
delavcev p ri delovnih, kme
tijskih in gozdnih organiza
cijah, ki jih  om enjata kot 
možne vire oba osnutka, bi 
po m nenju poslancev povzro
čili večje stroške pri ugotav
ljanju in obračunavanju do
hodka, kot bi bil dejanski fi
nančni učinek.

Poslanci so posebno po
udarili, naj bi bil minim alni 
obseg pravic do zdravstvene
ga varstva kmetov določen 
enotno za vso republiko, ko
munalne skupnosti socialne
ga zavarovanja kmetov pa bi 
lahko določile širše pravice.

Švedsk i gostje  se  v ča tešk ih  T oplicah odlično p očutijo . Ko se  zjutraj pokažejo  
prvi son čn i žarki, so  že na vrtu. V rem e jim  ni preveč naklonjeno, a to  jih ne 

m oti. Za severnjake je  sonca še  vedno dovolj. (F oto: Jožica T epp ev)
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Ivan Regent

Ponovni poziv borcem 
s področja sodstva NOB

V torek je v Ljubljani v 84. 
letu um rl tovariš Ivan Re
gent, najstarejši slovenski ko
m unist, dolgoletni član naj
ožjega slovenskega politične
ga vodstva m  CK ZK Jugo
slavije. Več kot 65 let se je 
zavzeto boril v prvih vrstah 
delavskega gibanja v Italiji 
in Jugoslaviji. Za njim  so 
ostale globoke in plodne braz
de do kraja predanega poli
tičnega delavca — revolucio
narja, ki se je ves predal de
lavskemu razredu, ga učil in 
in vodil, vzgajal in prosvet- 
Ijeval. Od luškega tekača in 
obrtnega vajenca se je razvil 
v plodnega propagandista, no
vinarja in publicista, govor
nika in povsod priljubljenega 
javnega delavca!

Slava njegovemu spom inu!

V okviru kom isije za razvi
janje tradicij NOB pri repub
liškem odboru ZZB NOV 
Slovenije se je  osnovala po
sebna sekcija za področje 
sodstva NOB. Prva naloga 
sekcije je , da zbere, dopolni 
oz. vsaj evidentira ves m a
terial iz tega področja na 
enem m estu. P ri tem  je  po
sebne važnosti pričevanje 
(spom ini) še živih neposred
nih sodelavcev iz takratne 
dobe. Zajeti m oram o celotno 
področje in vse vrste sod
stva od prvih začetkov izred
nih posebnih sodišč na neos- 
vobojenem ozemlju leta 1941, 
preko partizanskega (četne
ga, bataljonskega, komand

nega) sodstva do rednih vo
jaških in civilnih sodišč od 
njihove ustanovitve do osvo
boditve m aja 1945 te r  vse ob
like sojenja po OF oz. NO 
organih.

Sekcija je  z delom že p ri
čela, vendar je  bil odziv na 
naš prvi poziv glede na veli
ko število ljudi, ki so sode
lovali v sodstvu med NOB 
prem ajhen. Tovariše, ki so 
sodelovali na katerem koli teh 
sektorjev zato ponovno pozi
vamo, da sporočijo:

1. svoje ime in priim ek in 
sedanji naslov;

2. vojaško enoto oz. nevo
jaško organizacijo (OF, NO 
odbor ipd.) v katerem  sesta
vu je bil sodni organ, pri ka
terem je sodeloval;

3. v kakšnem  svojstvu je 
bil udeležen pri sodstvu (pred
sednik ali član sodišča, ta j
nik, preiskovalec, zapisnikar, 
tožilec, zagovornik);

4. v katerem  času je to 
delo opravljal;

Srečanje internirancev 
iz Flossenburga

Konec septem bra 1943 so 
nemški nacista prepeljali 
v koncentracijsko tabori
šče Flossenburg veliko sku
pino Slovencev iz italijanske
ga taborišča Renicoi. Bilo nas 
je okoli 700, predvsem iz ta 
kratne »Ljubljanske pokraji 
ne«. Neka dni za njim i je p ri
šla tja  še m anjša skupina 
Gorenjcev iz Dachaua. Ze 
pred tem je bilo v tem nem 
škem taborišču sm rti pribl. 
50 naših rojakov in tako smo 
bili Slovenci v Flossenburgu 
zeio številni, čeprav so Nem
ci poslali precej naših ljudi v 
podružnice in v druga kon
centracijska taborišča. Leta 
1944 je prišlo sem tudi p re 
cej Slovencev s Prim orske
ga. Koliko nas je bilo vseh 
Slovencev v tem taborišču 
sm rti, ne bo nikoli ugotov
ljeno. Vemo le, da je v letih 
obstoja taborišča zgorelo v 
krem atoriju in na grmadah 
73.692 ljudi raznih narodnosti, 
med njim i pa tudi 1730 Ju 
goslovanov. Med našim i žrt
vami je bilo največ Sloven
cev, saj nas je  bilo med Ju 
goslovani največ.

O dbor bivših internirancev 
taborišča Flossenburg, ki je 
bil ustanovljen letos februar
ja, si prizadeva, da bi do
polnil evidenco preživelih In 
um rlih internirancev, kakor 
tudi tistih, ki so bili postre-

Dr. Franc Hočevar 
in Silvo Gorenc 

v Sevnici
Prejšnji teden sta  obiskala 

Sevnico podpredsednik re
publiškega izvršnega sveta 
dr. Franc Hočevair in Član 
CK ZKS Silvo Gorenc. V 
sprem stvu predstavnikov ob
činske skupščine sta  obiskala 
konfekcijo LISCO, na občin
skem kom iteju ZK pa sta  
frttela razgovore o pripravah 
03 konferenco komunistov 
sevniške občine, k i bo 28. 
oktobra.

Ijeni med evakuacijo tabori
šča. — Odbor bo prireddil v 
soboto, 30. septem bra, ob 16. 
uri v domu Maksa Perca v 
Ljubljani, Kotnikova 20, tova
riško srečanje vseh prežive
lih internirancev iz Flossen
burga. Obnovimo tovarištvo, 
ki smo ga kovali v najtežjih 
letih življenja! Radi bi izpo
polnili pregled preživelih in 
umrlih internirancev, pogovo
rili pa se bomo tudi o obi
sku nekdanjega taborišča, o 
pisanju spominov in o drugih 
vprašanjih, ki nas tarejo. To
variši, ki so letos obiskali 
Flossenburg, nam  bodo po
ročali o tem, kar so videli, 
m o ureditvi spominskega 
prostora na kraju , k jer je ži
velo in um iralo na desettiso- 
če ljudi 18 narodnosti.

S. ŠORLI

5. tovariše, s katerim i je 
sodeloval p ri sodstvu (njiho
vo ime in priim ek, takratno 
funkcijo, sedanji naslov);

6. k je se nahaja dokumen
tacija o tem;

7 . če hrani kakšne doku
m ente p ri sebi, katere, ali je 
pripravljen jih  izročiti sek
ciji;

8. ali je  pripravljen o tem  
svojem delu prispevati svoje 
spomine: bodisi da jih  nam 
napiše, bodisi pove odposlan
cu;

9. ali je tudi sicer priprav
ljen sodelovati pri akciji: zbi
rati gradivo, proučevati dolo
čen širši ali ožji sektor oz. 
posamezne prim ere, pismene 
prispevke itd.

Pripom injam o, da bodo 
spom ini in drugi pism eni p ri
spevki ustrezno honoriram , 
efektivni stroški povrnjeni.

V prepričanju, da bo naš 
poziv naletel na razumevanje 
in odziv, prosimo, da pošljete 
svoje odgovore na naslov: 
Komisija za razvijanje trad i
cij NOB, sekcija — sodstvo 
NOB, Ljubljana, Beethovno
va 10 tel. 23-564.

Za sekcijo:
dr. TEODOR TOMINŠEK

Veliki dan 
mladih gasilcev

V nedeljo, 17. t.m., je bilo 
na brežiškem štadionu občin
sko tekmovanje pionirskih de
setin v vaji z vedrovko, v šta
fetnem teku s prenosom po
velja te r v odgovorih na stro 
kovna vprašanja. Od 11 ekip 
so zasedli prvo mesto pionir
ji iz Spodnje Pohance, 
drugi so bili tekmovalci z 
Mosteca, tre t j j pa domačini.

Tekmovanje sta si ogleda
li tudi dve desetini m ladin
cev iz Samobora na Hrvat- 
skem, kjer je bilo popoldne 
medrepubliško srečanje pio
nirjev s pozdravnimi nagovo
ri, izmenjavo spom inskih pla
ket, kosilom, ogledom gasil
ske opreme, m uzeja in stare
ga gradu. Posebno pozornost 
so vzbujali pionirji iz breži
ške občine, ki so nastopali v 
enotnih novih uniform ah. 
Predstavniki obeh občinskih 
gasilskih zvez iz sosednjih re 
publik so seveda izrazili že
ljo po številnejših podobnih 
srečanjih!

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

UPRAVA USTA
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Prava popravljaln ica orožja m ed NOV je  bila v stari 
kovačnici v Gor. V rhpolju. O rožje sta  popravljala Jože 
O kički in T one Potočar. P otočar je  opravljal š e  vsa  
druga kovaška dela in  podkoval konje. N a slik i: Tone 
P otočar pred  staro  K osovo kovačnico (F oto: P. M iklič)

B o ln išn ica  je  im e la  eno  sam o  sobo, 
vežo in  sh ra m b o . S tra n išč e  iz p o k o n č 
n ih  k la n ih  d ebel, p o k r ito  in  o m e tan o  
z b la to m , je  s ta lo  p o seb e j. V vežo je  
b il v ho d  o d  v h od ne  s tra n i, n a  k o ncu  
veže p r ile p lje n a  k  s ta v b i n ek o lik o  š ir 
ša  sh ra m b a . Iz  veže so  n a  levo ro k o  
d rž a la  v ra ta  v sk o ra j sed em  m e tro v  
do lgo sobo . Ob d esn i in  levi s te n i je  
b il p o  vsej do lž in i p o g ra d  iz desk . N a 
vzhodno  in  ju žn o  s t r a n  s ta  b ili dve 
lin i b rez  šip . Z ap ira li s ta  se  z le sen im a 
zasu n o m a, k a k o r jih  v id im o  še n a  s ta 
r ih  k m ečk ih  p o d ih . S red i sobe  so  p o 
s tav ili p re p ro s to  m izo z n av zk rižn im i 
no gam i in  železno pečico .

V ra t, k i j im  je  te č a je  sk oval vrho- 
p o ljsk i kovač  T one P o to č a r, še  n i b ilo  
in  je  še  m a rs ik a j d ru g eg a  m an jk a lo , 
ko so  že n ek o  n oč  p rip e lja li p rv ih  p e t 
ran jen cev  z zavezan im i očm i. Dva so 
nosili, t r i j e  la ž ji so h od ili. S p rem lja l 
jih  je  z d rav n ik  a li b o ln ič a r b o lj m a jh 
n e  ra s ti . P rip o v ed o v a li so, d a  so se 
m o ra li z a ra d i n e v a rn o s ti u m a k n iti s 
Sel n a d  ža lo v č am i in  da  jih  je  b ilo  
zelo težko  sp ra v iti čez K rk o . To se  je  
zgodilo  n ek a j dn i p re d  koncem  avgu 
sta .

M islim , d a  se je  ta k ra t  p o d  D obrovo 
p re p e lja lo  čez K rk o  vsega 17 ra n je n 
cev in  d a  jih  je  k o m a n d ir zašč itn e  če
te  V inko R obek  d v a n a js t p o sla l v G aj 
p r i V rh p o lju . T is te  v P en d ir jev k i je  
ta k o j o b isk a l z d rav n ik  d r. Č ernelč, ki 
ga je  v tis te m  času  sp re m lja l M iha 
R olih  iz Š e n tje rn e ja .

B o ln išn ica  še  vedno  n i b ila  d oko n 
čana . ko  je  n ep ričak o v an o  p riš lo  po 
velje, n a j delo  u s ta v ijo  in  ran je n ce  
u m ak n e jo . O poldne so odšli te sa r ji, 
pono či so  o d p e lja li ran jen ce , da  b i ne 
v ideli okolice  in  p o tov , č e  se je  Z upan  
p ra v  sp o m in ja l, d a  so  g rad ili b o ln išn i
co 18 dn i, so  delo  u s ta v ili 2 . sep tem 
b ra .

K aj se  je  zgodilo, te s a r  Z up an  ne 
p o ro ča . R azširile  p a  so se govorice, da 
je  Jože  H u d o k lin , ki je  za novo b o ln i 
šn ico  iz b ira l p ro s to r , pobegn il k  belim . 
P a rtiz a n i so  se  u s tra š ili  iz d a je  in  p o 
k o la  ran jen cev , zak a j beli so se ro gali 
v sak i m o ra li, n it i  n iso  sp o što v a li m ed 
n a ro d n ih  zakonov  v o jsk o v an ja , ki je  
v e lja lo  p o v so d  po  k u ltu rn e m  svetu .

Jože  H u d o k lin , po  d o m ače Jerneč- 
kovec, je  b il k re p a k  dedec, v ih rav  in  
g ro b ija n  po  n a rav i. V V rh p o lje  se  je  
b il p rižen il iz G o rn je  S ta re  vasi, iz 
h iše  n a d a rje n e g a  in  zgodaj za je tik o  
u m rle g a  š tu d e n ta  in  p esn ik a  F ran c a  
H u d o k lin a , k a te re m u  je  d o b ri p r i ja te lj 
Jan e z  T rd in a  n ek o č  p o sv e til svo jo  b a j
ko  o B ra to v sk i gom ili. P rvo  le to  vo jne 
se  je  Jo že  H u d o k lin  m očno  gnal za 
N em ce. Iz  s t ra h u  p re d  vaščan i je  po 
begn il n a  n em šk o  s tra n  m e je  in  ta m  
izd a ja l. Čez te d e n  dn i se  je  sk esan  v r
n il in  p ro s il vaščan e  o d p u ščan ja . K er 
se  je  izkazal s p o g u m n im i d e ja n ji, so 
m u  o d p u stili in  p o sle j zau pali. B ilo  je  
n ep rev id n o . Za vsem  n jeg o v im  o m ah  
ljiv im  p o če tje m  je  n am re č  tiča la , k o t 
je  m ogoče p re so d iti dan es, p rav zap rav  
s tra h o p e tn o s t, k i se d o s tik ra t iz ro jev a  
v n as iln o  b ru ta ln o s t, ne  v p le m en it 
pogum .

O b nov i p re iz k u šn ji, ko  so  se  p o ja 
v ili p rv i le g is tičn i lovci n a  k m ete , je  
H u d o k lin  znovič p o k aza l svo jo  p rav o  
n a rav o . V es zm eden  je  v fa ro v žu  k le 
ča l p re d  k ap la n o m  F is tro m  in  s po 
v zd ig n jen im i ro k am i p ro s il rešitve.^ P a 
m e tn i du ho v n ik , ed in i od  fa ro v šk ih  
gospodov , k i so b ili s ic e r n e v a rn i b e lo 
g a rd is ti, je  s tra h o p e tc a  nagnal, n a j 
g re  p a č  za d ru g im i m o šk im i v gozdo
ve. T epec p a  se  je  ra jš i  p re d a l K ra n j
čevim  leg isto m  v G ra c a r j evem  tu rn u , 
k i so  ga, k a k o r  v sv arilo  šlevam , v s a 
m o tn i g ra p i p o d  T o lstim  v rh o m  s p u š 
kam i in  k ra m p i p ob ili.

H u d o k lin  bo ln išn ice  v P en d irjev k i 
sk o ra j go tovo  n i izdal, v en d a r ji p a r t i 
zan i celo  le to  n iso  več zau pali. Dr. 
č e m e lič  se je  znašel p re d  te žk im  v p ra 
šan je m , k je  in  k ak o  zag o to v iti ra n je n  
cem  v a rn o  zd rav ljen je .

Z is tim i te žav am i so  se že dolgo 
zam an  b o rili tu d i H rv a ti. S edaj so  se 
od loč ili za  novo , sk u p n o  slovensko- 
h rv a šk o  b o ln išn ico , t r e t jo  v G o rjan c ih . 
N jen  n a s ta n e k  n a m  je  v č lan k u  »M oji 
ran jen c i«  le ta  1962 v B o rcu  p ra v  p r i
s rč n o  p o p isa la  F ra n č išk a  Ju reč ičev a  z 
O š trc a  n a d  K o stan jev ico .

K o  so  se  p o  h u d ih  b o jih  z u s ta š i v 
m a ju  1942 B u la to v i K o rd u n a š i p rv ič  
m u d ili p r i  s lo v en sk ih  p a rtiz a n ih  v O pa
to v i go ri, so  p r ip e lja li  iz ž u m b e rk a  n a  
O š trc  n a d  K o stan jev ico  p a rtiz a n a  Vlai-

ča  iz V laičev p r i  V rg in  m o s tu . Im e l 
je  b o ln e  ledv ice  in  m u č ila  ga je  revm a. 
S p re je la  ga je  in  po  m a te rin sk o  n ego 
v a la  trg o v k a  F ran č išk a  Ju reč ičeva . T a
k o j za V laičem  je  do b ila  v h išo  še 
m lad eg a  in  s im p a tičn eg a  K o rd u n aša  
M ilana M raoviča-S im iča, k i ga je  p r i 
T o m ašev ič ih  zade la  u s ta šk a  d um dum a- 
r ic a  v d esn o  ro k o . V n ek a j d n eh  so  
im eli n a  O štrc u  h rv a šk e  ra n je n c e  še 
S in tičev i in  L ak n arjev i, m ed  d ru g im  
tu d i D rau šn ik a . O b isk a la  s ta  jih  zd rav 
n ik a  d r. Ivan išev ič  in  d r. E ra t  iz K o
stan jev ice . N a O štro c u  so  b ili h rv a šk i 
ra n je n c i 18 dni.

P ri S in tičev ih  je  n ek i ran je n e c  s 
k rog lo  v p rs ih  p o  p e tih  d n eh  u m rl. 
B il je  velik , d a  n iso  n ašli zan j n it i  p o 
s te lje  n iti im eli za m rtv e g a  k rs te . P o
k o p a li so  ga zav iteg a  v r ju h o  n a  v aš
k em  p o k o p ališču . P a rtiz a n sk e  p o g reb 
ce je  n izko  ob le tav a l ita lija n s k i avion. 
O d Sv. M o h o rja  so p a rtiz a n i n a n j s tre 
lja li.

S eveda n iso  b ili ra n je n c i n a  O štrcu  
n ič  več v a rn i, čep rav  so  s ta le  s tra ž e  
n a  D olšcah , S linovcah  in  v O rehovcu. 
Z ato  so bo ln ik e  ra jš i  že d ru g i d a n  p re 
selili n a  D elko tovo  p ris ta v o  v A vgušti
n ih . Ju reč ičev o  so I ta li ja n i p r ije li in  j i  
je  m ed  sed em u rn em  zaslišev an jem  že 
h u d o  trd a  p red la .

T ud i v A vguštin ih  se  ra n je n c i n iso  
ču tili v a rne . Selili so  se v V inj a r  pod  
P ru šn jo  vasjo , p o zn e je  v Polšn ico . 
S tra šn i ja re k  in  n azad n je , m ogoče ko 
nec ju lija , n a  h rv a šk o  s tra n , n a  žum - 
b e ršk o  P rise k o  n a d  P lan ino .

P rise k a  n a  v rh u  g ričev  je  š te la  tr i  
d o m ačije , k i so jih  vse zased li ra n je n 
ci. T ežji so b ili v h išah , la ž ji so  sp ali 
po  sk e d n jih  in  sen ik ih , p o dn ev i p a  po- 
leževali v senci sad o v n jak o v . V b o ln i
šn ic i je  b il s ice r vzo ren  red . H ra n a  je  
b ila  d o b ra .

B o ln išn ico  je  p revzel d r. č e rn e lč , ki 
je  v n o č i p re d  30. av g u sto m  p rip e lja l 
v an jo  tu d i sv o je  ra n je n c e  iz A pnenika 
in  tis te , k i j ih  je  Iv a n  R ob ek  p rip e lja l 
čez K rk o . V se ra n je n c e  ra z e n  p e te ric e  
v P e n d ir je v k i je  zb ra l v G aju  p r i  V rh 
p o lju , k je r  so  v g rm o v ju  in  p o d  d rev 
je m  leža li dva a li t r i  dn i. K o m aj p a  
so  jih  z vozm i u m a k n ili sk oz i O reh o 
vec in  O štrc  n a  P risek o , so  že p r ile te li 
ita lija n s k i av ion i in  iz p raz n jen i G aj in  
so se d n je  V rh p o lje  s tra h o v ito  b o m b a r
d ira li. B ila  je  n ed e lja , 30. av g u sta  
(1942).

N a P rise k i s ta  z d rav n ik u  p o m agali 
dve b o ln iča rk i, n e k a  N ovakova iz 
L ju b ljan e  in  L o jzk a  B rsan o v a  iz O re
hovca. P re j k o t čez š t ir in a js t  d n i so 
doživeli n a  P risek i p re tre s ljiv o  žalo- 
igro.

T u  m o ra m  po seč i n eko liko  naza j.
B lizu  P risek e  je  žu m b eršk o  N ovo 

selo  in  v n je m  H erak ov ičev  dom . O d
ra s li b r a t je  so  b ili že vsi p re s k rb lje 
ni. N ik o la  je  b il so d n ik , d ru g i grško- 
k a to lišk i du ho vn ik , t r e t j i  g o sp o d ar 
n a  do m u , k je r  je  živela  tu d i se s tra , 
č e tr ti , P avle , p a  je  b il lo g a rsk i »vjež
benik«. V si so  p o s ta li go reč i u s ta š i.

P av le  H erako v ič , č rn o la s , te n ak  
fa n t s re d n je  ra s ti , je  dve a li t r i  le ta  
ob isk ov al g im n azijo . V sv o ji la h k o 
m ise ln o sti in  len ob i je  u čen je  o p u stil. 
P o sto p a ti po  gozdovih  m u  je  b o lj u g a 
ja lo . K o se je  v a p rilu  1941 p o jav ilo  
povsod  d o s ti v o jn e g a  p le n a , se  je  za 
čel u k v a r ja ti  s  č rn im  p rek u p č ev an jem , 
z la sti z d o n o sn im  tih o ta p lje n je m  ta 
v a jo č ih  v o ja šk ih  k o n j, k i jih  je  sp rav 
lja l čez m e jo  n a  H rv ašk o .

S liša li sm o  že, d a  so  u s ta š i 9. ju 
n ija  1942 n a p a d li in  ra zd e ja li sk o ra j 
p ra zn o  ta b o rišče  k o s ta n jev išk e  p a r t i 
zanske  če te  v O patov i gori. L ju d je  so 
p a rtiz a n o m  povedali, d a  so z u s ta š i v i
deli PaVla H erak o v iča  iz  N ovega sela , 
ki d a  je  n ap ad a lce  vodil. P a rtiz a n i so 
izd a ja lca  isk a li in  ga osm i d a n  p o  n a 
p a d u  p rije li  v  n ek em  v in o g rad u  p r i 
č rn e č i vasi, k je r  je  č ak a l n a  se s tan e k  
s tih o tap c i. Z asliša li so  g a  in  ga  zve
zanega iz ro č ili k o m a n d i žu m b eršk eg a  
o d re d a  v P o g an jih  ja m a h , d a  b i ga 
sodili.

K o m isa r Iv a n  S oko lčič  je  sk lica l 
svoj o d red , p o ro č a l o  slov ensk i o b to ž 
n ic i p ro t i  P av lu  H e rak o v ić u  in  v sa 
kega p a rtiz a n a  p o seb e j v p ra ša l, k a j 
n a j n a re d e  z  je tn ik o m .

O glasi se  Ilija  B astašić  iz Džuri- 
čev in  pravi:
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Doživetje z Matas®
CARLO MANZONI:________________

Mačka 
v avtom obiluNekoč, bil je  zadnji dan 

leta, m e je  usoda pripeljala 
v veliko pristaniško mesto, 
k je r nisem  imel n iti enega 
znanca. K m alu m i je  pošel 
denar; n iti ene kopejke ni
sem  imel več v denarnici. 
Vse, kar sem lahko pogrešal, 
sem  razprodal in  se napotil 
v predm estje, k jer je  ležalo 
pristanišče. Tiho je  bilo tam  
in n ik jer ni bilo nobenega 
človeka — ladijski prom et se 
je  komaj pričenjal. Ves la
čen sem pohajkoval mimo 
hiš in  razm išljal, kako dobro 
se godi podganam.

Prišel je  večer. Deževalo je, 
sever je mrzlo pihal, vihar 
se je igral za naoknicami, reč
ni valovi so se peneč valja
li ob obalo. Zdelo se je, da 
reka čuti prihajajočo zimo 
in da hoče iz strahu pred 
ledeno odejo pobegniti. S po
polnom a oblačnega črnega 
neba so neprenehom a pada
le dežne kaplje. Na obali je 
med dvema topoloma ležal 
čolniček z navzgor obrnje
nim  dnom. Bilo je, kot da 
je  vsenaokrog izumrlo, jaz 
pa sem eden izmed prežive
lih. T akrat mi je  bilo osem
najst let. Stopil sem na m r
zel, vlažen pesek, zobje so 
mi šklepetali. Ko sem prišel 
do stojnice, sem  zapazil 
sključeno žensko postavo, ki 
je  z rokam i izgrebla pesek 
pod prodajnim  pultom.

»Le kaj dela tukaj?« sem 
se vprašal in sedel k njej 
na tla. Zakričala je in me 
pogledala s svojimi mehkimi 
rjavim i očmi. Zagledal sem 
privlačno devetnajstletno de
klico. Obraz so ji kazile pla
ve maroge. Pogledala me je, 
njen strah  je  počasi izginil. 
Z rok  je  stresla  pesek, si po
pravila ru to  in  dejala: »Tudi 
ti si videti lačen. K o p lji. . .  
u tru jena sem . V erjetno so no
tr i klobase in kruh, ker sto j
nico še uporabljajo  za p ro 
dajo.«

Začel sem  kopati. Za hipec 
se je  zagledala vame, nato 
pa je  sed la  in  mi pomagala. 
Molče siva delala. Tako sem 
se poglobil v opravilo, da 
sem  na vse pozabil; mislil 
sem  le na zalogo v pultu. 
Vedno tem neje je  bilo, spu
stila  se Je gosta megla, valo
vi so se vedno bolj divje za
ganjali, dežne kaplje so že 
močno padale. Nekje daleč 
je  zapiskal č u v a j. . .

»Ima tla?« je  vprašalo de
kle. »Vprašala sem, ali ima 
stojnica tla . Ce jih  ima, se 
ne trudiva zaman. Pam etne
je  bi bilo, da zlomiva k lju 
čavnico!« Zgrabil sem  klju 
čavnico in  jo  m ahom a iz tr
gal. Moja sprem ljevalka se

je zvila kot kača in  naglo 
zgrabila v odprtino.

»No, kaj si našla?« sem 
vprašal.

»Košaro s steklenicam i,
prazne vreče, dežnik, železno 
v e d ro . . .  ah, hlebec kruha. 
Sicer je  vlažen, toda vzemi 
g a . . .«  P red  m oje noge se je 
zakotalil hlebec. Odlomil sem 
košček in ga hlastno vtaknil 
v usta.

»Daj še meni. In  sedaj mo
rava izginiti. Kam greva?« 
Pogledala je  okoli sebe. »Ah, 
tam  leži prevrnjen čoln, poj
diva podenj!«

še  m očneje je deževalo, vi
har Je tulil, midva pa sva 
požirala kruh. »Kako ti je 
ime?« sem vprašal deklico. 
Rekla je: »Nataša.«

Dežne kaplje so padale na 
lesene stene čolna. Tako p lju 
skanje povzroča žalostne m i
sli. Najino »stanovanje« je  bi
lo ozko, vlažno in brez na j
m anjše udobnosti. N ataša se 
je z rokam i naslonila na rob 
čolna in se zazrla v reko. Rad 
bi se pogovarjal z njo, a ni
sem vedel, kje naj začnem. 
N ataša je  sedla, z rokam i ob
jela kolena in se zatopila v 
misli. Nato je rekla: »Tako 
prekleto življenje!«

Pravzaprav je  zatarnala. To
liko m alodušnosti je bilo v 
teh besedah. Enostavno je po
vedala svoje m nenje . . .  »Ra
je crknem,« je  izbruhnila.

»Kdo te  je  tako osram o
til?« sem vprašal.

»Moj ljubim ec . . .  neki 
pek!«

»Te često pretepa?«
»Le kadar je pijan.«
Nenadoma se mi je  pribli

žala in začela pripovedovati 
o Paški: pek je, im a brke in 
zelo dobro igra harm oniko. 
Prišel je k n jen v »salon«. 
Všeč ji Je bil, ker je vesel 
fant. Zaljubila se je  vanj. Bil 
je njen zaščitnik in prijatelj, 
potem  p a  ji  je  vzel ves de
nar, ki ga je dobila od go
stov, ga zapil in se pred  n je
nim i očmi zabaval z drugimi 
dekleti. »To boli. Sem m ar 
slabša kot drugi? Predvčeraj
šnjim , ko sem sm ela ven, 
sem  šla k  njem u in ga naš
la z drugim  dekletom. Očitala 
sem  mu, on pa m e je  pre
tepel in m i raztrgal obleko. 
Le kako naj se vrnem? Vse 
mi je  ra z trg a l. . .  bluzo . .  
krilo. Moj bog, kaj bo z m a
no?«

Zobje so m i šklepetali; pa 
tudi njo je  zeblo. Tako se je 
stiskala k meni, da sem  vi
del blesk v njenih očeh.

»Kakšne barabe ste moški- 
Poteptala bi vas. Ko bi eden 
crknil, bi m u pljunila v obraz 
in  ne bi m i bilo žal. N ajprej

je  tako lepo, ko pa se vdaš, 
p a .. .«

Tako bedno sem  se počutil, 
da sem  zastokal. V tem  tre 
nutku sem začutil dve m aj
hni goli roki in  zaslišal tih  
glas: »Kaj ti je? Kaj si za
grešil? Te zebe? Torej kakšen- 
si? Sediš tu  in  molčiš. 2e dav
no bi m i lahko povedal, da 
te zebe. No, lezi na tla; iz
tegni se; tudi ja  bom  leg
la. In  sedaj me močno obje
mi. Tako, sedaj ti bo tople
je. Potem bova legla s h rb 
tom  pro ti h rtu  in  prenočila. 
Prav gotovo si izgubil službo. 
Sedaj si brez dela?«

Potolažila me je, ona, žen
ska, ki je  prodajala svoje te
lo, deklica, ki ni našla p ro 
stora na svetu.

Gost dež m i je  padal na 
obraz, na prsi. K ljub temu 
da sva ležala tesno objeta, 
sva se tresla od m ra z a . . .  Ta 
resnica je bila težja kot vse 
sanje . . .  N ataša pa je  govo
rila  tako, kot znajo govoriti 
le ženske: ljubeznivo in  p ri
jateljsko. In  nekaj njenih be
sed je  padlo v mojo dušo; 
solze so se kar sam e p rik ra 
dle. S tihim  glasom mi je 
rekla: »Ne joči, ljubi moj. 
Bog bo d a l . . .  našel boš po
sel. Ne smeva obupati!«

Nenehno m e je  poljubljala. 
To je  bil prvi poljub, ki sem 
ga dobil od kake ženske. Dol
go sva ležala z roko v roki. 
Ko se je  zasvitalo, sva zapu
stila čoln in  odšla v mesto.

Tukaj sva se poslovila kot 
stara  p rijatelja. Nikoli več je 
nisem srečal, čeprav sem pol 
leta stikal po beznicah, da bi 
jo  našel; tisto  Natašo, s ka
tero sem preživel neomadeže- 
vano Silvestrovo noč.

Gospa Veneranda je se
d la za krm ilo, njen in
štru k to r pa poleg nje.

»Kaj boste torej storili, 
preden vžgete motor?« jo 
je  vprašal.

»Najprej se bom  prepri
čala,« je  odgovorila gospa 
Veneranda in  se ozrla 
okrog sebe, »ali v avto
m obilu ni mačke«.

»Kako, prosim?« je  
vprašal inštruktor. »Kaj 
ste rekli?«

»Rekla sem,« je ponovi
la gospa Veneranda, »da 
bom najprej preverila, ali 
v avtomobilu ni mačke. 
Priznati m orate, da bi bilo 
sila nevarno voziti avto
mobil, če bi bila v njem  
mačka. Zato bom mačko 
vrgla ven, še preden bom 
sedla za krmilo.«

»Jaz vas učim  voziti av
tomobil,« je dejal inštruk 
tor, »mačka pa nim a s 
tem nobene zveze. N ajprej 
m orate preveriti, v kakš
nem položaju je m enjal
nik.«

»Kakor hočete,« je de
jala gospa Veneranda. »Vi 
ste učitelj in jaz m oram  
sto riti to, kar mi ukažete: 
to pomeni, da m oram  n aj
prej preveriti, v kakšnem 
položaju je m enjalnik, 
mačko pa bom vrgla ven 
kasneje. Ce pravite, da

lahko mačko spodim  šele 
potem , ko preverim , v 
kakšnem  položaju je  m e
njalnik, pomeni to, da je  
to pravilno.«

»Poslušajte!« je dejal 
učtelj in zaškripal z zob
mi,« v avtomobilu ni no
benih mačk, ali vam je 
jasno? In  če bi tudi bile, 
kaj m i to  m ar? Tukaj sem  
zato, da vas naučim  voziti 
avtomobil, in ne, kako se 
iz avtomobila mečejo m ač
ke! Ali sem se izrazil do
volj jasno?«

»Popolnoma,« Je odgo
vorila gospa Veneranda. 
»Toda jasno, da si vas ni
koli ne b i' drznila zapro
siti, naj mi pokažete, ka 
ko je treba vreči mačko 
iz avtomobila. Sicer pa m i 
tega n iti n i treba pokaza
ti, to lahko storim  brez 
vas Četudi ne bi vedela, 
kako je  treba vreči mač
ko iz av tom obila . . .  Is 
kreno rečeno, to n iti n i 
pogoj za opravljanje iz
pita . . .  Ali m orda nim am  
prav?«

»Prav imate,« je  odgo
voril in štruk tor in si obri
sal znoj s čela.

»Ko smo torej pojasnili 
zadevo z mačko,« je nato 
dejala gospa Veneranda, 
»bi m orala še po jasniti, 
kako je treba voziti avto
mobil. Ugotovila bom to 
rej v kakšni legi je  me
njalnik, potem bom vrgla 
m ačko ven, in kaj na
prej . . .

»Ce je  sploh kakšna 
mačka v avtomobilu, jo  
lahko najprej vržiete ven...« 
je šepetajoče dejal in
š truk to r in vzdihnil.

»E, to pa ne gre tako!« 
Je vzkliknila gospa Vene
randa. »Najprej m i reče
te, da m oram  preveriti, v 
kakšni legi je m enjalnik, 
zdaj pa spet pravite, da 
m oram  najprej vreči mač
ko ven. Kaj je to? Mar 
m islite, da m e boste tako 
naučili voziti? Niti sam i 
ne veste, kako je  treba 
pričeti, to  vam odkrito  
povem!«

Gospa Veneranda je  sto
pila iz avtomobila in za
loputnila vrata za seboj.

»Našla si bom drugega 
inštruk torja , ki bo vešč 
svojega dela!« je vzklikni
la in se oddaljila s h i
trim i koraki, m edtem  ko 
je  in štruk tor gledal za n jo  
z izbuljenim i očmi.

Božidar Jakac: Novo mesto (1941)

D elavec n i človek, on je  
živina, suženj; m ilostn a  gospoda ga zaničuje kakor 
psa. J esti m u daje sam o toliko, da ne pogine, v svoji 
p esti ga im a gospod , ž n jim  dela, kar hoče. Ako se  
m ladem u gosp od iču  zljub i za sesti n jegov  hrbet, m o
ra uzdo vzeti v usta, h od iti po vseh  štirih , trpeti, 
da ga b ije  z b ičem  ok oli u šes. G orje m u, ako b i 
ga prevrnil, četud i nerad; pri tej prič i se  m ora po
brati z  ženo in  otroki. N jegovo dekle, če je  čedno — 
drugo zam olčim , grdo nočem  govoriti; ali jeza m e  
grabi, če  pom islim , kako se  godi. P ojd i m i s  tisto  
obrtn ijo , jaz jo  poznam . To im en u jejo  bogato  de
želo, če  jih  je  petero, desetero, k i so  siti, belega kruha 
pijani, k i im ajo vsega dovolj, v se  drugo je  pa b e 
rač! K m et bodi km et, dela  naj in varčuje; živel bo  
dobro a li slabo, a li živel bo na svojem  svoj gospod. 
V sakega lahko zapodi z m otik o , z vilam i, kdor se  
h oče šop ir iti in  razgrajati p o njegovem . S voje h iše  
naj se  drži, naj se  ne k lati po krčm ah, p ijančuje  
naj n e in  kvartopiri; žena in dekleta naj se  ne  
oblačijo  kakor m estn e gospe, tako da im a v nedeljo  
nekatera več na seb i, nego je  vredna vsa  dom ačija. 
P ridnosti in  varčn osti nam  je  treba, ne obrtnije! 
Tako, zdaj sem  ti povedal, kar ti gre. Z B ogom !«

N(5san je  sprevidel, da se  s tem  starok opitn im  
drvarjem  ne da p am etno govoriti. R eče m u torej:

»Vi govorite  p o sv o ji drvarski pam eti; neum en  
sem  jaz, da sem  začel z  vam i take pogovore; brez  
zam ere!«

Seljan  m u založi za odhod še  to;
»Ti pa zam eri a li ne zam eri; še  to  ti rečem , in  

kar b o š sliša l, lahko p oveš vsakem u: K o b i se  sm elo , 
jaz  sam  bi še l p onoči pa b i s  to le  sek iro  razbrskal 
vse, kar ste  dozdaj zgradili in  sezidali!«

P rek lin janje Sel Janovo n i šk od ilo  novem u pod
jetju . G lavno p oslop je, v katerem  se  bo delalo žele
zo, h iše  uradnikom  in  delavcem  za stanovan je in 
druge potrebne stavbe:vse je  b ilo  dodelano. D oločen  
in napovedan je bil že dan, ko se fabrika odpre z ve

liko slovesn ostjo ; dolgo naj ostane ljudem  v sp o 
m inu im enitn i dan, s  katerim  napoči nova doba te
m u okraju, m oreb iti vsi deželi.

Ali to  slo vesn o st je  h otel oskrbnik  gospod  Klin- 
ger, katerem u je  b ilo  vse podložno, združiti z neko  
drugo, ki je  njega osebno zadevala.

G ospod K linger je  b il še  m lad m ož, v isok e rasti, 
skoraj belih  las, m odrih oči, okroglih  lic, rdečih  kakor  
m akov cvet; prava severnonem ška m oška lepota. H o
d il je  navadno v lovsk i obleki, katera m u je, to  se  
m ora reči, prav lepo pristoja la . Ker je  im el po leg  te 
ga lepo službo, n i čudno, da je  n osil g lavo pokonci, 
sicer pa je  b il dobra duša. G lavno pa je  to , da je  bil 
sam ec; zaradi te  la stn o sti ga je  gospa davkarica po
sebno čisla la; to  je  b il snubač kakor gospod  V alen
tin  ali pa m oreb iti še  b o ljši, ker pri n jem  je  b ilo  
vse  gotovo; V alentin  in  K linger sta  se  j i zdela kakor  
cvet in  sad; oba sta  lepa, ali pam eten  človek  raje  
p oseže po sadu. T oda ker je  im ela  dve hčeri, še  vo li
ti in izbirati n i b ilo  treba, n ajb o ljše  oba. Lahko si je  
torej m isliti, da skrbna m ati n i prezirala in  zanem ar
ja la  zlatega ptiča; pridno m u je  stav ila  m reže in  pa
sti, p ogosto  ga je  vabila, dobro ga je  go stila  z jed 
jo , p ijačo in  vsaktero lju b ezn ivostjo . M ladi m ož se  
Je prav dobro im el v  n jen i h iši; prijazno in  veselo  
se  Je pogovarjal in  ša lil z O lgo in  Ireno, ki sta  v 
njegovi druščin i razkladali in razgrinjali vso  svojo  
lju bezn ivost. Z lasti O lga se  je  b ila  p rije la  in  p o la 

stila  lepega gospoda, kakor da b i ne b ilo  na svetu  ni- 
kakega V alentina; m islila  s i je  pač: b o ljše  drži ga 
nego lov i ga! U bogi V alentin!

Sam o to  je  davkarico m alo skrbelo , da ji n i ho
tel K linger n ikoli n ič dolžan o sta ti. V selej, kadar je  
bil v n jen i h iši, vedel je  p otem  tako naravnati, da so  
se  kam  skupaj pelja li, on in  vsa  davkar jeva  družina  
ob n jegovih  strošk ih , s  hvaležnostjo  torej ga n i m og
la  privezati; vendar zaupala je  v svojo  in  svojih  h če
ra ljubezn ivost.

Ali b istroum na ženica se  je  m otila . K linger s i je  
b il že izbral svo jo  n evesto . Z njen im  očetom  je  b ilo  
že v se  dogovorjeno. Z enitovanje se  je  im elo  obhajati 
obenem , ko se  bo tovarna slovesn o  odprla. Sodnik  je  
im el res srečo; kakor v sanjah se  m u je  izpoln ila  vsa 
ka želja. S tarejša  h či ga je  že nekoliko skrbela, kako  
ji dob iti prim ernega ženina? Za km eta se  m u je  zde
la  Ana pregosposka, prešibka je  b ila  in  preom ikana; 
tudi ga n i b ilo  po vsi ok olici dovolj prem ožnega, da 
bi se  jo  upal snubiti; cesarskega uradnika n i č isla l 
na to  stran. V ti zadregi m u je  prišel K linger kakor  
nalašč; b o ljšega  zeta  si n i m ogel želeti, in kako bi ga  
ona ne b ila  vesela? Lep zakon bo to  in srečen , tega  
je  b il m ož do dobrega prepričan. V endar govoril ni 
o tem  ne z n jo  n e z m aterjo; iznenaditi je  h otel obe  
z veselo  novico! Ali zdaj je  b ilo  čas govoriti; m alo  
dni je  b ilo  še  do odločenega časa  in treba je  m nogo  
priprav za ženitovanje.

N ajprej m u je  b ilo  govoriti z gospodinjo; potreb 
no sicer n i b ilo , ali spodobno. Po kosilu  čaka ne
kaj časa , da od ide Ana; ker pa le n i h otela , m igne ji 
z roko, naj se  um akne. K o sta  b ila  sam a, potegn e še  
enkrat krepko iz kozarca, ob riše  s i u sta , p otem  za
čne:

»Veš, kaj novega?«
»Kaj?«
»Torej nič ne veš?«
»Kaj b i vedela? Jaz im am  dom a dovolj skrbi in  

opravka, m alo  se  m enim  za to , kar se  godi zunaj 
hiše.«



LUCAS VAN LEYDEN: Pesnik v košari

Zadnje slovo 
od dr. V. Bartola
V peten, I d . septembra, so se 

ob petih popoldne Ljubljančan: 
in Tržačani zbrali pri Nikolajevi 
vežici na Žalah, da pospremijo na 
zadnjo pot pisatelja in znanstvu 
nega delavca di Vladimira Bar
tola. Predstavnik društva sloven
skih književnikov je v spomin
skem govoru opisa) ustvarjalno 
pot pokojnega pisatelja Zastopnik 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti je ob slovesu prikaza 
Bartlovo delo, ki ga je opra 
vljal kot upravnik znanstvene pi
sarne na akademiji. Iz tega časa 
je njegovo delo »Obisk pri slo
venskih znanstvenikih«. Tretji go 
vomik je bil njegov rojak, ki je 
obudil spomine na pisateljev roj
stni kraj. Ob grobu se je od po
kojnega Bartola poslovil v ime
nu Primorskega dnevniKa in Slo
venskega gledališča iz Trsta pisa
telj dr. Andrej Budal.

Dr. Vladimir Bartol se je to- 
dil leta 1903 v Trstu. V času pr
ve svetovne vojne se je šolal na 
nemški gimnaziji, kot zelo nadar
jen študent pa je nato v naj
krajšem času diplomiral na .jub- 
ljanski univerzi iz filozofije m bi
ologije in tucM doktoriral.

Njegov rod izhaja iz riDmškt 
doline, iz Podhoste pri Sodražici 
V dijaških in študentovskih letih 
je večkrat obiskal svoje rojake.

Dr. Bartol je oil kot biolog tu 
di vnet zbiralec metuljev ki jih 
je iskal v raznih srnjih po Slo
veniji. S svojo zbirateljsko strast
jo je obogatil tudi ljubljansko 
biološko fakulteto z redkimi ori 
meri nekaterih metuljev

Mnogi venci so zasuli pre. >.m 
grob dr. Vladimira Bartola, ;ijL- 
govo pisateljsko in znanstven' 
delo pa bo vedno ostalo m?d 
nami.

S. Sk

Razstava Franja 
Stiplovška 
v Mariboru

V petek zvečer so v pro 
storih Umetnostne galerije v 
M ariboru odprli razstavo sli
karskih del pokojnega ravna
telja Posavskega muzeja iz 
Brežic, akadem . slikarja F ra 
nja Stiplovška. Za razvoj li
kovnega življenja v M ariboru 
je dosegel pokojni slikar 
Stiplovšek že v letih stare Ju 
goslavije vidne uspehe; to je 
tned drugim  poudaril tudi 
prof. Branko Rudolf, ki je 
°dprl petkovo razstavo, na 
kateri je 66 umetnin. Otvo
ritve se je  udeležila tudi 
umetnikova soproga in pred
stavnika Brežic.

Grafike starih mojstrov 
v krški galeriji

Moj Lonja
Pisateljica Nada Kraigher v 

knjigi Moj Lonja razkriva podo
bo včerajšnjega sveta. — Nada 
Kraigher (rojena 1911) je s svo
jim prvencem (Pet temnih svet
lih let) nastopila dokaj pozno — 
(roman je izšel leta 1963) ter je 
po mladinskem potopisu za ctro- 
ke napisala še roman Začarani 
krog, kjer piše o predvojni mar
ksistično usmerjeni študentski in 
umetniški bohemski družbi. Njeno 
pisanje, ‘n o velja tudi za delo 
Moj Ix>nja, je pogosto reportaž
no pisano, duhovito ter tempera 
mentno. Roman Moj Lonja je 
Ivan Potrč takole označil: »Moj 
Lonja le pisateljičin korak na
prej v literaturo, in ko knjigo 
prebereš, si praviš: če bi Moj
Lonja ne bil napisan, bi ga kdo 
moral napisati.«

Delo, ki se časovno naslanja 
na Začarani krog ter je pravza
prav njegovo nadaljevanje, saj 
opisuje čas usodnih odločitev med 
vojno, je izdala Mladinska knji 
ga, opremil Da jo je Jernej Krai
gher

Pevski zbor prosvetnega društva »Ivan Kobal« v K rški vasi ob 40-letnici ustano
vitve. Spredaj sede ustanovni člani s pevovodjem .

OB 40-LETNICI PROSVETNEGA DRUŠTVA »IVAN KOBAL«

Zapeli so ustanovni člani
Ob bolj pičlem obisku va

ščanov — zaradi izpremenje- 
nega datum a in slabega vre
mena — je  pripravilo pro
svetno društvo »Ivan Kobal« 
v Krški vasi pevsko srečanje, 
ki so se ga razen domačinov 
udeležili pevci prosvetnih 
društev iz Sel, Skopic in Bre
žic, medtem ko so nekatera 
pevska društva opravičeno 
izostala.

Uvodoma je m arljivi pred
sednik tov. Ivan Prah po
zdravil navzoče ljubitelje slo

venske pesmi in  odprl sreča
nje z množično zapeto Alja
ževo pesm ijo »Triglav« pod 
vodstvom tov. Ivana Lapuha. 
Predsednik je nato v jed r
natem govoru opisal 40 let 
društvenega dela. ki ga je za
čel pevovodja, režiser in vse
stranski organizator Ivan Ko
bal. Kobala je društvu iztr
gala druga svetovna vojna. 
Po vojni je pevsko dejavnost 
obnovil pevovodja Franc Ba
škovič, zasluge za kulturno 
rast društva pa si je pridobil 
tudi pokojni Stane Lindič.

V predavalnicah izrednih 
šol je že živahno

Na oddelkih višjih šol pri novomeškem Zavodu 
za izobraževanje kadrov do zdaj diplomiralo 31 
izrednih študentov -  Pripravljajo študijo o turi
zmu na Dolenjskem -  Pisan in obsežen program 

dela tudi v prihodnjem obdobju

Nedavno so se odprla tudi 
vrata v šole, ki jih  organizi
ra  Zavod za izobraževanje ka
drov in produktivnost dela v 
Novem mestu. Študentje, iz
redni slušatelji v teh šolah, 
so že imeli uvodne konfe
rence, na katerih  so se pogo
vorili o študiju  in drugih 
vprašanjih. Nekateri oddelki 
so že pričeli redna predava
nja. Nekaj oddelkov so le
tos na novo odprli.

Na oddelkih višjih šol v 
Novem m estu je  do zdaj di
plom iralo 31 izrednih študen
tov. Novomeški študentje so 
bili pohvaljeni kot najboljši 
izredni obiskovalci višjih šol 
v Sloveniji. V letošnjem  pr
vem polletju je bilo pri za- j  
vodu 96 oddelkov raznih šol 1  
in sem inarjev, porabljeno pa j  
5507 učnih ur.

N ačrt za naslednje obdob- jj 
je je pisan in obsežen. Razen m

osmih jezikovnih tečajev, ve
černe osemletke in drugih iz
obraževalnih oblik bo zavod 
pripravil več sem inarjev (o 
varstvu pri delu, za pridobi
tev notranje kvalifikacije in 
tako dalje), organiziral oprav
ljanje strokovnih izpitov za 
pedagoške delavce itd. V so
delovanju z republiško gospo
darsko zbornico pripravlja 
zavod za oktober območna 
posvetovanja, prevzel pa je 
tudi študijsko nalogo o raz
voju turizm a in njegovih per
spektivah v devetih dolenj
skih občinah

Vrsto let se je dobro razvi
ja la dram ska dejavnost, ven
dar je  zadnje čase zam rla 
zaradi pom anjkanja režiser
ja, skrom nih sredstev in še 
skrom nejših prostorov. Lju
bezen do petja je  premagala 
te ovire. Fantje in dekleta, 
možje in žene so se po tež
kem celodnevnem delu zbira
li ob večerih v gasilskem do
mu in peli, peli. Vsem tem 
članom je  izrekel predsednik 
zahvalo. Posebej je postavil 
za zgled ostalim štiri člane 
ustanovitelje; ti so Franc 
Ogrin, Franc Kovačič, Franc 
Piltaver in Miha Ivšič. Razen 
njih je imenoval še vrsto čla
nov, ki im ajo nekoliko kraj 
šo društveno dobo.

Ganljivo je bdlo slišati, ko 
so sami ustanovni člani za
peli Jerebovo pesem Moj de
klič. Sledili so moški zbori z 
več pesmimi. K rško vaščane 
je vodil tov. Ivan Lapuh, Se- 
lance in Skopičane tov. An
ton Miler, Brezičane pa tov. 
Franc Baškovič. Pionirki sta 
zborovodjem darovali šopke. 
Prireditev je  spretno napo
vedovala tov. K ristina Kova
čič. Predsednik Zveze kultur- 
no-prosvetnih organizacij Slo
venije — občinskega sveta 
Brežice, tov. Rado Demač, 
je čestital društvu in podelil 
ustanoviteljem  društva lične 
diplome. Diplomo je prejela 
tudi dolgoletna tajnica obč. 
sveta in knjižničarka Savica 
Zorko.

Lepo prireditev so zaklju
čili združeni pevski zbori, ki 
so pod vodstvom tov.- Franca 
Baškoviča občuteno zapeli 
BOHOR Radovana Gobca.

S. Z.

23. septem bra zvečer so v 
krški galeriji slovesno odprli 
zanimivo razstavo 37 starih 
grafičnih listov in bakrorez- 
nih plošč iz znane zbirke Po
krajinskega muzeja v Celju, 
ki bo odprta do 1. oktobra. 
Z uvodno besedo je bogastvo 
starih  mojstrov- predstavila 
zbranim obiskovalcem Mile
na Moškon, kustodinja celj
skega muzeja.

Kaj nudi nova razstava v

Baročno kiparstvo
Knjiga meseca pri nas je prav 

gotovo dolgo pričakovani prvi 
»zvezek« iz napovedane zbirke 
Ars Sloveniae, Baročno slikarstvo 
dr. Sergeja Vrišerja. Knjiga ob
sega 63 strani z besedilom ter 
osemdeset listov s slikami (šest 
barvnih). Mladinska knjiga se je 
odločila, da bo v kratkem izdala 
tudi naslednje knjige: dr. Ivan
Komelj: Gotska arhitektura, dr. 
Emilijan Cevc: Gotska plastika
ter dr. Nace šumi: Baročna ar
hitektura.

Baročno kiparstvo dr. Sergeja 
Vrišerja stane 140 Ndin.

Krškem? Na prikupen način 
prikazuje razvoj tehnik gra 
fičnega ustvarjanja v evrop
skih deželah in dosežke po- 
sameznih najbolj znanih av
torjev, kot so Diirer, Cra- 
nach, Rembrandt, Callot in 
drugi. Vsebinsko so posamez
ni listi izbrani tako, da p ri
bližujejo obiskovalcem pred
vsem obdobje renesanse in 
baroka. Celjski pokrajinski 
muzej je doslej iz svoje zbir
ke starih  grafik priredil že 
25 občasnih razstav v naši 
državi, izdal je 7 katalogov 
pa še precej več prospektov 
in drugih publikacij. Ob vsa-- 
ki razstavi so ljudje navdu
šeno ogledovali umetnine sta 
rih m ojstrov in lepoto stolet
ja  starih  grafičnih listov — 
taka pa je  bila v soboto zve
čer tudi ocena obiskovalcev 
najnovejše razstave v domači 
krški galeriji.

Obisk poučne razstave to 
plo priporočamo!

rez iz 1525) — G rafični list, k i je  razstavljen na razsta
vi v krški galeriji, je  od tis z bakrorezne p lošče, k i jo  je  
naredil 1525 najpom em bnejši holandski slikar v  16. sto 
letju  Lucas van Leyden. M otiv prikazuje srednjeveško  
zgodbo Alberta Eypa o tem , kako je  neka lepotica  po
vabila k seb i pesnika Vergila, a ga je  pustila  v iseti čez  
noč v košari, katere ni hotela  potegn iti v prvo nad
strop je k sebi. M aščevanje nad zapeljivko jo  b ilo straš
no. Trg na slik i nam  kaže renesančno arhitekturo.

DVA DOLENJCA NA POMENKU OB DRAVI

Dolenjska leta prof. Boga Teplyja
Profesor Bogo Teply je naši sredi 

ni znan in cenjen kot zgodovinar in 
publicist. Že dolgo živi in dela v Ma
riboru. Tam je  bil vrsto let ravna
telj m ariborskega muzeja in je na
pisal precej svojih razprav o zgodo 
vini naše štajerske.

K adar pridem  v M aribor, ga pu 
iščem, da pokram ljava in se pome 
niva o njegovem delu in načrtih. 
Poznava se že iz m ladih let. Oba sva 
dolenjska rojaka in rojena isto leto

Piše: JOŽE ŽUPANČIČ

(leta 1900). Teply se je rodil v Veliki 
Loki pri Trebnjem  na Dolenjskem, 
k jer je bil njegov oče Konrad po
stajni načelnik. Skupaj sva nosila 
soldaško suknjo v celjski »djački« 
četi po prvi svetovni vojni.

Rada obujava spomine na najine 
nekdanje novomeške sošolce, pesni
ka M irana Jarca in druge, ki so se 
vpisali v našo kulturno zgodovino.

Bogo je takole segel v svoje spo
mine: »Na moja m lada leta v Veliki 
Loki ob Temenici me vežejo lepi 
spomini. Temenica, ta svojevrstna 
dolenjska ponikalnica, ki izvira pod 
Valvasorjevim Bogenšperkom na 
zgornjem robu lepe Temeniške doli
ne, je  bila v mojih letih polna rib. 
Vaški otročaji smo jih  lovili kar z 
roko, pa ni bilo nikogar, ki bi nam  
branil stikati za ribami.

Velika Loka je  bila tedaj sam o
stojna občina, občinski sedež pa je 
bil v bližnjem šentlovrencu. V tej 
vasi se je rodila skoraj deset let 
pred menoj (1891) književnica Ma
rija  Kmetova, ki je  napisala nekaj 
prav dobrih del. Ta naša vrla Do
lenjka živi v Ljubljani in je kljub 
častitljivim  letom še zm eraj čvrste
ga zdravja in vedre volje, kar je 
znak tipičnega Dolenjca, pa tudi Do
lenjke.

2al, da je M arija Kmetova odloži
la svoje nekdaj tako prijetno  pisa
teljsko pero.«

Rod pisateljice M arije Kmetove, 
ki je bila učiteljica, je  pristnega do
lenjskega porekla. M arijin oče je  bil

učitelj. Ta poklic si je  izbrala tudi 
pisateljica, prav tako njen b ra t H er
man.

Družina učitelja Kmeta je stanova
la v lepi šolski stavbi sredi vasi. 
Značilno je, da je pomagal pri grad
nji šolske stavbe stric učiteljice Ma
rije Kmetove, ki je bil kmečki go
spodar v sosednji vasi Krtina.

Kilom eter od Velike Loke stoji 
grad Male Loke. še  danes je privla
čen in je preživel vojno vihro. Po
stavljen je na griček, da ima lep 
razgled po Temeniški-dolini. Okrog 
gradu je dosti sadnih dreves. Teme- 
niška dolina slovi po dobrem sadju 
Po hribih nad dolino, zlasti na Čate
žu in sosednjih vaseh pa raste vin 
ska trta.

Dolenjci so šaljivi ljudje. Taki so 
ljudje povsod, k jer raste vinska t r 
ta, ki daje dobro pijačo; kozarec vi
na odžene skrbi in spravi ljudi v 
dobro voljo. P ri poličku se rade 
krešejo šegave misli, zato se zbada 
jo stanovalci iz vinorodnih krajev 
med seboj s priložnostnim i šalami 
in ostricam i. Taki so tudi ljudje ob 
Temenici in po bližji Dolenjski 
Ljudje iz hribovskih vasi nazivajo 
prebivalce iz krajev ob Temenici, 
kjer so ponekod zamočvirjeni trav 
niki, »Žabarji«. Pač zaradi poskoč
nih žab, ki se rade zadržujejo v vo
di in mlakužah.

( N  adalje vanje p rih od n jič)

p a  bi pnšu na sled perspektivi davnine, so arheologi, 
** so  izkopavali starodavni G utenw erth na Otoku pri 
Dobravi, izkopali g loboke jaške. Ljudje v Dobravi in  
okolici vedo povedati, da je  tam  nekje zakopano zlato  
tele, in  godrnjajo, ko pri oranju naletijo  sam o na čre

p inje ter k a m e n je ...  (F oto: P eter B reščak )



Rekliso
na skupni seji zbora de
lovnih skupnosti ObS in 
ObSS 12. septembra v 

Novem mestu
ZARADI MONOPOLA 

PRI MESU 
Inž. Jože Tanko: »Novomeš

ka km etijska zadruga ugo
tavlja, da ima m esarija mo
nopol v oskrbi Novega me
sta  z mesom, zato bo v ne
kaj tednih odprla svojo klav
nico in v Novem m estu ure 
dila eno ali dve prodajalni 
za meso. Cene bodo konku
renčne. Tudi za preskrbo pre 
bivalstva s sadjem in zele
njavo — z ozimnico — si p ri
zadeva. V Novem m estu je po
stavila nekaj stojnic in poce
ni prodajala sadje, v k ra t
kem nam erava postaviti stoj 
nico tudi v 1 j ubijani.«

AMORTIZACIJSKI 
SKLADI OSIROMAŠENI 
Jože Padovan: »Služba druž

benega knjigovodstva je ugo
tovila, da so gospodarske or 
ganizacije v novomeški obči
ni v letošnjem prvem poi 
le tju  am ortizaciji posvečale 
zelo pičlo skrb. Tako gospo
darjenje ne more biti do
bro, zato z rezultati poslova
n ja  ne morem biti zadovo
ljen.«

OBUDITI ZAMISEL O 
ZDRUŽEVANJU 

Ludvik Kebe: »Kaže, da bo 
treba spet osvetliti vprašanje 
združevanja podjetij. Namen 
tega naj bi bila cenejša pro
izvodnja v določeni panogi. 
Malo podjetij ima kratkoroč
ne, srednjeročne in dolgoroč
ne načrte. Malokje vedo, kaj 
naj bi čez leto ali dve de1 a 
li.«

ZDAJ PA ŠE PROSTI 
PETKI?

Erno šali: »Nekatera pod
je tja  so ukinila proste sobo
te, ker so ugotovila, da jim 
za dejavnost v pogojih refor
me celo zm anjkuje dni v ted 
nu. V nekaterih delovnih o r
ganizacijah pa naj bi šlo že 
tako dobro, da jim  ni dovolj 
prosta sobota, am pak hoče
jo  še prost petek. Nekaj bo 
treba tudi ob tem reči!«

Po strehi drsel pred 
hladilnik

23. septembra popoldne je iz 
Ljubljane v Zagreb hitel tovornjak 
— hladilnik, ki ga je vozil Itali
jan Guido Riva. Pri Karteljevem 
je hotel zaviti na počivališče, ker 
pa je bilo zasedeno, je odpeljal 
naprej. Za njim se je z osebnim 
avtom pripeljala Kranjčanka Ma
rija Mlinar. Ko je Mlinarjeva za
vila na levo, da bi prehitela Itali
janovo vozilo, se je osebni avto 
prekucnil na streho in tako zdrs
nil pred hladilnik in naprej proti 
počivališču. V osebnem avtu sta 
bila ranjena dva potnika. Škodo 
so ocenili na 7.000 N din.

Naj bi bila šola v Bršlinu?
Ćulum, predsednik KO SZDL Bršlin: »To zahtevajo vsi prebivalci v našem

kraju!«

»N im am o kina, nim am o otrošk ega vrtca, do n e
davnega sm o m orali h od iti po blatn ih  in kotanja- 
stih  cestah  in  u licah  in  vse kupovati v N ovem  m estu . 
Za to, kar im am o, sm o se dolga leta  potegovali. 
H valežni sm o  delovnim  organizacijam , k i so  nam  pri 
tem  pom agale. Tudi na referendum  sm o šli prepri
čam , da b o  nova šo la  sta la  v  B ršlinu . Zdaj p a . . .«

S takim  uvodom se je 22. 
septem bra popoldne v učilni
ci novomeške železniške po
staje začel sestanek krajev
nega odbora bršlinske orga
nizacije SZDL, ki so se ga 
udeležili tudi zastopniki dru 
gih množičnih organizacij iz 
Bršlina. Dnevni red je  vse
boval dve točki; pod prvo je 
bil pogovor o lokaciji nove 
novomeške šole, pod drugo

ne vemo, zakaj ne bi imeli 
še šole,« so rekli.

Da bi bile zahteve Bršlin- 
čanov še bolj prepričljive, so 
na sestanku našteli tudi tre 
nutne težave otrok. Rekli so, 
da v B ršlinu ni pločnikov in 
da hoja po cesti spričo take
ga prom eta za otroke ni var
na. Edini avtobus, ki vozi iz 
Bršlina, pa je predrag, če  bi 
dobili šolo, bi v njej lahko

Do ponedeljka zbra
no 38 milijonov

Sklad za gradnjo nove 
osnovne šole v Novem mestu 
se je  do 25. septem bra pove
čal na 36,027.000 S din. K ra
jevni sam oprispevek so do 
zdaj plačali: zaposleni
32,328.759 S din, delovne or
ganizacije 4,850.000 S din, 
obrtniki in drugi zavezanci 
729.586 S din in kmetovalci 
118.000 S din. Samo upoko
jenci do zdaj niso še nič p ri
spevali.

Ena sama grenka kapljica
Bilo je na prvi šolski 

dan letošnjega leta in  na 
prvi veliki dan v življenju  
malih, radovednih prvo
šolčkov. K ot se spodobi, 
je tovarišica učiteljica na
štela prav vse, kar bodo 
m alčki potrebovali, od 
svinčnikov in zvezkov pa 
tja do copat in  denarja 
za to in ono, kar jim  bo 
šola priskrbela. Vse je  bi
lo lepo m  prav, le nekaj 
m i je zagrenilo prvi dan, 
ko sem  sprem il otroka v 
šolo: potrebna jim  je  tudi 
»CRTANČICA«. Učiteljica 
je pokazala droben, rdeč 
zvezek s črtami v širokih  
razdaljah, kakršnega bodo 
otroci rabili za prve okor
ne poteze s svinčnikom.

V Mladinski knjigi fe  
bilo teh drobnih rdečih 
zvezkov dovolj za vse na
še prvošolčke. Na naslov
ni strani je  pisalo z de
belimi črkami: CRTANČI
CA za početno pisanje, 
im e i prezim e . . . ,  škola . . .

Ne vprašujem  se, če so 
ti zvezki potrebni. Gotovo 
je, da so prikladni za naj
mlajše, vendar m i ni jas
no in ne vem kdo je kriv, da 
Slovenci sami nism o zmo
gli natiskati zvezka s ši
roko razm aknjenim i črta
mi, navadnega drobnega 
zvezka za prvi razred m a
terinščine, in ga tako vsaj 
s čisto vestjo ponuditi na
šim  otrokom?

pa so form alno obravnavali u.reciili tudi otroško varstvo;
poročilo krajevne skupnosti 
o njenem polletnem delu.

Razprava o lokaciji za no
vo novomeško osnovno šolo 
se je  začela brez posebnih 
uvodnih referatov. Prisotni 
so kar precej povedali, da 
to, kar bodo povedali, m isli
jo  in zahtevajo vsi prebivalci. 
Potem so kar deževale p ri
pombe na predlog, naj bi no
vo novomeško šolo postavili 
na Grmu. Svoje prepričanje 
so zastopniki hršlinskega 
prebivalstva strn ili v ugoto
vitev, da sme in m ora biti ta

dosedanje prizadevanje je 
nam reč ostalo le p ri anke
tah, ki so jih  delale bršlin 
ske žene in opozarjala na te
žave zaradi pom anjkanja var
stva.

še  in še so naštevali na se
stanku organizacije SZDL in 
niso pozabili povedati, da 
»ljudje razm išljajo tudi o 
tem, da ne bi več plačevali 
sam oprispevka«.

Ko smo po referendum u 
začeli pobirati sam oprispev
ke, smo vedeli, da šole ne 
bo možno zidati prej kot 

šola postavljena samo v Brš- pred letom 1970. Zadevo z lo
kacijo smo prepustili stro-

KAKO SMO GOSPODARILI V PRVEM POLLETJU?

Spet več v žepih, kot smo zaslužili!
Gibanje gospodarstva v novomeški občini sta na skupni seji obravnavala 
in ocenila občinski sindikalni svet in zbor delovnih skupnosti občinske

skupščine

linu.
»Bršlin je  perspektiven in

dustrijsk i kraj, perspektiven 
tudi za razširitev stanovanjske 
soseske, zato je  treba raču
nati s tem, da se bo število 
prebivalstva še in še poveče
valo. Razen tega je zaledje 
B ršlina tako močno in ob
sežno, da ga je  treba p ri iz
biri lokacije za novo šolo re 
sno upoštevati. V samem B r
šlinu so tudi tr i največja po
d je tja  v naši občini, zato res

smo
kovnjakom; kje bo stala no
va šola, naj povedo oni. Lah
ko jim  zaupamo, da bodo iz
brali tako mesto, ki bo naj
bolj ustrezalo. Lahko bo v 
Bršlinu, lahko na Grmu, lah
ko tudi kje drugje. Novo šo
lo smo se odločili zidati 
predvsem zaradi tega, da bi 
razbrem enili sedanjo šolo ob 
Cesti herojev, ne zato, da bi 
»ustregli« ali Grmčanom ali 
Bršlinčanom!

V o b č in sk em  od d elk u  za g o sp o d a rsk e  in  d ru ž b e 
ne  d e ja v n o s ti so iz raču n a li, da  sm o  le to s  v n ov o 
m ešk i občin i sp e t bo lj povečali o sebne d o h o d k e  k o t 
delovno  s to r iln o s t, d a  sm o  v p o d je tjih  o b ču tn o  
z m a n jša li sk lad e  in  s te m  zelo p o slab ša li p lač ilno  
zm o žn o st ( lik v id n o st) . O bčin sk i s in d ik a ln i sv e t in  
zb o r delo vn ih  sk u p n o s ti ob č in sk e  sk u p šč in e  s ta  na 
sk u p n em  zase d a n ju  v N ovem  m e s tu  21. se p te m b ra  
u go tov ila , d a  je  v ta k e m  ra z m e rju  m ed  osebn im i 
d o h o d k i in  delovno  s to r iln o s tjo  te r  sk lad i g lavni 
raz log  za s lab še  u sp ehe , k o t b i jih  b ili lah k o  d o 
segli.

Povprečni osebni dohodek 
občine 81.600 Sdin v letoš
njem prvem  polletju ie za 
17 odstotkov večji od lan
skega v enakem obdobju. Ker 
so se stroški za preživljanje 
v tem času povečali za mo- 
lo manj kot 9. odstotkov, po
meni, da smo si precej *z-

KAM S KROMPIRJEM IN SADJEM

Kmetje ponujajo, kupcev pa ni
N a o b m o č ju  n o v o m ešk e  k m e tijsk e  zad ru g e  je  p ri- zato km etijska zadruga letos

p ra v lje n ih  za o d k u p  1.000 to n  k ro m p ir ja  in  v sa j 100 
vagonov  sa d ja . K er n i kupcev , z a d ru g a  te h  p rid e lk o v  
n e  o d k u p u je . K m etje , k i se  b o je , d a  jim  b o s ta  k ro m 
p ir  in  s a d je  zgnila, p a  čed a lje  h u je  p r itis k a jo  n a  
zad ru g o , češ: »O dkupi vendar!«

Cene na širšem  trgu niso 
ugodne niti za kmetovalce 
niti za zadrugo. Zaradi obil
ne letine je  krom pir slabše 
vrste (m erkur) po 30 do 40 
S din, boljše sorte pa so le

nekolikanj dražje. Poceni je 
tudi industrijsko sadje, saj 
so jabolka komaj po 15 do 
20 S din kilogram.

K rom pirja in jabolk je le
tos veliko, ni pa kupcev. Prav

ni organizirala splošnega od
kupa; predvideva le, da bo 
lahko prodala m anjše količi
ne industrijskega sadja.

Sadje, ki ga je zadruga p ri
delala na svojih površinah, 
prodajajo te dni v Novem me
stu na zadružnih stojnicah. 
Potrošniki lahko kupijo tudi 
večje količine sadja za ozim-

boljšali pogoje za življenje
Vse bi bilo lepo in prav, 

ko bi si bili osebne dohodke 
povečali predvsem z m arlji
vostjo pri delu. Podatki nam 
reč pokažejo, da bi imeli 
pravico spraviti v žep le 12/ ' 
odstotka več denarja kot la 
ni oziroma toliko več, za ko
likor smo povečali storilnost 
Ker tega na splošno nismo 
upoštevali, im ajo nekatera od- 
je tja  osirom ašene sklade.

V prvem polletju je mno
gim podjetjem  m anjkalo de
narja, zato so povečala kre
dite za občasna obratna in 
poslovna sredstva. Precejšnje 
brem e so bile zaloge nedo
končanih in končanih izdel
kov in zaloge trgovskega bla
ga, medtem ko se je posre 
čilo zaloge m ateriala in drob 
nega inventarja zm anjšati.

Izvozu nismo samo ostali 
zvesti, marveč smo ga v pri
m erjavi z lanskim prvim pol
letjem  povečali za 62,2 odstot-

nico, pri stojnicah pa lahko ka. Velik korak naprej je  na-

Lepo praznovana 200-letnica
Vsak večer kopanje v knežjem bazenu

200-letnico term alnega zdravilišča  v D olenjskih  
T oplicah so  praznovali od 10. do 17. septem bra. 
V tem  času  je  b ilo  več kulturnih in zabavnih prire
d itev.

Proslava se je  pričela z 
budnico novomeškega godbe
nega društva, ki je imelo tu 
di prom enadni koncert. Za 
ples je  vsak večer skrbel za-

Novi Šmihel 
brez vodovoda
V Šmihelu p ri Novem 

m estu nim a vodovoda 43 
hiš, m ed tem i je  36 novih. 
N ekateri stanovalci so si 
izkopali vodnjake, drugi 
pa nosijo pitno vodo od 
sosedov. Krajevni zastop
niki razm išljajo o mož
nosti, da bi za gradnjo 
vodovoda začeli akcijo. 
Spodbujajo jih  prebivalci, 
ki so za tako delo p ri
pravljeni prispevati nekaj 
denarja. Na podoben na
čin so šm ihelčaiii nedav
no dobili močnejšo elekt
riko.

bavni ansam bel ORION. Vsak 
večer je pela pevka zabavnih 
popevk Tatjana Gros iz No
vega mesta.

Nepozaben je  bil koncert 
pevskega društva »Dušan Je 
reb«, obiskovalcem pa se je 
globoko vtisnil v spom in tu 
di nastop m etliške folklorne 
skupine, ki je  izvajala belo
kranjske ljudske plese. 14. 
septem bra so imeli na p a rti
zanskem grobišču spom insko 
svečanost, zvečer pa so No- 
vomeščani uprizorili Ocvirko
vo dram o »Ko bi padli oži
veli«. Po igri so »jerebovci« 
peli partizanske pesm i. 15. 
septem bra je  Oder m ladih iz 
Novega m esta uprizoril Tav- 
čar-Marinčevo igro »Otok in 
Struga«, naslednjega dne je 
nastopil ansam bel iz M aribo
ra. Zadnjega dne je  imelo 
novomeško godbeno društvo 
prom enadni koncert, zatem 
pa je  koncertiral salonski o r
kester DPD Dušan Jereb  iz 
Novega m esta. Ob tej prilož
nosti so peli Ivanka K raše

vec, Tatjana Gros in Ferdo 
Gemedelj.

Vsak večer je  bilo po kon
čanem zabavnem program u 
na sporedu kopanje v knež
jem  bazenu.

naročijo tudi krom pir. Zim
ska jabolka lahko potrošniki 
sami naberejo v zadružnih 
sadovnjakih v Klevevžu, Grab
nu, Družinski vasi in drugih 
krajih , plačali pa ga bodo 
po 50 do 80 S din kilogram.

V km etijski zadrugi razm iš
ljajo o tem, da bi v Novem 
m estu uredili preskrbovalni pomagala iz težav, da je  bo- 
center za ozimnico, V njem lje zaživelo. Poudariti je tre 
bi potrošniki dobili razen sad- ba, da se je podjetju  posre- 
ja, krom pirja in zelenjave tu- čilo zm anjšati zaloge gotovih 
di zelje in druge povrtnine. izdelkov za 82,9 odst., med-

redila industrija, ki je izvo
zila za 85 odstotkov več izdel
kov kot lani. Izvoz na kon
vertibilno področje se je po 
večala za 47,6 odstotka.

Med podjetji, ki se jim  je 
letos »odprlo«, velja pred 
vsem omeniti IMV, Večji ob
seg proizvodnje in boljša pro 
daja izdelkov sta  podjetju

tem ko je  v izvozu doseglo 
več kot lani vse leto.

Tovarna zdravil KRKA pa 
je med gospodarskim i orga
nizacijami na novomeškem 
območju ustvarila sorazm er
no največji dohodek.

Zbor delovnih skupnosti in 
in občinski sindikalni svet sta 
priporočila gospodarskim or
ganizacijam, naj popravijo de
litvena razm erja, krepijo po
slovne sklade in povečajo 
osebne dohodke le, če se bo 
povečala tudi delovna storil
nost. Tako priporočilo je pred 
meseci že sprejela občinska 
skupščina, razprava o pollet
nem gospodarjenju pa je raz
krila, da ga večina gospodar
skih organizacij ni upošte
vala. » „ r

Zbor delovnih skupnosti in 
občinski sindikalni svet bo
sta  začela sklicevati tudi po
govore s predstavniki gospo
darskih organizacij podobnih 
panog, na katerih  bodo stvar- 
neje reševali neurejena vpra
šanja.

Danes v Novem me
stu slovenski parti
zan iz Nove Zelandije

Danes dopoldne bo prišel 
na obisk v Novo m esto znani 
slovenski partizan iz Nove 
Zelandije John Denvir-Frenk 
V Novem m estu bo gost 
družbeno - političnih organiza
cij, sprejel pa ga bo tudi 
predsednik občinske skupšči
ne Franci Kuhar. John Den- 
vir bo zatem obiskal Pleterje.

Denvir se je pridružil slo
venskim partizanom  že po
zimi 1941, ko je  kot novoze
landski prostovoljec ušel 
Nemcem. Kasneje je  bil eden 
najboljših borcev v Sercer- 
jevi brigadi in je poveljeval 
enemu njenih bataljonov. Kot 
partizan je  prekrižaril tudi 
Dolenjsko. Pred prihodom  v 
Novo m esto je  obiskal že ve
liko krajev v Sloveniji

DRAGO GREGORC

200 let DOLENJSKIH TOPLIC
Kulturne razmere v Toplicah

Topličani so poljedelci, k i z vese
ljem  in pridno obdelujejo svoja polja, 
največje veselje pa jim  je  delo v vino
gradih, kam or zlasti po dobri trgatvi 
v jeseni radi vabijo znance in p rija te 
lje, da poskusijo domači pridelek in 
d a ’ se povesele med petjem  in šaljiv- 
kami. Topličani so dobri pevci, p ristn i 
šaljivci in  veseli ljudje, kakor poje 
domača narodna pesem:

Preljuba Topliška dolina, 
ki polna je , »štrihana« vina —

tak dolgo čmo piti, dokler ga je kaj, 
v glažku ostati ne sme.

Ko p rija te lj p rija tlja  zagleda 
al kakšnega svojga soseda, 
poda m u z veseljem prijazno roko, 
ljubezen potrd i tud  z njo.

Zdaj prim im o glažke prav nizko, 
povzdignimo gori nakvišku: 
tak. dolgo čmo piti, dokler ga je kaj, 
v glažku ostati ne sme.

V Toplicah je tudi več obrtnikov. 
Ljudje so v p rejšn jih  časih radi odha
ja li v Ameriko, ker jim  dom ača zem

lja  ni nudila dovolj zaslužka. Skoraj 
je  ni hiše, k je r bi ne imeli enega ali 
tudi več družinskih članov v Ameriki.

Za duhovni razvoj te r kulturni in 
gospodarski napredek skrbijo  šola, kul
turno društvo in zadruga. Sola v Do
lenjskih Toplicah je bila ustanovljena 
že 1843 kot enorazrednica v zasebni 
hiši, stala pa Je na kraju, k jer zdaj 
sto ji zdraviliški dom. 1887 so Topli
čani zgradili sedanje šolsko posloje, ki 
pa ne zadošča več sedanjim  učnim in 
higienskim potrebam . Z dograditvijo 
nove šolske stavbe je bila šola raz
širjena v dvoraarednico, takoj nato pa 
v štirirazrednico in že po dveh letih
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ŠE JE ČAS ZA VPIS

Čim več bo študentov, 
tem cenejši bo študij!
Prihodnje leto v Novem mestu najbrž ne bo več 
možno študirati na vseh oddelkih višjih šol

CETA PORECANOV JE NAJMARLJIVEJŠA enota novom eškega odreda G orenjskih  
tabornikov. V nedeljo je  sp lavila  še  en  p lovn i objekt, ki lahko sprejm e 12 potnikov. 
Ob tej p riložn osti so  pokazali tudi nekaj vaj s sandolini. N a slik i je  del »flote« pred  

k opališčem  na Loki (F oto: M. V esel)

V prvi letnik višje pravne 
šode bodo vpisovali 4 .oktob
ra  ob 14. u ri v novomeškem

Sestanki o reorgani
zaciji ZKJ

K omunisti v vojašnici »Mi
lan Majcen« se te dni p ri
pravljajo na delo v terenskih 
osnonvih organizacijah ZK. 
To je novost za kom uniste v 
JLA. V sedanjih pripravah so 
najbolj aktivni kapetani I. 
razreda: Tanče Josifovski, Ni
kola Baržid, Neven Cukon in 
drugi. S tarešine pričakujejo, 
da jim  bodo kom unisti pri 
spoznavanju problem ov v no
vomeški občini pomagali.

A. KORDIČ

Disciplinski cen
ter od nedelje tudi 

—  praktično!
Disciplinski center, usta

novljen pri Centru za social
no delo v Novem m estu le
tos januarja , bo v nedeljo,
1. oktobra, prvič pričel prak 
tično delo. Sprejel bo dve 
mladoletni prestopnici iz 
območja Novega mesta, ki ji
ma je sodišče izreklo vzgoj
ni ukrep.

Z mladino, ki bo poslana v 
disciplinski center, se bodo 
ukvarjali: pedagog, učitelj teh
ničnega pouka in socialni de
lavec. Socialna delavka D arja 
Podbevšek, ki vodi disciplin
ski center, je  povedala, da s 
tako prevzgojo v Novem me
stu do zdaj ni nobenih izku
šenj.

Potočani si nape
ljujejo vodovod
Malokdo je verjel, da bodo 

prebivalci Potoka pri Straži 
uresničili, kar so napovedo
vali. Kdor gre te dni na Po
tok, pa ga bodo prepričali, 
da sklep tam kajšnjega prebi
valstva ni bil šala. Zdaj nam 
reč že tre tji teden kopljejo 
jarke za vodovod in bodo 
dobili pitno vodo že letos. 
Vodovod si bodo napeljali iz 
Jurke vasi, glavni cevovod pa 
se bo pri m ostišču čez potok 
razcepil v tr i dele, s čim er bo 
dana najkrajša razdalja za 
posamezne hišne priključke. 
Krajevna skupnost je z za
dovoljstvom potrdila sklep 
Potočanov in sprem enila p r
votno odločitev, da bi ta  vo
dovod gradili šele v prihod
njem letu. Na desnem bregu 
Krke je Potok že četrta vas
v okolici Straže, ki bo im ela 
vodovod.

Kaj se vsak tefen zgodi 
pri nas, vam pove

DOLENJSKI LIST

DO NOVEGA LETA PRIDOBITEV ZA MESTNE NJIVE

Delikatesa z mesnico na Koštialovi
Sredi leta 1968 predvidena nova novomeška klavnica v Ločni —■ Delikatesa 

tudi v Trdinovi ali Kristanovi ulici?

N ovom eško m esno prehram beno p od jetje  išče  te  
dm  najb oljšega  graditelja  za svojo  novo delikateso  
z b ifejem  in  m esn ico , ki jo  nam erava za prebivalce 
M estnih njiv in stanovalce naselja  ob C esti herojev  
odpreti do novega leta  v K oštia lov i u lici. Za pričetek  
gradnje je  vse  pripravljeno. N ačrte je  naredil inž. 
arh. D anilo Lapajne.

V podjetju so povedali, da 
bodo imeli novo poslovalni
co blizu Novakove gostilne, 
v hiši, za katero že zdaj pla
čujejo najemnino. Stavbo bo
do s prezidavami uredili ta 
ko, da bodo pod isto streho
— na koristni površini 62 m 2
— delikatesna trgovina, bife 
in mesnica. Za ureditvena de
la in opremo bodo plačali 25 
milijonov S din.

Lokal bo odprt predvido
m a vsak dan 16 u r (od 5.30

do 20.30), ob nedeljah pa do
poldne. Obiskovalcem bodo 
nudili poleg vsakdanjih živil
— mleka, kruha, zelenjave, 
mesa in mesnih izdelkov — 
tudi enolončnice, alkohol
ne in nealkoholne pijače in 
drugo po konkurenčnih ce
nah. Poslovalnica bo podob
na tisti ob Cesti komandan
ta Staneta, le da bo imela 
še mesnico. Na mesec bo 
imela za 8 milijonov S din 
prom eta.

Nova generacija komandirjev
V vojašnici »Milan Majcen« 

je te dni končala šolanje še 
ena generacija kandidatov za 
kom andirje vojaških desetin. 
Tudi zaključne izpite so uspe
šno opravili. Novim desetar
jem je  čestital kom andant 
polkovnik Ivan Slapnik in 
med drugim  rekel: »Naloga 
vsakega starešine v naši ar
madi je obsežna in zahtevna. 
N eprestano se je treba izpo
polnjevati. Tudi vi se boste 
morali še učiti, da bi mogli 
uspešno vzgajati druge.« N aj
boljšim  so ob tej priložnosti 
dali značke odličnih strelcev, 
dobili pa so jih: Marko Ga- 
sparin, - Mile Tm jinič, Joviča 
Niskič, Milan Borkovič in 
Zdravko Popovič. Nagradni 
dopust so dobili: Kostatino- 
vič, Gomboc, Jovanov, Nis

kič, Markovič, Curčič, Re- 
paš, Stanojlovič in Ištvan 
Barkonci. A. KORDIČ

I

NE POZABITE:

od 1. januarja 1967 
dalje sprejemajo in 
izplačujejo

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

V prihodnjem  letu nam era
va mesno in prehram beno 
podjetje urediti delikatesno 
trgovino tudi v Kristanovi ali 
Trdinovi ulici, le-ta pa bi 
oskrbovala Znančeve njive in 
Grm.

Spomladi bo podjetje zače
lo graditi novo klavnico na
sproti Kosove gostilne v Loč
ni. N ačrte in denar ima p ri
pravljene. Predvidevajo, da bo 
klavnica veljala 380 milijonov 
S din. Delati naj bi začela že 
sredi 1968. Takrat bodo ukini
li klavnico p ri hotelu KAN- 
DIJA in predelovalnico v Di- 
lančevi ulici.

V novi klavnici bodo lah
ko pripravili za trg  2.000 ton 
govejega, telečjega in svinj
skega mesa na leto.

Ce se bo podjetju  uresniči
lo, kar ima v načrtu , bo po
večalo letni prom et za okoli 
m ilijardo S din.

Pocenili so 
televizorje

V prodajalni ELEK
TROTEHNE v Novem m estu 
so pocenili televizorje 
ATLAS z UHF področjem in 
brez njega za 22.000 S din. 
Posebno ugoden je na
kup električnih kuhalni
kov Standard na dve plošči, 
katerim  so znižali ceno od
22.000 S din na 10.350 S din.
V prodajalni im ajo veliko iz
biro eno- in trofaznih elek
trom otorjev. Enofazne dobite 
od 0.25 KW do 1,5 KW, tro 
fazne pa od 0,25 KW do 
7 KW. E lektrom otorji so iz
delek ELEKTROKOVINE iz 
M aribora in tovarne »RADE 
KONČAR« iz Zagreba.

v šestrazrednico. V šolskem letu 1947-48 
je  topliška šola dobila vseh 8 razre
dov in so v višjih razredih poučevali 
predm ete kot v nižji gimnaziji, v šol
skem letu 1950-51 Je šolska oblast usta
novila na šoli nižjo gimnazijo.

Verjetno je , da so se vsaj nekateri 
otroci tudi že pred 1843 učili v nekaki 
zasilni šoli, čeprav o tem domača kro
nika nič ne piše. Drugi zgodovinski 
viri nam reč trd ijo , da je 1834 izbruhnil 
požar v stanovanju učitelja, ki Je bil 
tudi pek. T akrat je  ogenj popolnoma 
uničil 48 hiš. č e  Je bil v kraju  učitelj, 
je gotovo tudi poučeval mladino, če
prav ni bilo takega pouka, kot ga 
ima šola danes.

Splošno izobraževalno delo dolgo ni 
moglo organizirano zaživeti, čeprav so 
bili Topličani že od nekdaj zavedni 
Slovenci, zaradi močnega pritiska last
nika zdravilišča kneza Auersperga ter 
njegovih uslužbencev, ki so ovirah 
vsak narodni pokret te r imeli velik 
vpliv na Topličane. Z ustanovitvijo

Bralnega in pevskega društva 1905 pa 
se je  začelo prav lepo razvijati pro
svetno ui izobraževalno delo, ki je 
zajelo zlasti mladino, da se je izobra
ževala v naprednem  duhu. O ster odpor 
konservativnih krogov proti delovanju 
društva ni dosegel svojih namenov; 
mlado društvo se je lepo razvijalo in 
pridobivalo vedno več članov. Napred
na misel in dem okratičen duh sta za
jemala vedno več Topličanov domači
nov in Dolenjske Toplice so postajale 
vedno bolj kulturno središče tega dela 
lepe Dolenjske.

1921 je bila napredna misel že to
liko utrjena, da so Topličani ustanovili 
Sokolsko društvo, ki se je krepko 
razvijalo in lepo napredovalo. Dolenj
ske Toplice so postale sokolske.

Med osvobodilno vojno Je imel 
okupator v Dolenjskih Toplicah težko 
stališče, saj so bili Topličani z m ajhni
mi izjemami zavedni in požrtvovalni 
p ristaši osvobodilnega gibanja in kma
lu so postale Toplice prevroča tla za 
okupatorja, saj so se že zgodaj ▼  bli

žnjih gozdovih pojavili prvi partizani.
Po osvoboditvi se je kultumo-pro- 

svetno ter izobraževalno delo začelo 
v Toplicah spet lepo razvijati. Zanj 
skrbi domače društvo, m arsikaj pa 
sta naredila tudi ljudska univerza 
s predavanji te r oddelki Partizana. Do
lenjske Toplice so si zgradile lep za
družni dom, ki je  žarišče ljudske pro
svete, im ajo kino z rednimi predsta
vami, za tujski prom et pa skrbi doma
če turistično društvo.

Lepi načrti so pred krajem  v zvezi 
z nadaljnjo razširitvijo zdravilišča in 
topliških ter kopaliških naprav. Seda
nja kriza je sicer hudo prizadela tudi 
to najpom em bnejšo panogo Dolenjskih 
Toplic, upajm o pa, da bo zdravilišče 
obdržalo svoj dosedanji sloves in se 
v kratkem  začelo razvijati tako kot to 
kraj, njegovi prebivalci in delavci v ko
lektivu zdravilišča želijo. Zdravilna 
topla voda naj bi v bodoče še bolj 
kot doslej koristila našim  delovnim 
ljudem  in turistom , ki prihajajo  sem 
iz drugih držav. KONEC

Zavodu za izobraževanje ka
drov. Vpisalo naj bi se vsaj
10 kandidatov, vsekakor pa 
čimveč, ker bo potem tudi 
študij cenejši. Kdor nam era
va štud ira ti na tej šoli, naj 
se vpiše letos. Slišati je , da 
v prihodnji jeseni na višji 
pravni šoli, organizirani v 
Novem m estu, ne bo več mož
no študirati.

Podobno velja tudi za viš
jo tehniško šolo, za katero 
se je že prijavilo deset kan
didatov iz NOVOTEKSA. 
Kdor se še nam erava vpisati, 
naj to sporoča (osebno, tele
fonsko ali pismeno) zavodu, 
da ga bo le-ta kasneje lahko 
obvestil tudi o roku za vpis. 
Za prvi letnik se je že p ri
čel sem inar iz matem atike, 
kaže, da drugo leto tudi v p r
vi letnik te  šole ne bodo več 
vpisovali.

Se vedno se kandidati lah
ko vpišejo tudi v druge viš
je šole, organizirane v No
vem m estu. V pedagoški aka
dem iji za (razredni pouk) je 
zdaj 14 kandidatov, potrebu
jejo pa jih  vsaj 15. Zamud
niki za višjo komercialno 
šoto se lahko vpišejo le še v 
M ariboru, v novomeškem za
vodu pa jim  bodo dali po
trebne napotke.

NOVICE IZ SUHE 
KRAJINE

■  Za KROMPIR NI ODJEMAL
CEV. Čeprav je letos malo tržnih 
presežkov, tudi za te količine pri
delovalci ne morejo dobiti kup
cev. Nekateri so si sami našli od
jemalce v Kočevju in drugod, dru
gi pa tarnajo, da ne morejo pla
čati davkov, ker nihče ne kupi, 
kar so pridelali. Tudi zadruga ne 
more najti kupcev in skleniti po
godb za vse količine. Letošnja ce
na ni primerna za pridelovalce.

■  MAJHEN ODZIV ZA SE
MENSKO PŠENICO. Čeprav ima
jo kmetovalci povečini slabo se
me, so naročila za semensko pše
nico dokaj majhna. Zužemnerška 
zadruga je doslej zabrala le za 
3500 kg naročil. Kmetovalci bodo 
precej semena zamenjali med se
boj, saj ima več pridelovalcev 
seme sorte san pastore, ki se je 
zadnja leta najbolj obnesla. Vzrok 
majhnih naročil je prevelika raz
lika med semensko in merkantilno 
pšenico ter slabo, organiziran od
kup merkantilne pšenice.

■  GOBE IN TRGATEV. V ne
deljo so bili ljudje povečini v vi
nogradih in v gozdovih. Veliko 
gob, ajdovčkov, se je pojavilo v 
gozdovih okoli Ajdovca, Vinkove
ga vrha, Žužemberka in drugod. 
To nedeljo so v te kraje prišli 
gobarji od blizu in daleč. Kmetje 
so preživeli nedeljo večinoma po 
vinogradih, saj v Kriški gori in na 
Liscu že trgajo. Lepo vreme jim 
je prišlo zelo prav, ker so jagode 
začele zaradi dežja pokati, pa tu
di gniloba se Je že pojavila.

Marjan Kos —  
občinski prvak

V nedeljo je bilo na strelišču 
v Bršlinu občinsko prvenstvo za 
posameznike v streljanju z malo
kalibrsko puško. Tekmovanja so 
se udeležili strelci petih družin.

Vrstni red: Marjan Kos (SD
Pionir — 231 krogov od 300 mož
nih), Branko Pirc (SD Pionir —
227), Zoran Ličina (SD Krka —
224), Božo Kopina (SD Pionir —
202 krogov).

15. oktobra bo mladinsko prven
stvo v streljanju z zračno puško 
v samskem domu v Bršlinu. JAP

NOVICE IZ ŠENTJERNEJA
■  4, MILIJONE SDIN PROME

TA ima vsak mesec prodajalna 
alkoholnih in nealkoholnih pijač 
DANA v Šentjerneju. Poslovodja 
Ignac Blatnik Je povedal, da ku
pujejo gorjan, pelinkovec, konjak, 
umetno slivovko in druge pijače 
mirenske DANE predvsem delav
ci. Prodajalna je odprta leto dni, 
je pa zelo obiskana, tudi zaradi 
nižjih cen.

■  V ŠENTJERNEJSKEM MI
ZARSKEM podjetju PODGORJE 
varčujejo denar za nove prostore, 
ki jih nameravajo sezidati v nekaj 
letih. Predvidevajo, da bodo letos 
ustvarili za okoli 300 milijonov 
Sdin prometa oziroma za okoli 45 
milijonov Sdin več kot lani. S 
specializacijo delovnih mest so 
uredili proizvodni postopek, to pa 
je omogočilo, da so povečali tudi 
dohodke. Povprečni osebni doho
dek v podjetju je 78.000 Sdin.

■  4,972.000 SDIN SO DOBILI 
do zdaj iz krajevnega samopri
spevka v Šentjerneju. Toliko so 
nabrali za dve leti. Lani je plačalo 
prispevek okoli 50 odstotkov ob

veznikov, letos pa občutno manj. 
Krajevna skupnost zbira denar za 
vodovod in poti.

■  VEČ STARIH STAVB, last 
splošnega ljudskega premoženja, 
nameravajo v Šentjerneju prodatL 
Vrednost teh stavb je že ocenjena. 
Za nakup se zanima več zasebni
kov. Z denarjem od prodanih 
stavb nameravajo sezidati sodob
no družbeno poslovno hišo.

■  ŠENTJERNEJSKO SEJMI
ŠČE nameravajo premestiti, zem
ljišče, na katerem je, pa izrabiti 
za zidave. Krajevna skupnost je 
ugotovila, da je primemo zemlji
šče za novo sejmišče v opuščeni 
gramozni Jami.

■  V ŠENTJERNEJU JE promet 
z živino precej živahen. Na krajev
nem uradu izdajo povprečno 4.000 
do 4.500 živinskih potnih listov na 
leto.

■  DELOVNI ČAS NA šentjer- 
nejski pošti naj bi se spremenil 
tako, da bi bila pošta odprta od 
8. do 15. ure. S tem bi ustregli 
mnogim ljudem iz šentjernejske 
okolice. Tak delovni čas bi ustre
zal zlasti uslužbencem ISKRE.

Novomeška kronika
■  BALETNO PANTOMIMO »Pa
stirjevo pesem« bo jutri ob 9. in 
II. uri v Domu kulture predsta
vila skupina KUD »France Preše
ren« iz Ljubljane za pionirje os
novnih šol »Katja Rupenaa in 
Vavta vas. Ob 15. uri bodo za 
pionirje prikazali slovenski film 
»Kala«. Prireditvi sta namenjeni 
pionirjem v počastitev njihovega 
jutrišnjega praznika. Od 2. do 15. 
oktobra bodo v podeželskih krajih 
predvajali domači film »Signali 
nad mestom«.
■  VRHOVČEVO ULICO so ta te
den zaprli in začeli na njej ko- 
rati. Uredili bodo kanalizacijo, 
kasneje pa bodo ulico asfaltirali. 
H O IZBOLJŠANJU PROIZVOD
NIH prostorov in ponudbah za 
novo gradnjo je 21. septembra 
razpravljal delavski svet Pekarne 
in slaščičarne. O teh vprašanjih 
je 26. septembra tekla beseda tu
di na seji sveta za gospodarstvo 
ObS.
■  O OSNUTKU POROČILA za 
občni zbor so se 26. septembra 
pogovarjali člani predsedstva ob
činskega sindikalnega sveta. 
Hkrati so pripravili predloge za 
nov plenum ObSS.
■  NOVO PORTUGALKO so začeli 
te dni točiti v Perovi gostilni ob 
Cesti komandanta Staneta. Liter 
novine stane 6 Ndin.
■  MINULE SONČNE DNI so 
številni Novomeščanl izrabili za 
nabiranje Jurčkov, ki jih je le
tošnjo jesen obilo v gozdovih 
novomeške okolice.
■  ZIDOVJE LANI POGORELIH 
garaž hotela KANDIJA so te dni 
podrli in s tem odstranili še 
zadnje ostanke, ki so kazili oko
lico novih blokov v bližini.
■  TRGOVINA »LOVEC« je odprla 
Lovska zadruga Ljubljana 25. sep
tembra na Cesti herojev 8, nas
proti gimnazije. V trgovini je na
prodaj lovski, rlbolovskl ln šport

ni pribor, kmetovalce pa opozar
jamo, da lahko tam kupijo učin
kovita sredstva za zaščito posev
kov pred divjadjo.
■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
rodile so: Ivica Ucman s Ceste 
komandanta Staneta 34 — Ro
berta, Olga Erpič z Detelove 4 —• 
Mojco, Ljudmila Jakše s Ceste he
rojev 43 — Ireno in Jožica Ka
stelic iz Kotarjeve 6 — deklico.

NEKAJ 
BRŠLINSKIH

■  PREDOLGO SPUŠČENE ZA
PORNICE — Pešci, kolesarji, mo
pedisti, avtomobilisti, tovornjaki, 
vozovi in drugi morajo včasih tu
di po četrt ure čakati, da lahko 
prečkajo železnico pri železniški 
postaji v Bršlinu. Zapornico so 
predolgo spuščene. Prizadeti želi
jo, naj bi železniška uprava ome
jila premikanje vagonov, zlasti 
okoli sedme in štirinajste ure, ko 
ljudje odhajajo na delo oziroma se 
vračajo domov. Prepričani so, da 
je vprašanje možno rešiti le s 
podvozom ali nadvozom na tem 
križišču

■  TELEFONSKO GOVORILNICO 
ŽELIJO — V Bršlinu nimajo jav
ne telefonske govorilnice, zato že
lijo, da ^i jim jo PTT podjetje ali 
kdo drug kmalu postavil.

■  PREHOD ZA PEŠCE JE PO
TREBEN — Pred samskim domom 
v Bršlinu, kjer ustavljajo avtobu
si, je potrebno naznačiti prehod 
za pešce. Cesta, pravzaprav prik
ljuček za avtomobilsko cesto, Je 
tu zelo prometna.

■OBRATNA AMBULANTA NAJ 
OSTANE — Bršlinčani želijo ohra
niti obratno ambulanto, ki Je 
predvidena za ukinitev. Zdravnik 
naj bi v prihodnje delal v tem 
kraju vsaj občasno.



Valvasor o gradovih v dolini Krke
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ŽUŽEMBERK
Kje leži Žužemberk. Izvor imena. Lega. Kakšen je grad. Trg. Nek
danji lastniki gospodje žužem berški. Gospoda Turjačana nezakon
ski sin prestopi obzidje žužemberškega gradu. Ga pobijejo skupaj 
z njegovim krdelom. Njihova trup la vržejo divjim živalim. Medved 
v Žužemberku. Trg pogori. Sedanji gospod lastnik.

Grad in trg Seisenberg, po kranj
sk o Žužem berk, spada k D olenjski, je  
pa od L jubljane oddaljen šest, od  
N ovega m esta  tri m ilje.

S voje im e im a od  »Eisenberg« ali 
po rudniku železne rude, ker se  najde  
tu p ovsod  naokoli železna ruda. K ranj
sk o  im e je  sp osojen o  od nem škega, 
a v izgovarjavi popačeno. Pred nekako  
tr isto  le ti je  b il rod, k i je  n osil im e  
žu žem beršk i.

Žužem berk leži m ed  hrib i ob  reki 
Krki, k i so  jo  stari im enovali Corco- 
ras, p reko katere vodi tod lesen  m ost, 
zraven p a je  lep  velik  m lin  ter  jez  
za ribe. Takoj nad vodo sto ji na po
polnom a kam niti vzpetin i in  živ i skali 
grad, zelo m ogočen, k i se  p onaša s š te 
viln im i v isok im i in  okroglim i sto lp i. 
K ljub tem u  pa n im a širokega razgleda, 
ker ga od  vseh  stran i zapirajo hribi.

T ik ob gradu leži trg, v  katerem  
je  velik o  h iš, k i pa n iso  zaprte (z  ob 
zidjem , am pak na p ovsem  odprtem  
prostoru.

T o g osp ostvo  in  grad je  n ekoč im el 
v la sti im enovani rod gospodov žu- 
žem berških: tak o le ta  1311 gosp od  Chu- 
ned in  gospod  W alchun žu žem b eršk i. 
Ta družina pa je  z rodom  in  im enom  
vred že zdavnaj izum rla in  p oslednji, 
ki sem  ga našel, je  b il gospod  H eintzel 
žu žem b eršk i, k i je  sicer leta 1386 b il 
še pri živ ljenju , tod a n e več lastn ik  
žužem berškega gosp ostva , ker ga je  
tedaj im el že gospod  A lbreht IV., grof 
G oriški, čep rav  im a L azius že le ta  1305 
grofe G oriške za la stn ik e gradu, to  ne  
m ore b iti točno, ker originalne listin e  
jasno  dokazujejo, da sta  še  le ta  1311 
imella graščino gosp od  Chunel in  Wal- 
chun žu žem b eršk i. Po M egiserju  je  

grad p rešel še le  le ta  1373 na gospode  
G oriške, kar p a  je  b liže  resnici.

Po izum rtju  gorišk ih  grofov  je  grad  
prišel na habsburško h išo  in  prav za
radi tega  je  še  dan es dan v  zastavo. 
N ato so  ga d obili gosp od je T urjačani, 
ki ga im ajo  še  dandanes.

Leta 1559 si je  drznil Jurij, gosp o 
da Jurija T urjaškega n ezakonsk i sin , 
rojen  v  Švici, po  sm rti gospoda Jurija  
Turjaškega, svojega  očeta , in  gospoda  
W olfa, svojega  brata, p riti z osem naj
stim i N apolitanci v  Žužem berk, k o  je  
Iz cesarja  K arla V. slavnega spom ina  
kraljevsk o  šp an sk e in  angleške voja 
šk e službe odn esel za slov o  im e od 
ličnega vojaka. N jegov  prihod  v Žu

žem berk pa je  b il prav na svečnico, 
ko je  le tn i sejem . N i pa se  tu  dolgo  
ob otavljal, tem več je  še  is t i večer pre
plezal obzidje in zavzel grad; oskrbnik  

se  je  še  h itro  po vrvi sp u stil z  gradu  
in  zbral svo je  km ete. K m alu se  jim  
je  pridružil tud i gospod  H erbart, ba
ron T urjaški, general hrvaške vojne 
krajine, n askočil grad in  ga zavzel. 
O sem  Lahov so  vrgli čez obzidje in  
te  so  p od  gradom  pričakali oboroženi 
km etje z dvignjen im i in  pripravljeni
m i ostm i, druge pa so  skupaj z n e 
zakonskim  sinom  Jurijem  v gradu p o 
bili in  tako vse pokončali. Po tem  

spopadu je  b ilo  šestin tr id eset m rtvih, 
nam reč Jurij z osem n ajstim i Lahi in  
sed em n ajst ljudi gospoda T urjaškega. 
Lahe in  n jihovega vodjo  Jurija so dali 
zavleči čez vodo v d ivjino  nepokopane  
in  tu  so  Jurija divja svin ja , n jegove  
pajdaše pa psi, p tice  roparice in  divje  
živali razgrizle in  p ogoltn ile  kakor  
crknjeno m rhovino. Tako so  na sejm u  
im eli slab o kupčijo.

Leta 1575 je  na tem  gradu gospo
doval gospod  Ivan baron T urjaški, č i
gar ženo, gosp o  Ano, rojen o  b aronico  
z Brda, je  znotraj gradu napadel m ed
ved in  jo  ža lostn o  zadavil. K o je  g o 
spod  P elzhover, k i je  prav tedaj b il 
v gradu, zasliša l p roseče vp itje, je  
hitel na pom oč ter u b il na gosp e le 
žečega m edveda. T oda ta  je  že izdihni
la  svojo  dušo. Ta gospa Turjaška, k i 
jo  je  um oril m edved, je  b ila  16. de
cem bra le ta  1575 pokopana v  Ljublja
ni pri frančiškanih.

V letu  1591 se  je  trg skupno z gra
dom  na velikonočni pon edeljek  zavil 
v d im  in zgorel. E naka n esreča  je  
zopet v  ju n iju  leta 1670 zadela p olov i
co trga, k i je  b il prej ponovno p o 
zidan.

Leta 1677, 11. novem bra, je  tu  na  
gradu v Žužem berku um rl gosp od  Ivan  
Vajkard knez T urjaški itd . O m enjeni 
knez T urjaški je  p o  sm rti svojega  
gospod a brata, gospoda W olfa Engel- 
brehta, grofa  T urjaškega in  stotn ik a  
na K ranjskem  itd ., dob il to  g osp ostvo  
kot d ed iščin o. Po n jegovi sm rti pa ga  
je  podedoval n jegov  n a jsta rejši go 
spod sin , gospod  Franc Ferdinand, 
knez T urjaški itd., sed anji gospod  
lastnik.

žu žem b eršk i grad sto ji v  Žu
žem berku, 24 km  od  N ovega m e
sta , ter  je  danes v  razvalinah.

POSEBNA IZJAVA PREDSEDNIKA MESTNEGA SVETA ZA BRALCE POKRAJINSKIH LISTOV

Skopje -  4 leta po katastrofi
--------------------------- -------------------------------------------------------------------------- ----- —  -------------  nova posute, zlasti v osred-

Štiri leta po katastrofi, ki je zadela glavno mesto Makedonije, ?jemJ J p S a Tukaj so
26. julija 1963, tla pod mestom še vedno podrhtavajo. V minulih 
4 letih so potresomeri v Skopju zabeležili že nad 700 lažjih 

potresov! Zemlja se le počasi umirja

že zač®1* po urbani-
stianem ®gtu, ki je dolo
čen za mesta.

V svoii izjavi ob obletnici
______________ potresa J' ajag0ja popov re-

kel ^  poseb-
Tistega usodnega 26. ju lija  naselij. V teh naseljih je  bi- bilo do konca m aja letos po- no pou®*-"1- nam je razen 

pred  štirim i leti je  katastro- k) zgrajenih 14.000 montažnih rabljenih 2 in  pol m ilijarde ostale ^ ° slavije pomagalo 
falni potres prizadejal Skop- hiš in obnovljenih okrog 17. novih dinarjev. Največ sred- tudi 82 P o ljsk ih  dežel Te 
ju  nenadom estljivo škodo, tisoč težje in  lažje poškodo- stev je  šlo na stanovanjsko ^  v najteft trenutkih nudi- 
čez tisoč ljudi je  izgubilo vanih stanovanj. Do ju lija  le- izgradnjo (nad 915 m ilijonov ie Skopj^m nesebično t>o- 
življenje, ustavljena je  bila tos je  bila končana tudi do- novih dinarjev), za komunal- mo£ S ^ e danes nnci - o

4“ Rnnn c+a- no dejavnost pa je  šlo 65 ^  L. solidarnosti nrav
milijonov novih dinarjev. Za sprid0 občudovanja vred-

proizvodnja, zaprte šole in 
ustanove, uničeno veliko na
cionalnega bogastva. Tisti tra 
gični dnevi so se globoko vti
snili v spom in ne sam o pre
bivalcem Skopja in vsem lju 
dem  naše dežele, am pak še 
milijonom  ljudi po svetu.

»štiri m inula leta so bila 
prem alo, da bi lahko odpra 
vili vse posledice strahotne 
ga porušenja,« je  dejal ob 
obletnici potresa predsednik 
mestnega sveta v Skopju Bla- 
goja Popov. »Velike površine, 
zlasti v središču mesta, p ri
čajo o posledicah potresa, če
prav je veliko obnovljenega 
in  na novo zgrajenega. Saj 
bila glavna naloga organov 
ljudske oblasti, družbeno-poli- 
tičnih organizacij in vseh 
Skopjancev obnova in zgra
ditev mesta. Ta naloga je te r 
jala ogrom nih naporov, bila 
pa je opravljena z velikim 
čutom  odgovornosti, kajti vsa 
jugoslovanska skupnost je  že 
od prvega dneva katastrofe 
dajala velikanska sredstva za 
obnovo m esta. Zato smo si 
prizadevali, da ta sredstva 
skupnosti uporabim o odgo
vorno in racionalno.«

Blagoja Popov je  tudi pove
dal, kako je bil porabljen 
fond 400 m ilijard  starih  di
narjev na tem elju zakona zvez
ne skupščine o obnovi Skop
ja.

Okrog 22.000 no
vih stanovanj

Velik del sredstev je bil 
porabljen za zgraditev no- ih

graditev blizu 8000 novih sta
novanj.

V m inulih štirih  letih je  b i
lo popravljenih okrog 100 za
sebnih hiš in veliko število

Za obnovo mesta je bilo porab
ljenih 400 milijard starih dinar
jev —  Skopju je pomagalo 82 

dežel

usposobitev gospodarstva je  ^e m a a i^ je  mednarodne- 
bilo potrošeno nad 455 mi- jiutf^znia v  h 
lijonov novih dinarjev, od te- | obljenih ̂ dstev  ne

____________________________  mo menjoliio s številkami,
čeprav vsota (nad 330 
milijon^' dinarjev) ve
liko p j g j .  da smo lab-
ko j velikih težav

v pr^ i w ravstvu ta kui- 
turi. k  pomoči pre-
sega šJ , i merila in do
bi svoj« 5 «*> vrednost kot 
e d in s tv ^ J ^ e s ta c i ja m i
lijonov r iz vsega sveta,

N aselje  »Jelovica« Je zraslo s  p om očjo  S loven ije  km alu P® ž(*ejanju

zgradb družbenega standarda, 
zlasti šol in zdravstveno-so- 
cialnih ustanov.

Tako je od predvidenih 4 
m ilijard  novih dinarjev za 
plansko razdobje do leta 1970

ga za industrijo  254 m ilijo
nov.

da
mestu.*

°nesrečenem u

Z a l i la vsem
ki

Medvedka napadla lovca

Na ifa T?0*  izjave,

J0 Je Blago-

(N ad aljevan je s  1. str .)

do 400 m etrov nad cesto po
javila pred  lovcem medvedka 
z dvema mladičema.

Lovec se je, kot bi se vsak, 
prestrašil in se začel um ikati, 
tako da je imel medvedko 
pred očmi. Nenadoma pa se 
je  medvedka pognala in sko
čila nanj. Lovec je  sprožil, 
vendar ne cevi s kroglo, am 
pak drugo, s šibram i. Med
vedka je  zarjula in  se zapo
dila za njim , lovec pa je  be
žal kolikor je  mogel. Med 
begom se je  spotaknil in pa
del pod vlako, medvedka, ki 
se ni mogla tako h itro  usta
viti, pa je  zdrvela čezenj in 
navzdol po rebri. Spodaj se 
je  ustavila in  spet zdrvela 
proti lovcu, ta  pa se je  hitro  
pobral in zbežal v vas.

Dve u ri po tem  dogodku so 
se lovci odpravili na kraj, 
k jer se je  Osvald srečal z 
medvedko, in zbrali stvari, ki

Plavajoči hotel
Najbolj elegantna in hkrati 

najvarnejša potniška lad
ja  na svetu naj bi do konca 
le ta  1968 zaplula po svetov
nih m orjih. To bo orjaška 
ladja »Q 4«, last družbe Cu- 
nard  line.

Ladja bo dolga nad 300 
m etrov, . visoka okrog 70 
m etrov in bo lahko sprejela 
2000 potnikov. Tri četrtine 
vseh kabin bo im elo pogled 
na morje. Vsaka kabina bo 
im ela še svoje stranske pro
store in kopalnico. Na ladji 
bo veliko salonov, dvoran in 
bazenov, pa tudi parkirišče 
za 80 avtomobilov. Ladja, ki 
bo veljala 30 milijonov fun
tov, bo nam enjena predvesm 
potovanjem  okrog sveta, se
veda zelo petičnih ljudi.

jih  je  lovec na begu zgubil, 
se pravi puško in  ostalo opre
mo.

Osvald je  p ri srečanju od
nesel le nekaj prask, seveda 
pa je  užil tudi precej strahu, 
saj se je  zgodilo že, da smo 
trije  lovci bežali pred  m ed
vedko.«

Za obnovo in  zgraditev šol 
in drugih objektov za prosve
to je bilo porabljenih okrog 
175 milijonov novih dinarjev.
S tem  so bila rešena osnov
na vprašanja šolstva. V lan- Ja
skem šolskem letu je dela- »NaJ^ta Priložnosti v
lo že 155 osnovnih in sred- imenu ^nj ̂ P ja  zahvalam
njih šol. Število učencev pr- vsean ^  Jugoslavije 
ve in druge stopnje je naras- za P0  ̂ ikoni, JO P° Potre-
lo na 75 tisoč. Kmalu je bi- su ^ ^cije v, ®rez h itre

sto f?  »e moglo

S r S j u '

lo vzpostavljeno tudi delo skupo® &lavno .me-
skopske univerze, ki im a 9 
fakultet in okrog 15.000 štu 
dentov.

Mesto solidarnosti
Z odpravo ruševin je  Skop

je dobilo dovolj prostora  za

tafco. prema-

Ob srpU  j ^ r o f i  sta  se 
m a n i ^ i t t ^ ^ l j i v o  brat- 
stv0  ^ u‘ 
di

KOT GOBE PO D E Ž JU . . .  še  poseb n o velja  za to  jesen , 
č e  se  gobarji p o leti n iso  m ogli pohvaliti včasih  n iti z 
eno lisičk o , je  zdaj tud i b olj žlahtnih  gobanov toliko, 
da jih  kom aj sp roti lahko pobirajo! N aš bralec A lojz 
Lenarčič z G lavnega trga 13 v  N ovem  m estu  je  ob poti 
na trgatev na T o lsti vrh v p on ed eljek  n ašel tak ole sku
p ino 12 jurčkov, k i nam  jih  je  p rin esel pokazat. Okrog 
te  skupine pa pravi, da je  n ašel »za p o l škafa  m ladih, 

takih  za v la g a n je ...«  (F oto: M .M oškon)

Doktoriral pri 
79 letih

Na univerzi v Innsbrucku 
je uspešno opravil doktorat 
iz zgodovine in filozofije 
K arl Sdhar. Nič nenavadne
ga, boste rekli, toda . . .  novi 
doktor znanosti im a 79 let. 
Srednjo šolo je  končal leta 
1906, zatem  pa je 40 let o- 
pravljal poklic knjigovođu«. 
P o upokojitvi se je  nenado
m a spomnil, da bi bilo dobro 
izpolniti praznine v znanju, 
in se je  vpisal na univerzo.

otroška 
konfekcija 
športne 
hlačke 

ženske kopalke

J u tr a n jk a
KONFEKCIJA •  SEVNICA

J i

Ko Trška gora poje...
Ko se z novomeške strani 

približuješ trškogorskem u gri
čevju, se ti zdi, kot da je na
risano na platno neba. Zele
ni griči valove kar naprej. 
Posejani z zidanicam i in h ra 
mi, se zde človeku, ki pride 
m ednje dvakrat ali trik ra t 
na leto, idilični. Bahati S tari 
grad je  pravo nasprotje sta 
rim  lesenim hram om  in s 
koli prebodenim  pobočjem, 
ki so obrnjeni kot nalašč pro
ti soncu.

»Se tr i dni, štiri,« pripo
veduje rdečeličen možiček v 
kleti zidanice. »Potem, hm  ..  
potem bo udaril že na nos, 
in kar bo znosno, bo.«

»Kaj bo znosno?« me za
nima.

»I, potem  b o m ..  potem ga 
bomo pili!« prib ije v zadre
gi, ker govorim, ko mi po
nuja pijačo.

»Tale ti bo kar v želodcu 
zavrel,« se še hudomušno 
zmrdne. »Boš še enega. N ž ...«

Pijeva. Tudi sebi priliva. 
Roke m u kar podrhtevajo. 
K ar naprej ga poskuša. Cmo
ka z ustnicam i. V obraz je za
gorel in star. Dlani ima ve
like, lopataste. Pije. Toča ni 
tolkla po njegovem. Vse je 
pozabljeno.

»če pridejo mestni, ga pa 
zaračunam ...« jo  zabrusi sko
zi zobe in ne vem, kaj ga je 
prešinilo.

Zunaj pa sonce, veliko kot 
zrela buča na njivi!

Kot da bi stopil iz zemlje

(ta  daje v teh krajih  čudo
vite sokove), se počutiš, ko 
zapuščaš klet.

Sončna ura se ne 
ustavi

S tari grad dobiva v zad
njih letih res patino. Gledam 
od spodaj navzgor, se pravi 
s ceste, je  naravnost im eni
ten. Ko pa prideš med nje
govo zidovje, ni več videti ta 
ko imeniten. Pred dvanajsti
mi leti so mu postavili na 
glavo rdečo kapico, streho, in 
poskrbeli, da ne bi povsem 
razpadel. Cas pa je  v dvanaj
stih  letih naredil svoje. Skozi 

•grajsko dvorišče, kam or pe
lje m arkirana pot proti Trški 
gori, je speljana javna pot. 
č e  se zazreš v sončno uro na 
steni ( ta  še nekaj časa ne 
bo potrebovala u ra rja ) se ti 
lahko zgodi, da obsediš na 
blatniku kakega avtomobila, 
ki pridrvi izza ovinka.

Ubogi viničarji, pomisliš, po 
kakšnih slabih poteh se mo
rajo  z avtomobili voziti v go
ro!

Kratek pomišljaj
sledi med prejšnjo  pripo

vedjo in časom, ki ga je pi
sec potreboval od Starega gra
du do vrha foške gore. Med
tem ko je hodil, ni gledal 
v dolino tja  p roti K rki in 
Otočcu, niti pro ti Gorjancem, 
zato ne m ore opisati pokra
jine in  čudovite poti. Razmiš

ljal je o Trdinovi poti, ki so 
jo  nekateri, kot je  zvedel, ta 
ko hitro  »prehodili«. Tudi av
to r bi jo  prehodil v enem 
dnevu, pa nim a »enega avto
mobila«.

človeku je kar nerodno pe
šačiti po teh hribih. Trška 
gora postaja novomeško in 
ljubljanjsko, oprostite, parki
rišče. No, rekli boste, da pre 
tiravam! Da, tega dne sem 
videl tudi pešca, pa sem ga 
nam enoma zamolčal. Sicer pa 
se m orda m otim  in je člo
vek imel v hosti kakšen 
»holcvagen«.

Gora poje
Trška gora poje.
V Prečni se je  v K rki ali 

pa m orda za hribi v Teme
nici utopilo sonce. Nebo je 
rdeče kot mlado vino.

Če posedaš po zidanicah, se 
h itro  zvečeri. Majolika pa 
•drži tako malo, da m ora M ar
tin kar naprej na pot do so
da. Ta večer smo bili v No
vem m estu, v Galiciji in v 
Rusiji, bili smo na Poljskem 
in vsepovsod. M artin, ta  jih  
zna povedati!

Zdi se, kot da je z udarci 
v zvoniku tudi gora trčila ob 
naš kozarec. Lahko tudi, da 
smo mi trčeni.

Naj me vrag! si rečem, ko 
zaškrtal star, težak ključ in 
m oramo domov. Naj me vrag, 
če sonce zahaja v Krko ali 
Temenico, v sodčke na Trški 
gori zahaja!

MAK

POLJE »OMEGA«

a

5. R eševalna hulja se  je  zdela nenavadno velika. N jen  
kljun je  zdajci zasija l v oknu tik  nad Jeanom , nato  
pa je  ladja šin ila  nad njim a k ot ogrom na srebrna  
puščica. N a kovinskem  trupu je  b il jasno viden znak
reševalcev .

Ladja je  izgin ila  tako, kot je  prišla. N jena silhueta  
je  p o  kratkih trenutkih  ugasnila na črnem  o z a d ju .  
Jean in  P eter sta  strm ela  v  baržunasto tem o. V edela  
sta: tam  nekje v daljavi bodo zdaj zdaj zatu lile  zavi
ralne rakete. V b lagem  lok u  se  bo ladja vračala na
zaj, k b r o d o lo m c e m a ...

.„rlio skafandre. Treba bo ven. Pripeti
so m in se  p reseliti, 

iv Hesn Sekunde in m inute. Čakanje se  je  
ai?sk<> p resenečenje. Zgodilo se  je  ne- 
m v rn ila!

rtpiŠ° f r . sta  sta la  pred novo, težjo  
ju  n iso  zaznali rad

Vi
na, h

in usod- 
radarji reše-

1 * * * 0  opazili s prostim očesom? Mrač- 
.'T^ašanja so se kopičila druga na 

10Šk° n*s*a več kos, ne psiho-
• Otopela sta zrla p red se ... M inile so

ure. O m ahnila sta  v sedeže in  zaspala dolg, nem iren  
spanec. Ladja pa je  plula, p lu la . . .

Ko se je  Jean prebudil, je  prvi opazil, da so  vezi, 
ki so  ga vezale na sedež, da ne b i splaval pod strop  —  
nepotrebne! K om aj zaznavna težn ost ga je  priklepala  
na sedež. Skočil je  kvišku in planil k oknu. M odrina  
neba m u je  povedala, da sta  v ozračju!

V se osta lo  se  je  zgodilo v kratkih, razburljivih  
trenutkih, šu m  zaviralnih raket, p iš gostejšega  ozrač
ja  in  dokaj trd pristanek  v nekakšnem  vejevju .

skrivnost 
izrezljane
skrinjice

s

„•lice! Brž ko zagledate lep obražček, se  
že top ite  od  ganjenosti,« je  rekel Jam isson.

»Po m ojem  bd b ilo  popolnom a n esm iseln o  in  fan tastič
n o noro, da bd deOde kaj takega n ared ila strou, in to  stricu, 
ki j i je  iakaaoval sam o d obroto in  ustregel vsaki njeni 
kaprici. N e, Jam isson, v  tej zadevi je  nekaj narobe.«

»Povedala nam  je, da je  skrin jico  p u stila  pri vas. M o  
rali nam  jo  b o ste  dati, gospod  Ponče.«

»Danes jo  še  potrebujem . P o šljite  ju tri koga ponjo.«
»Prav, bom  poslal.«
»Povejte m i no, inšpektor, ali s te  zaslišali služabnike?  

Je kateri p on oči s liša l hrum , vp itje  a li kaj podobnega?«
»N iti šum a. Celo p es, k i navadno leži pred  glanmim 

vhodom  n i zarenčal. Ali doum ete, kako važna so  ta  dej
stva?«

»To vzbuja dom nevo, da je  m orilec v s to p il. . .«
»Da so  m u  pu stili, da vstopi,« ga je  u stav il inšpektor.
». . .  skozi zadnja vrata,« je  p ristav il Ponče.
Inšpektor je  zardel in  zvišal glas: »Torej je  p es poznal 

m orilca, če n iti sred i noči n i zalajal nanj, razien če ne m i
slite , da ga je  m orilec tako očaral, da je  sp loh  pozabil za
lajati.«

»Nikakor ne,« je  rekel Ponče. »Iskati m orate m ajhnega, 
nizkega človeka, k i je  prišel bos. P oglejte b lazino pred  
om aro. Le nekdo, ki je  m an jši od povprečnega človeka, je  
m oral sto p iti na to  usnjeno blazino, da je  lahko pogledal 
v zgornje p olice omare.«

Jam isson  je pogledal blazino, n ato  Poncea.
»če  dovolite, inšpektor,« je  rekel Ponče, »bi rad m alo  

pogledal stranske sobe. P otem  pa b oste  m orda tako pri
jazn i pa m ene in  m ojega sodelavca s p o lic ijsk im  avtom  od
p elja li v W attford Junction.«

»Seveda, Ponče. Sedaj pa le  poglejte, kar b i še  radi.«
Pokazal nam a je  pot do kuhinje in  m ajhne shram be. 

V anjo se  je  prišlo  iz  predsobe, v  predsobo pa sk ozi zadnja  
vrata, z dvorišča. Za m izo v  kuhinji je  sedela  gospodinja, 
vsa  objokana. Jamas&on ni n ič rekel, m isleč, da jo  b o .P o n 
če kaj vprašal. T oda d etektiva so  zanim ale druge stv a r i  
S klon il se  je  in tem eljito  preiskal k ljučavnico vrat na d v o  
rišče.

»To sm o že vse ugotovili, Ponče,« je  nestrpno rekel in
spektor, toda Ponče je  nalašč p resliša l. Odprl je  vrata  
pa počepnil in si ogledal prag. N ato  je  pokleknil in  nekaj 
iskal na tlakovani stezi. Pobral je m alo  prsti in  jo  shranil 
v eno svojih  kuvert, n ato  je  n a drugi p lošči pokazal inšpek 
torju  jasno sled  bose človeške noge. N ato sm o vsi trije  
š li nazaj v h išo. Ponče je  našel te lefon sk i seznam , ga hitro  
p ogledal in rekel, da b i rad odšel, če m u Jam isson  posod i 
avto in šoferja.

O dpeljala sva se. Pred vhodom  v m etro je  Ponče dal 
šo ferju  znak, naj ustavi.

»Spet z m etrojem ? Ali ne greva domov?« sem  vprašal.
»Res ne, Parker,« je  odgovoril Ponče. »V esel sem , da 

m oje m isli kar uganeš. V eš, ne sm eva zapravljati časa, če  
hočeva odkriti skrivnost izrezljane skrinjice. K er je  po l
kovnik  M oreland m rtev, m orava zasliša ti N ičholasa More- 
Landa, k i je  bol s  p okojn ikom  v M alaki. P isarno im a v Tem- 
plu. N ašel sem  ga v  telefonsk em  im eniku, preden sva se  
odpeljala.«

»Rekli ste, da je  bal m orilec nizke postave, ker je  m o  
ral u porabiti u sn jen o  b lazino, da je  lahko pogledal v om aro. 
To razum em . Toda zakaj m islite , da je  bal bos?«

»Na preprogi ob  polkovnikovi p oste lji, prav na m estu , 
k jer je  m orilec m oral stati, če je  hotel zabosti svojo  žrtev, 
sem  n ašel tr i kom aj vidne sledove p rsti enega zraven dru
gega. S ledovi so izdajali p rste človeške noge. B oson ogem u  
m orilcu  je  p rst o sta la  m ed p rsti, ko je  šel po stezi čez d vo
rišče.«

»Toda, Ponče, kaj pa pes, k i n i zalajal? To je  za Jam is- 
son a krepak argum ent.«

Ponče se  je  skrivnostno nasm ehnil:
»Pes je  b il tiho, to  je  res, kar lahko pom eni dvoje: da  

je  m orilca  poznal, ali, kar je  p ovsem  verjetno, da ga sp loh  
ni sliša l. B oson ogi je  lahko še l n everjetn o potiho, brez šu 
ma.« Pogledal m e je  in  oči so  se  m u zaiskrile, k o  je  nada
ljeval: »M isli na  odsekano roko. K er rad izvajaš logične  
sk lepe, kaj m i lahko rečeš o  nji?«

»Dobro si m e ujel, priznam ,« sem  m u odgovoril. »Ne 
vem , kaj bd rekel o  tem , vsekakor pa je  izredno važno. Do
mnevam, da je  polkovnik  nekoč naredil kakšno grdobijo  
in  so  se  m u sedaj m aščevali. M ilo za drago, kot se  rečex<

»Krasno sklepaš, im enitno!« je posm ehljivo  vzk likn il 
P onče. »Saj m orilec naravnost želi, da tako m islim o. Am
pak če se  bova lo tila  um ora s te plati, lahko že kar danes 
zapreva p isarno privatnega detektiva Poncea, torej m ojo.«

»No, sedaj m e im aš za osla,« sem  ugovarjal. »Tako ne
um en pa sp et n is e m ...«

»Seveda nisi,« je  rekel Ponče. »Z log ičn im  sk lepanjem  
sem  isto  odkril. N a ža lost pa je  še  nekaj m alenkosti, k i se  
s  tem  log ičn im  zaključkom  ne u jem ajo  in  jih  m oram  p o  
jasn iti, če hočem  dobitd pravo podobo tega nevsakdanjega  
zločina.«

U m olknil je, zaprl o č i in  jih  znova odprl še le  tedaj, ko  
sva izstop ila  na p osta ji Tem ple.



Jutri seja ObSS
V m ali dvorani prosvetnega 

dom a v Brežicah bo ju tr i se
ja  občinskega sindikalnega 
sveta. O srednja točka dnev
nega reda je  razprava o so
cialnem  in zdravstvenem  za
varovanju. Gradivo so udele
ženci že prejeli.

Razpravljali bodo še o p ri
pravah na občni zbor ObSS 
in  o kadrovskih sprem em bah 
na predsedniškem  m estu.

Gasilci v tem 
tednu

Lični lepaki na  vsakem ko
raku  naznanjajo teden požar
ne varnosti. Gasilci v breži
ški občini so se dobro p ri
pravili na akcije v teh dneh. 
Šole obiskujejo gasilski čast
niki in starejši gasilci z dol
goletnimi izkušnjam i in se
znanjajo mladino z vzroki 
požarov, požarno škodo, na
čini gašsnja in s požarnovar
nostno službo nasploh.

Seminar v Mokricah
Predsedniki sindikalnih po

družnic brežiške občine so 
se 26. septem bra zbrali na se
m inarju  v gostišču grad Mo
krice. Seminaa: je  tra jal en 
dan in ga je  organiziral ob
činski sindikalni svet. P reda
val je ta jn ik  republiškega 
sindikata Jože M arolt. s

Spremembe 
v vodstvu

Predsedstvo občinskega sin
dikalnega sveta v Brežicah je 
23. septem bra razpravljalo o 
kandidatih za novega predsed
nika ObSS. Izvolili ga bodo 
na občnem zboru. Predsed
stvo je za to  funkcijo pred
lagalo F rancija Volčanška, ki 
predsednik Ivan 2ivič odhaja 
je tju  AGRARIA. Dosedanji 
je  trenutno zaposlen p ri pod- 
študirat.

Sindikalne igre 
v Brežicah

27. septembra so se v Brežicah 
začela šahovska tekmovanja v po
častitev občinskega praznika. Pri
reditelj je ObSS Brežice, tekmo
vanja pa potekajo v okviru sin
dikalnih športnih iger. Za te igre 
se je doslej prijavilo: za šah 20 
ekip, za namizni tenis 9 ekip, za 
streljanje z zračno puško 22 ekip, 
za kegljanje 3 ekipe, za odbojko 
9 ekip in za mali nogomet 8 ekip. 
V tekmovanjih bo sodelovalo 
okrog 300 članov sindikalnih po
družnic, ki bodo tekmovale za 
priznanja in prehodne pokale.

samo
prstni
odtis
(ali pa še tega ne!) 
bo pustil vlomilec

v vaši hiši
namesto prihrankov, 
če jih ne boste 
pravočasno naložili 
na hranilno knjižico

DOLENJSKE BANKE 
IN HRANILNICE!

CELODNEVNO BIVANJE V ŠOLI BI MARSIKAJ IZBOLJŠALO

Na kmetijah preobremenjujejo šolarje
Utrujeni otroci težko sledijo pouku -  Vsi tisti, ki hodijo ali se vozijo v šolo 
od daleč, so prikrajšani za dodatno pomoč in sodelovanje v svobodnih 
dejavnostih -  Uspehi v minulem šolskem letu so se v občini izboljšali 
in povečal se je odstotek učencev, ki so z uspehom končali razrede na

višji stopnji

odstotek bistveno sprem eni
la. O trok bi lahko organizira
no preživljal del dneva po 
končanem pouku.

Na podeželju so otroci še 
vedno preobrem enjeni z de
lom na km etiji. Zaradi tež-

---------------------------------------------------- — ---------------------  kega dela prihajajo  v šolo
V osnovnih šolah brežiške prosvetno-pedagoško službo v Na vseh osnovnih šolah je u tru jeni in to nujno vpliva na

občine je  nad tri tisoč otrok. Krškem  pa obenem ugotav- 374 ponavljavcav. 133 otrok učni uspeh. Sem lahko pri-
Konec šolskega leta 1966-67 Ijajo, da krivde za neuspeh je  iz delavskih družin, 174 iz štejem o tudi oddaljenost od
je  bilo vseh učencev 3307, od v določenih predm etih ali kmečkih, 24 iz družin usluž- šole. Mnogi se vozijo v šolo
tega 1671 dečkov in 1636 de- predm etnih skupinah ne ka- bencev, 10 iz družin upoko- in so zaradi tega prikrajšani
klic. Podružnične šole je  obi- že naprtiti samo šolam, jencev, 5 iz obrtniških dru- za dodatno pomoč kakor tu-
skovalo 378 otrok. Na central- saj je še mnogo drugih vpli- žin in 1 iz družine drugih di za sodelovanje v krožkih
ne šole se je vozilo k pouku vov; ki oblikujejo učenca na poklicev. Uvedba celodnevne- in drugih oblikah svobodnih
373 otrok. Za prevoz učencev vseh razvojnih stopnjah, 
im ajo v Artičah m ajhen av
tobus, šoli v Globokem in na Posebej razveseljivi so po- 
Bizeljskem kombi, iz drugih dafcki, o tem, da se je dvig- 
krajev občine pa so prevaža- odstotek učencev, ki so z 
li o troke avtobusi podjetja uspehom končali višje razre- 
SAP. Prevozne stroške po- ^e- ^ a  nobeni šoli ni več 
ravna občina za vse šoloob- razreda, k je r bi izdelalo raz- 
vezne otroke. red manj kot 60 odst. otrok.

Učni uspeh se je v prim er- K ar na štirih  šolah so vsi

ga bivanja otrok v šoli bi ta  dejavnosti.

Danes seja 
skupščine

Srednjeročni plan razvoja 
občine Brežice je  zagledal be
li dan. Skupščina bo na da
našnji seji razpravljala o 
predlogu tega načrta za ob
dobje 1966—1970.

Sprejela bo poročilo sveta 
za šolstvo, poročilo zavoda 
za prosvetno-pedagoško služ
bo v K rškem  in poročilo sod
nika za prekrške v Brežicah. 
Zanimiva bo razprava o giba
n ju  cen in odkupu km etijskih 
pridelkov v občini. Skupšči
na bo nadalje sklepala o od
stopu prisilnega upravitelja 
bizeljske KOVINE in pred
logu za stečaj podjetja.

živahno sodelovanje DU z delovnimi organizacijami

DELAVSKA UNIVERZA PRIPRAVLJA ZA NOVO SEZONO

Izobrazba je vsakomur dosegljiva
javi z lanskim  izboljšal za otroci izdeiaM osmi razred. Večerno šolanje utira slušateljem pot k uspehom na delovnem mestu —

dST'z Veit Na<rr,i delavske univerze obsegajo pestre oblike dela z odraslimi — Kme-
učenci, uporaba učinkovitej- ki Dolini in en osmi razred tijska sola se hitro uveljavlja med vaškim prebivalstvom Obeta se
ših m etod in druge izboljša- v Brežicah. Tega dve leti na-
ve p ri pouku. Na zavodu za zaj ni bilo.

Predšolski otroci 
stoje pred zaprtimi vrati
Občinska skupščina bo na današnji seji obrav
navala pereče vprašanje otroškega varstva v 
mestu -  Vodstvo vrtca želi vsaj začasno rešitev 
z dodelitvijo četrtega prostora, da bo lahko 

sprejelo odklonjene otroke

valni tečaj, za vse na novo 
vpisane fante in dekleta pa 
pripravlja delavska univerza

Seveda se bo tudi letos re
dno odvijal pouk za slušate
lje srednje šole, m edtem  ko 
so slušatelje višje kom ercial
ne šole usm erili v centra v 
Celju in  Novem m estu.

O troški vrtec v Brežicah je poročilom sveta za šolstvo,
letos že drugič odklanjal Komisija bo predložila svoje
otroke, ker zanje nim a do- ugotovitve glede varstva,
volj prostora. Sprejetih je Skupščina bo do tega vpraša-
bilo 36, odklonjenih pa 15. n ja m orala zavzeti stališče
V sedanji zgradbi im a prosto- in pospešiti reševanje vzgo-
ra  le za tr i skupine. Nujno je in varstva predšolske mla- reda bodo na koncu leta de
bi potrebovali še četrto  so- dine v prihodnjih letih. Bi- lali izpite iz desetih predme-
bo, da bi lahko vpisali vse vanje otrok v vrtoih ima ve- tov. Spričevalo bo enakovre- dovolj prijav, 
otroke, ki jih  zaposlenih star- liko pedagoško vrednost. Za- dno spričevalu redne osnovne Pomembno m esto v progra-
ši želijo izročiti v varstvo, to zaslužijo te ustanove več- šole.

Predsednik sveta za šolstvo jo  družbeno skrb. Za tečaje tu jih  jezikov je

Tudi letos je brežiška de- specializiran tečaj vprašuje
lavska univerza prisluhnila le uprava zdravilišča čateške
potrebam  ljudi in sestavila Toplice. Skupaj s Tovarno
program , ki bo ustrezal nji- pohištva pripravlja delavska preizkušen začetni učni načrt
hovim željam  te r načelom univerza tečaj za polkvalifici- iz lanskega leta
pošolskega izobraževanja. In  rane m izarje, ki bodo v njem
prav zaradi tega so uvedli spoznali tehnologijo materia-
nekatere nove oblike dela, la, njegovo obdelavo, stroje-
med katerim i je vzbudil pre- slovje, strokovno risanje, hi-
cej zanim anja sem inar slo- giensko-tehnično varstvo in
venskega jezika. Namenjen podobno. Tudi splošni pred-
je vsem tistim , ki cenijo svoj m eti ne bodo zanem arjeni. _ m c-r/co___ i__
jezik, te r vsem, ki m orajo Mednje sodijo: gospodarski deiavska univerai še niz
pri vsakodnevnem delu obvla- zemljepis, ekonom ika podjet-  ̂ oeiavsKa univerza se
dati osnove pravopisa in  pra- ja  in  še nekateri predm eti,
vorečja. Tečaj za usposabljanje ci-

V sodelovanju z osnovno vilnozaščitnih enot je  tudi že
šolo v Brežicah in šolo v D o pripravljen. Zanimiv bo na

dalje sem inar higiensko - teh
nične zaščite, k i je  nam enjen 
vodilnim uslužbencem v pod
je tjih . O rganiziran bo v so
delovanju z DU Krško. Dne 
16. oktobra se bo pričel k ro j
ni tečaj. Zanj je  že skoraj

bovi bo že na začetku okto
bra začela delati večerna os
novna šola. Pouk bo tra jal 
do konca jun ija  prihodnje le
to. Tečajniki iz 7. in  8. raz

Vlado Curin je 22. septem 
bra sklical na posvet komi
sijo za otroško varstvo in po
vabil zraven predstav
nike družbenih organizacij. 
Zastopnica vrtca je utem elji
la željo po četrtem  prostoru, 
nakar so prisotni prišli na 
dan s predlogi. Eden izmed 
njih je  bil, da bi utesnili ali 
preselili politične organizaci
je  in tako začasno rešili var
stvo predšolskih otrok. V tem  
prim eru bi m orali za občin
ska vodstva družbenih or
ganizacij najti ustrezne pro
store drugje, kar pa ne bo 
lahko. Predlog je  naletel na 
odpor, čeprav ni bil m išljen 
kot napad na družbene or
ganizacije.

Problem atika otroškega var
stva bo danes prišla na dnev
ni red skupščine skupaj s

J. T. zanimanje letos upadlo. Za

mu im a tudi večerna km etij
ska šola. Lanskoletni slušate
lji bodo obiskovali nadalje-

poljudnoznanstvenih preda
vanj, serijo  predavanj o este
tiki obrtniških izdelkov in 
še m arsikaj. Uresničenje teh 
načrtov bo seveda odvisno 
od denarja, od razum evanja 
delovnih organizacij in obča
nov.

O ktobra bo v Samoboru 
veliko posvetovanje strokov
njakov iz Hrvaške, Slovenije 
in Avstrije o izobraževanju 
na vasi. 1\d srečanje bo goto
vo nakazalo nove oblike dela 
s kmečkim prebivalstvom .

V. P-

7  BREŽICAH DAJE SINDIKAT BESEDO ZAVAROVANCEM

Kje neki so izvori milijonskih izgub?
V celjski zdravstveni regiji so izdatki mnogo večji od dohodkov -  Prese
žena so predvsem denarna nadomestila in povračila -  Zdravila so se po
dražila letos za 5 odst., nekateri preparati pa celo za 30 odst. -  To v planu 
ni bilo predvideno -  Osebni dohodki zaposlenih se počasi povečujejo

Plenum  občinskega sind ikalnega sveta  bo 29. sep 
tem bra obravnaval pereča vprašanja socialnega in  
zdravstvenega zavarovanja. S indikat bo načel to  
problem atiko zaradi tega, ker zaposlen i v  delovnih  
organizacijah vedno g lasneje kritizirajo om ejevanje  
pravic zavarovancev in  zapiranje v regije ter zahte
vajo izčrpna pojasnila.

nično zdravljenje te r dru
ge oblike neposrednega 
zdravstvenega varstva za 
123,400.000 S din.

V finančnem načrtu  skla
da celjske skupnosti zavaro
vancev je bila predvidena po
trošnja zdravil za 130,000.000 
S din nižja od lanske. Kljub 
zagotovilom so cene zdravil 
porasde, povečanje prispevka 
zavarovanca od 150 na 200

NOVO v  BREŽICAH
■  SODOBEN FRIZERSKI SA

LON so v nedeljo odprli v Cate- 
ških Toplicah. Prostore zanj Je 
uredilo zdravilišče, obenem s pro
storoma za kozmetični in pediker- 
ski salon.

■  PRI GRAMČEVEM MLINU Je 
bilo v nedeljo ribiško tekmovanje. 
Priredila ga je ribiška družina iz 
Brežic. Ribiči so lovili na plovec 
in poljubno vabo. Imeli so lep 
dan za oddih v naravi.

■  NA ČATE2U BO 30. septem
bra v novi restavraciji srečanje 
kolektiva Delavske enotnosti s 
predstavniki občinskih sindikalnih 
svetov Spodnjega Posavja in pred
stavniki delovnih organizacij s te
ga območja.

■  »AUDI« SPET NA RAZPOLA
GO. Turistična poslovalnica je po
novno dobila iz Ljubljane osebni 
avtomobil znamke »Audi« in ga 
izposoja vsak dan. Prvi mesec, ko

Celje je  posledica prekorače
vanj p ri denarnih dajatvah, 
povračilih in izdatkih za ne- 
posebno zdravstveno var
stvo.

Nadomestila osebnega do- S din ob sprejem u zdravil je 
hodka za bolniški stalež nad prišlo v veljavo z dvome' 

. . 30 dni te r nadom estila za no- sečno zamudo, pozitivna li'
Občinski sindikalni svet je  se^nost > porod in skrajšan sta zdravil pa je izšla šele 

L ^ g u s t a  delovni čas so bila preseže- v avgustu. Na cene zdravil
” ~ na za 178,900.000 S din, po

vračila za 130,600.000 S din 
In izdatki za zdravila, bolniš-

je avtomobil v Brežicah, ni bilo 
veliko voženj, zdaj pa, ko so ljud
je zvedeli zanj, se večkrat kam 
odpeljejo, tudi čez mejo.

■  TA TEDEN JE »TEDEN BO
JA PROTI TUBERKULOZI«. Na 
pobudo občinskega odbora Rdeče
ga križa bodo po vseh šolah pre
davali otrokom o tej nevarni bo
lezni. Učence bodo seznanili z 
bližnjo krvodajalsko akcijo, da

povabil na razgovor člane ko
munalne skupnosti socialne
ga zavarovanja Celje in čla
ne republiške skupnosti soci

alnega zavarovanja z name
nom, da se prepriča, če so 
pravice zavarovancev spričo 
ukrepov za stabilizacijo po
rabe v zdravstvu in zdrav
stvenih skladih zavarovanih 
delavcev res omejene.

nim ata n iti zdravstvena služ
ba n iti sklad kot največji p°* 
rabnik nobenega vpliva.

V Pečicah spet želijo šolo
Krajevni organizaciji SZDL čicah ne bi prineslo otrokofl1 

Pečice in Osredek sta  zapro- nobenih koristi. V rednih raz- 
- . . Odgovor na to izhaja delo- sili za ponovno uvedbo po- redih pridobijo več znanj®

k o b o d o nprisvebtniSS te la h posred- ma 12 Poletnega poslovanja uka na bivši podružnični šo- kot v kom biniranih odde-
no pomagali, da bo odziv krvo- zdravstvenih zavodov, osvet- li v Pečicah. Svet za šolstvo kih. Prav iz teh razlogov sor
dajalcev v oktobru boljši, kot je ljujejo pa ga tudi ukrepi, ki je obravnaval zahtevo obeh ske mreže na tem  obm očji

jih  predvidevata skupščina organizacij in analiziral ute- ne kaže sprem injati,
komunalne skupnosti SZ Ce- meljitve za ukinitev podruž-

bil avgusta 
■  SERVIS »LJUDSKE POTROŠ

NJE« bo začel od 1. oktobra red
no delati v Brežicah, v Ulici bra
tov Milavcev. Garancijska popra
vila bodo opravljali za izdelke 
mariborske ELEKTROMONTA2E, 
hladilnike in električne kuhalnike 
škofjeloške tovarne ter plinske pe
či iz podjetja EMO Celje. Razen 
tega bodo v servisni delavnici po

lje in celjski zdravstveni cen
ter.

Konec prvega polletja je 
štela izguba v celjski zdrav
stveni regiji 432,975.000 S din.

nične šole. Ugotovil je, da 
so bile takratne utem eljitve 
realne.

Otroci iz Pečic se vozijo k 
pouku v Artiče. Prim erjava

Tako visoko se je povzpel uspehov kaže, da
pravljali tudi druge gospodinjske prim anjkljaj kliub tem u da znanje učencev iz okoliša
ctrrtin 4 ti nrinAmnAlra lri n(cn tr t* . J JI * 1 n.X!.  i___ i.i.. ___1

M m
stroje in pripomočke, ki niso ve 
zani na garancijo, tako električne 
štedilnike vseh vrst, bojlerje (elek
trične grelce), hladilnike, električ
ne likalnike, pralne stroje itn. 
Servis ima telefonsko številko 72- 
006.

so dohodki redno dotekali Pe&c vsako leto izboljšuje, 
po finančnem načrtu . Uresni- ^e sam °  to je  za otroke ve- 
čeni so bili z 48,9 odst. prednost.

Tolikšen presežek izdatkov Svet meni, da ponovno 6o- 
v kom unalni skupnosti SZ lanje v podružnični šoli v Pe-

SPREJEMA 
IN ODDAJA 
VAŠE ŽELJE

v  v

BREŽIŠKE VESTI
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Cesta Lomno-Pijav- 
ško urejena

V veliko zadovoljstvo ljudi 
na Velikem T rnu in  v bliž
njih vaseh dokončujejo cesto 
Lomno—Pijavško. Prebivalci 
želijo zdaj urediti še cesto, 
ki veže Lomno z Velikim T r
nom. Pripravljeni so prosto
voljno opraviti vse delo, če 
jim  bo občinska skupščina 
oskrbela gramoz.

DROBNE 
S SENOVEGA

■  TRASO ZA NOVI VODOVOD
so že zakoličili skozi vasico Veliki 
Kamen. Vodovod bodo napeljali 
tja iz Mrčnih sel. Izračunali so, 
&  bo vsak uporabnik moral pla
čati blizu pol milijona Sdin pri-, 
spevka za glavni vod.

■VINSKA TRGATEV je v pol
nem teku na vsem senovskem pod
ročju. Zaradi nenehnega deževja 
grozdje gnije in vinogradniki hitijo 
s trgatvijo. Letošnji vinski pride
lek ne 'x» najboljSe kakovosti.

■DREVJE SE ŠIBI pod obilnim 
Pridelkom sadja. Zlasti jabolk je 
veliko, vendar so sadeži drobni. 
Cena jabolk je precej nižja kot la
ni, kljub temu je Še vedno pre
visoka za tolikšen pridelek. Posa
mezniki drže ceno od 60 do 70 
Sdin za kilogram.

■  GOBARJI so bili zaradi pole
tne suše letos že obupani, jesen
sko deževje pa je dobro namočilo 
tla in po gozdovih je zdaj gob 
na pretek. Najti je tudi že štorov
ke.

■  SETEV OZIMNIH 2IT ovira 
deževje, ki je tako razmočilo nji
ve, da ni mogoče orati. Kmetoval
ci so zaskrbljeni, ker se zelo mu
di s setvijo italijanskih vrst pšeni
ce. ki bi morale biti že posejane.

TO IN ONO Z RODITELJSKEGA SESTANKA NA ZDOLAH

Utrujeni otroci v šoli zaspijo
Starši v zdolskem okolišu se ne branijo stikov s šolo — Koristi skupnih 
pogovorov so obojestranske — Osnovno šolo na Zdolah obiskuje letos 

70 otrok — Učenci višjih razredov se vozijo k pouku v Krško

T akole se  je  postav il pred  
fotoaparat T ine T oplišek, 
učenec zdolske osnovne  
šo le, na počitn iškem  le to 
vanju v Podbočju. Na 
vprašanje, če  bo prišel le
tovat tudi prihodnje leto, 
je  skom ignil z ram eni, 
obraz pa m u je  zažarel od 
sreče. Lepih dni ob Krki 
se  bo še  dolgo spom injal.

(F oto: Slavko Sm erdel)

V nedeljo, 10. septem bra, 
je bil na Zdolah sestanek za 
starše tistih  otrok, ki obisku
jejo nižje razrede osnovne 
šole. čeprav je  bilo prisot
nih le 5 očetov in 30 mamic, 
so se pogovorili o marsičem, 
kar bo koristilo staršem , ka
kor tudi učiteljskem u kolek
tivu p ri učno vzgojnem delu. 
Sestanek je  vodila Staša So
bova, voditeljica podružnič
ne šole.

V preteklem  šolskem letu 
je  obiskovalo nižje razrede 
zdolske šole 64 učencev, letos 
pa 70. Učni uspeh je  bil ob 
koncu kar razveseljiv, saj je 
izdelalo razred 82,29 odstot
ka otrok. Bil bi pa lahko še 
boljši, če ne bi na Zdolah 
razsajala zlatenica in če bi 
bil sestav kmečkega prebival
stva ugodnejši, ža l je mladi
na zapustila številne km etije 
tega okoliša in se zaposli
la v industrijskih središčih. 
Za delo na km etijah so ostali 
predvsem starejši ljudje in 
šolska mladina. Dogajajo se 
prim eri, da zaradi dela u tru 
jeni otroci pogostokrat med

poukom zaspijo.
Med poletnim i počitnica

mi so nekateri otroci leto
vali v Rovinju in Podbočju. 
Hvalevredna je  finančna po
moč brestaniške elektrarne 
za letovanje v Rovinju. Dobi
li so jo  otroci, katerih sta r
ši so zaposleni v podjetju. 
Za vsakega učenca je Elek
tra rna  plačala 19.000 S din 
in tako krila vse stroške.

Za otroke, ki so letovali v 
Podbočju, so starši zbirali 
živila in tako zm anjšali de
narni prispevek, če  bi tudi 
kolektivi drugih delovnih or
ganizacij namenili več denar
ja  za letovanje otrok, bi lah
ko m arsikateri šolar preživel 
organizirani prosti čas v na
ravi, ob igri, dobri hrani in

si tako nabral novih moči 
za uspešnejše delo v šoli. Na 
žalost pa prav radi pozablja
mo, da bomo ostareli in da bo
do mladi zasedli naša delov
na m esta in da od n jih  lah
ko pričakujem o samo toliko 
dobrega, kolikor smo jih  dali 
mi.

Ob koncu želim poudariti, 
da se v glavnem vsi starši 
zdolskega okoliša zavedajo od
govornih nalog p ri vzgoji in 
izobraževanju svojih otrok in 
da prav radi sodelujejo s 
šolo. Tako sodelovanje pa je 
tudi prijetna spodbuda uči
teljskem u zboru šole, ki pod 
skrbnim  vodstvom učiteljice 
Saše Sobove vztrajno in po
žrtvovalno izpolnjuje svoje 
naloge.

Praznovanje Oktobra bo vso jesen
Glas o rojstnem dnevu velike revolucije bo segel v vsako vas, v vsako 
šolo in vsako delovno organizacijo — Najboljše šolske naloge nagrajene 
Med občani je veliko zanimanje za obisk osrednje proslave v Moskvi

LEP USPEH SENOVSKIH GASILCEV

Dočakali smo to, 
kar smo si že dolgo želeli
Senovski gasilci so dobili novo motorno bri
zgalno -  Sodelovanje prebivalcev z gasilci, ki 
je prišlo že tolikokrat do izraza, je tudi tokrat 

omogočilo uresničitev dolgoletne želje

17. septem bra so na Seno- veliko naredilo. Zgradili so 
vem silovesno izročili name- gasilski dom, kupili nov ga-

K oordinacijski odbor za 
praznovanje 50-letnice oktobr
ske revolucije je pripravil 
program prireditev v spom in 
113 ta  veliki zgodovinski do
godek. Uvod v praznovanje 
sega že v mesec m aj, ko je 
bilo pred CELULOZO veliko 
aborovanje v počastitev dne
va m ladosti, 30-letnice Komu
nistične partije  Slovenije in 
50-letnice oktobrske revoluci
je.

V Kostanjevici so se spom
nili velikega oktobra s K aju
hovim večerom. Pesnikova 
dela so predstavili občinstvu 
igralci celjskega gledališča.

V praznovanje se bodo 
vključile vse osnovne in sred
nje šole v občini. Prosvetni 
delavci bodo seznanili m ladi
no z odmevi oktobrske revo- 
tocije v svetu in njenim  vpli
vom na delavsko gibanje v Ju- 

Soslaviji. Osnovnošolski učen
ci so že pisali naloge z naslo
vom »Veliki oktober«. Koor
dinacijski odbor bo razdelil 
nagrade za najboljše spise.

Na temo oktobrske revolu
cije pripravlja filatelistično 
društvo v K rškem  potujočo 
U s ta v o  po šolah. Prikazova
la bo znamke raznih držav, 
^dane v spomin na revolucij
ske dneve.

Pred CELULOZO bo 21. ok
tobra veliko zborovanje de
lavcev in mladine. Vabljeni 
bodo republišlki in zvezni po
slanci. O srednja proslava v 
počastitev 50-letnice revoluci
je bo 27. oktobra v domu 
SVOBODE na Vidmu. V kra

jevnih središčih bodo prip ra 
vile kulturne program e os
novne šole in kultumo-pro- 
svetna društva.

Borci in aktivisti NOV se 
zanim ajo tudi za obisk pro
slave v Moskvi.

nu novo motorno brizgalno 
Prostovoljnega gasilskega d ru 
štva. S tem se je uresničila 
dolgoletna želja gasilcev, 
hkrati pa bo odslej prem o
ženje prebivalcev in družbe 
veliko varnejše pred ognjem.

Prostovoljno gasilsko dru
štvo na Senovem je po vojni

NAJSODOBNEJŠA TRGOVINA V SPODNJEM POSAVJU

„Preskrba" vabi na otvoritev
V samopostrežnici bo izbira zelo bogata -  Naprodaj bodo živila vseh vrst, 
gospodinjski pripomočki in galanterijsko blago -  Površina skladišč in pro

dajnih prostorov meri 440 kvadratnih metrov

Prodajne prostore in skla
dišča nove sam opostrežne tr 
govine na Vidmu te dni p rid 
no polnijo, da bo za otvori
tev bogato založena, če  bo 
šlo vse po sreči, bo lokal od
p rt v soboto, 30. septem bra. 
Tehnični prevzem je bil 24. 
t. m.

Videmska sam opostrežnica 
je zdaj najsodobnejša trgo
vina v Spodnjem Posavju.

dajna površina bifeja obsega 
54 kvadratnih metrov, .kuhi
nja in skladišče bifeja pa 
okrog 26 kvadratnih metrov. 
Skupaj torej 440 kvadratnih 
metrov. Za izgradnjo tega so
dobnega lokala tipa »market« 
je kolektiv PRESKRBE inves
tira l 86 milijonov S din.

V trgovini bo bogata izbira 
najraznovrstnejšega blaga. 
Prodajali bodo vse vrste ži-

Prodajni prostori m erijo 200 vil, delikatesne izdelke, sad- 
kvadratnih metrov, skladišča je, zelenjavo, mleko, gospo- 
160 kvadratnih metrov, pro- dinjske potrebščine in galan-

»

terijsko blago. Za gospodinj
stva bo izbor zelo širok, od 
posode do pralnih strojev, 
hladilnikov in drugih pripo
močkov. Tekstila ne bo napro
daj, ker ima PRESKRBA v so 
seščini poslovalnico s tekstil
nimi izdelki.

Delovni kolektiv PRESKR
BE se veseli nove pridobitve 
na videmski strani. Zgradil 
jo  je z lastnim  denarjem , zato 
je njena vrednost zanj še to 
liko večja. Z dobro založe
nostjo in kulturno postrež
bo bodo zaposleni v novem 
lokalu skušali kar najbolj 
ustreči željam obiskovalcev.

silski avto in nabavili precej 
drobnega inventarja. Pri grad
nji doma so veliko napravili 
gasilci s prostovoljnim  delom, 
nakup avtomobila pa je omo
gočilo vodstvo uprave rud 
nika. Društvo je  v bližnjih 
gorskih vaseh ustvarilo tro j
ke, ki so oprem ljene tako, 
da v prim eru nesreče lahko 
takoj posredujejo in rešuje
jo, nato na prihiti na pomoč 
še gasilska desetina s Seno
vega. Letos spomladi je  d ru 
štvu odpovedala m otom a briz
galna, ki so jo uporabljali 
že od 1930.

Občinska gasilska zveza ni
ma dovolj denarja in  je n ji
hovi prošnji za pomoč pri 
nakupu nove brizgalne ustreg
la samo deloma. Zato so čla
ni društva na občnem zbo
ru sklenili zbrati potreben de
nar pri občanih. Za takšno 
pot se je  bilo težko odločiti, 
toda prebivalci Senovega, Ma
lega in Velikega Kamna, Bre
stanice, S telovnika, Anž Dov- 
škega, Brezja in drugih nase
lij so se  brez obotavljanja 
odzvali. Gasilsko društvo se 
jim  za prispevke iskreno za
hvaljuje, pa tudi vsem delov
nim organizacijam in občin
ski gasilski zvezi iskrena za
hvala! Pred nedavnim je  iz 
Avstrije prispela nova m otor
na brizgalna. Gasilci upajo, 
da jim  bo še dolgo let slu
žila p ri varovanju im etja 
pred ognjem.

P. K.

KRŠKE N O V I C E

ftU D l SIMČIČ: A p o k a l i p t i č n i  j e z d e c i  (o lje )  — O biščite zanim ivo razstavo  
Lam utovem  razstavišču  v K ostanjevici na Krki, kjer razstavlja R udi S im čič  

iz Ljubljane svoja  o lja  in plastike!

VSE POTI V NOVI RESI so as
faltirane in prebivalcem se je iz
polnila dolgoletna želja. Cestno 
podjetje Novo mesto je položilo 
asfalt po vsem naselju. Vozniki Se 
do zdaj niso upoštevali omejitve 
hitrosti. Prav bi bilo, ko bi s pro
metnimi znaki opozorili na to! Ce
ste v gosto naseljenih krajih pač 
ne morejo biti dirkališče, čimprej 
je treba postaviti znak pred otro
škim igriščem, ki Je tik ob cesti.

KONFERENCA ZK bo 5. oktob
ra v tovarni papirja, člani osnov 
ne organizacije v tovarni se bodo 
na njej pogovorili o gospodarskih 
dosežkih v reformi in o idejnih 
problemih, s katerimi se srečujejo. 
Konferenca bo seznanila člane tu
di z zunanjepolitičnim položajem, 
na njej pa bodo izvolili delegate 
za občinsko konferenco ZK, ki bo 
konec oktobra.
KOPALIŠČE pri tovarni papirja je 
vedno bolj zapuščeno. Samo naj
bolj vneti se kljub slabemu vre
menu namakajo v topli vodi v ba
zenu Ker so stroški vzdrževanja 
veliki, bodo 1. oktobra bazen za

prli. Letos je bil na kopališču ust
varjen precejšen promet, čeprav 
večina motoriziranih turistov od
haja raje v čateške Toplice, kjer 
nastaja turistično središče Spod
njega Posavja.

CENENA GRADNJA — DRAUA 
NAJEMNINA? Od 30.000 do 35.000 
Sdin stanarine na mesec bodo mo
rali odšteti stanovalci, ki se bodo 
prve dni oktobra vselili v novi sta
novanjski blok na Cesti 4. julija 
v Krškem. V tem bloku so dve — 
in dveinpol sobna stanovanja. V 
prej omenjeni stanarini' pa niso 
všteti stroški za centralno kurja
vo, ki jih bodo morali stanovalci 
plačevati posebej. Ob vselitvi dolo
čena najemnina je ekonomska in 
se ne bo večala.

Izbira in pocenitev
televizorjev

Prodajalna ELEKTROTEH
NE v K rškem  im a na zalogi 
vse vrste televizijskih spre
jemnikov E l Niš,, med njim i 
tudi ATLAS s področjem  
UHF in brez njega, katerim  
SO za 10 odstotkov znižali 
ceno. V tej prodajalni si lah
ko izberete tud i televizor RIZ, 
Rudi čajavec, uvoženi OLI
VER in avtotelevizor SONY. 
Zaloga radioaparatov, kate
rim  so znižali ceno, še ni 
pošla in je še čas za ugoden 
nakup.

Za dolge jesenske in zim
ske večere si nabavite televi
zor in radioaparat p ri ELEK
TROTEHNI v Krškem!

Družbene službe -  
trd oreh

Občinski sindikalni sveti 
spodnjeposavskih občin sku
paj pripravljajo  gradivo za 
konferenco samoupravljavcev 
v Brežicah. Predstavnik k r
ške občine bo udeležence 
konference seznanil s pro 
blemi družbenih služb in  uve
ljavljanjem  sam oupravljanja 
na tem  področju.

Evropski mojstri 
v galeriji

V galeriji so v soboto, 23. 
septem bra, odprli razstavo 
grafičnih listov evropskih 
mojstrov. Uvodno besedo je 
imeli Milena Moškonova, ku
stodinja pokrajinskega muze
ja  v Celju. Iz tega m uzeja so 
tudi razstavljene um etnine. 
K rčani razstavo pridno obi
skujejo. Prosvetni delavci na 
šolah opozarjajo nanjo m la
dino in jo vodijo v galerijo.

Priprave na speedway
Avto-mobo društvo iz Kr

škega bo 15. oktobra imelo 
v gosteh najboljše jugoslo
vanske tekmovalce v speed- 
wayu. P ri organizaciji te  ve
like športne prireditve na 
stadionu bo sodelovalo tudi 
Turistično društvo. Dirke bo
do za K rško zanimiv dogo
dek, zato pričakujejo velik 
obisk domačinov in gostov 
iz vse Slovenije.

Izkupiček tombole 
za ribnik

Turistično društvo je  na
menilo čisti dobiček zadnje 
tombole za dokončno uredi
tev ribnika ob Zdolski oesti.
V sredo, 27. t. m., še nismo 
mogli zvedeti, kolikšna vso
ta  se je  nabrala. Turistični 
delavci upajo, da je p rired i
tev prinesla lepo vsoto de
narja. Na tomboli je  bilo 
okrog 6000 ljudi. Gostinci so 
poskrbeli za jedila in pijače 
in so postrežbo dobro orga
nizirali.

Film »Breza« navdu
šil Krčane

Deseto obletnico kina v K r
škem so počastili s predva
janjem  odličnega jugoslovan
skega filma »Breza«. Na pred 
stavi sta  bila tudi gosta Ante 
Babaja in Manca Koširjeva. 
Ante Babaja je  film režiral, 
Manca Koširjeva pa je odi
grala v njem  glavno vlogo. 
Njunega obiska so bili obi
skovalci kina zelo veseli.

Avtobus ne ujame vlaka
Prebivalci Velikega T rna se 

obračajo na občinsko konfe
renco Socialističnega zveze, 
da bi jim  pomagala doslej 
spremem bo voznega reda. ž e 
lijo si, da bi tudi ob sobotah 
vozil avtobus tako, da b i v 
Krškem  še ujeli zvezo z vla
kom pro ti Ljubljani. Občin
sko vodstvo SZDL bo posre
dovalo in skušalo doseči ugo
dnejši vozni red  za prizadete 
občane.

A ^ S T I  I Z



Tržišče: dvorano 
in igrišče želijo
Na nedavni seji odbora k ra 

jevne organizacije SZDL v 
Tržišču je bil sprejet pro
gram  dejavnosti, v njem  pa 
posebno poudarjena vloga 
km etijskega in zdravstvenega 
izobraževanja prebivalcev. Za
nimivo je, da so v letni na
č rt vključili tudi prom etno 
vzgojo, ker jo vse bolj po
trebujejo.

V Tržišču še vedno nim a
jo dvorane za prireditve, šo
la pa je brez telovadnice. Ker 
je zm anjkalo denarja, ni bila 
dokončana dvorana v novem 
bloku in vsi želijo, da bi bil 
ta p rostor usposobljen v bliž
nji prihodnosti. Da bi imela 
šolska mladina kje telovadi
ti in igrati športne igre, so 
na seji predlagali, naj bi sev- 
niški km etijski kom binat od
stopil travnik pod blokom, 
kom binat pa je že pokazal 
pripravljenost, da se ta želja 
čim prej uresniči.

Sporazum med 
AMD in KOPI

TARNO
Več let trajajoči spor med 

sevndškim Avto-moto dru 
štvom in K opitarno, ki je 
večkrat močno razvnemal 
strasti, je bil 20. septem bra 
odpravljen. K opitarna je p ri
stala, da bo društvu na po
ljubnem  kraju  naredila zgrad
bo v isti vrednosti, kot je bi
lo vredno poslopje, last dru 
štva. Pod takim  pogojem je 
bilo društvo pripravljeno od
stopiti prostor in stavbo, 
ki jo  K opitarna nujno potrebu
je, že odkar je začela delati 
plastične rolete. Sporna stav
ba je bila znotraj tovarniške 
ograje in je zato delala teža
ve tudi pri organizaciji čuvaj
ske službe. Dan kasneje, ko 
je bil med vodstvom K opitar
ne in društva sklenjen spo
razum , ga je odobril tudi de
lavski s^e* K unitarne.

Čoln bodo kupili
Sava bi v prim erih  nesreče 

močno ovirala reševanje, so 
na nedavni seji občinske
ga štaba za civilno zaščito v 
Sevnici znova ugotovili. Zato 
so sklenili kupiti prim eren 
6oln, ki bi ga lahko uporab
ljali tudi za druge namene.

Občinski štab je ugotoviJ, 
da so podjetja kar dobro p ri
pravljena na nesreče, ki lah
ko prizadenejo prebivalstvo. 
Najbolj so nevarni potresi in 
železniške nesreče, medtem 
ko zaradi hribovitega terena 
poplave niso tako nevarne. 
Sklenjeno je bilo, naj bi 
štab civilne zaščite ustanovi
li tudi pri Trgovskem podjet
ju , okrepiti pa je treba tudi 
pripravljenost v KS Krm elj, 
na Blanci in v Loki, k jer m o
ra jo  im eti organizirane skupi
ne. V bližnji prihodnosti bo v 
Sevnici tečaj za člane štabov 
civilne zpsči**'

Študentje potrebujejo 
organizirano dejavnost
Pred kratkim  se je sestal 

novi upravni odbor študent
skega kluba Sevnice in Ra
deč, ki ga zdaj vodi Alfred 
Železnik, da bi načrtoval de
lo v novem šolskem letu. Po
sveta sta se udeležila tudi 
predsednik občinske skupšči
ne Franc Molan in predsed
nik m ladinskega kom iteja Voj
ko Dvojmoč. V razpravi, ki 
je imela nam en poiskati obli
ke dejavnosti zunaj rednega 
študija, je bilo ugotovljeno, 
da visokošolci še potrebuje
jo organizirane dejavnosti, saj 
je znano, da prihajajo  na de
lovna m esta prem alo podko
vani v splošnem znanju in 
se zato po končanem študi
ju  težko vživljajo v kolek
tive

Bliža se občinski pravnik Sevnice

no o domicilu X II. brigadi 
je bilo sporazumno z odbo-

Projektivno podjetje Regi- 
on iz Brežic je že naredilo 
načrt za adaptacijo kolodvor
ske restavracije, ki ga je na
ročilo sevniško Gostinsko po- 
jetje. Preureditev bo veljala 
69 milijonov S din. Gostin
sko podjetje je sklenilo po
godbo z gradbenim  podjet
jem  Zasavje iz Trbovelj, ki se 
bo preurejevanja lotilo že te 
dni.

V načrtu  je določeno, da 
bo gostinska dvorana po kon
čanem preurejan ju  m erila kar 
100 m2. V prvem  nadstropju

8 . o k to b ra  bo  n a  zb o ro v a n ju  g ov o ril Jože B oršt- 
n a r , č lan  g lavnega o d b o ra  ZB S lo ven ije . V te d n u  p re d  
p ra z n ik o m  b o  o sno vn e  šo le  o b isk a la  d e leg a c ija  n ek 
d a n jih  b o rce v  X II . b rig a d e  in  u čence  se z n a n ja la  z 
n a ro d n o o sv o b o d iln im  b o je m  n a  p o d ro č ju  sevn iške  
občine. V K rm e lj so  v a b lje n i vsi n e k d a n ji b o rc i X II. 
b rig ad e , k i ž iv ijo  v sev n išk i občin i.

Ker bo hitro  pretekel čas čimbolj svečano podelili listi- 
do praznovanja občinske
ga praznika, pripravljalni od
bor že z vso vnemo priprav
lja, da bi letošnji praznik 
čim lepše proslavili. Pred k ra t
kim je imel znova sejo, ka
tere so se udeležili tudi za
stopniki osnovnih šol, ki bo
do pripravile del kulturnega 
programa. Na sestanku je  od
bor poveril posamezni
kom različne naloge, tako da 
bo vse pravočasno in dobro 
pripravljeno.

Ko so obravnavali, kako bi

Ustanovljen je 
tudi celjski klub 

poslancev
21. septem bra je bil v Ce

lju ustanovljen pokrajinski 
klub poslancev, v katerega 
so se vključili tudi poslanci 
iz sevniške in  brežiške obči
ne. Ustanovitve se je udele
žil tudi predsednik republi
ške skupščine Sergej Kraig
her. Na četrtkovem  shodu so 
poudarili, da bo imel klub 
pomembno vlogo, da je važ
na predvsem vsebina dela in 
da bodo poslanci tega kluba 
tesno sodelovali s poslanci iz 
sosednjih področij.

Mrzla planina: ne 
samo do Pipana!

Vaščani Mrzle planine so 
zaprosili, naj bi šolski avto
bus, ki vozi sedaj do Pipana 
pod Zabukovjem, vozil še dva 
in pol kilom etra dlje, ker bi 
tako občutno skrajšal pot 
učencem v šolo. Na sevniški 
občinski upravi so povedali, 
da razum ejo želje ljudi, ven
dar jim  bodo težko ugodili, 
ker denarja prim anjkuje, stro 
ški za prevoz m anjšega šte 
vila otrok pa so razm erom a 
precejšnji.

rom brigade sklenjeno, da 
bo v K rm elju listino sprejela 
delegacija brigade skupaj z 
borci, ki živijo v sevniški 
občini. Zbor brigade bo p ri
hodnje leto v Mokronogu, 
kjer je bila brigada tudi u sta 
novljena. Na seji so potrdili 
program  praznovanja, ki je 
bil v našem listu že objav
ljen.

Preureditev restavracije
bo 13 hotelskih sob, 7 izmed 
njih bo imelo vzidano garde
robno om aro, sanitarije s tu 
šem, umivalno in straniščno 
školjko, 6 pa bo imelo pred 
prostor z vzidano omaro in 
sanitarijam i.

Za Sevničane in tujce, ki 
prihajajo v kraj, je načrt Go
stinskega podjetja zelo razve
seljiv. Do sedaj skoraj ni bi
lo mogoče govoriti o p rim er
nih sobah, v katerih  bi bilo 
možno večdnevno bivanje, za
to so zahtevnejši gostje ho
dili prenočevat v Krško.

Zgornja slika prikazuje, čez kakšen nezavarovan pre
hod m orajo ljudje, če želijo  urediti uradne opravke 
na sevn išk i občinsk i upravi. Ali in šp ek cijsk a služba, ki 
tudi uraduje v tej stavbi, ne vid i nevarnosti z lasti za 
starejše ljudi, predvsem  v deževnem  vrem enu? Od 
koga naj b i človek  zahteval odškodnino, če bi spod rs

n il in  se  poškodoval?

Pomagajte zbirati gradivo za kroniko!
Več ko bo ljudi sodelovalo pri zbiranju gradiva za kroniko sevniške občine, 

več zgodovinskih in narodnopisnih zanimivosti bomo obvarovali pred pozabo

Kot je  bilo ugotovljeno tu 
di na seji vodstva Socialistič
ne zveze, so v sevniški ob
čini že začeli zbirati gradivo 
za izdajo kronike ali zborni
ka s tega področja. Zbiranje 
pa je zamudno in obsežno 
delo te r m ora biti tem eljito 
opravljeno.

Osebno sem že pred  letom 
dni dobil vabilo za sodelo
vanje p ri zbiranju gradiva za 
bodoči Posavski zbornik. Ker 
se za tako delo že dolgo za
nim am, sem bil poverjen za 
za sevniško občino. Nabral 
sem že nekaj gradiva in pri 
tem prem eril vso občino po 
dolgem in počez, zato bi želel

opozoriti na nekatere stvari, 
brez katerih ne bomo mogli 
dobiti vseh podatkov.

Sevmiška občina ima mno
go lepih kultu rn ih  spomenikov 
od rimske dobe pa do danes. 
Tu so doma tudi nekatere 
narodopisna posebnosti. Na 
področju sedanje občine se 
je rodilo več znam enitih mož, 
na prim er na Bučki znani 
planinski pisec prof. Josip 
Wester; podobnih prim erov 
pa je še več. K ulturne spo
menike bi bilo treba fotogra
firati, posebno freske na cer
kvenih zidovih, sarkofage, 
ploščo dr. Krelka v Šentjanžu, 
stare  zgradbe, obcestna zna

menja in še nekatere druge 
posebnosti. P ri zgodovinskem 
prikazu razvoja km etijstva in 
industrije bodo lahko poma
gala podjetja, p ri zbiranju 
gradiva iz narodnoosvobodil
nega boja pa borčevske orga
nizacije, ki im ajo tega že 
precej zbranega.

Pri zbiranju zgodovinskega 
gradiva nam  bodo lahko v 
veliko pomoč tutdi stari ljud 
je po vaseh, ki so včasih

prava živa zgodovina kraja, 
k jer živijo.

Zbrani podatki bodo goto
vo pomagali tudi pri razvoju 
turistične dejavnosti v naših 
krajih. To pa bo tembolj po
membno takrat, ko bo do
končno zgrajena cesta po 
desni stran i Save, ki bo p ri
peljala k nam mnoge ljudi, 
ki se za te stvari živo zani
majo. Ker smo se na to delo 
spomnili malo pozno, bi bilo 
treba, da bi p ri njem  sodelo
valo čimveč ljudi, da bo zbra
no gradivo pisano in p ri
vlačno.

S. SKOČIR

Ribeza ni tako težko prodati

Dobro premisliti 
stanovanjski izgradnji

Jože Štojs s Studenca pri Sevnici, eden izmed najstarejših gojiteljev ribe
za: »Ljudje so taki kot pri vsaki novosti: najprej morajo dvakrat, trikrat 

prijeti in okusiti, zatem pa modrujejo, če kaj velja.«

S posveta direktorjev sevniških podjetij: »Ob 
pomanjkanju zemljišč v Sevnici bodo imele v 
prihodnje prednost blokovna gradnja in vrstne 
hišice. Podjetja morajo temu prilagoditi obliko 

kreditiranja stanovanjske izgradnje.«

Ko je na nedavnem oosve- stoto prebivalstva. Temu naj 
tu  Stanovanjsko komunalno bi podjetja prilagodila tudi
podjetje predložilo nadrobnej- posojila, ki jih dajejo svojim 

ti j, k jer gojijo ribez. Ljudje §e jn celovitejše račune ter delavcem.
prim erjave med stroški indi- Znova so obravnavali tudi

Podoba letošnje jeseni: sa- Poiskali smo Jožeta Što.1 
dje visi raz veje, zanj pa sa sa na Studencu p ri Sevnici, so začeli z m anjšim i parcela 
kupci ne zmenijo; toda glej: ki je eden prvih na sevniš- mi, saj je skupna površina vidualne gradnje ali blokov- gibanje gospodarstva v ssvni 
za pridelek ribeza bi se ma- kem območju zasadil njivo nekako 9 ha. —  ■ “
lodane stepli. Ko ljudje, ki sadik, da bi ga povprašali, »Manjka nam znanja in iz

ne gradnje, je bilo kaj hitro  ški občini. To pot so dobili 
mogoče ugotoviti, da zasebne v roke tudi obširnejše poro-

jesti ne spiti. V nekaj ictih ne organizacije ZB na Stu- 
sem zato povečal nasad od dencu 
nekaj arov na skoraj dva hek-

kako on kot gojitelj ribeza kušenj. Doslej smo bili pre- hišice niso tako poceni m da čilo o stanju v Jugotanlnu,
ocenjuje sedanje stanje. puščeni sami sebi in svoje- komunalcem in urbanistom  ki je imel ob polletju pre-

»Lahko rečem, da daje r;- m u iskanju, zdaj pa je sev- povzročajo čez glavo skrbi, cejšnjo izgubo in malo upa- 
bez več dohodka kot /inska n i§ki kom binat zadolžil za ri- Ker v Sevnici že lep čas pri- n ja na poslovni uspeh v dru- 
trta; za m anjše km etije, ka- kez agronoma Slavka 'Špana, m anjkuje zazidalnih površin, gi polovici leta. Kot je  poka- 
kršne so tu  gori, je predvsem ki nam bo pomagal in sveto- je bilo na koncu razprave zala zadnja inform acija, se 
važno, da pomeni ribez de- val,« je končal Jože š to js , kme- predlagano, naj bi v prihod- je položaj delno izboljšal, ta- 
nar, saj ga ne m oreš ne po- tovalec in predsednik krajev- nje dajali prednost blokovni ko da se po m nenju vodstva

gradnji in gradnji vrstnih hi- kom binata izguba do kon- 
M .L. šic, ki omogočajo večjo go- ca ne bo povečala, pač pa

______________________ zmanjšala.
Gospodarske organizacije 

m orajo poravnati stare  dol
gove, so sklenili, ko so ob
ravnavali sklad za negospo
darske investicije. Med dolž
niki so posebej opozorili na 
brežiško Gozdno gospodarstvo, 
ki razen tega ne dostavlja po
ročil o poslovanju na območ
ju  sevniške občine. Zadnji čas 
gre kar dobro zbiranje de
narja  za šolstvo druge stop
nje, saj se je sevniška obči
na uvrstila med boljše plač
nike na območju, v katere
ga spada.

  ta rja . Čeravno ribez lahko pri-
zadene spom ladanska pozeba, 
da tucii v povprečju v naših 

I p p l  hribovskih razm erah več za- 
služka kot katerakoli druga 
km etijska rastlina. Letos sem 

I pridelal okoli 6.000 kg gruz- 
g P ^  $$■ Jngragl! dičja na hektar, trgovsko pod- 

■  je tje  Slovenija sadje pa mi 
m  ga je plačalo po 440 starih 

J P P g S  dinarjev kilogram, č e  je  do- 
|  bra letina, se naložba povr- 

iM iifflB iirareF ' ne že v prvem  rodnem  letu.
Spočetka sem bil osamljen, 

bi radi čimveč iztisnili iz ze- čeravno sem imel s sorto Ro 
mlje, to slišijo, nehote pom;- senthal zelo lep uspeh. Kot 
slijo, zakaj se tega ne bi lo- vmesni posevek sem posejal 
tili tudi sami. Toda kaj bo, pesno seme in imel tak pride- 
če pridelek pozebe, če pade lek, da je  bila ena 15-kilo- 
cena? Zato sprva poskusijo gram ska pesa, ki je  zrasla v 
na m anjših parcelah. nasadu, celo razstavljena v iz

ložbi v Sevnici, V teku let
---------------------------------------- . sem se prepričal, da ribes

dobro uspeva v vinogradniš
kih legah.«

Ko so ljudje to videli, so 
mu počasi začeli slediti. Zdaj 
je  na Studencu, Rovišču, Or- 

1 lah in H udobrezju že 17 kme-

Tc dni so končno le  popravili m ost čez M irno pri Bo- 
štanju , ki je  m oral precej dolgo čakati na ta trenutek. 
Ker so  m orali ta čas uporabniki voziti daleč naokrog  

so  popravila zelo veseli. (F oto: M. Legan)

Slaba napetost na B reg u
Na Bregu in v okoliških 

naseljih ljudje negodujejOf 
ker ima električni tok zelo 
slabo napetost. Radijske spre
jem nike je  komaj mogoče 
poslušati, na televizijskih 
zaslonih pa se pojavlja ob
roč, ki sliko potem ni. Pod
ročna, Elektro enota bo m0" 
rala pregledati transform ator 
in poiskati te r jo oo*

SliVNISKL VESTNIK



„Brez družbene pomoči 
ne pričakujmo uspehov”
Troje vprašanj Štefanu Potočniku, novemu uprav

niku delavske univerze v Trebnjem

Kaj nameravajo podreti, kaj pustiti
Narejen je osnutek zazidalnega načrta središča Trebnjega

U rbanističn i program  T rebnjega in  njegovega  
vplivnega obm očja je  b il narejen  in  sp rejet že  sp o 
m ladi. N a n jegovi podlagi bodo narejeni zazidalni 
načrti, k i b odo nadrobneje določali, k je  in  kakšne  
zgradbe je  treba  p ostav lja ti, da b o  n aselje  urbani
stičn o  urejeno. N a željo  upravnega organa je  
inž. arh. M arjan B ohinec že predložil zam isel o  za
zidavi sred išča  T rebnjega, pred  kratkim  pa jo  je  
obravnaval tudi sv e t za urbanizem , kom unalne in  
stanovanjsk e zadeve.

■  P rihaja sezona dela po
deželskih delavskih univerz. 
Kaj nam erava trebanjska DU 
organizirati v »šolskem le
tu« 1967-68?

■  Ker naša občana nim a 
nadrobneje raziskanih po
treb po izobraževanju, je  tu 
di naš program  trenutno le 
okviren. K er v vsakdanjem  
delu čutimo, da potrebuje
mo vsi od k raja  vse več do
datnega znanja, je ta  načrt 
precej obsežen. Vključuje 
strokovno izobraževanje, ka
mor spadajo: osnovna šola za 
odrasle, srednja ekonomska 
šola, šola za kmetovalce, raz
lični tečaji za priučitev, za 
tem družbenopolitično izo
braževanje, kam or spadajo 
šola za življenje, šola za s ta r
še, tečaji za učenje tu jih  je 
zikov in poljudna preda
vanja.

■  Od česa je  predvsem  od
visno, koliko načrta bo ures
ničenega?

■  Od zanim anja ljudi oz. 
vodstev delovnih organizacij, 
kar pomeni: od števila p ri
javi j encev. Za udeležbo na te 
čajih varstva p ri delu ali
krojnem  tečaju se ne bojimo 
za udeležbo, pa tudi stroške 
povrnejo udeleženci sami. 
Dobro gresta tudi večerna 
ekonomska šola in višja ka
drovska šola, težje pa bo z 
drugimi vrstam i izobraževa
l a .  K er je  izobraževanje tudi 
skupna naloga družbenopoli
tičnih organizacij, bomo v
kratkem  sklicali njihova vod- 
stva in d irek torje delovnih 
organizacij, da bi ugotovili
Potrebe prakse, vodilni usluž
benci pa bi hk rati sprejeli 
obveznosti, ko bo treba po- 
sl^ti ljudi na sem inarje ali v 
večerne šole. Poživili bomo 
tudi predavateljski akfciv in
si zagotovili kaj več denarja 
2a delo. D enarna pomoč 
družbeno-poliitičnih organi
zacij nam  je  b ila že obljub
ljena.

2e ob sprejem anju odloka 
0 zunanjem  videzu naselij 
80 odborniki opozarjali, da 
Ea bo potrebno dosledno uve
ljavljati. Od m aja sem je  in
f e k c ija  izdala pet ureditve
nih odločb, zaradi kršitve od- 
^k a  pa so bili tr ije  lastniki

krškifgan* V posto'peik °  pre'
Na oddelku za gospodarst

vo priznavajo, da odlok ni 
“ajel vseh prim erov, opozo- 
^  Pa so še na drugo plat. 
^rajevne skupnosti so se za- 
ele preveč zanašati na prisil-

. Kaj je mogoče narediti z 
^obro pripravljeno akcijo, so 
^  zbiranju pomoči za arab- 
r~° ljudstvo pokazale druž- 
^ o -p o litič n e  organizacije v 
^ebanjski občini. V razme- 
Oftia gospodarsko še slabo 
^ i t i  občini, k i im a dobrih

Vlagajte pri

dolenjski banki
IN HRANILNICI 

v Novem mestu 
pri njenih poslov- 

^  enotah v Krškem. 
e*liki In Trebnjeml

■  V občini živi polovica 
ljudi od km etijstva. Na km e
tijah  je  že ostalo več mladih 
ljudi. K aj nam eravate naredi
ti za nje?

■  Na mnogih zborovanjih 
po vaseh in  na zadnji seji 
občinske skupščine so ljudje 
zahtevali, da je  treb a  poskrbe
ti za strokovno izobraževa
nje kmetovalcev bolj, kot je 
bilo poskrbljeno doslej. V 
našem  program u imamo šo
lo za kmetovalce, s pomočjo 
katere bi si kmečki sinovi 
pridobili osnovno znanje 
km etijskih ved, predvsem  kaj 
več o živinoreji, poljedel
stvu, veterinarstvu in  ekono
miki. Tudi predavanja po va
seh bi še kako želeli organi
zirati. P ri tem bosta potreb
na pomoč zadruge in sodelo
vanje njihovih strokovnih de
lavcev. KZ Trebnje je že do
ločila nekaj denarja  v ta  na
men. M. L.

Pri nalivnih peresih in pa
tentnih  svinčnikih je  čedalje 
hu jša konkurenca, saj naši 
trgovci uvažajo veliko tovrst
nega blaga. V ečkrat to  v bo
ju  za čimvečjim zaslužkom 
počenjajo prav brezglavo. Te 
besede smo slišali v m ladem 
m irenskem  podjetju , ki se 
ukvarja z izdelavo nalivnih 
peres, patentnih svinčnikov in 
plastične embalaže.

D irektor F ranjo Bulc je  k 
tem u še pripom nil; »Trebaše 
je  znajti, iskati različne mož
nosti, delati vse, kar porab
niki kupujejo. Razen plastič
nih izdelkov, ki jih  že dalj 
časa delamo za em balažo v 
zdravilski industriji, smo se 
lotili tudi drugih stvari. De

ne ukrepe, prem alo pa so na
redile, da bi se ljudje sami 
odločili za olepševanje svo
jih  hiš in njihove okolice. 
Odločbe naj bi bile po mne
nju  trebanjskega oddelka za 
gospodarstvo le skrajna mož
nost za trm aste ljudi, ki se
bi in soseski v škodo noče
jo skrbeti za lepšo okolico 
svojih prebivališč. Da bi se 
dalo z več volje več naredi
ti, dokazuje tudi urejevanje 
novih odlagališč za sm eti, saj 
gre to veliko počasneje, kot 
bi bilo treba.

17.000 prebivalcev, je  bilo 
zbrano 3.325.743 starih  dinar
jev pomoči, in  kar je  še po
membnejše: 644 občanov se 
je  prijavilo, da bo darovalo 
kri, 372 pa je  to  obljubo že 
tudi uresničilo.

Velika večina občanov je 
pokazala razum evanje, saj so 
pomoč odklonili nekateri 
prem ožnejši posamezniki. Na 
področju Velike Loke, Čate
ža in Trebnjega so se malo 
zakasnili z akcijo in imeli 
zato tudi m anjše uspehe. Do 
sedaj so prispevali pomoč 
vsi delovni kolektivi v obči
ni, izjeme so samo: m irenska 
Tovarna šivalnih strojev. 
Gradbeno opekarsko podjet
je  in m okronoškl ob rat Iskre.

Kakšna je  osnovna arhitek 
tova zamisel? K  obstoječem u 
stan ju  prilagoditi arhitekturo 
današnjega časa, da bo Treb
n je postalo urbanistično u re 
jen kraj brez pravokotne za
zidave v ravnih gradbenih 
črtah. Tako načrtovanje se 
je v m anjših naseljih po sve
tu  že močno uveljavilo, saj 
ne zahteva veliko rušenja 
starejših  zgradb in je  zato 
tudi cenejše.

Na m estu stare trebanjske 
šole je, malo odm aknjeno od 
ceste, predvidena zgradba s 
turistično poslovalnico, klu
bom, trafiko in prodajalno 
časopisov. Tam, k jer je  se
daj Oparova gostilna, bodo 
parkirn i prostori; lokacija za

lamo različna učila za šole, 
embalažo za prehram beno in
dustrijo  in še kopico drobnih 
izdelkov, ki gredo v denar. 
Poglejte sam o tale praktičen 
brisalec za okensko steklo. 
Vsak avtom obilist si ga bo 
km alu lahko kupil.«

Kolektiv se dobro zaveda,

V trebanjski občini so tre 
nutno 403 občani člani Zveze 
komunistov, med njim i je 
105 žensk. Glede na zaposli
tev jih  zelo velika večina 
(305) dela v družbenem  sek
to rju  lastništva,19 pa v zaseb
nem. Od skupnega števila je 
88 delavcev, to pa ne pred 
stavlja njihovega celotnega 
deleža v sestavi prebivalstva.

Po izobrazbi ima 12 članov 
visoko šolo, višjo 21, sred
njo  91, nižjo 93, drugi pa ne
popolno šolo. Po starosti jih  
je 21 starih  do 25 let, 242 od 
26 do 40 let, 94 od 41 do 55

Pomanjkanje 
vode se ne sme 

ponoviti!
Koliko negodovanja je 

bil letos deležen stišk i 
vodovod, ki napaja Terne- 
niško dolino! Zaleglo ni 
nobeno protestiranje, ker 
vode enostavno ni bilo. 
Da bi za dlje časa ure
dili preskrbo z vodo, so 
že začeli p ripravljati na
črte za novo zajetje, ki 
Pa bo precej drago. Za
stopniki stiške vodne 
skupnosti so pred  nekaj 
dnevi obiskali Trebnje, 
da bi povedali zamisel, 
ki bi bila lahko uresni
čena že to  jesen. Pouda
rili so tudi, da je  treba 
povsod vgrajevati vodo
m ere, ki močno pripom o
rejo , da ljudje varčujejo 
z vodo. Ker bo novo za
je tje  precej drago, ver
je tno  sedanja cena vode 
(40 Sdin za kubik vode) 
ne bo pokrivala stroškov. 
Ljudje, ki so se letos 
prepričali, kaj pomeni 
voda, se nad m anjšo po- 
dražitvijo ne b i hudova
li, samo da bi stalno im e
li vodo, tudi v poletnih 
sušnih dneh.

novo gostišče pa je  že odo
brena nekako tam , k je r je 
zdaj gospodarska zgradba. 
Predvideno je, da bodo so
sednjo hišo, v kateri s ta  tra 
fika in prodajalna M ercator
ja, podrli in  nekoliko od ce
ste zgradili večjo zgradbo za 
trgovske potrebe in s stano
vanji v nadstropjih. V daljši 
prihodnosti bo tudi prostor, 
k je r s ta  zdaj pekarna in 
špringerjeva gostilna, zame
njal nov objekt za javne po
trebe.

Ob cesti od gostišča »Gr
made« pro ti železniški posta
ji je  na levi stran i predvi
den tržni prostor s stojnica
mi. že  na načrtu  se tržni 
prostor delno zajeda v seda-

kaj pomeni p ri izdelkih, ki 
jih  m orajo ljudje najprej spo
znati, dobra reklam a, čerav 
no je  podjetje še m ajhno, je 
pred kratkim  sodelovalo na 
letošnji jugoslovanski indu
strijsk i razstavi v Moskvi in 
kupci so se že začeli zanima
ti zanj. M. L.

let, 46 pa je  starejših  od 55 
let.

Podatki O naraščanju šte
vila članov v zadnjih letih 
kažejo, da malo nazaduje šte
vilo na novo sprejetih  članov 
Velik delež im a p ri tem  raz
m erom a najhno število na 
novo sprejetih  mladincev. 
Vzroke majhnega števila 
sprejete mladine, kar je zna
čilno tudi v drugih občinah, 
ta  čas raziskujejo republiška 
in občinska vodstva. Osnovne 
organizacije bodo m orale v 
prihodnje bolj skrbeti za ob
navljanje članstva v Zvezi ko
m unistov, m eni tudi treban j
ski občinski komite.

■  NOV PROSTOR ZA SHAJANJE.
V preurejeni nekdanji Pionirjevi 
baraki, ki jo je v začetku poletja 
kupilo stanovanjsko podjetje, so 
razen vrste novih garaž dobili 
streho tudi trije prostori Delavske 
univerze. Večji prostor je DU 
pripravljena oddajati za sestanke 
ali predavanja, saj takih prosto
rov v Trebnjem primanjkuje.
■  KDAJ SE LAHKO ZGLASITE 
PRI RK. Ker nekateri ljudje še 
vedno ne vedo, kdaj se lahko 
zglasijo na občinskem odboru 
Rdečega križa, odkar le-ta nima 
več stalne uslužbeneke, sporoča
mo, da je pisarna odprta ob tor
kih od 14. do 17. ure.
■  ,S TOMOSOM NA ARKTIKO«
V TREBNJEM? Služba za posre
dovanje prireditev pri republiš
kem svetu Zveze kultumo-prosvet- 
nih organizacij je te dni tudi v 
Trebnje poslala ponudbo, da bi 
Tof in Tom (novinar TT Tone

POPRAVEK
V zadnji številki DL bi 

moralo v sestavku »O cestah
IV. reda im črnih gradnjah« 
pravilno pisati, da bodo z 
ukrepanjem  pro ti črnim  grad
njam  počakali, dokler občin
ski predpisi ne bodo usklaje
ni z novim zakonom o u rba 
nističnem  planiranju, to  pa 
m ora b iti narejeno do konca 
letošnjega leta. Prosim o opra
vičila; napaka je  nastala za
radi naglice p ri poročanju.

njo Zupančičevo hišo; u re
jen bo v treh  terasah, na 
njem  pa bo prostora  za oko
li 70 prodajalcev. Avtobusna 
postaja, ki je  bila sprva 
predvidena na tem  m estu, bo 
po novem pred  cerkvijo, av
tobusi bodo krožno vozili 
okrog cerkve in  se tako izog
nili težkemu obračanju. Na 
prostoru  za M ercatorjevo b la
govnico in  stavbo, v kateri je 
postaja malice, je  predvidena 
gradnja dvojčkov, na m estu 
Novakove brivnice pa je  v 
daljši prihodnosti predviden 
stolpič. Pozidan bo tudi p ro 
stor, k je r so bile nekdaj de
lavnice Kemoopreme, na se
danjem  odbojkarskem  igri
šču pa bodo urejeni parkirn i 
prostori. Za rušenje je  dolo
čena tudi hiša, ki sto ji za 
stavbo občinske uprave. Na 
zadnji seji sveta za urban i
zem, komunalne in stano
vanjske zadeve se člani niso 
strin jali s predlogom, da bi 
del sedanjega parka zavzela 
bodoča zgradba družbenih o r
ganizacij.

Preden bodo sprejem ali 
predlog o zazidavi celotnega 
naselja, bo osnutek javno ra- 
zobešen, tako da bodo ljudje 
lahko povedali svoje pripom 
be in  pomisleke.

M. L.

NOVICE IZ 
MOKRONOGA

■  NOVA PRODAJALNA KRUHA.
Mokronoški pek Franc Lavrinšek 
je ta teden odprl v ‘ hiži Marije 
Setina novo prodajalno kruha. V 
dosedanji prodajalni ni imel po
sebnega prostora za hlajenje kru
ha, na kar ga je sandtarria inšpek
cija večkrat opomnila. Staro pro
dajalno bo uporcbil za hladilnico, 
prodajal pa bo v novem prostoru.

■  KAZE, DA SE JE KOSI PRE
MISLIL. 2e pred več meseci je 
Franc Kosi iz Vižmarij zaprosil 
občinsko upravo, da bi smel v Mo
kronogu odpreti obrtno delavnico 
in prebivalcem delal vodovodne in 
inštalaterske usluge. Vendar pro
storov ni preuredil tako, kot je 
bilo dogovorjeno, ker pa se niti 
ni udeležil komisijskega pregleda, 
kaže, da se je premislil.

■  ŠOLSKE SANITARIJE BREZ 
VODE. Čeprav ima Mokronog že 
precej časa vodovod, so šolske sa
nitarije ostale take, kot so bile 
nekdaj. Odveč je posebej govoriti 
o smradu, ki ga širijo stranišča 
brez izplakovanja, zato učenci in 
učitelji močno želijo, da bi se kje 
dofoilo še toliko denarja, da bi šo
la dobila primerne sanitarije.

■  PREUREJEVANJE TELO
VADNICE V SOKOLSKEM DOMU.
V kratkem bodo začeli preurejati 
nekdanji sokolski dom, ki je v 
notranjosti že toliko dotrajal, da 
učenci že od lanske zime ne mo
rejo več v njem telovaditi. Adap
tacija bo stala nekako šest milijo
nov Sdin. šola bo s tem pridobila 
telovadnico, delavnico za tehnični 
pouk, temnico za izdelovanje slik, 
garderobo in sanitarije.

Fornezzi in inž. Pleterski) v bese
di in sliki prikazala popotovanje 
v Grenlandijo. Ker so mnogi bral
ci spremljali njune dogodivščine 
in neprilike že v dnevnem in te
denskem tisku, bi jih filmski pri
kaz nedvomno pritegnil. Vpraša
nje pa je, če bo DU zmogla pred
lagano ceno za enkratno preda
vanje.
■  KONČNO NOVO SMETIŠČE.
V kratkem bodo delavci grosupelj
skega gradbenega podjetja z zem
ljo prekrili staro smetišče pod 
trebanjskim gradom, ki je bilo 
že dolgo časa pravi kamen spo
tike. Ker je zdaj lastninsko vpra
šanje zemlje, kjer naj bi bilo no
vo smetišče, že urejeno, bodo ko
munalci že začeli voziti odpadke 
na Cviblje.
■  DO KOD DOMAČE 2IVALI? 
Te dni bo posebna komisija tudi 
v Trebnjem določila natančno 
mejo središča kraja, kjer ni do
voljeno rediti domačih živali; 
pse in mačke pa bo dovoljeno 
imeti le, če bo to dopuščal hišni 
red. Določitev meje ima namen 
varovati središče kraja, kjer se 
v parku še vedno pasejo kokoši, 
okrog gospodarskih poslopij pa 
so neurejena gnojišča; omogočila 
pa bo tudi doslednejše izvajanje 
odloka o zunanji podobi naselij.

Le 50 jih manjka
Občinski odbor Bdečega k ri

ža je  letos lahko zelo zado
voljen z odzivom krvodajal
cev. Do izpolnitve letnega 
načrta, ki je  predvideval 770 
krvodajalcev, m anjka le še 
50 darovalcev krvi. Razen te 
ga je  372 občanov prispeva
lo k ri kot pomoč arabskem u 
ljudstvu; vse skupaj je  v ob
čini dalo k ri malone tisoč lju 
di. K velikemu številu je  
močno pomagal tudi KPD 
Dob.

Pred kratkim  je občinski 
odbor povabil krvodajalce, ki 
imajo zlate in  srebrne znač
ke, in se jim  za izredno člo
vekoljubno dejanje najtople
je zahvalil. Srečanje se je 
prijetno končalo z zakusko 
v gostišču Grmada.

Kje dobiti prostor 
za razstavo

Komisija za zgodovinsko de
javnost p ri ZB je p rejšn ji te
den razpravljala o tem , kje 
bi v Trebnjem  uredili stalno 
spominsko razsstavo Gubčeve 
brigade, ki im a v občini do
movinsko pravico. Ob tej p ri
ložnosti je  odklonila pred 
log, da bi v ta  nam en pora
bili čakalnico p red  prosvet
no dvorano, k je r so tudi 
predstave kina. H krati je  
predlagala, naj bi razstavo 
uredili v sedanji sejni sobi 
v domu družbenih organiza
cij. Vodstvo SZDL pa je  na
slednji dan predlog odkloni
lo, ker prostor nujno potre
bujejo krajevne organizacije, 
večkrat pa tudi občihske. Po
iskati bo treba drugo mož
nost, mogoče bd celo uredili 
potujočo razstavo, ki bi ob 
različnih priložnostih obisko
vala kraje po občini, p rosto r 
za hram bo pa bi bilo m no
go lažje najti.

MERCATORJEV bife 
v Šentlovrencu

Gradišče, poslovna enota 
trgovskega podje tja  M erca
to r, nam erava v sodelovanj« 
s KZ Trebnje in  destilacijo 
DANA odpreti v nekdanji 
m lekarni zadružnega dom a v 
šentlovrencu gostinski lokal.
V tem  kraju  je  ena zasebna 
gostilna, vendar je  im ela in 
špekcija že večkrat pom isle
ke o izpolnjevanju san itarn ih  
zahtev v tem  gostišču.

Vselitev okoli 
novega leta

Prejšnji teden so se na 
željo trebanjskega stanovanj
skega podjetja sestali zastop
niki nekaterih  dom ačih de
lovnih organizacij, d a  b i 
skupno ugotovili, kdo b i še 
lahko kupil stanovanje v ne
dograjenem  14-stanovanjskem 
bloku v Trebnjem . Doseženih 
je  bilo več sporazumov, tako 
da sta  tak ra t ostali le še dve 
m anjši stanovanji brez kup 
cev. P ri stanovanjskem  pod
je tju  menijo, da  bodo kupce 
še našli in  da bo novomeško 
gradbeno podjetje Pionir lah
ko še letos dokončalo blok, 
ki je že poldrugo leto nare
jen  le do tre tje  faze.

Seja konference 
SZDL -  19. oktobra

Kot so 22. septem bra skle
nili člani izvršnega odbora in  
predsedstva občinske konfe
rence SZDL v Trebnjem , bo 
druga seja občinske konfe
rence v četrtek, 19. oktobra, 
ob 14. u ri popoldne. Kot je  
bilo že objavljeno, bo seja po
svečena krajevnim  skupno
stim , zato bodo nanjo vablje
ni vsi predsedniki KS. Im e
novana je  bila tud i posebna 
komisija, ki bo pripravila po
ročilo o delu in  nalogah k ra 
jevnih skupnosti.

Odločbe ne rešujejo vsega
Krajevne skupnosti se le preveč zanašajo na 
Prisilno izvajanje odloka o zunanji podobi naselij 

■— Dejavnost turističnih društev je otežena

Upa pomoč arabskemu ljudstvu

Plastiko delajo celo v treh izmenah
Mirenska EMI je sodelovala na jugoslovanski industrijski razstavi v Moskvi

Kar ugodna struktura članstva
Premajhen je delež delavcev, zlasti pa mladine

TR E B A N JS K E  IVERI



Vedno več gradenj 
na podeželju

Letos je bilo v kočevski 
občini izdanih 68 dovoljenj 
za gradnjo zasebnih hiš, lani 
pa vse leto 51. V tej številki 
niso všteta dovoljenja za hi
še v zadružni gradnji in  se
veda tudi družbene gradnje 
ne. Zanimivo je, da se vedno 
več graditeljev odloča za 
geadnjo hiš na podeželju. Ta
ko je bilo vse lansko leto iz
danih za gradnjo izven me
sta Je 16 gradbenih dovoljenj, 
do septembra letos pa že 31.

Letos je bilo izdanih tudi 
66 gradbenih dovoljenj za 
gradnjo garaž (lani 22), od te
ga kar 63 za gradnjo v me
stu.

Oproščeni plačeva
nja obresti

Obresti od poslovnega skla
da ne plačujejo v kočevski 
občini gostinske gospodarske 
asganizacije, gospodarske or
ganizacije storitvenih obrti in 
»Komunala«, Vodna skupnost 
Kočevje—Ribnica, obrat »Ži
to« v Kočevju in vsa stano
vanjska podjetja. Odlok o 
tem  je sprejela občin- 
i£ta skupščina na zadnji se
ji, velja pa od 1. Januarja le
tos.

Kočevski 
Monte Carlo

Kočevski hazarderji so 
te  iz kavarne preselili v 
b ile  p r i kegljišču, k je r 
fEfaajno igrajo poker. 
Pravijo, da tu  mesija la
stn ika tud i po 50.000, 
100.000 in  več Sdin na  
đan. č e  se pojavi milič- 
odfc, začno seveda z ne- 
dolžnejšimi igricam i.

Pravijo, da tu igrajo ko
čevski inbeligantje oziro
ma tisti, ki dobro zasluži
jo  in njihove družine niso 
prizadete, saj imajo v 
službah tudi žene. Le en 
hazarder Je »mala ribica«, 
nfana žene v službi ki žal 
prav on običajno — zgub- 
0 a.

Volitve in imenovanja
Na zadnji seji občinske 

skupščine Kočevje je bil po
novno imenovan za predsod
ka občinskega sodišča Julij 
Plut, za sodnika tega sodišča 
pa tudi ponovno Ivan žužek. 
Izvoljenih je bilo tudi 50 sod- 
nfeov-pofrotnikov iz kočevske 
in  30 iz ribniške občine.

V komisijo za raepis de
lovnega mesta direktorja Po
sebne osnovne šole so bili 
Imenovani: Anton Searoer, Na
da Kočevar in Stane Leto
nja.

Razrešen je bil dolžnosti 
veterinarskega inšpektorja 
Peter Cirman, ki Je imenova
nje odklonil.

Kočevski invalidi 
na tekmovanju 

v Zagorju
Nedavno so keglja« klube In

valid iz Zagorja ob Savi priredili 
tekmovanje v borbenih Igrah. Tek
movanje so organizirali za pro- 
slavo 10-letnice obstoja svojega 
kluba. Na tekmovanje so povabili 
invalide iz Kočevja, Ljubljane, 
Domžal, Hrastnika in Maribora. 
Vsem nastopajočim ekipam ao Za
gorjani podelili spominsko plaketo, 
zmagovalna ekipa pa Je prejela 
te  posebno darilo.

Prvo mesto Je dosegla ekipa Za
gorja, ki Je podrla 381 kegljev, 
drugi Je bil Maribor s 382 keglji, 
tretjo Domžale s 349 keglji, četrto 
Kočevje s 319, peto Ljubljana ■  
308 ln Šesto Hrastnik ■  351 keg
lji. Tekmovalci iz Zagorja so se 
odpovedali spominski nagradi in 
so Jo prepustili tekmovalcem ti 
Maribora, ki so dosegli drugo me
sto. Peter Sobar

« i  i  v

...........   jsga

N ova kočevsk a osem letk a  je  p onos občanov, sa j jo  grade v  glavnem  s svojim i 
prispevk i in  prispevk i delovn ih  organizacij. T rakt A in  B  sta  že dograjena in  ju  

šo la  uporablja, trakt C pa je  tu d i že pod  streh o. (F oto: P rim c)

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE KOČEVJE

P R O G R A M
PRIREDITEV ZA PRAZNIK OBČINE KOČEVJE
25. do 30. septem bra:

S ind ikalne šp ortne igre
29. sep tem b ra ob 15. uri:

P ion irske športne igre na stadionu
30. sep tem bra ob 19. uri:

O tvoritev likovn e razstave v  L ikovnem  salonu  
v K očevju

1. ok tob ra ob  10. uri:
K oncert godbe na p ihala pred spom enikom  
na Trgu 3. oktobra

1. oktobra ob  11. uri:
O tvoritev fila te lističn e  razstave v  D om u te 
le sn e  kulture v  K očevju

2. ok tobra ob  19. uri:
D ram a »Hlapci« v  D om u Jožeta Seška, 
K očevje

3. ok tob ra ob  10. uri:
S lavn ostn a  seja  ob čin sk e sku p ščin e K o č e v je

Najuspešnejša sta gradbeništvo in obrt
Ob polletju so bili doseženi slabši gospodarski rezultati, kot je bilo pred
videno -  Revalorizacija osnovnih sredstev je močno vplivala na povečanje 
stroškov -  Je bila polletna bilanca ITAS napačna? Posebni organ naj bi 

prenašal dobre izkušnje iz podjetja v podjetje

Na zadnji seji občinske 
skupščine Kočevje, ki je bila 
v četrtek, 21. septembra, so 
odborniki najdalj razpravlja
li o rezultatih poslovanja go
spodarskih organizacij v pr
vem polletju.

Iz poročila je bilo razvid
no, da je bil letos (primer
jamo z istim  obdobjem lani) 
dosežen v občini za 6,6 od
stotka večji celotna dohodek, 
za 13,7 odstotka večji stroš
ki, za 4,9 odstotka manjši ne- 
toprodukt, za 5,3 odstotka 
manjši dohodek, za 3,4 od
stotka večji osebni dohodki, 
za 11,6 odstotka več za sta
novanjsko izgradnjo in za
25.5 odstotka manjši ostanek 
dohodka medtem ko se je 
število zaposlenih zvečalo za
1.5 odstotka. Rezultati so ne
koliko slabši, kot bi morali 
biti po planu.

V poročilu je bilo poseb
no poudarjeno, da so se stro
ški povečali predvsem zaradi 
večjih izdatkov za storitve 
(39 odstotkov), večjih izdat
kov za material (13 odstot
kov) in višje amortizacije 
(51,3 odstotka), ki je posledi
ca revalorizacije osnovnih 
sredstev. Vzporedno z reva
lorizacijo pa so seveda pora- 
stle še obresti od poslovnega 
sklada in zavarovanje osnov
nih sredstev.

Med šestimi pomembnejši
mi gospodarskimi panogami 
sta bili najuspešnejši grad-

ni dosegli tudi boljše rezul
tate od republiškega pov
prečja.

Vendar so bili tudi v in
dustriji doseženi občutno 
bOljši rezultati, kot so bili 
prikazani v poročilu. Odbor
nik Janez Hering je namreč v 
razpravi dejal, da vse kaže, 
da polletni podatki za ITAS, 
ki je ustvaril v skupini in
dustrije naj večji celotni do
hodek, niso točni. Polletno 
bilanco v tem podjetju so 
namreč izdelali v odsotnosti 
vodje gocspodarsko-računske- 
ga sektorja (orožne vaje). Ko 
se je vrnil, so naredili ponov
no bilanco, tokrat za sedem  
mesecev, ki je pokazala kar 
za tn  četrtine večji čisti do
hodek kot polletna bilanca. 
Malo pa je verjetno, da bi pri 
ITAS v mesecu dni ustvarili 
enak čisti dohodek kot prej 
v štirih mesecih in pol.

Na seji je bilo sprejetih 
več priporočil delavnim or
ganizacijam, in sicer, naj 
znižujejo poslovne stroške, 
zmanjšujejo zaloge in s tem  
sproste svoja obratna sred

stva, naj izboljšajo kakovost 
izdelkov in storitev ter kva

lifikacijski sestav zaposlenih 
in naj med seboj čim tesne
je sodelujejo (tudi s podjet
ji izven občine). Predlagano 
je bilo še, naj bi ustanovili 
poseben organ, ki bi prouče
val dobre izkušnje nekaterih 
gospodarskih organizacij in 
jih prenašal na druge gospo
darske organizacije.

Vprašanja, odgovorit 
predlogi

Na zadnji seji občinske 
skupščine odborniki niso sa
stavili nobenega posebnega 
vprašanja. Le odbornik 
ne Letonja je predlagal, 
bi na eni prihodnjih sej ob
ravnavali zaposlovanje v o®" 
čini. Po njegovem predloga 
naj bi posebno podrobno o 
ravnavali zaposlovanje 1*“*' 
dih in bivših borcev.

S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE V KOČEVJU

Poslušati tudi razum, ne le srce!
Gozdarji so tudi na seji skupščine zahtevali, naj se kmetijstvo in 9°z|ja[* 

stvo pri KGP ločita -  Hitra in površna odločitev bi bila za precejšnji del 
članov kolektiva lahko usodna

Položaj, ki je nastal v ko
lektivu Kmetijskega gozdar
skega posestva zaradi zahte
ve gozdarjev po odcepitvi, je 
zelo napet. Prav zato je o 
stanju v KGP na zadnji seji 
razpravljala tudi občinska 
skupščina.

Razprava je bila zelo ži
vahna. Zastopniki gozdarjev 
so zahtevali, naj njihov pre
dlog podpre tudi občinska 
skupščina. Zahtevo po osa
mosvojitvi oziroma odcepitvi 
so utemeljevali s tem, da sta 
samo še na Kočevskem zdru
žena kmetijstvo in gozdar

stvo v eni delovni organiza
ciji.

Trdili so, da gozdarstvo 
krij® izgubo kmetijstva in bo 
zato tudi samo zašlo v teža
ve. Opozorili so, da gozd 
zdaj v glavnem le izkoriščajo 
(sekajo>, premalo pa vanj 
vlagajo (nega, vzgoja in ob
nova gozdov, gozdne ceste 
itd.) Razen tega so menili, da 
imajo gozdarski strokovnja
ki zaradi vsega tega tudi pre
nizke osebne dohodke v pri
merjavi s strokovnjaki, ki de
lajo v drugih gozdnih gospo
darstvih.

Upoštevajmo mladino in množičnost!
V torek, 12. septembra, je 

bila v Kočevju seja občin
ske zveze za telesno kulturo, 
na kateri naj bi dokončno

beništvo in obrt, ki sta edi- razdelili denar društvom in

DROBNE IZ KOČEVJA
■  GRADNJA TRETJEGA TRAK

TA osnovne dole kar dobro napre
duje. Delavci so že zadeli ometava- 
tl stene in kaže, da bo Sola do
grajena do predvidenega roka. 2e 
sedaj pa bi bilo treba misliti na 
električno razsvetljavo bližnje oko
lice. Res je, da bo to narejeno 
takrat, ko bo Sola dograjena, to
da nujno bi bilo urediti nekaj za
časnega, ker bo v pozni jeseni in 
pozimi spet vse v temi.

■  V ZADNJEM ČASU JE VELI
KO pomanjkanje drobiža. Stari 
stodlnarskl bankovci ao te  tako 
izrabljeni, da bi bilo prav, če bi 
jih čimprej zamenjali novi dinar- 
skl kovanci.

■  GLASBENA SOLA se Je prese
lila v stavbo na Ljubljanski cesti. 
Odslej bo tu zelo živahno in vese
lo. Kaj vse je te bilo v tej hiši! 
V prejšnjem stoletju Je bila bol
nica, kasneje komanda avstrijske 
žandarmerije za okrajno glavarstvo 
v Kočevju, po letu 1918 pa sedei 
jugoslovanske žandarmerije za ko
čevski srez. Tudi okupatorji vseh 
barv ao imeli tam del svoje poli
cije. Po osvcixxlitvi Je bila v hiši 
ljudska milica za okraj Kočevje, 
zdaj pa je v njej dobila streho gla
sbena Soda. Prepričani smo, da bo 
v prihodnje prišlo iz tal hiše kaj 
bolj koristnega, kot J« prihajalo 
dooloj, čeprav prostori ne ustre
zajo povsem pouku glasbe.

■N A  HOTELU PUGLED dolajo

novo fasado, ki naj bi bila ureje
na do občinskega praznika. V me
stu je še več gradenj, ki naj bi bi
le urejene do tega dne, vendar Je 
slabo vreme preprečilo, da bi delo 
hitreje napredovalo.

■  ZADNJA LETA JE OPAZITI, 
da je vse manj ptic pevk. Sodob
no uničevanje drevesnega mrčesa 
je tudi med pticami opravilo svo- 
le. živalce Imajo čedalje manj 
hrane, atrupl pa škodujejo tudi 
pticam samim. Posebno so priza
dete siničke. 2e Jo čas, da pripra
vimo za zimo krmilnice in Jih po
stavimo povsod tam, kamor bodo 
ptice lahko varno hodile po hra
no. Skrb za pernate krilatce je 
humano delo in bi prenekatere pi
onirje in mladince lahko v pustih 
jesenskih in mrzlih zimskih dneh 
odvrnila od dolgočasja. Zakaj ne 
bi med njimi organizirali tekmo
vanja, kdo bo imel lepšo ln bolje 
oskrbovano krmilnico?

■  LJUDJE LAHKO VSAK DAN 
vidijo tovorni avtomcf>il, na kate
rega pred raznimi trgovinami na
kladajo zaboje, vreče in drugo ro
bo. Na ponjavi ima napis Želez
niško dostavni promet. Avtomobil 
Je last železniškega podjetja, z nje
govo pomočjo dostavlja železnica 
kosovne pošiljke prav do vrat od
jemalcev. Zanimivo je, da so ie  
lezničarjl poleg svoje dejavnosti 
uvedli tudi avtomcfjilski prevoz.

■V  POCASTITKV občinskega 
praznika bodo imoli kočevski pla
ninci zbor in članski sestanek pri 
društveni koči pri Jelenovem stu
dencu za Mestnim vrhom. Zbor bo 
v nedeljo, 1. oktobra dopoldne, za
tem pa bo planinska zabava, na 
katero vabijo planinci tudi drge 
ljubitelje narave. To bo tudi zak
ljuček letošnje aelo živahno planin
ske sezone.

klubom po ponovnem zmanj
šanju dotacije. Prvotna po
moč občinskega proračuna je 
bila zmanjšana za poldrugi 
milijon S din, tako da bo le
tos na voljo le 8 J.70.000 S din. 
Na seji so določili, da bo šlo 
56 odst. denarja za dom te
lesne kulture in vzdrževanje 
športnih objektov, 44 odst. 
pa za financiranje izdatkov 
klubov in društev.

Dodeljeni denar ne bo niti 
do polovice zadostoval za 
vzdrževanje doma in šport
nih naprav. Razliko bo treba 
pokriti z lastnimi dohodki. 
Težava je nastopila predvsem 
zato, ker je občinska skup
ščina sklenila, da bo za le
tos telesna kultura dobila to
liko denarja kot lani. Ob teh 
zagotovilih je bilo na objek
tih izvršenih več popravil, iz
datki pa so bili planirani po 
višini zagotovljene dotacije. 
Nastale so precejšnje razlike, 
izhod pa bo morala poiskati 
uprava doma sama.

Tudi društva in klubi bodo 
težko shajali z dodeljenim de
narjem. Člani odbora občin
ske zveze so menili, naj zve
za ponovno naredi ključ de
litve in pri tem upošteva de
nar, ki so ga klubi in dru
štva že prejeli.

Za razdelitev preostale vso
te bo osnova predvsem delo 
in uspeh društva ali kluba v 
letošnjem letu. Minilo je že 
skoraj tri četrt leta in kma
lu bo mogoče natančeje ugo

toviti, kakšno je delo in ko
liko je porabljenega denar
ja. Pri tem bo treba upošte
vati še delo z mladino in 
množičnost telesnokultume 
dejavnosti. Konec koncev bo 
treba razčistiti, da potrebu
je društvo z 12 panogami, z 
osnovno vadbo in več mla
dinskimi oddelki več kakor 
društva, ki gojijo samo eno 
panogo. To bi morali člani 
občinske zveze za telesno kul
turo bolj upoštevati in ne za
stopati samo panog, v kate
rih sami sodelujejo. Občin
ska zveza za telesno kulturo 
je usmerjevalec vsega dogaja
nja na področju telesne vzgo
je in mora zato dosledno uve
ljavljati svoje poslanstvo.

A. ARKO

Z druge strani pa je b 
slišati mnenja, da pof111 
zahteva gozdarjev raabijanJ 
podjetja in da je v<\.
jetno, da bd po ločitvi v % 
zdove več vlagali. Tudi 
ba v kmetijstvu je bila v 
dnjih petih letih malen* 
stna, zadnji dve leti P® J 
sploh nd bilo.

Izraženo je bilo rta}esn>̂e'
da so delavci-proletarci, S 
zdarji in kmetijed p r ija te lji, 
da so se zamisli o JoeJJ1 
porodile v drugih  % -.e
Vendar je prevladalo nonenj « 
da je treba pred đakon*? 
odločitvijo temeljito Pre 
ti položaj kmetijstva m b 
zdarstva ter njun bodoči

Enostranske in 
odločitve bi bile zelo z 
ljive, saj posestvo upi-̂  J g 
osnovnima sredstvi ^  
vrednosti. Razen tegp 
zaradi prenagljenih . fl 
v kolektivu, ki zaposlUJj! 
odstotkov vseh zaposle^ 
občini, lahko zgodilo, 
se naenkrat znašlo n®
50,100 ali celo več lju®- ^

Enotnost v kolektivu J  ^  
zaradi sedanjih raspra ^  
okrnjena, čeprav J®
KGP doslej slovelo 
najbolj enotnih kol ^  
Vendar bo imela ra^P ^  
di dobro stran, « •  JJJ, j* 
zdaj v kolektivu m«*«™  
treje uredilo. sflfl10'

Preden pa "
upravni organi KGt' 
kakršno koli o d lo č i^  
rajo poslušati razum, 
srce.

ne
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Pridite in poberite!
S temi besedam i bi m orah 

letos vabiti naši sad jarji, ko 
je toliko sadja, da leži nepo- 
brano pod drevjem , k je r 
gnije in se uničuje. Mnogi 
kmetovalci bi bili zadovoljni, 
če bi jim  ga p rija te lji ali 
znanci pobrali za m ajhne de
narje, nekateri pa se lastn i
štva tako nespam etno okle
pajo in ra je  pustijo , da sadje 
Propada, kot da bi privo-

Cene v Ribnici
Pretekli ponedeljek so ve

ljale v trgovini s sadjem  in 
zelenjavo naslednje m alopro
dajne cene: k rom pir 0,90 N 
din, sveže zelje 1,10 Ndin, ki
slo zelje 2 Ndin, fižol v zrnju 
2.80 Ndin, čebula 1,70 Ndin, 
solata 2,20 Ndin, paradižnik 
2,10 Ndin, paprika 1,60 Ndin, 
jabolka 2,10 Ndin, hruške 
2,30 Ndin, pom aranče 5,50 N 
“ n, m andarine 7,50 Ndin, li- 
•J^one 5,40 Ndin, banane 6

din, grozdje 3,20 Ndin, sli- 
v® 1,60 Ndin, breskve 3 Ndin, 
ubenice 1 Ndin — vse za 1 
^nogram. Jajca so bila 
u-45 do 0,60 Ndin.

Zginil je moped
Mirku M erharju  iz Dolenje 

vasi 20 je  ob 2 . u ri izginil iz- 
Pred gostilne v Prigorici mo- 
P®d s čelado, ki jo  je  pustil 
Ĵ a njem. V gostilno je  stopil 
e Po cigarete, ko se je  vrnil, 
^ z ila  ni bilo več. Miličniki 
Poizvedujejo za storilcem .

Vagonov ni 
pravočasno
Ko je  km etijska zadru- 

6a Ribnica zadnjič od- 
Prem ljala živino v Itali- 
'l,0* je  naročila za tisti 
dan p ri železnici^ 5 T*ago- 

dobila pa je  le dva. 
•2 ivino za nakladanje 

s°  pripelja ii iz več kilo
metrov oddaljenih hlevov, 
R u b ili za to  precej ča
sa, razen tega je  živina 
tudi kalirala.

Podobnih  prim erov  je  
Prav gotovo  še  nekaj.

p ri že lezn ic i p rav ijo , da  
Pride do ta k ih  zapletlja- 
J6v> ker m anjk a  special- 
nih vagonov, k er vlaki 
zaradi p reob rem en itve  ne  
m orejo p rip elja ti vagonov  
itd.

Zanim ivo p a  je , da so  
Predstavniki Ž elezn išk ega  
Podjetja L jubljana ute- 
^ I je v a J i uk in itev  k o čev 
ske že lezn ice  s  tem , da  
■J® na njej p rem alo  p ro 
m eta. č e  že lezn ica  ne bo 
naročnikom  p ravočasno  
Priskrbela vagonov, bo  
verjetno im ela  še  m anj

k r i v d ^ ’ ^  P°

ščili blagoslov narave svoje
mu bližnjemu. Že 30 let ni bi
lo take sadne letine, tako da 
zdaj prim anjkuje posode, de
lovnih rok, prostorov, m arsi
kje pa tudi izkušenj, kako 
pospraviti obilen pridelek. Do
ber odkup bi veliko pripo
mogel k odpravljanju teh ne- 
prilik, vendar sadja takrat, 
ko ga je  preveč, nihče ne od
kupuje. Privoščite sadove tu 
di svojem u bližnjemu, zato 
jih  povabite k obiranju, če
sar bi bili posebno veseli 
znanci in p rija te lji iz mest. 
če  ne bomo nevoščljivi, bo
mo vsi dosti imeli, pravi lep 
slovenski pogovor.

V. P.

S SEJE SVETA ZA KOMUNALNE ZADEVE

Je progresivna lestvica pravilna?
KGP zahteva, naj plačajo kmetje prispevke za les, ki ga je podrl vihar že 
leta 1965, po progresivni lestvici — Kmetje pa trdijo, da to ni pravično, 
saj jim je vihar napravil precej škode, zdaj pa naj plačajo za to še višje

prispevke

N a zadnji seji občinske 
skupščine Ribnica 25. sep
tem bra je  bila najbolj živah
na razprava o plačilu prispev
k a  za les, k i ga je  vihar po
dri že 1965. leta.

K m etijsko gozdarsko pose
stvo Kočevje, ki gospodari 
tudi z gozdovi v ribniški ob
čini, zahteva, naj plačajo

lastniki podrtega lesa p ri
spevke za gozdni sklad po 
progresivni lestvici. Ta za
hteva velja za tiste  zasebne 
posestnike, ki so les prodali 
mimo KGP in INLES. Ostali 
pa naj bi bili deležni neka
terih  olajšav. Svojo zahtevo 
so utem eljili predstavniki 
KGP s tem , da je  sodna pra-

Letos smo imeli trikrat več nočnin

po

Nočnine domačih gostov za trikrat porastle -  Največ turistov prenočuje 
na Travni gori -  Vedno več zasebnih turističnih sob, kjer pa nočnin uradno

še ne evidentirajo

V ribniški občini so v p r
vih sedm ih mesecih zabeleži
li približno tr ik ra t več tu 
rističnih nočnin kot v istem 
obdobju lani. Tako so tu ri
sti prenočevali kar 3709-krat, 
medtem  ko so lani le 1266- 
krat. Lani in  letos je  bila za
beležena velika večina noč
nin dom ačih gostov: letos
3661, lani 1061. Lani so tu ji 
gostje prenočevali 205-krat, 
letos pa celo le 48-krat.

Vendar v teh podatkih niso 
vštete vse turistične nočnine. 
Gostje nam reč vedno pogo
steje prenočujejo p ri zasebni
kih, teh nočnin pa doslej ni
so evidentirah.

Največje število nočnin je

zabeležil Dom na Travni gori, 
ki ga predvsem  pozimi obi
šče precej gostov, že  nekaj 
zim so stalni gostje doma 
učenci ljub ljanskih šol, za ka
tere organizirajo šolska vod
stva na Travni gori šolo v na 
ravi. V tej šoli se uči m ladi
na predvsem  sm učati. Sode
lovanje m ed upravo dom a in 
ljubljanskim i šolami se iz le
ta  v leto izboljšuje, kar tudi 
vpliva na  tu rističn i prom et.

V Ribnici im ajo razen 15 le
žišč v gostinskem  podjetju  še 
30 ležišč v zasebnih tu ristič 
nih sobah. V prihodnjem  letu 
pa se bo število ležišč, ki jih  
bodo zasebniki oddajali tu ri
stom  povečalo previdom a na

50. Okoli 30 občanov, ki gra
de hiše, je nam reč najelo tu 
ristične kredite in s tem p ri
stalo, da bodo uredili tudi 
sobe za turiste. Okoli 20 teh 
hiš bo dograjenih že v p ri
hodnjem  letu in  tako bo Rib
nica pridobila precej novih 
in lepih prenočišč.

Omenili smo že, da nočnine 
turistov p ri zasebnikih v sta 
tističnih podatkih turističnih 
nočnin niso vštete. P ri tu 
rističnem  društvu v Ribnici 
pa smo zvedeli, da bodo sku
šali ukreniti vse, da bo sta ti
stika zajela tudi te nočnine 
in tako prikazala dejansko 
sliko turističnega prom eta v 
občini.

Gostinstvo je na dobri poti
Zasebni gostinci se kar ko

sajo, kdo bo imel lepšo in 
privlačnejšo gostilno. Ljudje 
potujejo po drugih deželah, 
tam vidijo m arsikaj novega 
in radi posnem ajo. Vidijo tu 
di, da so tam  zasebna gosti
šča zelo vabljiva in  da je  v 
njih mogoče dobiti mnogo več 
kot smo pri nas navajeni.

Ko se je sprostila zasebna 
spodbuda, so m arsikje nasta
le nove gostilne, stare pa so 
se povečale in izboljšale. To 
je treba pozdraviti, vendar se 
vsiljuje bojazen, da ne bo 
šlo predaleč, saj je  konku
renca zdrava, pa tudi nevar
na. Vsepovsod nastajajo  no
ve gostilne: v Sušjah, v Ju rje 
viči, pri »Rudku« v Prigori
ci bodo hišo dvignili in po
večali, da bo enaka »Korel- 

nu«, ki je že m odernizirana.

Prav vabljiva je gostilna »Na 
Golniku« v Dolenji vasi, ki 
pa b i ji bolje prista jal na
pis »Na klančku«.

Med gostinci se že uveljav
lja  prepričanje, da je treba 
gostu ponuditi, kolikor več 
je  mogoče. Za zgled je lahko 
gostilničar Steblaj, ki je  lepo 
uredil svoje prostore.

Potniki, ki prihajajo  ali od
hajajo z avtobusi, še vedno 
močno pogrešajo gostinski lo

kal na križišču v Žlebiču. Do
brodošel bi bil tudi bife, 
k jer bi potniki vedrili ob sla
bem vremenu. Mogoče bi k 
ureditvi takega lokala kaj 
prispevalo tudi podjetje SAP 
iz Ljubljane. Podoben lokal 
bi bil potreben še v Nemški 
vasi. Kaže, da je zasebno go
stinstvo na pravi poti, mogo
če bi to poskusili tudi s t r 
govinami v bolj zakotnih kra 
jih.

Več denarja za komunalo!
. snova za razp ravo  ne se- 
nipSjVeta 21. septem bra v Rib- 
10 Je bilo obširno poroči- 
vSe \  katerem  s °  bile zajete 
Cini aJevne skupnosti v ob- 
^ ..U g o to v U en c  je  bilo, da 

lle vse delavne, nekatere 
na ’ nekatere m anj; skup- 
la F(?dnost opravljenega de 
stafru več deset milijonov

Letn dinarjev- 
skur» kodo imele krajevne
ja PreceJ m anj denar
no hn 50 Ba *mele lan*- Skup- 
S ^  voljo 6 milijonov 
Škufc*k- 0(3 tega bo občinska 
^Gp liria prispevala dva, 
jotie ^°čevje pa štiri mili- 
ženci dinarjev. Udele-
bi ^  ^ zPrave so menili, naj 
blie ir nar KS čim prej do- 

er v jesenskem  času

v ^e P obisk
iskujp°(y.ern dolskem letu ob 
CI 83 i,* beno šolo v Ribni- 
^ k o r . cev ln učenk. Vse- 
^Že v® to lePa številka in
<0̂ ’Drirt°v«yeQik ugled sl Je 
stvoJ ri? obiIa med prebival-
^ o ^ j u d i  učnina Je raz- 

tt>0 l5oo šd  Sa  ̂ 7,naSa sa‘

po vaseh opravijo največ ko
munalnih del. Občinski skup
ščini je  svet predlagal, naj 
denar dodeli po številu p re
bivalcev, ki jih  ima krajev
na skupnost.

V drugem  delu so se sez
nanile s poslovanjem stano- 
vanjsko-komunalnega podjet
ja, ki je imelo v prvem pol
letju že 217,750.000 S din ce
lotnega dohodka. Vse dejav
nosti razen komunalne in 
bencinskega servisa so imele 
več dohodka kot stroškov. 
Bencinski servis nam erava 
podjetje oddati ali prodati 
Petrolu ali Istrabenzu, odvis
no od tega, kdo bo ponudil 
večjo kupnino ali najemnino. 
Drugače pa je  s komunalno 
dejavnostjo, ki vključuje skrb 
za ceste četrtega reda, jav
no snago, zelenice, zimsko 
službo itd. V občinskem  pro
računu je za vse to določe
no le 12 milijonov S din, kar 
pa je ob tolikšnih po trebah 
vsekakor prem alo. Oškodova
ne so ceste četrtega reda, ki 
so zato prem alo oskrbovane.
V bodoče bo treba komunali 
posvetiti več skrbi in odme
riti zanjo več denarja. -r.

ZABELEŽENO

Občina v občini?
V začetku septem bra je 

Ribnica praznovala. Kar 
več stvari se je nabralo: 
festival, obisk italijanske 
delegacije iz Arcevie, pode
litev domicila Levstikovi 
brigadi. Praznovanje je bi
lo, z  izjem o dežja, zelo le
po organizirano, saj so za
stave vihrale skoro po vsej 
občini, ob glavni cesti 
pa so bile posajene do
kaj na gosto.

Med drugim  so si omi
slili tudi dva slavoloka, ki 
so ju  postavili ob vhodih
v Ribnico: pred vojašnico 
ga je postavilo Kovinsko  
podjetje, na začetku Gore
nje vasi pa Inles. In  rav
no ob tem  slavoloku sem  
se za m islil. . .

Razmišljal pa sem v to
le smer: tujec, ki ga je 
zaneslo te dni v Ribnico, 
je  nedvom no opazil na sla
voloku v Gorenji vasi velik  
napis »INLES« in ni bil 
povsem prepričan, če se 
občina im enuje Inles ali 
Ribnica. Pa tudi mnogi do
mačini, s katerim i sem  go
voril, se niso mogli odlo
čiti o im enu o bčine . . .

Nedvomno je  hotelo naj
večje ribniško podjetje s 
slavolokom narediti sebi 
malo reklame, to drži. To
da — ni samo Inles pra-

je vsa 
že bil

znoval, praznovala 
Ribnica, in če je  
slavolok tu, bi nanj vseka
kor bolj sodil napis »Do
brodošli« ali kaj podobne
ga, ne pa im e podjetja, 
ki ga je postavilo. Saj se 
tudi kovinarji na drugem  
koncu niso podpisali, am 
pak samo zaželeli gostom  
dobrodošlico.

Postavimo, da bi Korenč
kov Gustelj povabil na 
dom goste. Hotel bi jih  
sprejeti posebno slovesno, 
pa bi pred hišo postavil 
Ive smrečici in nanji pri
bil desko. Kaj bi napisal 
nanjo? Morda »Korenčkov 
Gustelj«? Verjetno ne, pač 
pa »Dobrodošli«, »Pozdrav
ljeni« ali podobno. Prav 
tako je tudi, če občina 
sprejm e Qoste. Tudi tu  ne 
bi sm eli na slavolok zapi
sati imena očine, še m anj 
enega od podjetij. Toliko  
posluha in gostoljubnosti 
pač ne bi sm elo m anjka
ti.

Po tej logiki bi na vseh  
1naših m ejnih prehodih v 
letu turizm a nam esto  
»Willkommen, Dobrodošli, 
Benvenuti« itd. zapisali sa
mo »Jugoslavija«?!

Razen če se nism o zm o
tili v im enu občine? č e  n i
sta dve, ena v drugi?

F. O.

ksa potrdila, da so upravi
čeni za les, ki ga je  podrl 
vihar zaračunati prispevke 
po progresivni lestvici.

O dborniki km etje pa  so v 
razpravi poudarili, da po n ji
hovem m nenju zahteva KGP 
ni upravičena. Progresivna 
lestvica obdavčenja bi bila 
pravična le, če b i km etje les 
na lastno željo posekali. V 
prim eru naravnih katastrof: 
poplav, požarov, potresov in  
podobnega, so bile vse pri
zadete pokrajine deležne ce
lo družbene pomoči; za les, 
ki ga je  podrl vihar, pa bi 
morali plačati prispevke po 
progresivni lestvici! To vse
kakor ni pravično.

Zastopniki KGP pa so me
nih, da bo progresivna lestvi
ca veljala le za lastnike lesa, 
ki so les preprodah v druge 
republike še enkrat, pa tudi 
do štirik ra t dražje, ko t bi 
dobili zanj, če bi ga prodali 
doma. Tako so precej zaslu
žili in je  prav, da plačajo tu 
di večje davke.

Odbornik Stane Goršič pa 
je  spet pribil, da je  nerazum 
ljivo, da nekdo lahko plača 
za enak les do š tirik ra t več 
kot drugi. Saj vendar vsi ži
vimo v isti državi! žalostno 
je tudi, da že od leta 1965 v 
občini razpravljajo o predpi
sih in prispevkih za podrti 
les, hk rati pa v več prim erih  
les v gozdovih gnije in  ne bo 
nihče imel od njega koristi.

Razprava je  bila zelo ostra 
in obe stran i sta  izstrelili še 
več salv oziroma dokazov in 
predlogov, kako naj bi re
šili vprašanje. Slo je celo ta 
ko daleč, da*so na seji brali 
nekatere člene odloka o p ri
spevkih in  davkih občanov iz 
leta 1965.

Končno so imenovali po
sebno kom isijo, k i bo p ri re 
publiškem  sekretaria tu  za fi
nance preverila, če so stali
šča KGP v zvezi s progresiv
no lestvico pravilna. Člani 
komisije so France Trden, 
Rudi Lovšin in inž. Peter 
Bajuk.

Naš list je vre
den tega denarja

Tov. urednik!
Doslej nisem  slišal še 

nobenih pripomb zaradi 
zvišane naročnine, zato  
menim , da ljudje razume
jo  podražitev in rade ‘vo
lje prispevajo nekaj več 
in si s tem  zagotovijo več 
branja, več novic, več bar
vitosti. Naši bralci so vse 
bolj zadovoljni z vsebino 
lista, tudi oglasi so se ze
lo dobro obnesli, saj m 
redko, da dobijo ljud je  
odziv takoj, ko je ponud
ba objavljena v časopisu.
V listu je  mogoče najti 
res vsa področja: od po
litike do gospodarstva, 
zdravstva m  športa, kar 
bralce m očno pritegne.

VLADIMIR PREZELJ 
Ortnek

Krompir kopljejo
V ribniški občini so doslej 

j izkopali že okoli 70 odstotkov 
' krom pirja. Letos je k rom 

p ir obrodil v spodnjem  de
lu občine (Dolenja vas) ne
koliko slabše, v zgornjem 
(Slemena) pa boljše. Kme
tijska zadruga ga bo začela 
odkupovati takoj, ko bo do
bila zanj kupoe.

Upokojenci potrebu
jejo primernejše 

prostore
V občinskem društvu  upo

kojencev v Ribnici je  zdaj 
združenih okoli 800 članov iz 
Ribnice, Sodražice in Loške
ga potoka. Nekdanje sam o
stojne podružnice so se zdru
žile, to  pa se bo poznalo v 
občinskem tajništvu, k i bo 
m oralo skrbeti za vse član
stvo. Vsi upokojenci od D ra
ge pa do Grčaric bodo sedaj 
iskali pomoč v Ribnici, zdajj 
pa je  nujno, da si le-ta oskr
b i prim ernejše prostore za 
upokojence. Na skupnih se
jah  so člani zahtevali, naj si 
občinsko društvo s pomoč
jo občine poišče odgovarjajo
če prostore, za adm inistraci
jo, nujno pa bi potrebovali 
tudi klubske prostore. Ka
morkoli potujem o, nam  upo
kojenci v drugih k rajih  ka
žejo svoje družabne in p isar
niške prostore, hkrati pa  
sprašujejo, zakaj tega v R ib
nici še nimamo. V. P.

Dobre ortneške vode
O rtneška voda je  slovela 

že od nekdaj kot ena naj
boljših daleč naokoli. Tu 
so se radi odžejali in napa
jali konje »furmani«, ki so 
tovorih v Ljubljano in  Trst.

K akor povedo najstarejši 
prebivalci tega kraja, so v 
O rtneku najprej uporabljali 
vodo iz potočka Domalenc, 
ki še danes teče skozi nase
lje in se izliva v potok Za
stava. Izvira v Slemenškem 
hribovju in teče po dolini 
Domalenc, po kateri se tudi 
imenuje. V gozdu nad ortne- 
ško postajo je  pred  leti ve
leposestnik Kozer zgradil jez 
in napeljal vodo ob bivši de
želni cesti do gostilne »Na 
cegelnici«, k jer so včasih de
lali opeko.

Ko so 1893 zgradili železni
ško progo skozi Ortnek, so 
potrebovali tudi vodo za lo
komotive. Zato so v dolini 
Domalenc zgradili večji jez 
in napeljali vodo preko veli
kega rezervoarja na železni
ško postajo, k jer jo  uporab
ljajo še danes. T akrat so na
pravili tudi napajališče ob 
kovačiji, k je r so se ustavija-
li prevozniki.

Toda kakor pravi stari 
pregovor »vsake stvari je en
k ra t konec«, tako je  bilo tu 
di z ortneško vodo. K er Je 
predolgo tekla po odprtem

terenu in ker so bile čistil
ne naprave, ki jih  je  zgradi
la železnica, slabe, se je  za
čela voda slabšati. Zato je 
tedanji kom andant vojaške 
posadke kapetan Drofenik 
dal zgraditi za potrebe voj
ske v Antonovem studencu 
malo zajetje, kam or so ka
sneje hodih po vodo tudi 
Ortnečani. Ko so to vodo 
pred leti pregledah, so ugo
tovili, da b i lahko napeljali 
vodovod do Ortneka. Leta 
1963 so imenovali režijski od
bor za gradnjo vodovoda, ki 
so ga s pomočjo občine in 
vojske h itro  zgradili.

V okolici O rtneka je  še ve
liko studenčkov, ki se steka
jo v potok Zastavo, od tod 
pa v žlebiško Tentero. Zara
di kraškega sveta se voda 
zbira v podzem skih jam ah, 
ki jih  je  tu  veliko in $e ni
so vse znane.

V. P.

Prepovedano parkiranje
Pred kratkim so prepove

dali parkiranje pred gradom 
in spomenikom v Ribnici. 
Parkirani avtomobili so nam
reč zakrivali pogled na grad 
in spomenik. Parkirišč je tu
di drugod po Ribnici dovolj, 
zato novi ukrep ne bo poseb
no prizadej voznikov motor
nih voeil.

REŠETO



Loka dobiva novo 
podobo

Zazidalno področje v Loki 
p ri Črnom lju je  danes čisto 
drugačno, kot je bilo spom la
di. K jer so bile tedaj še n ji
ve, je  zraslo 21 družinskih 
hiš. N jih lastniki na vse pre- 
tege h itijo  polagati ostrešja, 
da bi svoj tru d  zavarovali 
pred  jesenskim  dežjem. Lo
ka, ki je  imela vse doslej va
ški videz, postaja  vse bolj 
del m esta. K rajevna skupnost 
bo m orala že zdaj m isliti na 
kom unalno urejanje tega po
dročja, potrebovali pa bi tu
d i trgovski lokal. Treba bo 
m isliti tudi na nove zazidalne 
lokacije, ker so sedanje do
m ala izčrpane ozirom a zazi
dane. K. W.

Zadovoljni z novo 
trgovino

Do aprila  letos je  imelo v 
D ragatušu trgovino podjetje 
POTROŠNIK iz Črnom lja, te
daj p a  jo  je  prevzela zadruga 
Č rnom elj. Lokal so povsem 
preuredili, nabavili tudi no
vo oprem o te r p rosto r prezi
dali, tako da prodajajo  zdaj 
tekstil in živila posebej, skla
dišče pa im a svoj prostor. 
Ko so v začetku septem bra 
lokal odprli, je  bil vsem va
ščanom  všeč. V kratkem  bo 
nova zadružna trgovina do
bila še hladilnik, k jer bodo 
hran ili maslo, sir in salame, 
česar doslej v vasi sploh ni 
bilo dobiti. Prav tako bo tr 
govina prevzela prodajo kru 
ha, s čim er bo občanom zelo 
ustreženo.

Kar bo pa bo
Sedem najstega septem 

bra  so se sestali vino
gradniki s področja Ple
šivice (okolica Adlešič) 
te r sklenili, da bodo za
čeli trgati že v ponede
ljek, 25. septem bra, nam e
sto  30. septem bra, kot je 
določeno z občinskim  od
lokom . Okoli 300 gospo
darjev  je  na tem  neurad
nem  sestanku menilo, da 
bi bili mnogo na slab
šem , če bi se držali ob
činskega odloka, ker je 
grozdje v teh  k ra jih  po
škodovano od toče, razen 
tega zaradi dežja gnije.
V ponedeljek je vseh 300 
vinogradnikov začelo t r 
gati. Tolažijo se s tem, 
da  če bodo kaznovani, 
bodo vsi.

Adiešičani v Bosni
K rajevna organizacija ZB 

7 Adlešičih je  v začetku sep
tem bra organizirala dvodnev
ni avtobusni izlet v Bosno. 
T riinštirideset Adlešičanov in 
članov ZZB iz okoliških k ra 
jev si je  ogledalo Drvar, Bi
hać, Jajce, Plitvička jezera, 
B anjaluko in Zagreb. Vsak 
udeleženec je  prispeval 4000 
Sdin, ostalo je prim aknila 
organizacija od izkupička va
ške veselice. Z lepim izletom 
so bili vsi zadovoljni, videli 
in doživeli pa so tudi m arsi
kaj, kar ni v čast turizm u 
obiskanih krajev.

Vinica: pokopališki 
zid zgrajen

Viniška krajevna skupnost 
je poleti obnavljala pokopa
lišče. Zgradili so 83 m etrov 
pokopališkega zidu in garažo 
za m rliški voz, s čim er je  bil 
rešen eden izmed dolgoletnih 
krajevnih problemov. V k ra t
kem bodo kupili še m rliški 
voz, da si ga ne bo treba več 
izposojati na H rvaškem . K ra
jevna skupnost je za navede
na dela prispevala že blizu
1,700.000 Sdin, zbranih s stoj- 
nino na dobro obiskanih sej
m ih. Delovni n ačrt krajevne 
skupnosti je tako uresničen 
še pred  krajevnim  prazni
kom, kakor je  bilo predvi
deno.

ŠE VEČ PRIZADEVANJ PRI ISKANJU EKONOMIČNOSTI

Ni prav, da tako zmanjšujemo sklade
»Uspehi so, videti pa moramo tudi napake,« meni predsednik občinske 
skupščine Črnomelj Anton Dvojmoč -  Prosili smo ga za oceno polletnega

gospodarjenja v občini

— Kako ocenjujete pollet
ne gospodarske uspehe v 
vaši občini in v čem vidite 
m orebitne pom anjkljivosti?

— Preteklo obdobje je bi
lo v gospodarstvu občine tr 
do in boleče, zato so bila 
prizadevanja delovnih ljudi v 
iskanju ekonom ičnosti še ve
čja. Rezultati, doseženi v le
tošnjem  prvem  polletju, ka
žejo, da smo na vseh pod
ročjih  v prim erjavi z lan
skim letom napredovali. To 
je  še posebno razveseljivo 
zaradi tega, ker prejšn ja  le
ta zaradi objektivnih razlo
gov nism o gospodarstva in 
družbenih služb skladno raz
vijali.

G ospodarska analiza prve
ga polletja kaže, da je  bilo 
na področju občine ustvarje
ne za 24,9 odstotka več fak
tu rirane realizacije kot v 
istem  obdobju lani. Tudi ce
lotni dohodek je za 20 od
stotkov večji; dohodek na za
poslenega se je povečal za 
21 odstotkov, produktivnost 
pa za 16 odstotkov. Ob tem 
ne gre prezreti dejstvo, da

Nova gostilna v Nerajcu
Pretekli teden je v N eraj

cu odprla gostišče Olga Mo
ravec. Ker je to  edina go
stilna v tem kraju  in tudi cb 
poti D ragatuš — Vinica, v 
njej ne m anjka gostov, ško 
da pa je, da tudi tu  ni mo
goče dobiti toplih jedil.

so osebni dohodki porasli 
kar za 30 odstotkov.

Ob ugotovitvi, da je indu
strija  v občini še vedno v 
razvoju, pa ni prav nič raz
veseljivo, da so se sredstva 
skladov zm anjšala za okoli 
17 odstotkov, zato bo treba 
prav tem u vprašanju v p ri
hodnje posvetiti posebno po
zornost.

Skrb za delovnega človeka 
je vidna tudi iz napredka v

vseh družbenih službah, če
prav vemo, da tudi na tem 
področju še mnogi problem i 
ostajajo  odprti. Zamujeno 
bomo lahko nadoknadili, to
da le z vsestranskim  sodelo
vanjem občanov. Lep prim er 
skupiih prizadevanj smo do
živeli pred kratkim , ko je 
bil izglasovan krajevni sam o
prispevek za financiranje 
javnih del za prihodnje šti
riletno obdobje.

Poleg vodovoda še vodnjaki?
Zadnja leta je bilo naprav

ljenih na sem iški vodovod 
veliko priključkov, pred k ra t
kim pa so začeli delavci Ko
munalnega obrtnega podjetja 
iz Črnomlja polagati od Se
miča do Vrtače nove, širše 
cevi. M orda se bo kdo spom
nil, da je še pokojni Franc 
L etem er ugotovil, da se glav
ni rezervoar v B latniku iz 
neznanega vzroka prazni. 
Zdaj se njegova napoved ures
ničuje, ka jti nekatere linije, 
npr. K rč—Blatnik, so že več 
kot mesec dni brez vode.

Sprva so se ljudje tolažili 
s tem, da je  splošna suša, to 
da ko je nastopilo deževje, 
vode pa vseeno ni bilo, so

posum ili, da je vmes še kaj 
drugega.

Doslej so se vsi brigali le 
za odtočne priključke, nihče 
pa se ni vprašal, kako je  z ' 
dotokom vode. N ajprej bi 
m orali urediti rezervoarje 
na B latniku in  p risk rb eti no
ve vire, šele nato b i lahko 
gradili priključke. Ljudje se 
tudi sprašujejo, kako da ni 
tisti, ki je delal načrte za 
rekonstrukcijo  semiškega vo
dovoda, prišel do tega spo
znanja?

Žalostno in  hkra ti smešno 
je, da bodo m orali nekate
ri prebivalci sem iškega pod* 
roč j a, ki im ajo vodovodno in
štalacijo v hiši, skrbeti še z» 
vodnjake!

Z DOBRO VOLJO JE MOGOČE MARSIKAJ DOSEČI

Iz Črnomlja v Adlešiče -  peš!
Učiteljica Tatjana Avbelj je letos nastopila službo v Adlešičih -  Od prve 

poti na službeno mesto pa so se ji komaj zacelili žulji. . .

Živahnost, dobra volja in 
prijazen nasm eh so lastnosti, 
ki jih  lahko vsak opazi že 
p ri prvem stiku z mlado uči 
teljico T atjano Avbelj. S ep  
tem bra je p rišla poučevat v 
Adlešiče. Doma je  iz Žužem
berka, šolala pa se je na no
vomeškem učiteljišču kot 
štipendistka črnom aljske ob
čine .

Bila je  med 38 prosilci za 
učiteljsko m esto na adlešičici 
osem letki, in ker je  letos tež
ko dobiti službo, je bila sil

no vesela obvestila, da je 
sprejeta.

— Kako se počutite v k ra
ju, ki ga niste poznali?

— Prav všeč mi je — je 
dejala. — Toda prvo pot v 
službo bom vselej pomnila.

— Se vam je kaj nenavad
nega pripetilo?

— Peš sem prišla iz Črno
mlja! — Poleti sem bila kot 
vzgojiteljica otrok, zaposle
nih v tovarni Novoles, v Vi
sokih T atrah na Slovaškem. 
Ves čas sem bila v skrbeh,

Z ZADNJE SEJE PREDSEDSTVA SINDIKALNEGA SVETA

Nove naloge so vedno bolj zahtevne
15. septembra so v Črnomlju razpravljali o pripravah na občni zbor ObSS 

ter o organizaciji V. delavsko-športnih iger

K er poteče letos m andat
na doba plenum u, predsed
stvu in nadzornem u odboru 
občinskega sindikalnega sveta, 
so se priprav na občni zbor 
lotili s še večjo pozornostjo.
V razpravi so predlagali, naj 
bi novi plenum  štel 25 čla
nov, nadzorni odbor 3 člane, 
m edtem  ko bi predsedstvo 
sestavljalo 9 članov. Pri kan
did iranju  članov bi m orala 
odločati le delavoljnost in 
sposobnost posameznikov, pri 
tem  pa ne bi smeli pozablja
ti neposrednih proizvajalcev.

Glede vsebine občnega zbo
ra  so bili m nenja, naj bi to
k ra t obravnavali zlasti tri 
vprašanja:

». Z družbeno-političnega 
vidika naj bi ocenili gospo
darjenje v posam eznih delov
nih organizacijah in v obči
ni, ob tem  naj bi bili številč
ni pokazovalci drugotne

ga pomena; govorili naj bi 
predvsem o prizadevanjih za 
vključevanje v reform o.

2. Del občnega zbora naj 
bi zajemal razpravo o razvo
ju  sam oupravljanja, o delitvi 
dohodka in o osebnih dohod
kih v delovnih organizacijah.

3. Mesto, vloga in metode 
dela sindikalne organizacije 
pa je  tre tja  tem a, ki jo bo
do obravnavali na občnem 
zboru.

Zmenili so se še, da bodo 
pripravili kratka, toda zgošče
na poročila, da ne bodo p ri
sotnih že uvodoma utrudili, 
ker pričakujejo, da se bo 
razvila živahnejša razprava.

Člani predsedstva so v na- 
nadaljevanju seje sklenili, da 
bodo ponovno prevzeli orga
nizacijo V. delavsko-športnih 
iger, ki so postale že trad i
cionalne. Organizacije se bo
do lotili s pom očjo posebne

komisije, katere člani bodo 
osebno odgovorni za prevze
te naloge.

Trgači prihajajo še 
iz drugih krajev

N eprestano deževje, ki je 
zadnjih 14 dni spravljajo  vi
nogradnike v obup, se je ven- 
dale končalo. Zadnja nedelja 
je  bila kot naročena za trga
tev. Vozovi, naloženi s trga
či, so kar v kolonah rinili 
v vinorodna pobočja. Videti 
je bilo tudi tovornjake, še 
več pa osebnih avtomobilov, 
ki so pripeljali trgače tudi iz 
drugih krajev Slovenije. Zve
čer je bilo vsepovsod slišati 
petje  in vriskanje. K. W.

ali bom dobila službo, zato 
sem po vrnitvi v Novo me
sto odpotovala kar naravnost
v Belo krajino. Do Črnomlja 
sem prišla z vlakom, tam  pa 
sem ugotovila, da je  avtobus 
že odpeljal, in  tisti dan ni 
bilo več zveze. Prtljago sem 
pustila v frizerskem  salonu 
in  jo  peš m ahnila v Adlešiče. 
Vsa ožuljena sem prišla v 
vas. Moj prvi vtis je  bil, da 
mi tu  ne bo obstati. Toda 
zdaj sem drugačnega m ne
nja. Žulji so se zacelili, šol
ski kolektiv je prijeten, pa 
tudi novo stanovanje imam, 
komaj zgrajeno nad zadruž
nim domom. Prav všeč m i je.

— In  kako gre delo v šoli?
— Učim slovenski jezik, b i

ologijo in glasbo v 6., 7. in 8. 
razredu. M orala sem prevzeti 
predm etni pouk, ker je  bilo 
zanj tudi razpisano m esto. 
Začetek je  težak . . .  Več u r 
na dan se p ripravljam  na 
pouk. Kako žal mi je, da 
smo študentje kako snov v 
šoli tako lahkomiselno jem a
li! To se kaj h itro  m aščuje. 
Na srečo učim  samo dopol
dne, tako da m i za pripravo 
ostaja dovolj časa. Prevzela 
sem tudi vodstvo pionirske 
organizacije na šoli, rada pa 
bi ustanovila še šolski pev
ski zbor.

— Mladi ste, verjetno kljub 
delu le pogrešate zabave?

— Niti ne. Kolikor uteg
nem, spoznavam lepo okoli
co.

— In  kaj si na tihem  želi
te?

— Da bi bila dobra učite-

T atjana A vbelj se  je  P°' 
gum no lo tila  dela na adie* 

šičk i šo li

avtobus. Kdaj pa kdaj bi šla 
rada lom ov ali vsaj v Črno
melj.

Ko sva se poslavljali in Sij 
skupaj skozi vas, jo je nago- 
voril m ožakar z vprego:

— Tovarišica, drva sein 
vam pripeljal. So že zložen 
pred hišo.

— Joj! Prav lepa hvala, ^  
da . . .  Plačala bom lahk° ^  
le po prvem , ko dobim P 
vo plačo.

— Ze prav — je  rekel in s®
ljica, drugih želja nim am . — nasm ejal. — Ne boste na
Pač — se je  dom islila — že
lim, da bi ob nedeljah vozil

ušli! RA

Kaj so delali v Gribljah?
0  Poleti so im eli v Grib

ljah toliko turistov, domačih 
in tujih , kot še nobeno leto. 
Mnogi so prišli s šotori in 
ostali po več dni, drugi so 
prihajali le na kopanje. Ko 
pa je  ta  ali oni gost postal 
žejen, je razočaran ugotovil, 
da v vsej vasi ni nobenega 
gostišča. Vaščani pravijo, da 
bi m orali odpreti gostinski 
lokal vsaj čez poletje. M orda 
bi se za zamisel ogrel kak 
zasebnik?

% V sušnem  obdobju je
več kot polovica vasi ostala 
brez vode. Studenca ni, kap
nica pa je  presahnila. Mnogi 
so to priložnost izkoristili za

tem eljito čiščenje vodnjakov. 
Občani so bili ves čas v sk r
beh, da  ne bi spet izbruhnila 
kakšna bolezen, saj še niso 
pozabili hudega tifusa, ki je 
v enakih okoliščinah med 
vojno zahtevaj več življenj.

% Med počitnicam i so šol
ske prostore  prebelili. To je 
bilo že močno potrebno, saj 
stavba že pet let ni videla 
pleskarjev. Ob tej priložno
sti so prestavili še slabo peč 
v učilnici, popravili hodnik 
in na vodnjak nam estili be
tonski pokrov. Potrebno bi 
bilo popraviti še žlebove (er 
strelovod na šolski strehi, saj 
je edini v vsej vasi.

0  Kmetovalci so zelo za
dovoljni odkar je  K m etijska 
zadruga Črnomelj uvedla v 
vasi vsako drugo sredo od
kup telet in prašičev. Prej so 
m orali naprodaj voziti v G ra
dac.

Štrekljevec spet brez telefona
Telefonirali so vsi, plačati pa ni hotel nobeden, zato je podjetje za 

promet telefon odklopilo -  Menda ne bo pri tem ostalo!

Pred nekaj leti smo z nav
dušenjem  pisali, kako Strek- 
ljevčanl udarniško postavlja
jo  telefonske drogove. Nekaj 
je prispevala še tovarna 
Isk ra  in tako je vas dobila 
telefon. Kmalu pa je udarila 
na plan nevoščljivost. Slo je 
za to, kje bo nam eščen tele
fon in kako bo zapisano v 
telefonskem im eniku, m ed
tem  ko so vprašanje, kdo 
bo plačeval pogovore, pom i
kali ob stran.

Po burnih razpravah na se
stankih so končno dali zapi
sati v telefonski im enik, da 
je naročnik krajevni odbor 
SZDL Štrekljevec. Dobili so 
številko 78-320, — telefonski 
aparat pa so nam estili v Si- 
moničevi veži.

Pri kopanju drogov so ime
li zasluge številni vaščani,

toda nekateri so to razumeli 
kot privilegij p ri telefonira
nju. Zelo radi so telefonirali, 
pozabili pa so, da avtom at 
to  beleži. Tako se Je nabra
lo za 60.000 Sdin pogovorov, 
in  ker ni bilo plačnika, je 
pošta telefon odklopila, vas 
pa je  ostala spet na istem  
kot je bila prej.

Telefon je nujno potreben, 
saj pravim o, da je  čas zlato. 
Boflje bi bilo sproti plačati 
tudi 200 Sdin za pogovor, čo 
je  treba poklicati zdravnika,

CrnO"
kakor capljati peš v ^ e. 
m elj in zam uditi en ’rajo 
lefonski pogovori P®. drnati, 
biti kratki, jasni in J ^ ebni 
sicer se naberejo nep° 
in veliki stroški. doPu'

Vaščani ne bi smeli ludj 
stiti, da bi PTT podjetJ ^  
linijo odklopilo, sice» ^
spet pretekla leta, P mo- 
prišlo do nove napelj* Kdo
rali i pa bi se P °g°  
bo imel telefon ._ 0vore' 
sproti plačevali cr£

to ju  v DEBGA

Konfekcijo vseh vrst In p r e p r o g e  na 
sečno brezobrestno odplačilo nudi
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Občani, darujte 
kri za novome
ško bolnišnico!

Občinski odbor Rdeče
ga Križa v Metliki prosi 
občane iz delovnih orga
nizacij, prav tako zaseb
nike, naj se prijavijo za 
prostovoljno oddajo krvi, 
ki bo 3. oktobra. Krvoda
jalci naj se tedaj zglasi
jo v pisarni občinskega 
odbora RK, od koder bo 
organiziran prevoz v No
vo mesto in nazaj. To
krat potrebuje kri trans
fuzijska postaja v Novem 
mestu za potrebe tamkaj
šnje bolnišnice, kjer se 
d a v ijo  tudi občani z 
metliškega področja.

METLIŠKA MLADINA V PRIPRAVAH NA LETNE KONFERENCE AKTIVOV

V zimsko sezono z novimi načrti
Koristen razgovor predstavnikov centralnega komiteja ZMS s člani občin
skega mladinskega komiteja v Metliki -  Obravnavali so dosedanje delo 
ter na podlagi izkušenj sestavili okvirni delovni načrt za zimsko sezono

Pred kratk im  so se v M etliki 
sestali predstavniki CK ZMS 
s člani občinskega kom iteja 
m ladine te r razpravljali o de
lu organizacije, s katerim  
niso povsem zadovoljni. Na 
podlagi izkušenj iz doseda
n je prakse so sestavili okvir
ni načrt dela za navadno ak
tivnejšo jesensko-zimsko se
zono. P ri tem  pa so izhajali iz 
ugotovitve, da m lad človek 
danes od organizacije p r ič a  
kuje več kot je  pred  leti.

% Idejno-vzgojno izpopol
njevanje bo letos v središču 
pozornosti. O rganizirali bo
do sem inar za vodstva mla
dinskih aktivov, javno raz
pravo o kulturnem  življenju 
Metlike, razpravo o strokov
ni izobrazbi in  kadrovski 
problem atiki itd. V načrtu  
pa je  tudi šola za življenje, 
vendar jo  bodo organizirali 
le, če bo mogoče dobiti kvar 
litetne predavatelje iz Ljub
ljane.

^  Vključevanje m ladih v 
Zvezo kom unistov doslej ni 
bilo zadovoljivo, saj so bili v 
vsem letu 1966 na področju 
celotne občine sprejeti v ZK 
le trije  mladinci. Mladi so 
baje voljni delati v ZK, ven
dar hočejo im eti jasno pred 
stavo o tem , kaj dela njiho
va osnovna organizacija, ka
ko rešujejo posam ezna vpra
šanja in kaj se zahteva od 
kom unista v času družbene 
reform e. S prim ernim i p ri
pravam i na vključevanje m la
dine v ZK bodo to  pom anj
kljivost odpravili.

£  K ultum o-prosvetno po
dročje bi bila lahko ena od 
privlačnih oblik dela, toda le, 
če bi bilo dobro organizira
no. Tovarniška aktiva BETI 
in  KOMET sta  dala pobudo 
za ustanovitev plesne šole, ob
činski kom ite pa nam erava 
njihova prizadevanja podpre
ti. Obenem bodo skušali 
vzbudita večje zanim anje za 
delo folklorne sekcije in udej
stvovanje v KUD.

% K lubska dejavnost je v 
zadnjih letih skoro popolno
m a zam rla/vse češče pa je 
slišati želje, da bi klub lah
ko spet začel delovati. Na

sestanku so bili m nenja, da 
je  treba  prej ugotoviti mož
nosti za vsebinsko in  m ate
rialno poslovanje kluba.

0  Športno življenje je že 
več le t v zatonu, delo pa bi 
se poživilo vsaj v delovnih 
kolektivih, k je r je  zaposlena 
m ladina in  k je r im ajo za 
razvoj športa  vsaj osnovne 
m aterialne pogoje. Vsekakor 
bi m orala tudi s to  deja- 
nostjo  najprej začeti m ladi
na iz B ETI in Kometa.

0  Film ska sekcija je za
čela delovati že letos poleti. 
Nekaj mladincev in m ladink 
se je  z veliko vnemo lotilo 
dela. Začeli so snem ati kul
turnozgodovinske znam enito
sti Bele krajine, in če delov
ni elan ne bo popustil, bi 
prav film ska sekcija lahko 
dala osnovo za zečetek klub
skega življenja.

% Občinski kom ite ZMS 
bo skušal na  terenu, p red 
vsem v G radcu, poživiti delo 
organizacije, k je r so se pred  
leti že lepo uveljavili. Mladi
n i Bušinje vasi pa bodo sp r
va pomagali p ri organizaciji 
vaških plesov, kasneje pa  tu 
di p ri organizaciji drugih de
javnosti.

O nevedenih načrtih  bodo 
obširneje govorili še v posa
meznih m ladinskih aktivih, 
vse to pa sodi v p rip ra 
ve na letne konference 
aktivov in občinske organi
zacije.

je raztezaln i stro j, k i bo om ogočil b elokranjsk i trikotažni in d u striji še  boljšo  
kakovost izdelkov —  Prav ta  pa je  od ločilnega pom ena v vse  h u jši konkurenci 

dom a in  na tujem . (F oto: R. B ačer)

TAKI STROJI SO TUDI V TUJINI ŠE PRAVA REDKOST

„BETI” je dobila novo srce

Metlika bo dobila 
gasilski dom

šestih tednih montaže je v metliški tovarni BETI začel delati novi 
ra*tezalni stroj, ki pomeni v proizvodnji izreden napredek — Ne bo več 
toliko odpadkov in ne prevoznih stroškov, predvsem pa se bo občutno

izboljšala kakovost blaga

v ^  leta so v m etliški to- 
Jr*1* BETI čakali novega 
R eza ln eg a  stro ja  iz Zahod- 
^  Nemčije, ietos pa so ga 
s ^ f r l e  dobili. Taki stro ji 
tih v m n°go bolj razvi- 

državah še redkost, zato
strni 0rna> da pomeni novi 

J za metliški kolektiv iz- 
g n napredek.

tednov je  tra ja la  mon- 
jeo 7 ^ te z a ln e g a  stro ja , ki
Ija m  d olg  111 lahko oprav-
go Vê . °Peracij hkrati: bla- 
ob * 5  ga lika, apretira, 

robove in blago zvi-

feoo t  6’ Im a pa tudi vgra'
& ni v irno naPrav0» ki sPa*
Meti 0 2 m oltoprenom  ali 
Je nv° s Pletivom itd. Kasne- 
lo r jn e ra v a jo  proizvajati ze- 

*®*K> kaširano blago, p ri

m em o za izdelavo vrhnjih 
oblačil, ki se ne mečkajo, ze
lo uporabno pa je tudi v ta 
petništvu.

K akaciteta raztezalnega stro 
ja  je  tolikšna, da bo BETI 
lahko opravljala storitve tu 
di drugim  podjetjem . V 
osm ih urah  lahko obdelajo 
1000 do 1200 kg pletiva.

Odkar je  stekel novi stro j, 
se stroški za dodelavo blaga 
zm anjšujejo za okoli 40 odst., 
razen tega pa je  kvaliteta b la
ga neprim erno boljša. Trdi 
otip, ki ga daje blagu apre- 
tura’ na novem stro ju , nare
di čipkasto blago odporno 
pro ti m ečkanju in m u daje 
obstojnost tudi po večkrat
nem pranju.

Tovarna BETI bo zdaj pri-

Kaj nam pa morejo, 
če smo vesel..."

l3- septem bra so imeli 
VM?letUš’kem hatelu spet 

nevšečnost. Okoli 23. 
zvečer so prišli v resta- 

Stane Rudman, 
anc židanek, Jože Ne- 

vS?r * Prane Bajuk in 
Jor Selan ter vinjeni 

r ^ a l i  dva Utre vina.
30 Ra spili in spet 

»Stefan«, toda na-
lmnf lca me<lila > ^  

pijače že preveč,
ni hotela po-

J * *  »gostje« so začeli 
p S ^  .^ ti na ves glas,

jal1 80 Turki.
Pa Je vsak Izmed

njih zalučal kozarec proti 
vratom.

Ko je bilo razbito veliko 
steklo, vredno okoli 60.000 
starih dinarjev, so usluž
benci poklicali na pomoč 
miličnike. Ti so kmalu 
razgrajače pomirili, zani
mivo pa je, da so potem  
vsi v en glas izjavljali. 
»Kozarce smo zmetali po 
tleh od samega veselja, 
za Jezo sploh ni šlo.«

Razgrajanje in motenje 
mirnih gostov v me
tliškem hotelu je postalo 
že vse prepogosta navada, 
zato Javnost pričakuje, da 
bo sodnik za prekrške iz
rekel ostre kazni.

hranila težke m ilijone na 
prevozih. Doslej so m orali s 
posebnim kam ionom vsak 
dan pošiljati svoje blago v 
apreturo  v Zagreb, Bosanski 
Novi ali v Čakovec. Stroški 
za oplem enitenje blaga in 
prevoze so samo v lanskem 
letu znašali okoli 215 milijo
nov starih  dinarjev. Toda to 
še ni vsel Pri krojenju  je  
prej zaradi vihajočih - se ro 
bov blaga dan na dan ostaja
lo na desetine vreč odpad
kov, ki jih  ni bilo mogoče 
vnovčiti, m edtem  ko v bodo
če tudi tega ne bo več.

Ker se je  dobava in mon
taža stro ja  zavlekla, v prvem 
polletju kolektiv ni mogel 
ustvariti vseh pričakovanih 
in planiranih rezultatov, ven
dar so prepričani, da bodo 
zam ujeno nadoknadili še 
pred  koncem 1967.

Metliško gasilsko društvo 
bo čez dve leti slavilo 100- 
letnico obstoja in je  potem 
takem  naj starejše društvo te 
vrste na Slovenskem. Prav ta 
častiljivi- jubilej pa je dal 
pobudo, da bodo do leta 
1969 uresničena dolgoletna 
prizadevanja m etliških gasil
cev, da si zgradijo nov so
dobnim  potrebam  ustrezen 
dom. Pri tem  so našli vso 
podporo ne le p ri m etliški 
občinski skupščini, ampak 
tudi p ri vseh m eščanih, ka
terih  krajevni sam oprispevek 
se bo stekel v glavnem v 
fond za zgraditev tega doma. 
Seveda pa bo potrebna tudi 
pomoč delovnih organizacij, 
v zadnjem  prim eru pa bo na
je t m anjši kredit.

Pred kratk im  je  im el od
bor sklada za zgraditev gasil

skega doma in kulturnega 
doma v Metliki (ta  pride na 
vrsto pozneje) pod predsed
stvom tov. Franca Vrvišč ar j a 
prvo sejo, na kateri so člani 
obravnavali idejni načrt in 
sklenili, naj se glavni pro
jekt izdela do konca tega 
leta. Novi gasilski dom naj 
bi stal ob črnom aljski cesti 
v bližini avtom atične delav
nice SGP Pionir in naj bi po
leg orodjarne, garaže, m anj 
še delavnice imel tudi stano
vanje za hišnika, večjo sejno 
sobo in druge pritikline. Vse 
kaže, da bo delo steklo že 
prihodnje leto, tako da bo 
naše naj starejše gasilsko 
društvo ob svojem stoletnem  
jubileju imelo novo stavbo 
in s tem  vse pogoje za še 
lepši razvoj gasilske službe 
v tem delu Bele krajine.

SPREHOD PO METLIKI
■  AVTO-MOTO DRUŠTVO Črno

melj namerava v Metliki spet or
ganizirati Šoferski tečaj. Do 25. 
septembra je zbiral prijave Mirko 
Ilenlč na postaji milice. Ce se je 
le nabralo dovolj kandidatov, se 
bo v kratkem začel pouk.

■  NASPROTI HOTELA Bela 
krajina so nedavno zaznamo7ali 
nekaj novih parkirišč za avtomo
bile. Ti so tudi sicer postajali 
tam, a brez pravega reda.

■  ENA IZMED SKRITIH metli

ških zanimivosti sta tudi dva pa
va, ki se rada sprehajata po Ce
sti na Obrh. Njim lastnik Anton 
Prijanovič jih j« prinesel lani še 
čisto majhna lz Mokric, zdaj pa 
sta odrasla in čisto domača.

■  NA VINOGRADNIŠKI CESTI 
je gradnja nove kanalizacije že 
skoro končana. Komunalno podjet
je bo te dni izkopalo še zbirne 
jaške, nakar bo cestišče pripravlje
no za asfaltna dela, ki jih je 
prevzelo Cestno podjetje.

Komunallei koma,j zmagujejo dello
Pri Komunalnem podjetju v Metliki imajo ugodno poslovno letino, čeprav 
so v kolektivu delovni pogoji brez konkurence -  v slabem pomenu besede!

Komunalno podjetje, ki je 
leta 1959 začedo s 6 delavci, 
ima letos povprečno že 86 
zaposlenih (v sezoni tudi čez 
100) in bo doseglo okoli 300 
milijonov S din prometa.

Letos se je podjetje precej 
ukvarjalo z gradnjo zasebnih 
stanovanjskih hiš. Deda Je bi
lo ob koncu poletja toliko, 
da so moraH dedavnik podalj
šati na 10 ur, sicer ne bi 
zmogli opraviti vseh ded v 
dogovorjenih rokih. Tudi 
proizvodnja betonskih zida
kov gre sproti v denar. To je 
še sreča, kajti podjetje nima

ne skladišč ne drugih proiz
vodnih prostorov. Večinoma 
delajo na prostem  ali pod 
tujo streho. Uprava posluje 
v barakah, tako slabih, da 
jih m orajo po odločbd ob
činske skupščine podreti, ker 
kazijo mesto.

Letos so komunalci kupdli 
zadružni hlev. Kmetijski za
drugi so zanj odšteli 75 mi
lijonov S din, spomladi pa 
ga bodo začeli preurejevati v 
proizvodne prostore. Urediti 
nameravajo mizarsko in kle
parsko delavnico ter skladi
šče. Dokler pa novi prostori

ne bodo zgrajeni, se ne mo 
rejo umakniti lz barake, če
prav je še tako grda. Pri' 
čaikujejo pa, da bodo dobili 
za ureditev proizvodnje tudi 
nekaj 'družbenih kreditov 
saj doslej vsa leta niso bili 
deležni nobene omembe vre
dne pomoči.

Trgatev po 
lastni presoji
Na področju m etliške ob

čine nim ajo občinskega od
loka, ki bi določal rok tr 
gatve, tako je  odločitev p re 
puščena presoji vinogradni
kov. Pam etni gospodarji k ljub 
tem u ne bodo hiteli, nekate
r i pa  so pravico začeli ne
odgovorno izkoriščati. T isti, 
ki ne m ore počakati teden 
ali štirina js t dni, da b i groz- 
d je povsem dozorelo, naj se 
zaveda, da s tem  prevzem a 
tudi odgovornost, ka jti vino 
m u bo ostalo v kleti. K om ur 
se m udi v trgatev sam o zato, 
ker se m u zdi škoda grozdja, 
ki ga pozobljejo tatovi, naj 
ra je  preračuna, če se ne b i 
izplačalo čuvati vinograde in 
si zagotoviti vino, kakršnega 
zahteva trg.

Prvi del gradaškega 
vodovoda končan

Komunalno podjetje M etli
ka končuje te dni I. fazo 
gradnje gradaškega vodovo
da. G radili so s črnom aljske 
stran i p ro ti G radcu te r p rišli 
do Čudnega sela, k je r je 
zgrajen rezervoar. Ce ne bi 
m ed delom prim anjkovalo 
potrebnega železa, b i b il re 
zervoar že lani narejen, tako 
pa so ga končali šele p red  
kratkim .

Za gradnjo II. faze, od Ču
dnega sela do Vranovič, je  že 
razpisana licitacija, toda de
la še niso oddana. G radnja 
se bo nadaljevala že jeseni.

Pravočasno napišite 
prošnje!

Kmetovalci s področja m e
tliške ofbčine, ki so obnovili 
najmanj 10 a vinograda in ga 
zasadili v žlahtno trto, imajo 
po občinskem odloku pravico 
do oprostitve plačevanja dav
ka od obnovljenih površin za 
dobo petih let.

Vsi, ki imajo pogoje za to
vrstno davčno olajšavo, pa 
morajo vložiti pismene proš
nje na občinsko skupščino. 
Prošnje bodo sprejemali do 
15. oktobra, ta rok pa velja 
tiidi za prihodnja leta za ti
ste vinogradnike, ki bodo ob
navljali kasneje.

Prevelik promet je 
cesto uničil

Ker je cesta na Drašiče za
prta zaradi pireureditvemih 
del na odcepu v Metliki, je 
ves promet že dalj časa pre
usmerjen čez Rosalnice ki 
Curile. To vaško pot so ob
čani s področja krajevne 
skupnosti Rosalnice vselej 
lepo vzdrževali in vložili pre
cej dela, zdaj jim je povečani 
promet zaradi preusmeritve z 
republiške oeste uničil vse 
delo in trud: cesta je povsem  
razrita in polna jam. Vašča
ni menijo, da zdaj niso dol
žni samo oni popravljati uni
čeno ceto, ter pričakujejo po
moč občinske skupščine ali 
Cestnega podjetja.

O počitniškem domu 
vse najlepše

Prenovljeni počitniški dom  
tovarne BETI v Seči pri Por
torožu je bil letos odprt od 
srede maja do 10. septembra. 
Po adaptaciji je to  eden naj
lepše urejenih domov na istr
ski obali, zato so se v njem  
dobro počutili vsi letošnji 
gostje. Poleg številnih delav
cev in uslužbencev tovarne, 
so letovali v BETINEM do
mu že prvo leto tudi Franco
zi, Nemci in Angleži. Prihod
nje leto namerava BETI svo
je okrevališče registrirati kot 
dom odprtega tipa, kar bo 
omogočilo podaljšati letoval- 
no sezono vsaj za mesec dni.

meHIškisl A+ednik



ROKOMET

Tokrat praznih rok
Rokometaši v republiškem tekmovanju preteklo nedeljo niso 

zabeležili nikakršnega uspeha. Obe ekipi, Brežice kot Ribnica, so 
pustili točke boljšim nasprotnikom. Rokometaši Brežic niso mogli 
doseči v Celju kaj več kot časten poraz. Enako usodo so doživeli 
Ribničani v Ptuju. Morda je poraz s takšno razliko z novincem v 
ligi majhno presenečenje. Dekleta iz Brežic so doma podpisale pre
dajo pred Mariborčankami. Morda bi z nekoliko večjo boiUenostjo 
dosegle boljši rezultat. V conski rokometni ligi so Novomeščani za
beležili tretjo zaporedno zmago, tokrat nad Šentvidom. Krmeljski ro
kometaši so nekoliko presenetili Krčane in jim pripravili precej 
grenkih trenutkov. Tekmovanje v tej ligi postaja zelo zanimivo. Ize
načenost posameznih ekip ne dovoljuje, da bi koga že vnaprej ok
licali za favorita.

Drava (Ptuj) : Ribnica 
13:8

Borbena ekipa Ribnice tudi to
krat ni zmagala. Porazil jo je no
vinec v ligi ptujska Drava. Razli
ka petih golov priča, da so do
mači zmagali z lahkoto. Ce bodo 
hoteli Ribničani ostati še naprej 
Hani republiške lige, bodo mo
rali poslej obračunati doma z 
mako ekipo. To nedeljo bodo 
tmrii v gostih ekipo Brežic in 
smo brez skrbi, da bosta tokrat 
ostali obe točki našima ligašema. 
Kdo bo ta srečnež, bomo videli 
v nedeljo.

Za Ribnico so v Ptuju nasto
pili: Kersnič, Joras, Ponikvar (4), 
CeSarek (1), Andolšek, Mikulin 
(1), Rodič in Matelič (2).

Šentvid : Novo mesto 
12:14

Novomeški rokometaši so v ne
deljo gostovali v Šentvidu in v 
prvenstveni tekmi ljubljanske con
ske lige premagali domače igral
ce z 12:14. Prvi polčas se Je kon
čal z zmago domačih, toda v dru
gem polčasu so gostje zaigrali ve
liko bolje in osvojili dve novi 
točki.

Šentvid: Vižin, Šereg (4), Ju
van (1), Bojovič (2), Heden, 
Vovk (1), Predanič (4), Tabemik, 
Zupančič, Perko, Kamel.

Novo mesto: Perko, Gantar (4), 
Pelko (1). Jaklič (2), Jončič, Jo

žef, šetina (2), Lozar (5), Bele,
Seničar.

Brežice : Celje 17:26
Moška rokometna ekipa is Bre

žic se je v nedeljo pomerila v ok
viru 5. moške republiške roko
metne lige s Celjani, ki so bili 
lani prvoligaši. Brežičani so v 
srečanju doživeli poraz a 17:26. 
Največ zadetkov za Brežičane so 
dosegli Pavlič 5, Bosina 4 in Še
tinc 3.

Brežice : Branik 10:12
V 4. kolu ženske republiške ro

kometne lige so imele Brežlčanke 
v nedeljo v gosteh Branikove ro
kometašice iz Maribora. Brežičan- 
ke so po slabi In nezanimivi igri 
tekmo izgubile z rezultatom 10:12.
V prvem polčasu sta se ekipi raz
šli z neodločenim rezultatom 6:6, 
v drugem polčasu pa so gostje iz 
hitrih protinapadov dosegle 2 za
detka več in zasluženo zmagale. 
Za Brežice so igrale: Božičnik,
Buzančič 6, Molan 2, Stegenšek, 
Kolar 1, Slak, Mišič I 1, Zorko, 
Engel, Mišič n .

Brežice : Medvode 
21:16

20. septembra je bila v Breži
cah rokometna tekma za pokal 
mladosti, v kateri so se pomerili 
Brežičani z ekipo iz Medvod. 
Brežičani so svoje borbene goste 
premagali z rezultatom 21:16 in 
se uvrstili v polfinale v SRS.

Kaj pa tokrat?
V nedeljo, 1. oktobra, se 

bodo nogometaši Bele krajine 
srečali z ljubljanskim Slova
nom, Novomeščani pa pojde
jo na tekmo v Izolo. — V pr
vi slovenski odbojkarski ligi 
bo Novo mesto doma gostilo 
Mežico, v drugi slovenski od
bojkarski ligi pa Trebnje 
igralce iz Kočevja. — V re
publiški moški rokometni ligi 
je na vrsti srečanje med Rib
nico in Brežicami, medtem 
ko bodo šle Brežičanke v go
ste k »Storžiču« na Golnik. —
V ljubljanski conski rokomet
ni ligi se bodo srečali: Novo 
mesto — Radeče, Krško — 
Križe, Hrastnik — Krmelj in 
Grosuplje — Kranj.

S sindikaln ih  športnih  iger. N ajveč tekm ovalcev je  nastop ilo  v teku na 1000 m . 
Zm agal je  Jože č r a e lič  iz šen tjem ejsk e  ISK RE. (F oto: Slavko D okl)

SINDIKALNE ATLETSKE IGRE

Udeležba dobra, rezultati odlični

Polzela : Senovo 
preloženo

Nogometna tekma med Polzelo 
in Senovim ni bila odigrana, ker 
se je Senovčanom na poti pokva
ril avtomobil. Tekma bo odigrana 
med tednom. j. k .

Čeprav je dež nekoliko motil 
tekmovanja, se je prvenstvo odvi
jalo v redu. Toliko odličnih re
zultatov se le redkokdaj nameri 
na naših sindikalnih atletskih pr
venstvih. Omenimo samo uspehe 
nekaterih. Marjan Potrč je v sko
ku v višino z rezultatom 1,90 m 
dosegel 900 točk, Igor Penko je 
vrgel kroglo 14,09 m daleč in 
zbral 779 točk. Med tekmovalka
mi pa. je bila najbolj uspešna 
Katja Močnik, ki je v treh discip
linah zbrala 1700 točk. škoda, da 
nekatere sindikalne podružnice ni
so imele vsaj po dva tekmovalca 
v vsaki disciplini, ker bi bil zato 
končni uspeh po točkah lahko 
marsikje popolnoma drugačen. 
Med prosvetnimi delavci Je še 
večje število odličnih atletov. Ce 
bi nastopili vsi, bi gotovo poživili 
tekmovanje.

Bizjak in Čarno državna prvaka
Na državnem prvenstvu posa

meznikov v plavanju so v Dub
rovniku plavalci iz Krškega do
segli pomemben uspeh. Državna 
prvaka sta postala Tone Bizjak 
D * 200 m prosto s časom 2,16,0 
in Franc Čargo na 1500 m prosto 
f  časom 19,17.9. Drugo mesto je 
caaedel Dušan Zlatič na 200 m

Tekmovanje gluhih
V nedeljo se je na občinskem 

prvenstvu v streljanju s tračno 
potko pomerilo enajst gluhih 
strelcev. Tekmovanje je bilo na 
strelišču na tržnici v Novem me
stu.

Med ekipami je zmagala prva 
ekipa pred drugo, med posamez
niki pa Franci Kren pred Anico 
Jerman in Martinom Mucem, jp

prsno s > časom 2,49.6, hkrati z 
njim pa so se na 2. mesta plasi
rali še: Franci Čargo na 400 m 
prosto (4,51.5), Ljubo Potočnik 
na 100 m prosto (1,00.6) ln v 
disciplini 200 m prosto (2,16.2) 
ter Tone Bizjak na 1500 m pro
sto (19,44.8). Tretja mesta so za
sedli: Dušan Zlatič na 100 m prs

no (1,17.5) in Tone Bizjak na 
400 m prosto (4,56.6). Uspeh Ce- 
lulozarja Je toliko večji in po
membnejši, ker so se tekmovanja 
udeležili štirje njegovi plavalci, 
ki so osvojili kar 9 medalj. Po
sebno priznanje gre tudi trenerju 
Niku Zibretu. v. n.

Rezultati najboljših: MOŠKI:
100 m — 1. Vinko Istenič, INIS
— 11,7, 2. Stane Jarc, KRKA — 
12,1, 3. Jože Bratkovič, NOVO- 
TEKS — 12,4; 1000 m: 1. Jože 
Crnelič, ISKRA S. — 2:49, 2. Mi
lan Močnik, OPREMALES — 
2:54,2, 3. Jože Horvat, ISKRA Š.
— 2:55,4; štafeta 4x100 m: 1. 
INIS (Novo mesto) 50,5, 2. IS
KRA (Šentjernej) 51,1, 3. KRKA 
(Novo mesto) 52,0; višina: 1. Mar
jan Potrč, INIS -  1,90, 2. Ciril 
Lešnjak, PIONIR -  1,60, 3. Mitja 
Kozina, KRKA — 1,50; daljina: 
1. Vinko Istenič, INIS — 5,75, 2. 
Tone Majzelj, ISKRA Š. — 5,66,
3. Stane Jarc, KRKA — 5,50. 
Krogla: 1. Igor Penko, prosveta
— 14,09, 2. Marjan Potrč, INIS — 
12,31, 3. — 5. Milan Potrč, KRKA
— 10.83, Andrej Zupančič ISKRA 
Š — 10.83. Rihard Resnik. NOVO 
TEKS — 10,83

ZENSKE — 60 m: 1 Katja
Močnik, INIS — 8,6, 2. — 4. Joža 
Kikel, Novoles — 9,2, Karlina Tra
tar. KRKA — 9,2. Ljuba Duh. Pi- 
ONIR — 9,2; 400 m: 1. Katja
Močnik, INIS — 64,6, 2. Slavka
Kukman, prosv. — 69,1, 3. Karo
lina Tratar. KRKA -  74.0; štafe
ta 4x60 m: 1. PIONIR (Novo me
sto) — 38,6, 2. KRKA (Novo me
sto) — 39,0, 3. prosveta (Šmihel
— Stopiče) — 39,2; višina: 1. 
Elica Rozman, prosv. — 1,35, 2.
— 3. Slavka Klevišar, KRKA — 
1,20. Majda Brezovar, PIONIR — 
1,20: daljin« 1 Katja Močnik,
INIS — 4,20, 2. Slavka Kukman,

Atletsko tekmovanje v Novem mestu
V soboto ob 16. uri bo v No

vem mestu zanimivo atletsko tek
movanje. Zbrali se bodo najbolj
ši atleti Dolenjske. Pričakujemo 
tudi atlete iz Kočevja in Črnom
lja. Po končanem tekmovanju 
bodo določili reprezentanco, ki bo 
zastopala Dolenjsko že naslednjo 
nedeljo v Trbovljah na četvero- 
boju reprezentanc Dolenjske, Go

renjske, Primorske in Zasavja.
Na programu Je tudi tekmova

nje v ljudskem troboju, ki ga Je 
razpisala Atletska zveza Slovenije. 
V atletskem troboju ne bodo 
smeli nastopiti tekmovalci, ki so 
vključeni v atletske organizacije 
ln so letos že nastopili na raznih 
atletskih tekmovanjih.

Discipline troboja so naslednje:

MOŠKI: 100 m, skok v višino,
met krogle (6 kg); ZENSKE: 
60 m, skok v višino, met krogle 
(3 kg).

Pričakujemo, da se bodo tro
boja udeležili predvsem atleti lz 
naših sindikalnih podružnic, ki 
so že zadnjič uspešno nastopili 
na prvenstvu v Novem mestu.

ODGOVARJA DOMINIK TROBENTAR

Pravilno vrednotiti 
družbeno delo!

1. Ocenite na kratko trenut
no stanje v telesni vzgoji v va
ši občini: kvaliteto športa, pro
blem kadrov, kako je z objek
ti, kuko dosegate morebitno 
množičnost v telesni kulturi 
itd.

V naši občini imamo 11 klu
bov in društev, ki so včlanje
ni v občinsko zvezo za telesno 
kulturo. V njej je vključenih 
okoli 2000 članov, ki se udej
stvujejo v številnih športnih 
panogah. Naj'x>lj načrtni ln 
redni so treningi v odbojki, 
košarki in splošni vadbi, med
tem ko bi lahko pohvalili še 
delo kegljaškega kluba, dvigal- 
oev uteži, namiznega tenisa, re
kreacije in atletike v šolah.

Medtem ko kvaliteto gojimo 
v društvih in klubih, smo 
množičnost usmerili v šole. V 
Šolskih športih društvih je 
včlanjenih okoli 500 mladih 
ljudi. Tu je zbrano dosta ta- 
letiranih športnikov, ki jih 
skušajo telesnovzgojnl delavci 
vključiti v društva ln klube.

Vzporedno z vsem tem mo
ram omeniti, da smo dosegli 
veliko spremembo glede vred
notenja telesne kulture in dela 
telesno vzgojnih delavcev. Pri 
vseh forumih smo deležni po
zornosti, žal pa se ta pozor
nost neha pred samoupravnimi 
organi, ko Je treba za razvoj 
telesne kulture prispevati de
narna sredstva, Telesnovzgojnl 
delavci vemo, kakšna je gospo
darska moč naših delovnih or
ganizacij; prepričani smo, da 
so sredstva večkrat nepravilno 
usmerjena, in tako zavestno

dovoljujemo nepravilno upora
bo družbenega »dinarja«.

Na občinski zvezi se zaveda
mo, da je težje pridobiti pov
prečnega športnega delavca ka 
kor dobrega športnika. Kadrov 
je malo in vedno manj jih bo, 
če ne bomo pravilno vrednott- 
11 dola telesnovzgojnih delav
cev. Brea materialne osnove 
ne moremo oblikovati in vzga
jati mladega človeka tako, kot 
si naša družbe teli.

V našem malem mestu ob 
Rinži imamo zelo urejene špor
tne objekte. Ze ob pogledu 
nanje vidimo ves trud, ki je 
bil vanje vložen. Našim pred
hodnikom bi zato izrekel pose 
»no zahvalo. Sredstva za vzdr
ževanje objektov so minimal
na. Vzdrževanje je zaupano up
ravi Doma telesne kulture, ki 
se trudi, da bi bili objekti 
uporabljeni namensko. Mladi
na si včasih privošči marsikaj! 
Tako kakor na cesti, v lokalih 
ln kinu hoče uvesti enak re
žim na športnih objektih. Ze 
lel bi, da bi vsi vedeli, da so 
objekti, stavbe, zelenice in na 
sadi vzor kulturne ravni obča
nov določenega kraja. Imamo 
zelo lep dom telesne kulture. 
Čuvamo ga in vzdržujemo — 
želimo, da bi bil vedno tak!

Ko govorimo o množičnosti, 
se mi zdi prav, če povem, da 
množičnost ni vodno odraz kva
litete in obratno. Lahko trdim, 
da fjomo v naši občini usmerili 
sile v množičnost, to je tja, 
kjer je zbrano največ mladine
— v šole.

To se pravi, če hočemo Ime
ti množičnost, moramo tekmo
vati. Večina tekmovanj pa je 
vezana s stroški in vključitvi
jo določenega števila ljudi, ki 
se na tekmovanje spoznajo in 
ki morajo imeti zvrhano mero 
dobre volje.

Skratka, telesna kultura, v 
naši občini je koristna družbe
na dejavnost, ki sloni pred
vsem na amaterizmu in idea
lizmu.

S. Kaj bi bilo treba narediti, 
da bi se stanje telesne vzgoje
v občini izboljšalo?

tfa to vprašanje je težko od
govoriti. Na stanje v telesni 
kulturi vpliva toliko faktorjev, 
kolikor je besed o njej. O te
lesni kulturi se dosti pogovar
jamo , vendar kadar se hoče
mo lotiti konkretnega dela, 
naletimo na zapreke, ld nam 
Idealno zamišljene načrte pod

rejo. Vsi organi in člani občin
ske zveze za telesno kulturo 
sl bomo še nadalje prizadevali 
za čim boljše delo v telesni 
kulturi, oslanjajoč se še vedno 
na ljudi, ki delo poznajo in 
vidijo v njem svoje mesto. 
Družbi bomo dokazali, da so 
vlaganja v telesno kulturo ko
ristna, in jih opravičevali s 
konkretno vloženim delom. Za
radi tega bi bilo potrebno čim- 
prej urediti financiranje teles
ne kulture na tak način, da 
bodo sredstva zajamčena. Delo 
telcsiiovzgojnih organizacij mo
ra biti programirano, telesno 
kulturo pa moramo oblikova
ti tako, kakor naš občan po
trebuje in želi. Tekmovalni 
šport sc mora razvijati v okvi
ru finančnih možnosti.

3. Zanima nas, koliko finan
čnih sredstev »te dobili e/., 
namenili telesni vzgoji?

Občinska skupščina je v pr
vem proračunu zajamčila 96. 
milijonov 700 tisoč Ndin. Iz 
neopravičenih vzrokov pa Je bil 
proračun zmanjšan za okoli 15 
milijonov Ndin. S takšnim 
zmanjševanjem sredstev Je te
lesna kultura zelo prizadota: 
15 odst. zmanjšanje pri pove
čanih stroških pomeni za okoli 
30 odst. skrčen delovni prog
ram klubov in društev, članic 
ObZTK.

4. Želite morda odgovoriti Se 
na kakšno vprašanje?

Zelo perečo vprašanje, 
rešujeta ZTK Slovenije ln CTK 
Jugoslavije, Je vprašanje pro
fesionalnega Športa, predvsem 
nogometa, želim, da bd se to 
člmprei uredilo v c(>oJestiran
sko korist. Poudarjam, da bi 
se morala družbena sredstva 
uporabljati po družbenih nače
lih. Čeprav bomo nogometno 
organizacijo profesionalnega 
značaja iaflofidll iz članstva ZTK 
organizacij, ne bomo dosegli ve
liko, če ne bomo reševali tudi 
njihove organizacijske in ma
terialne osnove.

prosv. — 4,14, 3. Albina Zamer
nik, prosv. — 4,00; krogla: 1.
Elica Rozman, prosv. —8,31, 2.
Marija Kokar, KRKA — 7,74, 3. 
Vida Osolnik, PIONIR — 7,73.

Vrstni red sindikalnih podruž
nic po točkovanju dveh najbolj
ših tekmovalcev je takšen: MOŠ
KI: 1. INIS 4952 točk, 2. ISKRA 
(Šentjernej) 4624, 3. PIONIR 4305,

4. KRKA 4182, 5. NOVOTEKS
2984, 6. NOVOLES 2155, 7. pro
sveta (Šmihel — Stopiče) 1574. 
ZENSKE: 1. Krka 4633 točk, 2. 
PIONIR 3892, 3. prosveta (Šmihel
— Stopiče) 3677, 4. NOVOLES
2595, 5. NOVOTEKS 2457 , 6. INIS 
1700 točk.

Za sindikalne atletske športne 
igre je iz leta v leto večje zani
manje. V bodoče bi želeli, da bi 
nastopali tudi tekmovalci iz Stra
že, Dol. Toplic, Žužemberka, Mir
ne peči in Otočca, da bi postala 
ta prireditev najbolj množična 
med našimi sindikalnimi podruž
nicami. j. g .

ODBOJKA

Kot ponavadi dve zmagi
V srečanju med drugoligaši sta oba predstavnika, Kočevje in 

Trebnje, vpisala v svoj prid nadaljnji dve točki. Po dosedanjih igrah 
in zmagah je moč sklepati, da "x>sta oba ligaša še naprej igrala po
membno viogo. Odbojkarji Kočevja, ki se potegujejo za prvo mesto, 
upamo, ne bodo prizadeti z menjavo generacije. Prav je, da se uve
ljavljajo mlajše sile, to pa je manj boleče, če gre pomlajevanje po
stopoma. Tudi odbojkarji iz Trebnjega bodo pristali visoko, kar je 
ponoven dokaz, da fantje znajo igrati odbojko.

Prvoligaš Novo mesto je bil poražen v Kanalu. Dosegel je ča
sten poraz v boju s temperamentnimi Kanalci. Ker je trenerske posle 
prevzel dolgoletni odbojkarski delavec Franc Pučko, upamo, da voz 
ne bo več drvel navzdol.

Kanal : Novo mesto 3:1
Novomeški odbojkarji so v ne

deljo gostovali v Kanalu in se 
domov vrnili zopet poraženi. Sre
čanje se je, kot je bilo pričako
vati, končalo z zmago Kanalča- 
nov, ki slovijo kot dobri ln bor
beni odbojkarji.

Kanal: Jerančič, Perdan, Sla
pernik, Bukovec, Murovec, Žef- 
ran, Gabrijelčič, Žnideršič.

Novo mesto: Berger, Goleš, La
pajne, Koprivnik, Resnik, Primc.

Trebnje : Šenčur 3:2
Trebanjski odbojkarji so dose

danjim osmim zmagam v nedeljo 
pridružili še eno: v Šenčurju so 
premagali tamkajšnje moštvo, ki 
Je doslej v Jesenskem delu pri
kazalo dobro Igro, z rezultatom 
3:2 (17:15, 15:2, 10:15, 7:15, 15:10). 
Čeravno so z igro, kakršno poka
žejo Trebanjci le poredkoma, že 
vodili z 2:0, se je bilo treba na 
koncu zelo potruditi, da niso sre
čanja celo izgubili. Na nedelj
ski tekmi so od časa do časa 
pokazali zelo zanesljivo igro, 
včasih pa so kar po vrsti imeli 
malone začetniške spodrsljaje. Za 
Trebnje so igrali: J. Pavlin, J. 
Mišmaš, I. Slak, J. Mrvar, D. 
Pandža in P. štor. Sodil je Bulc

lz Ljubljane, ki je ob tej prilož
nosti povedal, da je v moštvu Jel- 
šan, ki ga je Trebnje premagalo 
eno nedeljo prej, pod tujim ime
nom nastopil tudi Igralec Kvar- 
nerja, ki igra v zvezni odbojkar
ski ligi.

Kočevje : Bohinj 3:1
Odbojkarji Kočevja in Bohinja 

so se dogovorili, da bodo tekmo 
odigrali že v soboto namesto v 
nedeljo. Čeprav je bilo domače 
igrišče v Kočevju razmočeno, 
gostje niso hoteli igrati v telo
vadnici. Pred začetkom srečanja 
so domačini izročili odbojkarju 
Kersniču šopek nageljnov, ker 
odhaja k vojakom. Trenutno 
so štirje igralci, ki nastopajo za 
prvo šestorico, pri vojakih, zato 
so morali vstopiti mlajši igralci. 
Sobotno srečanje se je končalo 
z zmago Kočevja z rezultatom 
3:1 (19:17, 12:15, 15:0 in 15:10). 
Posebno zanimiv in razburljiv Je 
bil četrti set. Ko so gostje že vo
dili z 8:0, se Je obrnilo in doma
čini so dobili set s 15:10. Sodil je 
zelo dobro Edo Brajnik iz Ljub
ljane. Domača publika je bila 
mlačna, razen tega pa je pogosto 
tudi negodovala. Podoba je, da 
si želi samo hitrih in gladkih 
zmag, to pa ni vedno mogoče.

NOGOMET

To nedeljo bodo točke!
Preteklo nedeljo so imeli nogometaši v zahodni conski nogom et

ni ligi odmor. To nedeljo pa so nogometni vrvež zopet nadaljuje. 
Belokranjci bodo imeli v gostih ljubljanskega Slovana, ki bo pri
kazani igri v dosedanjih srečanjih, ne bi smel iz Črnomlja odnesti 
točk. Novomeščani pojdejo nekoliko oslabljeni na vroče igrišče v 
Izolo; neodločen rezultat bi bil kar uspeh, v ostalih ligah tekmova
nje teče nemoteno.

Bratstvo (Rogatec) : 
Celulozar 2:4

V Rogatcu je bilo preteklo ne
deljo nogometno srečanje med 
Bratstvom ln Celulozarjem. Do
mačini so se v prvem polčasu 
bolj znašli. Igralci Celulozarja 
so nadigrali domačine šele v dru
gem delu tekme. Najboljši igral
ci pri domačinih so bili Bergoč, 
pri Colulozarju pa Zorič in Sta- 
nojovič. Gole so dosegli za Brat
stvo Bergoč v 33. ln 52. minuti, 
za Celulozarja pa Stanojevič v 44. 
in 54., Babič v 60. In Klajič v 
66. minuti. To je bila že četrta 
zaporedna Celulozar jeva zmaga.

v. n.

NK Rog : NK Ilirija 0:4
V minulem kolu nogometnega 

tekmovanja mladinske ligo jo bila 
odigrana v Kočevju tekma med 
Rogom ln Ilirijo iz Ljubljano. 
Srečanje je gledalo čez 200 gle
dalcev, povečini mladino. Ob 
skromnih in nestrokovnih trenin
gih se ni moglo zgoditi drugače, 
kot da so gledalci razočaraln za
pustili igrišče zaradi slabe in ne
borbene igre domačinov. Srečanjo 
se Jo končalo * rezultatom 4:0 
(1:0) v korist Ilirije. Gostje so

imeli več priložnosti za dosego 
gola, vendar jih niso izkoristili i11 
so se zadovoljili z doseženim re
zultatom. Skoda Je, da so tekme 
dopoldne, ko pride na igrišče 
manj gledalcev kakor popoldne, 
pa tudi travnato igrišče je v tc& 
urah še pod močno Jesensko roso- 
Domačinom bi bilo dobro sv e to 
vati, naj jemljejo sodelovanje v 
ligi resneje in naj ne odnehaj® 
na pol poti. A. ARK0

Tudi Branko Suhy -  5 
54,21 m drugi v državi
Na nedavnem državnem p rv e n 

stvu za mlajše mladince v Nov* 
Gorici je za Novo mesto nastopaj 
tudi mladi nadarjeni metal*? 
kopja Rranko Suhy. V zelo 
ni konkurenci je Suhy * me tu n* 
54,21 metrov zasedel xelo dol>r _ 
drugo mesto. Tako sta oba «n*»j 
da novomeška atleta na državoC"j 
prvenstvu zasedla drugo mesto 1 
dokazala, da se novomeška at> 
tika iz dneva v dan dviga. — “A 
ilarjcncmu metalcu Icopja Bra«* 
Kuhyju ne hkrati opravičuje*11 j 
ker naš sodelavec po p o m o ti  
zadnjem poročilu o atletskem 
Čanju v Novi Gorici poleg Slu 
vega ni omenil tudi njegovega 1 
pega uspeha!



Pogovor z zdravnikomNaposled večja skrb za otroško varstvo
V Sloveniji je predlagano, naj bi povečali prispevek za otroški dodatek in 
naj bi del teh sredstev porabili za otroško varstvo — Predlogi tudi za spre

membe v pokojninskem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kmetov

rovanje porabim o na leto v 
Sloveniji 12,8 odst. narodne
ga dohodka, in sicer: 5,4 od
stotkov za zdravstveno zava
rovanje, 6,1 odstotkov za po
kojninsko in invaldisko zava-

G ospodarska reform a je  zahtevala tudi na po
dročjih socia lnega  in zdravstvenega varstva občanov  
neprizanesljive om ejitve. U vedli sm o p articipacijo  za 
zdravila, ukinili zdraviliško zdravljenje, om ejili pra
vico od otrošk ega dodatka, uved li dodatne stopn je  
prispevkov itd . O m ejitve so  različno vplivale tako na 
zavarovance kot na službe za zavarovanje in  n i treba  
posebej poudarjati, da ukrepi n iso  b ili p ovsod  spre
jeti z razširjenim i rokam i. Ker so  še  m nogi d elali po 
starem , so  se  — razum ljivo — pojavile težave, vidne  
še najbolj v skladih  zdravstvenega zavarovanja, ki se  
ta čas, du šijo  v p rim an jk ljajih .

Republiški organi so se moč
no zavzeli za razreševanje 
pereče problem atike in pred 
lagajo vrsto dopolnil, opusti
tev in bistvenih novosti. S 
spremembami, ki bodo tudi 
uzakonjene, hočemo v Slove
niji prilagoditi sistem  social
nega in zdravstvenega zavaro
vanja slovenskim možnostim.

O predvidenih ukrepih, ki 
jih republiški organi dajejo 
te dni tudi v javno razpravo, 
je na tiskovni konferenci 22. 
septembra v Ljubljani govoril 
Podpredsednik republiškega 
izvršnega sveta Vinko Hafner,
Pogovora pa se je  udeležila 
tudi Majda G aspari iz sekre
tariata za zdravstvo in social
no varstvo.

Podpredsednik H afner je 
Povedal, da uživa v Sloveni
ji zdravstveno varstvo že oko
li 99 odstotkov njenega pre
bivalstva, od tega okoli 78 od
stotkov ljudi iz delavskega 
^varovanja. Za delavsko zava

rovanje te r 1,3 odstotkov za 
otroški dodatek. Prispevna 
stopnja se je  po reform i pre 
cej zm anjšala in znaša letos 
19 odst. od bru to  osebnih 
dohodkov zaposlenih, od te 
pa gre 1,8 odst. za otroški 
dodatek. Današnja prispevna 
stopnja je taka, je  rekel to
variš H afner, da plača aktiv
ni zavarovanec na vsakih 
100 S din osebnega dohodka 
34 S din, medtem ko so iz
datki zanj 36 S din. Potroš
n ja je večja tudi zato, ker 
imamo v Sloveniji razm ero
ma veliko upokojencev — 
kar 271 na 1.000 aktivnih za-

KAKO ŽIVI, DELA IN SE ZABAVA MLADINA 
V NAŠIH OBČINAH

Krško: delo komiteja 
je popolnoma zamrlo

Predsednik mladinskega 
Komiteja v K rškem  tov. Edi 
Pirc je  povedal, da razen 
mladinske konference, ki je 
odpadla, ker ni bilo dovolj 
mladincev, letos še niso ime
li nobenega sestanka.

Ker mladinski aktivi niso 
dobili od kom iteja nobene

Kuharske bukvice
p a r a d iž n ik o v a  j u h a

Napravi tem norum eno prežganje, ki si m u dodala malo 
sladkorja, zlij nanj kuhan ali surov pretlačen paradižnik 
in dobro mešaj. Nato zalij prežganje najprej z malo m rzle - 
vode, da se lepo razpusti, potem še s kropom , v kate
rem se je  pokuhal peteršilj in zelena, će  hočeš im eti 
bolj gosto juho, dodeni še kuhan in pasiran krom pir. Na to 
juho zakuhaš lahko male žličnike ali tudi riž ali ječmen- 
Ček, ki pa ga je treba najprej prepariti in izprati (zaradi 
°kusa).

g o ve ja  j u h a
će  hočeš im eti dobro, močno juho, pristavi meso v 

mrzli vodi in prideni: peteršilja, zelene, pol čebule, v lu
skah, rdečega in rum enega korenja, košček kocena od ze
lja, nekaj zrn celega popra, ščepec lovorovega lista, ko je 
^ e l a  juha vreti. Zakipi naj burno, potem pa naj tiho 
^re, ker sicer postane gosta Juha naj se kuha do tr i ure. 
Pptem jo precedi v drugo posodo, k jer se zakuha z rečm i,
. jih devamo v juho: z rezanci, zdrobom, cmoki, žličniki 
l*d. K adar devamo to v juho, m ora dobro vreti.

ra g u  j u h a
N a surovem m aslu duši drob kuretine, krila in vrat. 

posebej pripravi bledo prežganje, ki ga zaliješ z juho. 
°eni vanjo dušeno meso in  drob. Ce im aš karfijolo, pri- 
*kni še to ali pest riža, sicer pa deni, preden jo  daš na 
^ 20, na kocke narezanega in opečenega belega kruha.

pomoči, so se povezali z 
drugimi organizacijami in 
ponekod pokazali lepe rezul
tate. Tako so leskovški mla
dinci naštudirali igro »Pot 
do zločina«, s katero bodo 
verjetno gostovali tudi v dru 
gih krajih. Tudi mladinci na 
Raki m v Velikem Podlogu so 
naštudirali igre, s katerim i so 
se predstavili domačim gle
dalcem Razen tega so mla
dinski aktivi na šolah p ri
redili proslave v počastitev 
vseh državnih praznikov. Po
hvaliti velja še mladinski ak
tiv v krškem  Labodu, ki je 
letos poskusil organizirati 
mladinske plese; vendar za
radi velikih stroškov ni 
uspel. Nedelavnost mladin
skega kom iteja se pozna tu 
di na brestaniškem  aktivu, 
ki je bil včasih eden najbolj
ših v občini, zdaj pa so 
aktivne samo še članice od
bojkarskega kluba.

Na športnem  področju se
v krški občini zaradi zelo 
ugodnih pogojev največ 
mladincev ukvarja s plava
njem.

Glede zabave in plesov so 
krški mladinci nekoliko na 
boljšem kot v nekaterih so
sednjih občinah. Vsako 
soboto in nedeljo lahko ple
šejo v hotelu Sremič, pa tu 
di v Brestanica in drugih 
krajih  je  večkrat zabava s 
plesom. K ljub tem u se m la
dinci upravičeno sprašujejo, 
kje bodo preživeli svoj pro 
sti čas in se zabavali pozimi, 
ko bo bazen zaprt.

varovancev, to pa je več, kot 
znaša državno povprečje.

Predsednik republiškega iz
vršnega sveta je opozoril, da 
so na Slovenskem zelo neu
godna razm erja med osebni
mi dohodki in pokojninami. 
Pokojnine so tudi po valori
zaciji znatno m anjše od pov
prečnega osebnega dohodka 
iz delovnega razm erja. Pod
predsednik H afner je dejal, da 
sedanji način odm erjanja po
kojnin ni prilagojen produ
ktivnosti dela v naši republi
ki. Pripom nil je tudi, da si 
republika prizadeva urediti 
to vprašanje, vendar trenu t
no ni možnosti, da bi pove
čali (predvsem stare) pokoj
nine.

Podpredsednik H afner je na 
dalje povedal, da so izdela
ne teze za nov zakon o o troš
kem dodatku in da bo gra
divo v kratkem  dano v jav
no obravnavo. Predvsem je 
predlagano, naj bi se prispev
na stopnja za otroški doda
tek povečala od 1,8 na 2 od
stotka, s tem da bi ukinili 
degresivni način delitve.

Sklad za otroške dodatke 
naj bi postal ne le vir do
hodkov za otroke, marveč tu 
di vir za reševanje otroške
ga varstva. Razmišljajo tudi 
o tem, da bi prem aknili me
jo  za pravico do otroškega 
dodatka navzgor.

Pomembne spremem be p ri
čakujemo tudi na področju 
zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, ki je od leta 1965 
obvezno. Podpredsednik IS 
Slovenije je poudaril, da im a
jo skladi kmečkega zavarova
n ja izgube toliko časa, koli
kor jih  imamo, da pa se je 
vselej zastavilo vprašanje, 
kdo naj izgube plača. Izde
lan in že dan v razpravo je 
osnutek novega zakona o 
zdravstvenem . zavarovanju 
kmetov. Tovariš H afner je 
med drugim  dejal, da bo no
vi zakon zlasti opredelil po
jem km eta te r določil obvez
nosti občin in km etijskih or
ganizacij kot tudi obvezno
sti polproletarcev, ki do zdaj 
niso plačevali prispevkov od 
katastrskega dohodka za 
kmečko zavarovanje. Zakon 
naj bi rešil tudi vprašanje 
minimalnega zdravstvenega 
varstva oziroma prim ernega 
prispevka za tako varstvo.

OSNOVNA ŠOLA 
PREVOLE, p. Hinje
r a z p i s u j e

delovno mesto

UČITELJA za sloven
ski in angleški jezik
Stanovanje je zagotovlje-

Tromboza in embolija
D ostikrat slišimo v pogovoru, da je ta  in ta  preživel 

trombozo ali da je oni um rl za em bolijo, pa nam  ni čisto 
jasno, za kaj pravzaprav gre. Zdi se m i prav, da ta  dva 
pojm a, ki nim ata v sebi ničesar skrivnostnega, pojasnim .

Tromboza pomeni strditev krvi v žilah živega človeka, 
trom bus pa je  nastali strdek ali zamašek v žili. Tromboza 
nastane, če se pokvari žilna stena, če se sprem eni kri ali pa 
če se sprem enita h itrost in način toka krvi v žilah. V do- 
vodnicah ali venah nastajajo  zamaški štirik ra t pogosteje 
kot v odvodnicah, utripalnicah ali arterijah . Najpogosteje 
pa so v venah spodnjih okončin, v venah medenice ter 
sploh v spodnjem delu trebuha. Pogostejše je to pri žen
skah kot pri moških. Cim starejši je  človek, čim bolj je  
njegovo srce in ožilje bolno, več je  verjetnosti, da bo do
živel trombozo.

Zamašek v žili p ri pravilnem  zdravljenju in discipli
ni bolnika lahko nim a nobenih resnejših posledic, ker se 
pozdravi, lahko pa seveda nastopi najnevarnejša komplika
cija tromboze, nam reč, da se zamašek v žili odtrga ali 
pa da se odtrga le kakšen njegov del in ga potem  kri od
plavi s seboj tako daleč, da se ustavi v neki žili, ki je od 
njega ožja. Tam obtiči in pretok krvi zaustavi. Temu p ra 
vimo em bolija ali zamašitev. Kot sem prej omenil, je to 
lahko zamašek strjene prvi, lahko pa je  tudi maščoba, zrak, 
plin, del bule, skupek celic, skupek kužnih klic, zajedalec, 
tujek ali kaj podobnega.

Tak zamašek ali em bolus lahko zamaši pljučno ožilje, 
kar povzroči v večini prim erov sm rt. Zamaši pa se lahko 
katera koli žila, tudi v možganih,kar je  prav tako nevarno, 
ali pa v ožilju, ki prehran  j a srce; tudi to im a nevarne po
sledice. Pri hudih poškodbah kosti, posebno če so zmečka
ne, se maščoba iz kosti posrka v žile in povzroči embolijo. 
Ce so poškodovane žile, se lahko vanje vsrka zrak, ki prav 
tako prekine krvni stolpec in deluje kot zamašek. Tudi če 
zaidejo v žile žajedalci ali njihove ličinke povzroče embo
lijo. Isto  velja seveda za tujke, npr. drobce granat, min, 
bomb, kam enja, šivanke itd. Gnojenje in bule, ki njihove 
delce lahko posrkajo žile in nekam odplavijo s krvjo, pov
zroče isto, žal pa seveda še drugačno reakcijo organizma, 
o čemer se bomo pogovorili drugič

Pri sum ljivih vnetjih žil, posebno v spodnjem  delu te
lesa in na spodnjih okončinah ter pri večjih poškodbah, 
m oram o misliti tudi na možnost embolije. Zaradi tega je 
posvet z zdravnikom nujen. Ne odlašajm o, češ saj bo že 
prešlo. Večkrat je naša zanikm ost kriva, da imamo pozneje 
nevarne posledice, ki bi se jim  lahko pravočasno izognili, 
če bi bili do sebe ali do svojih bližnjih malo bolj pozorni. 
Menda ni treba poudarjati, da m oramo navodila, ki jih  da 
zdravnik, dosledno upoštevati in natančno izpolnjevati. Ce 
že drugim  ne, vsaj sebi želimo vse dobro.

Dr. BOŽO OBLAK

KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli leden so darovali kri na novomeški transfuzij

ski postaji: Aleksander Zupan, Anton Luzar, Emil Parkelj, 
Ivan Surla, Karolina Zupančič, Stanko Sime, Božo Horvat, 

■Alojz Lenarčič, Alojz Smuk, Ivan Božič, Andrej Primc, Franc 
fiJanič, Ivan Kastelic in Ivan Sašek, člani kolektiva IMV No
vo mesto; Jože SnVerke, član kolektiva INIS, Novo mesto; 
Franc Kastelic, član kolektiva PTT Novo mesto; Anton Hu
doklin in Franc Brulc, člana kolektiva Pionir, Novo mesto; 
Alojz Strahan, član kolektiva Novoles, Straža; Marija Der- 
gane, gospodinja iz Velikih Brusnic; Rajko ZakofSek, član 
kolektiva Iskra, Novo mesto; Martin Gazvoda, delavec iz Bru
snic; Ana Berkopec, gospodinja iz Velikih Brusnic; Miha 
Ferbežar, član kolektiva Krka, Novo mesto; Rudolf Zuiuč, 
Jože Vrščaj, Vlado Štrucelj, Franc Bahor, Anatolij Katajef, 
Bogomir Henigman, Danica Kočevar, Anica Furlič, Jože Jak
še, Avgust Jevšček, Jože Zvab in Jože Gladek, člani kolekti
va Belt, Črnomelj; Marija Konda, članica kolektiva Novoteks, 
Novo mesto; Janez Kump, upokojenec iz Cfjrha; Janez Vene- 
tič, delavec iz Srednje vasi; Alojz Rogelj, član kolektiva Ce
stno podjetje Novo mesto; Marija Kolenc, gospodinja iz Čr
nomlja; Nada Jakofčič, gospodinja iz Srednje vasi; Rihard 
Kenik, Marija Hudorovac in Alojzija Matkovič, Mani kolek
tiva GO CrmoSnjice; Matija Panjan, posestnik iz Podloga; 
Marica Adam, upokojenka iz Črnomlja;

Or. ŽELJKO ŠRIBAR: (5 )

N o s e č n o s t
Pri obzirnem  spolnem  obče

vanju naj bo prva skrb -čistoča  
°beh spolov il. O bčevanja naj 
se izogib ljejo  žene, k i se  nagi
bajo s sp lavom  ali prezgod
njim  porodom . Zadnji m esec  
Pred porodom  pa pri vseh  no
sečnicah občevanje ni prim er
no.

N osečn ice m orajo zlasti zad
nje m esece skrbeti še  za po
sebno nego in u trjevanje dojk. 
bradavice je  treba um ivati in 
narahlo otirati z brisačo, da 
bodo utrjene za dojenje. Tudi 
lasje naj bodo pravilno n ego 
d n i,  n ohti na nogah in rokah 
^ a tk o  p ristrižen i vsaj zadnji 
*hesec pred porodom , da se  že- 
ba privadi na kratke nohte, ki 
®°,Po porodu nujno potrebni 
Pri negi otroka v prvem  letu  
T r o s t i

Oblačenje v nosečnosti

Oblačila n osečn ic naj bodo  
Pralna, p o leti lahka, pozim i 

°volj topla, vendar n ikoli pre

tesna. O blačilo ne sm e ovirati 
rasti trebuha in dojk. Pri no
šenju  nogavic so  p riporočljivi 
pasovi — naram nice (op rtn ice). 
Pri pregledih  večkrat opazim o, 
da n osijo  žene pretesn o spod
n je perilo  (e lastik a  je  v pasu  
pretesna, perilo  n i dovolj širo
k o), kar prav tako škoduje.

P oskrbeti je  treba za toplo  
perilo , top le n ogavice in top lo  
obuvalo, z lasti pri naglih vre
m enskih  sprem em bah v jesen i 
in  deževnih dneh. S pravilnim  
oblačenjem  lahko preprečim o  
vnetje m ehurja, h katerem u so  
nosečn ice bolj nagnjene.

Obuvalo naj bo poleti lahko  
in  zračno, vedno pa dovolj pro
storno, da ne utruja obrem e
njenih nog. Peta pri čevljih  naj 
bo nizka ali srednje visoka, 
vsekakor pa dovolj široka za
radi potrebne opore. T esni čev
lji z v isok im i, tankim i petam i 
n iso  prim erni, ker zahteva n o 
šen je takega obuvala posebno  
držo, k i je  p ovsem  nasprotna

posebni drži nosečn ice. Prem a
govanje takih nasprotujočih  si 
drž pa se  kaže na hrbtenici, 
zato so  take žene km alu utru
jene. K ot dolgotrajna p osled i
ca nepravilnega obuvala nasto 
p ijo  tudi b olečine v križu.

Prehrana nosečnice
Prehrana je  v n osečn osti te 

m eljne važnosti tako za ženi
no kot za p lodovo zdravje. Naj 
spom nim  na b istvene sestavine  
hrane:

1. ogljikovi h idrati — to so  
sladkor in vsa škrobova hrana 
(izd elk i iz m oke, riž, krom pir, 
fižo l); 2. beljakovine so  pre
težno sestav ine m esa. Pri ne
m astnem  m esu je  3/4 b eljak o
vin. Precej beljakovin  je  nada
lje  v m leku in m lečnih  izdelkih  
ter v jajcu , od koder tudi im e 
beljakovina. B eljakovine so  
m anj kalorična, zato pa zelo  
k valitetna hrana. 3. M aščobe — 
m ast, o lje, m aslo, sm etana, loj
— predstavljajo  najbolj kalo
rično sestav ino  hrane- 4. Zelo 
važna sestav ina  hrane so  tudi 
m ineralne ali rudninske soli 
ter vitam ini; te  vseb u jejo  pred
vsem  sadje in zelenjava.

Prehrana v n osečn osti naj bo  
raznovrstna, m ešana. V sebuje  
naj vse prej n ašte te  sestavine

v pravilnem  količinskem  raz
m erju. V m ešani hrani dobi 
bodoča m ati vse potrebne sno
vi za rast otroka in  zase. V 
n osečn osti naj se  žena zredi le 
za 9 do 11,3 kg glede na njeno  
norm alno težo izven n osečno
sti. To pridobivanje na teži 
m ora b iti seveda v sorazm erju  
z rastjo  ploda, to  je: več lah
ko pridob i žena na teži zadnje  
m esece. V drugi polov ici no
sečn osti naj pridobiva na te 
den po 20dkg; kar je več kot 
50 dkg, je  lahko že bolezensko, 
m edtem  ko pridobitek  na teži 
čez 60 dkg na teden lahko ško
duje tako nosečn ici kot plodu.

N osečn ica  naj ne bo n ikoli 
žejna; na dan lahko popije tu
di do 2 litra tekočine.

Na sp lošn o  se  živ ljenjsk i 
* standard v prehrani m eri po 

porabi določenih  količin  kvali
tetn ih  živil. V isok standard  
im ajo ljudje, ki uživajo razen  
ogljikovih  hidratov in m aščob  
še dovolj beljakovinske hra
ne (m esa, jajc, m leka in m leč
nih izdelkov) ter sadja. S lab ali 
nizek standard pa im ajo lju 
dje, ki uporabljajo za prehra
no pretežno m očnata jedila, 
krom pir in za zabelo svin jsk o  
m aščobo.

Pri nosečn icah  na n ašem  ob

m očju  opažam o, da količinsko  
zaužijejo dovolj hrane, če ne 
celo preveč, m edtem  ko je  se 
stav n jihove hrane še  siro 
m ašen in neprim eren. N aše n o
sečn ice uživajo p r e v e č  m a
ščob  in  ogljikovih  hidratov (te 
stenin , kruha, sladkorja, krom 
p irja ), prem alo pa beljakovin  
(m leka, m lečnih  izdelkov in 
m esa). Priporočljivo je  poleg  
običajno dovolj bogate hrane 
z ogljikovim i hidrati in m aščo
bam i, ki so seveda v pravil
nem  k oličinskem  razm erju tu 
di nujno potrebne, zaužiti na 
dan še liter m leka, 20— 40 gra
m ov m lečnih  izdelkov, 1—2 
jajci, 150 gram ov m esa, nekaj 
zelenjave in dvakrat na dan 
sadje.

P oudarim  naj, da nosečn ica  
ne sm e varčevati pri hrani. 
R es je, da je  hrana z bogato  
vseb ino beljakovin  sorazm er
no draga, vendar beljakovin, 
ki so  nujno potrebne za ob
navljanje celic  v organizm u, 
te lo  ne m ore n adom estiti z m a
ščobam i in ogljik ovim i hidrati.

Pri nepravilni oz. n ezadostni 
hrani p lod  do neke m ere izčr
pa nosečn ico; če to  traja dalj 
časa, se  začne tud i p lod  slabo  
razvijati. K ončno sta  prizade
ta tako m ati k ot otrok.



Naročite že sedaj

, 'Kmetijski 
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 — Zajedale! 
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 N din (1200 
starih dinarjev) na naslov »Kmečki glas«, Ljubljana, 
v korist računa št. 501-1-125/1. »Kmetijski priročnik 
1968« vam bomo poslali takoj po izdaji v oktobru 
letos.

N A R O Č I L N I C A  (DL)

za »Kmetijski priročnik 1968«
Naročam »KMETIJSKI PRIROČNIK 1968«

Priimek in ime

Naslov _______

P o š t a ________

Pošljite v kuverti

(Podpis)

ČASOPISNO PODJETJE

»KMEČKI GLAS«
LJUBLJANA, Miklošičeva 4/1

p. p. 47/1

labod
N O V O  M E S T O

Najkvalitetnejše moške in otroške 
srajce v modernih desenih in krojih!

Delovna skupnost 

OSNOVNE ŠOLE B R U S N I C E

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

UČITELJA za razredni pouk
na podružnični šoli Gabrje za določen čaa 
(od 20. septembra 1967 do 30. junija 1968) 

Stanovanje Je zagotovljeno. Priznan je dodatek za 
težke delovne pogoje.

Za sodoben
okus...

*****  
m mm

Izključni proizvajalec 
v Jugoslaviji

Destilacija »DANA« 
MIRNA na Dol.

Stanovanjsko in komu
nalno podjetje Brežice

r a z p i s u j e

JAVNO DRAŽBO
za prodajo naslednjih 
stanovanjskih hiš:

1. Srom lje 16 — enosta- 
novanjska h iša s kletjo, 
izklicna cena 11.534,58 
Ndin;

2. Srom lje 36 — enosta- 
novanjska hiša, nepod- 
kletena, izklicna cena 
33.415,70 Ndin;

3. Volčje 30 — enostano- 
vanjska hiša, v celoti 
podkletena, izklicna ce
na 27.657,45 Ndin;

4. Silovec 2 — m anjša 
stanovanjska hiša, ne- 
podkletena, izklicna ce
na 5.130,00 Ndin.

Javna dražba bo v torek, 
17. oktobra 1967, ob 9. u ri 
na sedežu krajevnega ura
da Srom lje. Pred pričet
kom dražbe je treba polo
žiti varščino v znesku
1.000 Ndin.
Vse druge inform acije do
be interesenti na sedežu 
podjetja v Brežicah, Cesta 
prvih borcev 11.

O glašnjjte  

v D L!

Svet delovne enote trgovin podjetja

»OBRTNIK« —  Ljubljana
MASARYKOVA CESTA 34

r a z g l a š a  prosto delovno mesto

-  POSLOVODJE 
za novo blagovnico 
v Novem mestu
P o g o j i :  dokončana poslovodska šola s 5-letno 
prakso na delovnem m estu poslovodje.
Dvomesečna poskusna doba.
Ponudbe dostavite splošni službi podjetja v roku 
15 dni po objavi razglasa.
Zasedba delovnega m esta bo možna najkasneje do 
1. 12. 1967.

Tema ni treba namensko varčevati
-  hišo že imata! Toda ljudje ne 
nosijo hiš na hrbtu -  in če si jo 
boste hoteli postaviti, začnite na
mensko varčevati pri

DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI
v Novem mestu
ali pri njenih poslovnih 
enotah

v Krškem, Metliki 
in Trebnjem!

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

NAJNOVEJŠE!

DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge od 1. avg. 1967 
dalje po zvišani obrestni meri:

-  navadne po

-  vezane do

6,50 % 
8%

Prodaija
sodov!
Prehrambena industrija

„BELSAD"
ČRNOMELJ

o b v e š č a  in teresen te, da proda večje štev ilo  
rabljenih  transportn ih  sodov.

Prodaja bo dne 30. septembra ter 2. in 3. 
oktobra 1967 od 9. do 12. ure v prostorih 
tovarne.

Založniško-tiskarsko 
podjetje »SAVREMENA 
ADMINISTRACIJA«

»SAVREMENA
PRAKSA«
BEOGRAD
Knez Mihailova 6/V

i š č e

poverjenike -
poslovne
sodelavce
za zbiranje naročil za list 

»SAVREMENA PRAKSA« 
na naslednjih področjih:

— Novo mesto
— Kočevje
— Ptuj
— Tolmin
— Postojna
— Kamnik
— Radovljica
— Jesenice
—• Ilirska Bistrica

Delo je namenjeno ose
bam, ki že imajo skušnje 
v zbiranju naročil. — Do
hodek po doseženem pro
metu.

Obširne pismene ponudbe 
pošljite na gornji naslov.

2 0  LET -  2 0  LET -  2(1 LET -  2(1 LET -  2 0  LET -  2 0  LFT -  2 0  LET

\ | f | P  [ \ l l l l  C U D R I  NE BOSTE IMELI, CE ZAUPATE POPRAVILO VA-
l l  U D  L i l  l i l  U l V I t D I  SEGA AVTOMOBILA RENOMIRANI IN PRIZNANI

AVTOMEHANIČNI DELAVNICI
SGP PIONIR

■  NOVO MESTO, Kettejev drevored 37
(Bršlin, pri železniški postaji) in

■  METLIKA, pri vinski kleti.

□  servisni pregledi in garancijska popravila vozil ZASTAVA, RENAULT, TAM
□  splošna in generalna popravila vozil vseh vrst
□  zamenjava motorjev po preizkušeni metodi na vozilih ZASTAVA in TAM 
Q  avtokleparska in avtoličarska dela
□  tapetniška dela, mazanje in pranje
□  tehnični pregledi vozil vseh vrst

NAJNOVEJŠE: v kratkem bo urejen

servis za vozila VOLKSWAGEN
20 let izkušenj in strokovnega izpopolnjevanja vam 
zagotavljajo kvalitetne usluge v tehnično najbolj 
opremljeni avtomehanični delavnici na Dolenjskem!



Obstreljen 
na veselici

24. septem bra je bila v 
Šentjerneju gasilska veseli
ca. Na veselico je  prišel tudi 
Jože Lakner z Rakovnika in 
prinesel s seboj pištolo, za 
katero im a orožni list. Sredi 
noči je poskušal Lakner 
ustreliti v zrak, to  pa m u je 
skušal preprečiti 20-letni Jože 
Jordan iz Cerovega loga. La
kner in Jordan sta  se začela 
ruvati, p ri tem  pa se je  pi
štola sprožila in krogla je 
zadela Laknerja v nogo. Od
peljali so ga v bolnišnico.

G ledal d iv jad  in trč i l
Po cesti Knežja lipa—Rajn- 

dol je 15. septem bra ob 17.15 
Počasi vozil z osebnim  av
tom nem ški lovec Otto Schil
ler, ki je  prišel na  Kočevsko 

lov. Med vožnjo je  opazo
val divjad nad cesto, zato je 
zapeljal na sredino ozke ceste 
in se zaletel v avto Rudolfa 
Mavrina iz Ljubljane, ki se 
t le n ju  ni mogel izogniti. Na 
vozilih je za 1000 Ndin škode.

KR'
NE

*

Z opet pri Jezeru! V petek, 22. septem bra popoldan, je  voznik BMW M artin B edenk  
iz Sevnice, k i se  je  p elja l p roti Ljubljani, na sp olzk i cesti zapeljal čez bankino na  

p oljsk o  p ot in  nato ob sta l na njivi, prevrnjen na streho. (F oto: M. V esel)

Alkohol ga je spremenil v slabiča
To zgodbo o sinu, ki ni 

vreden imena sin, m ož in 
°Če, je  s solzam i v očeh 
Pripovedovala drobna ,
zQubana ženica, ki si je  
naložila že sedm i križ na 
hrbet.

»Rodil se je  po  m oževi 
*mrti, zato sem  m u bila 
Kati in oče obenem. Bil 
te še deček, ko je  izbruh
nila vojna. Ni strpel do- 

Odšel je  za starejšim  
vratom, ki se ni vrnil iz 
vojne. Bila sem  srečna, da 
?e ostal živ vsaj on. K ljub  
Pomanjkanju sva v  povoj
nih letih živela v  miru in 
slogi. K o pa je  začel piti,

se je  vse spremenilo. Ko  
se je  poročil, sem  upala , da 
se bo popravil. Toda osta
lo je  samo pri upanju. Od
šel je  v  svet in se tam  še 
bolj izpridil, žen a  je  osta
la sama z  otroki. Z m ojo  
skrom no pokojnino, ki jo  
dobivam  po padlem  sinu, 
sm o morali živeti štirje. 
On pa se je  v  tujini po te
pal in pozabil na družino  
v domovini.

Ko je  prišel domov, se 
je  družina povečala še za 
ena lačna usta. K er ženi 
ni hotel dati denarja, se 
je  morala zaposliti. Zapo
slil se je  tudi on, toda de-

TRGOVSKO PODJETJE

DOLENJKA
N O V O  M E S T O

obvešča potrošnike, da prodaja v svojem skla
dišču p ri gostilni Košak v Novem m estu

OZIMNICO
krompir in jabolka

■  Krompir igor in cvetnik prodajajo po 
65 do 70 Sdin

■  jabolka pa po 80 do 120 Sdin
Večjo količino dostavijo potrošnikom  na obm očju 
Novega m esta na  dom.
Naročila sprejem ajo vsak dan od 12. do 15. ure.

nar raje zapije, kot da bi 
ga dal ženi. Kadar je  pi
jan, pretepa mene in ženo, 
zato se ga otroci bojijo  
in izogibajo. Mlada žena 
je  zaradi neprestanega trp 
ljenja izmučena in otope
la, ker ne ve% kako bi si 
pomagala, že lela  bi, da 
ga vsaj za nekaj časa za- 
pro in tam  naučijo pam e
ti,« je  končala pripovedo
vanje uboga mati.

K do je  kriv, da kom aj 
39 let star m ož žalostno  
propada ter da zaradi nje
ga trp i njegova družina? 
Med vojno je  bil junak, 
sedaj pa, ko t i  lahko ži
vel človeka vredno živ lje 
nje, se je  vdal alkoholu in 
postal slabič. Vendar še 
ni vse zamujeno, še se lah
ko popravi in začne živeti 
živ ljen je , ki ga živi večina  
njegovih nekdanjih bojnih  
tovarišev. K. O.

Kmalu konec 
»Mišelovke«!
V zadnji številki Do

lenjskega lista smo po
novno opozorili na nevar
no jam o oziroma vdor 
ceste v neposredni bliži
ni Dolenjskih Toplic (na 
cesti iz Vavte vasi). Ce
sta se je  udrla že pred 
meseci. Kot so nam po
vedali te dni, bodo v 
kratkem  začeli s popra
vilom; dela bo opravilo 
novomeško Cestno pod
je tje  in  bodo stala kakih 
20 milijonov Sdin. Cesto 
bodo ob te j priložnosti 
nekoliko prem aknili, omi
lili nevarni ovinek in na
pravili izogibališče.

Zvedeli smo tudi, da je 
do neljubega zastoja p ri
šlo zaradi pom anjkanja 
denarja. Do srede okto
bra bo cesta verjetno že 
popravljena.

Zavozil je s ceste 
do Save

17. septembra ponoči se je pri
petila prometna nesreča na cesti 
Krško — Sevnica. Proti Sevnici je 
peljal z oscfjnim avtomobilom 
Prane Golob iz Zabukovja. Pri 
Vranju je z neprimerno hitrostjo 
zapeljal v ovinek, vendar ga ni 
mogel izpeljati. Zavozil Je s ceste 
po 9 m globokem nasipu proti Sa
vi in obstal. Voznik se je laže po
škodoval. Na avtomobilu je za 
2000 Ndin škode. Golobu so vzeli 
kri za preiskavo.

Avto na Travniku
17. septembra nekaj čez polnoč 

se je pripetila prometna nesreča 
na cesti Dobova — Mostec. Proti 
Brežicam se Je peljal z osebnim 
avtom Drago Bukovina iz Savske
ga Marofa. Med Dobovo in Moste
cem je zapeljal s ceste in se pre
vrnil na travnik. Na avtomobilu 
je za 950 Ndin škode.

Z avtomobilom v loko
motivo

17. septembra popoldne se je 
proti Senovemu peljal z avtom 
Ivan Strnad. Ko je prečkal indu
strijski tir, Je pripeljal rudniško 
lokomotivo Franc Plahuta iz Kali- 
ševca. Avtomobil je trčil v pred

nji del lokomotive in se odbil na
zaj. Pri tem se je težje poškodo
val sopotnik v avtomobilu Karel 
Brence s Senovega, poškodovan 
pa je bil tudi voznik. Oba pone
srečenca so odpeljali v novomeško 
bolnišnico. Na avtomobilu je za 
okrog 8000 Ndin škode.

Tovornjak v obcestni 
jarek

Martin Zuntar iz Velenja se Je 
14. septembra zgodaj zjutraj pe
ljal s tovornjakom proti Sevnici. 
V Logu je zavozil na levo stran 
ceste in peljal po jarku 17 me
trov, nato pa se je prevrnil. Sko
da znaša 3500 Ndin. Voznik tovor
njaka trdi, da mu je nasproti pri
peljal neki voznik osebnega avto
mobila in ga z dolgimi lučmi 
oslepil.

Trčenje na parkirnem 
prostoru

14. septembra zvečer je po par
kirnem prostoru v čateških Topli
cah peljal z osebnim avtom Mi
hael Knez iz Celja in iskal pro
stor. V tistem trenutku je iz vr
ste parkirnih vozil zapeljal z 
vzvratno vožnjo Branko Knez ta 
Zagreba in zadel v leva vrata pr
vega avtomobila. Škode je bilo za 
200 Ndin.

Amerikancu „ukradel" svoj avto
Slovenski izseljenec, ki že 

dalj časa živi v Ameriki, je 
prišel letos na obisk k  so
rodnikom. K er ni im el av
tom obila, sta  se z edinim  
lastnikom  avtomobila v Gor. 
S tari vasi v šentjem ejski 
okolici dogovorila, da m u bo 
le-ta posodil svojega fička za 
mesečno odškodnino 50 do
larjev. Lastnik fička pa je 
začel km alu razm išljati o 
tem, ali ni odškodnina 50 do-

RADIO LJUBLJANA
DAN: poročila ob 5.15,

18& 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
^  22.00. Pisan glasbeni spo- 

^  °d 4.30 do 8.00.
)^T E K , 29. 9EPTEMBRA: 8.05 

matineja. 9.25 Igra zabav- 
C°rkester RTV Zagreb. 11.00 Po-^ - “^ t e r  k i  v sagreo. u.uu ro 
je — Turistični napotki za tu- 

a. 12.30 Kmetijski nasveti
°certe' -Jasna Stekar: Pomen točne
svT1® kakovosti krme pred zim- 
dor* reje živino. 12.40 Igrajo 

pihalne godbe. 13.30 Pri- 
Javkajo vam . . 14.35 Naši po- 
15A ni čestitajo in pozdravljajo. 
Po™ 2;*>avni zbori. 17.05 Koncert
m poslušalcev. 18.15 Žvoč-
1» J^Sledi po zabavni glasbi. 
Itiri’ kulturni globus. 20.00 Lah- 
taL?0*- otrod! 21.15 Oddaja o 

£ Ju ta pomorščakih.
Gu?kB°TA, 30. SETTENTORA: 8.05 

matineja. 9.45 Iz albuma 
za mladino. 11.00 Poročila 

st« { if^čn i napotki za tuje go- 
ttkn . 0 Iz naše glasbene roman- 
liij ’ .12-30 Kmetijski nasveti — 
JafluJ^fJan Zupan: Vzgoja sad-
^rit^ strokovnih kadrov. 13.30 
je "*ročaJo vam . . .  14.05 Melodi- 
t* iw tlober tek 15.20 Glasbeni ta- 
1T3k ?°- 17.05 Gremo v kino.

Jenuno beatl 18.15 S knjiž- 
*! V,1**- 20.00 Lahko noč. otro- 

Zabavna radijska Igra: 
*fyvS2rala se drži smola«. 21.15 
** ’ *“ 1 znaš«. 22.10 Oddaja

na** tasellence.

NEDELJA, 1. OKTOBRA: 6.00— 
8.00 Dobro jutrol 8.05 Radijska 
igra za otroke — Pavel Golia: 
Jurček. 9.05 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo — I. 10.00 
Se pomnite, tovariši. . .  Janez 
Lužna — Mali: Globoko zarezani 
spornim: 11.00 Poročila — Turisti
čni napotki za tuje goste. 12.05 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo — II. 13.30 Nedeljska 
reportaža. 13.50 Kar po domače.
15.05 Nedeljsko športno popoldne. 
17.30 Radijska igra — Andrzej 
Mzlarczyk: Striček Albert. 20.00 
Lahko noč, otroci! 22.15 Serenad- 
nl večer.

PONEDELJEK, 2. OKTOBRA: 
8.06 Gla£i>ena matineja. 9.30 Iz 
operetnega sveta. 10.35 Naš podli
stek — F. Dalmath: Pritožna knji
ga. 11.00 Poročila — Turistični na
potki za tuje goste. 12.30 Kmetij
ski nasveti — Jože Kregar: Vrt v 
oktobru. 12.40 »Fantje iz Praprot- 
nao nam pojo . . . 13.30 Priporo
čajo vam . . . 14.35 Naši poslušni
ci čestitajo ta pozdravljajo. 15.40 
Nastopata zbor »Svobod« lz Pira
na in Kopira. 17.05 Operni koncert. 
18.35 Mladinska oddaja: »Interna 
469«. 20.00 Lahko noč, otroci!
23.05 Literarni nokturno.
TOREK. 3. OKTOBRA: 8.06 Glas
bena matineja. 10.15 Naši zabavni 
orkestri in ansambli. 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti — 
Inž Stojan Vrabl: Varstvo po to

či poškodovanih sadovnjakov ta 
vinogradov. 12.40 Igra pihalna 
godba »Rudolf Drbanec«. 13.30 
Priporočajo vam . . .  15.45 V to
rek na svidenje. 17.05 Iz naših 
koncertnih dvoran. 18.15 Polke in 
valčki. 19.05 Glasbene razglednice.
20.00 Lahko noč, otrocil 20.30 Ra
dijska igra — Giinther Weisen- 
bom: Zasledovalec. 21.35 Iz fono
teke radia Koper.

SREDA, 4. OKTOBRA: 8.05 Glas
bena matineja. 9.25 Pesmi ta ple
si jugoslovanskih narodov. 10.45 
Človek ta zdravje. 11.00 Poročila 
— Turistični napotki za tuje go
ste. 12.10 Dva baročna koncerta. 
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Slavko Gerjovič: Razvoj vinograd
ništva v gomji Vipavski. 12.40 Cez 
hrilj ta dol. 13.30 Priporočajo 
vam . .14.35 Naši poslušalci če
stitajo ta pozdravljajo. 15.20 Glas
beni tatermezzo. 17.05 Mladina se
bi ta vam. 18.45 Naš razgovor.
20.00 Lahko noč, otroci! 20.10 
Marjan Kozina: »Ekvinokcij« — 
r a d ijsk a  priredba opere.

ČETRTEK, 5. OKTOBRA: 8.05
Glasbena matineja. 9.25 Glasbena 
pravljica. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Dr Jože F er- 
če j: Kakšno plemensko živino ku
pujmo 12.40 Harmonikarski orke
ster »Svobode« lz Šentvida. 13.10 
Obvestila ta zabavna glasba. 14.05 
Izbrali smo vam. 15.40 Glasbo lz

T E L E V IZ IJ S K I
S P O R E D

larjev za enomesečno vožnjo 
s fičkom malce prem ajhna. 
Ker je  bil o tem  čedalje bolj 
prepričan, je  neko avgustov
sko noč odpeljal fička na  
svoje dvorišče in  ga zakril. 
Amerikancu je  vzelo sapo in 
je »tatvino« prijavil šentjer- 
nejskim  miličnikom. Napo
sled se je izkazalo, da to  ni 
bila tatvina, marveč le način, 
s katerim  je  lastnik fička 
razveljavil dogovor z Ameri
kancem.

Južne Amerike ta Pacifika izvaja 
ansambel Vaclava Kučere. 17.05 
Četrtkov simfonični koncert. 18.15 
Turistična oddaja. 20.00 Lahko 
noč, otroci! 20.10 Četrtkov večer 
domačih pesmi ta napevov. 21.40 
Glasbeni nokturno.

RADIO BREŽICE
PETEK, 29. SEPTEMBRA: 18.00 

—19.30 — Čestitke ta obvestila — 
Nove plošče RTB — Glasbena od
daja: Izbrali ste sami, vmes — 
humoristična priloga: Tovariš, to 
ne zadeva tebe!

NEDELJA, 1. OKTOBRA: 11.00 
— Poročila — S seje občinske 
skupščine Brežice poroča Špela 
Pirnat — Ob zaključku akcije za 
zbiranje pomoči arabskim naro
dom — Ta teden v Delavski enot
nosti — Zakaj tako? — Za naše 
kmetovalce: inž. Olga Lupšina: De
la v nasadu po obiranju — Dve 
melodiji v različnih izvedbah — 
Magnetofonski zapis razgovora s 
predsednikom Dolenjskega kultur
nega festivala Ladom Smrekarjem 
ob Gorjupovi obletnici — Pozor, 
nimaš prednosti! — Obvestila, re
klame ta spored kinematografov. 
12.45 — Občani čestitajo ta po
zdravljajo.

TOREK. 3- OKTOBRA: 18.00- 
18.50 — Novo v knjižnici — Nove 
plošče Jugotona — Tedenski Šport
ni pregled — Iz naše glasbene šo
le — Obvestila ta filmski pregled. 
18.50—19.30 — Glasbena oddaja: 
Dlskoflli vam predstavljajo svoje 
plošče.

NEDELJA, 1. OKTOBRA

8. 40 POROČILA (Ljubljana)
8.45 POLJUDNOZNANSTVENI 

FILM (Ljubljana)
9.15 KMETIJSKA ODDAJA (Beo

grad)
10.00 LOV IN RIBIŠTVO — pre

nos iz Novega Sada (Beo
grad)

12.00 VUAVAJA — RINGARAJA — 
6. oddaja (Ljubljana)

12.45 SERIJSKI FILM ZA OTRO
KE (Ljubljana)

14.35 POROČILA (ZagrUJ)
14.40 MOTORNE DIRKE ZA PO

KAL JUGOSLAVIJE (Zagreb)
14.45 Praga: NOGOMETNA TEK

MA CSSR : ŠPANIJA — pre
nos (Intervizija)

15.30 PROPAGANDNA ODDAJA
15.45 NADALJEVANJE PRENOSA 

IZ PRAGE (Intervizija)
17.10 DOLGO, VROČE POLETJE 

— serijski film (Ljubljana)
18.00 PRENOS ŠPORTNEGA DO

GODKA (Beograd)
18.45 PROPAGANDNA ODDAJA
19.00 NADALJEVANJE PRENOSA 

SPORT. DOGODKA (Beo
grad)

20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 ZABAVNO GLASBENA OD

DAJA (Beograd)
20.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.50 IZBIRAMO NAJLEPŠO JU

GOSLOVANKO — prenos 
prireditve (Zagreb)

22.30 LIRIKA — studia Sarajevo 
(Zagreb)

22.45 TV DNEVNIK (Beograd)

PONEDELJEK, 2. OKTOBRA

9.40 TV V SOLI — ponovitev ob 
14.00 (Zagreb)

10.35 RUŠČINA — ponovitev ob 
14.55 (Zagreb)

11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO
BRAZBE (Beograd)

15.20 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.55 POROČILA (Zagreb)
17.00 MALI SVET — oddaja m  

otroke (Zagreb)
17.25 RISANKE (Beograd)
17.40 KJE JE, KAJ JE — oddaja 

za otroke (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.20 STILNA RAST SLOVENSKE

GA JEZIKA — I. oddaja — 
(Ljubljana)

18.40 OTROKOVI PRVI KORAKI 
V SOLO — Iz vzgojne pro
blematike (Ljubljana)

19.00 PO SLEDEH NAPREDKA — 
(Ljubljana)

19.15 TEDENSKI ŠPORTNI PRE
GLED (Beograd)

19.40 UVOD V PRAVLJIČARJE — 
Dr. Milko Matičetov (Ljub
ljana)
TV DNEVNIK (Beograd) 
CIKCAK (Ljubljana)
Oscar Wilde: IDEALNI SO
PROG — TV Igra (Beograd) 
GLASBENA ODDAJA (Beo
grad)
POMISLITE (Beograd)
TV DNEVNIK II. (Beograd)

20.00
20.30
20.40

22.00

22.30
23.00

TOREK, 3. OKTOBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob 

14.00 (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA — ponovitev 

ob 14.50 (Zagreb)
1100 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE — ponovitev ob 
15.20 (Beograd)

18.25 KRATEK FILM (Ljubljana)
18.40 SVET NA ZASLONU — SU- 

iranjepolitična oddaja (Izub
ijana) __

19.20 TV OBZORNIK (Ljubljana)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 PRIJATELJ JOE — ameriški 

celovečerni film (Ljubljana)
21.30 Celestin: ROZA — stara slo

venska igra (Ljubljana)
22.00 ZADNJA POROČILA (Ljub

ljana)

SREDA, 4. OKTOBRA
17.00 POROČILA (Zagreb)
17.05 LUTKOVNA IGRA (Zagreb)

17.25 POPOTOVANJE PO AZUI — 
serijski film (Ljubljana)

17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 ODDAJA ZA OTROKE (Beo

grad)
19.00 REPORTA2A — Sarajevo — 

(Zagreb)
19.30 MOZAIK KRATKEGA FIL

MA (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 CIKCAK (Ljubljana)
20.40 EKRAN NA EKRANU — 

filmski mozaik (Zagreb)
21.40 SRCE — iz ciklusa o dosež

kih kardiologije (Ljubljana)
22.10 ZADNJA POROČILA (Ljub

ljana)

ČETRTEK, S. OKTOBRA
9.40 TV V ŠOLI — ponovitev ob

14.00 (Zagreb)
10.35 ANGLEŠČINA — ponovite* 

cf) 15.45 (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
11.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
15.20 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
17.05 POROČILA (Ljubljana)
17.10 R02NI POGOVORI — odda

ja lz »Tik-taka« (Ljubljana)
17.25 SLIKE SVETA — otrofiU 

fiimrfd žumal (Beograd)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 ARENA V ANDISU — repor

taža (Sarajevo)
18.35 SAM Z GLASBO — Sarajevo 

(Sarajevo)
19.00 T02ARJENJA — humoristtB- 

na oddaja (Beograd)
19.40 CIKCAK (Ljubljana)
19.54 PROPAGANDNA MEDIGRA 

(Ljubljena)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 AKTUALNI RAZGOVORI — 

(Beograd)
21.30 KO JE MEC KROJIL PRA

VICO — serijska igra (Za
greb)

22.30 DNEVNIK H. (Beograd)

PETEK, 6. OKTOBRA
9.40 TV V SOLI — ponovitev ob

14.00 (Zagreb)
10 35 ANGLEŠČINA (Zagreb)
1100 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE — ponovitev ob 
15.20 (Beograd)

17.05 POROČILA (Skopje)
17.10 VAŠA KRIŽANKA — oddaja 

za otroke (Skopje)
17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 KONCERT ZA NORI, MIA- 

Dl SVET (Beograd)
19.05 TISKOVNA KONFERENC«. 

S PREDSEDNIKI ZBOROV 
SKUPŠČINE SRS (Ljublja
na)

19.55 CIKCAK (Ljvftljana)
20 00 PRENOS SLOVESNOSTI OB 

100-LETNICI SNG — i* lju
bljanske Drame (Ljubljana)

31.10 CIKCAK (Ljubljana)
21.15 TV OBZORNIK (Ljubljana)
21.30 BISERI IN ZLATO — 

ska filmska serija (I 
na)

22.20 ZADNJA POROČILA (Ljub
ljana)

SOBOTA, 7. OKTOBRA

9.40 TV V ŠOLI — popovitev ob 
14.50 (Zagreb)

17.40 VSAKO SOBOTO — pregled 
TV sporeda (Ljubljana)

17.55 TV OBZORNIK (Ljubljana)
18.15 POPRCEK — oddaja za otro

ke (Zagreb)
19.15 V BESEDI IN SLIKI (Beo

grad)
19.40 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 FESTIVAL ZABAVNIH ME

LODIJ »OPATIJA 67« —pre
nos (Zagreb)

22.15 TUTTO TUTO — serijski 
film (LJiOlJana)

23.05 NADALJEVANJE PRENOSA 
IZ OPATUE (Zagreb)

23.50 TV DNEVNIK n . (Beograd)



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 29. septembra — Mihael 
Sobota, 30. septermra — Jelka 
Nedelja, 1. oktobra — Julija
Ponedeljek, 2. oktobra — Miran 
Torek, 3. oktobra — Vitomir 
Sreda, 4. oktobra — Frančišek 
Četrtek, 5. oktobra — Marcel

Ob težki Izgubi našega ljubega 
očka

FRANCA KNAFELJCA
se najtopleje zahvaljujemo vsem, 
ki so ga v takovelikem Številu 
spremili na zadnji poti, mu daro
vati toliko vencev in cvetja tar 
Izrazili ustno In pismeno sožalje. 
Posebna zahvala dr. Vodniku za dol
gotrajno zdravljenje in skrb, sose
du Možetu, drugim vaščanom In 
tov. Božiću za pomoč v najtežjih 
trenutkih. Prisrčna zahvala kolek
tivu trgovskega podjetja DOLENJ
KA, podjetju GORJANCI — Novo 
mesto, Zvezi borcev — VII. teren 
Clrča vas), pevcem fai godbi, pre
častitemu duhovniku in ge. Švaj
gerjevi za poslovilne besede. Se 
enkrat vsem skupaj iskrena hvala! 

2alujočI: sin Edi. Frenki z 
ženo, Jože z družino, Zofi 
z možem, Marija z druži
no, Malči z družino ter 

drugo sorodstvo

Jb  težki izgubi očeta, starega
očeta in brata

ANTONA ZUPANČIČA
iz Podhoste 9

se naj lepše zahvaljujemo dr. Pin
tarju, vsem zdravnikom In strežne
mu osebju novomeške bolnišnice, 
tovarni IMV iz Novega mesta, to
varni ISKRA — Žužemberk za po
darjene vence, duhovščini, sose
dom in vsem, ki so nam stali ob 
■brani.

Žalujoči sinovi s družinami 
in sestra

Ob boleči Izgubi našega drage
ga in dobrega očeta, moža, brata, 

strica in starega očeta

JOSIPA FRANKA
iz Ločne 29 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom, ki so z nami sočustvo
vali, mu poklonili cvetje in ga 
spremili na zadnji poti. Posebno 
zahvalo smo dolžil mehaničnemu 
obratu PIONIR, tovarni zdravil 
KRKA in servisu IMV za podarjene 
vence in tako številno udeležbo. 
Prav lepa hvala tudi gospodu ka
noniku Kvasu za spremstvo.

Žalujoči: žena Frančiška, 
sinovi Jože, Branko in Stan
ko z družinami ter sin Tone

'̂OBVESTILA I
Stalno zaposlitev nudimo takoj

v planinskem domu samo^ojni 
kuharici in točajki. Pismene po
nudbe dostavite Planinskemu dru
štvu Ljubljana — matica, Ljublja
na, Miklošičeva 17.

Perilo opere, oblačila očisci — 
Pralnica in kemična čistilnica. No
vo mesto, Germova 5.

JCUsT
Brežice: 29. in 30. 9. švedski 

barvni film »Streljaj prvi Freddy«. 
1. in 2. 10. ameriški barvni film 
»Major Dundee — Sierra Chariba«.
3. in 4. 10. češki barvni film »Haj
duk Janošik«.

Kočevje—»Jadran«: 29. 9. in 1. 
10. francoski barvni film »Angelika 
ln kralj«. 2. in 3. 10. ameriški 
film »Grk Zorba«. 4. in S. 10. an
gleški barvni film »O pravem ča
su«.

Kostanjevica: 1. 10. ameriški
barvni film »Odmakni se, draga«.
4. 10. nemški barvni film »Slovo 
velikega poglavarja«.

Metlika: 30. 9. in 1. 10. franco
ski barvni film »Obračun v Bang-

SLUŽBO DOBI
■PREJMEM VAJENKO pletilsfce 

stroke. Hrana in stanovanje za
gotovljena. Trebnje 40. 

SPREJMEM dva brivska pomočni
ka — pomočnici v stalno zapo
slitev. Zaželena Je 3-letna praksa. 
Brane Falkner, Novo me6to. Gla
vni trg 32.

1SCEM gospodinjsko pomočnico k 
•ttričiansfei družini. Marjan Grah, 
Nad mlini 8, Novo mesto.

SLUŽBO IŠČE
ŠOFER A, B, in C kategorije IMe

zaposlitev. Vprašajte pod Mfro 
»Takoj«.

STANOVANJA
ODDAM opremljeno ali neoprem

ljeno sobo. Kotar, Brod 17, No
vo mesto.

MLADOPOROČENCA bree otrok 
Iščeta enosouno stanovanje ali 
vsaj večjo sobo v Novem mestu 
ali bližnji okolici. Plačata lahko 
tudi vnaprej. Naslov v upravi 
tista (1451/67).

ODDAM sobo in kuhinjo (kletni 
prostori). Naslov v upravi lista 
(1448/67).

STANOVANJE oddam upokojencu 
ati upokojenki na prometnem 
kraju Štajerske za posojilo 70 
tisoč N din. Interesenti naj se 
javijo pismeno na naslov, ki je 
v upravi lista (1445/67).

PRODAM NOVO enodružinsko sta
novanjsko hišo najboljšemu po
nudniku v centru novega naselja 
v Brežicah. Takoj vseljiva —' 
cena ugodna. TrebŠe, Vodniko
va 4.

SOBO NUDIM študentki, ki M po
magala pri študiju nemščine. 
Naslov v upravi lista (14465/67).

ODDAM dve samski sobi s kopal
nico in straniščem, oentralno 
kurjavo, posebnim vhodom in 
garažo na Smihelski cesti, nova 
hiša. Naslov v upravi lista 
(14466/67).

PRODAM STANOVANJSKO H ISO 
z lepim vrtom, takoj vseljivo, na 
Gor. Skopicah. Vprašajte pri 
Ivanu Lubšini, Krška vas 17 b 
pri Brežicah.

ODDAM dve opremljeni sobi sam
skim dekletom. Naslov v upravi 

tista (14467/67)

MOTORNA VOZILA
HIODAM osebni avtomobil kara

van Skoda, letnik 1958, v voa 
nem stanju. Naslov v upravi 11- 
■U  (1457/67).

UGODNO PRODAM motorno kolo 
anainke Java 175 ccm, prevože
nih 16.000 km. Ogled ▼  nedeljo

od 8. do 12. ure. Milan Velka
vrh, Ragovska 7, Novo mesto.

PRODAM motorno kolo »Triumph« 
£ 0  ccm is ročno motorno kosil' 
nico »Fahr« s žetveno napravo. 
Anton Požun, Čanje 35, Blanca.

PRODAM
UGODNO PRODAM rabljen globok 

otroški voziček ati ga zamenjam 
za športnega. — Zoran, uredni
štvo Dolenjskega Usta.

UGODNO PRODAM dobro alkranJe
no kompletno spalnico. Ostojič, 
Zagrebška 6, pritličje, Novo me
sto

PRODAM NOV elektromotor znam
ke Rade Končar, 7,5 KS, in kro
žno žago, premer 80 cm. Prane 
Bartolj, Šentrupert 55, Dolenj
sko.

TELEVIZOR NIS s stabilizatorjem 
in anteno (vse 150.000 Sdin) ln 
fotoaparat Flesaret 9x 6  za 70 
tisoč Sdin grodam. Derganc, Se
mič 3.

PRODAM VEČJE ati manjše pose
stvo, ki obsega vse kulture, bli
zu Mokronoga. Cena ugodna. 
Vprašajte pri Jožetu Sepcu, Go
renja vas 2 pri Mokronogu,

PRODAM lepo 1,5 m visoko sob
no lipico. Franc Zajc, Mokronog 
M.

PRODAM lončeno kompletno peč. 
Roška c. 26, Kočevje.

UGODNO PRODAM 13, 16 in 16- 
colski gumi voz. Bulc, Ljublja
na, Jurčkova pot 73.

UGODNO PRODAM nov mizarski 
stroj znamke »Emkosten in peč 
na olje znamke »Facetta«, novo, 
nemško. Naslov v upravi lista. 
(1452/67).

PRODAM motorno žago »Stihi« — 
cena 2.600,00 Ndin. Naslov v up
ravi lista (1449/07).

UGODNO PRODAM dva zapravljiv
čka in kupim gumi voz. Jože 
Golobič, Maline J, Semič.

NOVO DEKLIŠKO KOLO ugodno 
prodam. Marija Remškar, Pod 
smreko 1, Črnomelj,

POCENI PRODAM staro zakonsko 
spalnioo z novejšo posteljnino. 
Ogled v Dol. Toplicah 9, vrata 4.

KUPIM
ODDAM GARAŽO. Naslov v upra

vi lista (1446/67).
GARAŽO v bližini Ragovske" po

trebujem. Marko Vidmar, Ra- 
govska 6, Novo mesto.

POROČNE PRSTANE izdeluje po 
najnovejši modi in vsa nlatarska 
dela opravlja zlatar, Gosposka
S, Ljubljana (poleg univerze).

PROTI SLADKORNI BOLEZNI, 
protinu ln tolščavoati (bolezen
skemu debeljenju) pom aga roga
ški DONAT vrelec. Dobite ga r  
Novem mestu pri HMELJNIKU
— tel. 21-1» in STANDARDU 
(MERCATORJU) — tet. 31-156.

koku«. 4. in 5. 10. nemški film 
»Sest groznih noči«.

Novo mesto—»Krka«: 29. 9. do
S. 10. ameriški barvni film »Sha- 
ne«. 3. in 4. 10. francoski film 
»Dokler si zdrav«. 5. do 7. 10. 
ameriški barvni film »Benhur«.

Ribnica: 30. 9. in 1. 10. špansko- 
italijanski barvni film »Maščeva
nje v Fuerte Cedrosu«.

Sevnica: 30. 9. In 1. 10. češki 
film »Ljubezen plavolaske«. 4. 10. 
danski film »Spopad«.

Sodražica: 30. 9. in 1. 10. ameri
ški film »Fra Diavolo«.

Šentjernej: 30. 9. in 1. 10. ame
riški barvni film »Zadnji somrak«.

Trebnje: 30. 9. in 1. 10. ameriški 
barvni vojni film »Goli in mrtvi«.

Potujoči kino Novo 
mesto

Zavod za kulturno dejavnost
Novo mesto bo predvajal slovenski 
vojni film »Kala« v naslednjih 
krajih:

28. 9. 1967 ob 19. uri v Otočcu,
30. 9. 1967 ob 19. uri v Brus

nicah,
1. 10. 1967 ob 16. uri v Mimi 

pedi
1.10. 1967 ob 20. uri na Malem 

Slatniku.

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—659 
SEVNICA: rOTER,
Heroja Maroka 4

PEROTTI-EXPORT
S. FRANCESCO 41. TRST

IZ N0V0M 
PORODNišNiCE^ll

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Terezija Potisk 
lz Mime peči — Suzano, Ana Zu
pančič iz Hrastja — Darka, Jožica 
Kamenček iz Strekljevca — Jožka, 
Marija Lužar iz Velikih Brusnic — 
Zvonka, Terezija Kozlevčar iz Ve
likega Gafjra — Ludvika, Milena 
Popovič iz Šmihela — Ireno, Kri
stina Može iz Verduna — Franca, 
Zinka Urbančič iz Krškega — Ere- 
no, Tončka Hrastar iz Zagrada — 
Anico, Silva Miš jak iz Regerče va
si — Aleša, Ivanka Kastelic iz 
Konca — Martina, Justina Pirc iz 
Gornjega Mraševega — Zoro, Da
rinka Zaman iz Stefana — Petra,

Jožefa Bučar iz Hrasto vice — Kar
men, Alojzija Staniša lz Gornjega 
Medvedjega sela — Alojzijo, Milka 
So beri iz Mokronoga — Matej ko, 
Kristina Barbič iz Dolenjskih Top
lic —Tatjano, Milena Jurajevčič 
lz Krasinca — Branko, Ana Lum
pert iz Drage — dečka, Cirila 
Smrekar iz Gornjih Ponikev — 2 
deklici, Jožefa Iljanič z Božič vr
ha — deklico, Frančiška Janežič 
iz Hruševca — deklico, Alojzija 
Gliha z Jame — deklico, Rozalija 
Žagar z Dolenjskega Podboršta — 
deklico, Ivanka Medved iz Velike
ga Gabra — dečka, Albina Jeri ček 
s Pristave — deklico, Pavla Jarc 
Iz Dolenjskih Toplic — deklico.

Kupce obveščamo, da 
imamo v zalogi veliko 
izbiro

NEPREMOČLJIVE 
OBUTVE
ZA ODRASLE in 
OTROKE.

N u d i m o  vam: betonsko 
žico 8 mm — 2,10 din za 
kg, žičnike 2,00 din za kg, 
moške gum ijaste škornje
— 13,00 din.

P r i s k r b i m o  vam 
VSE VRSTE POHIŠTVA, 
KOMPLETNA VRATA in 
OKNA PO UGODNI CENI.

Kmetijska 
zadruga 

ŽUŽEMBERK

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Ivanka Poljak 
iz Harmice — Borisa, Stanka Svec 
iz Savskega marofa — dečka, Ka
rolina Andrej aš iz Zasapa — de
klico, Radiča Horvat iz Grdan j cev
— dečka, Friderika Petan lz Volč
jega — deklico, Ida Godler Iz Os
redka — Zdenko, Kristina Milič iz 
Crnca — Borisa, Marija Miler lz 
Vel. Malene — Bojana, Zorica 
Felding iz Bregane — deklico, Ro
sanda Milanko iz Brežic — Mile
no, Marija Lopatič lz LaduCa — 
Oedomirja, Jožica Matjašič iz Ar
novih Sel — Renato, Etelka Ko
šir iz Sevnice — Maksimiljana,

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili 
ln Iskali pomoč v brežiški (x>lndi- 
nid:

Kristina Suša, kuharica lz Bre
žic, se Je poparila z vrelo vodo po 
trebuhu m nogah; Josip Krfieltt, 
sin kmeta iz Zlebca, je padel a 
kolesom in si poškodoval levo no
go; Avgust Ogorevc, natakarski va
jenec, sl Je pri prometni nesreči 
poškodoval desno koleno; Janko 
Horvatu, sinu kmeta s Pokleka, 
je drevo poškodovalo desno no
go.

Ob izgubi našega dragega moža, zlatega očka, sina, 
b ra ta  in strica

TONETA PAKARJA
se najiskreneje zahvaljujem o vsem, ki so nam  ves 
čas njegove bolezni stali ob stran i te r nam  kakor
koli pomagali. Posebno se zahvaljujem o tovarni 
zdravil »Krka« v Novem m estu, ki nas je ves čas 

njegove bolezni denarno podpirala.

Zahvaljujem o se tuđi zdravniškem u osebju in te r
nega oddelka novomeške bolnišnice, ki m u je  v času 
bolezni lajšalo trp ljenje, posebno p rim ariju  dr. Kos
cu. Vsem, ki so m u darovali cvetje in vence te r  
ga sprem ili na njegovi poti, še enkrat naj lepša hvala!

ž a l u j o č i :

Žalujoča žena Pepca z otroki Jožico, Srečkom  in  
Tončko, mama, sestre z družinam i te r  sorodniki 

Rolih in Rešetič

Ob boleči in nenadom estljivi izgubi naše predrage 
hčerke

LEE SLANC
se  iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , p rija te 
ljem  in  znancem, ki so z nam i sočustvovali, Ji daro 
vali cvetje te r  jo  sprem ili na zadnji poti. Zahvalju
jemo se organizacijam  za številne vence, cvetje in 

tople poslovilne besede.

Žalujoči: s ta rš i in  d ru g i sorodniki. 
Metlika, 15. septem bra 1967

KR'
NE

Zaslepljen zdrsnil 
v potok

Anton Plut iz Rosalnic se je 23. 
septembra zvečer vračal z vozilom 
iz Metlike. V Curilah je srečal ne
ki avtomobil, ki ni zasenčil luči. 
Pluta je močna luč zaslepila, zavil 
je na levo, podrl ograjo in zdrsnil 
v potok Obrh. Škode je bilo za
4.000 Ndin.

Na ozki cesti sta trčila
24. septembra popoldne se je 

pripetila prometna nesreča v Sliv
ju pri Podbočju. Voznik osebnega 
avtomobila Jože Molan lz Gor. 
Skopic je peljal proti Podbočju. 
Iz nasprotne smeri je pripeljal 
voznik osebnega avtomobila Jože 
Jerele iz šutne. Molan je vozil po 
sredi ceste. Pri srečanju Je prišlo 
do trčenja, kajti cesta je na tem 
odseku zelo ozka. Na vozilih Je 
ea okrog 6.500 Ndin škode.

Med srečanjem vozil 
po levi

Novomeščanka Marija Knafelc 
se je 22. septembra zvečer peljala 
z osebnim avtom skozi Bučno vas 
v Bršlin. Srečala je osebni avto, 
ki ga je vozil Anton Iler po levi 
strani ceste. Vozili sta tr&li, pri 
čemer je failo za 3.000 Ndin škode.

Bitumen iz cisterne 
v Temenico

Josip Lekšan iz Postojne, voznik 
pri TRANSPORTU iz Ilirske Bi
strice, je 22. septembra zvečer vo
di cisterno s prikolico proti Za
grebu. Pri Podborštu je zapeljal 
na bankino pa zdrsnil na njivo, 
kjer se je cisterna nagnila na bok. 
Iz cisterne je začel odtekati bitu
men v Temenico, škoda je velika.

Zaprl mu je pot
16. septembra ponoči se Je pri

petila prometna nesreča pred go
stilno »Grič« na Čatežu. Iz Brežic 
proti Čatežu je vozil avtomobilist 
Emil Filipčič iz Brežic, s parkir
nega prostora pa je nenadoma pri
vozil na cesto z ost finim avtom 
Franc Gorišek iz Pohance in zaprl 
pot Filipčiču, tako da je prišlo 
do trčenja. Na vozilu je za okrog 
700 Ndin škode. Gorišek je kazal 
znake vinjenosti.

Pri Jezeru se je prevrnil
Sevničan Martin Bedenk se je

22. septembra peljal z osebnim 
avtom v Ljubljano. Pri Jezeru je 
zapeljal čez bankino na poljsko 
pot in na njivo; tam Je avto ob
stal, prevrnjen na streho. Škode 
Je bilo za 3.000 Ndin.

Trčenje med prehite
vanjem

Ivan Prhne je 19. septembre zve
čer s tovornjakom IMV zavijal s 
Ceste herojev k bencinski črpalki 
v Novem mestu, ko ga je prehite
val s  osebnim avtom Niko Hmjak 
lz Metlike. Prišlo Je do trčenja, 
ki Je povzročilo za 4.000 Ndin 
škode.

Mopedist v bolnišnici
Na priključku z avtomobilsko 

cesto v Mačkovcu pri Novem me
stu sta se 19. septembra popoldne 
zaletela avtomobilist Jože Toma
žin, ki se Je vračal iz Zagreba, in 
mopedist Franc Blažič iz Zdinje 
vasi. Pred srečanjem sta voznika 
vozila preveč po sredi ceste. Hudo 
ranjenega mopedista so odpeljali 
v novomeško bolnišnico. Škodo so 
oceniti na 1.800 Ndin.

Verižno trčenje med 
srečanjem kolon pri 

Trebnjem
18. septembra popoldne se Je na 

mokri avtomobilski cesti pri Treb
njem pripetila huda nesreča. Iz 
Ljubljane Je proti Zagrebu vozilo 
v koloni pet osebnih avtomobilov 
ln dvoje tovornjakov. Johan Šte
ven iz Udin je prehitel tovornjak, 
ki ga Je vozil Subotlčan Radoslav 
Ilič, hotel pa Je prehiteti še to
vornjak pred Iličem, ko Je na

proti pridrvela kolona avtomobi
lov. Stevan je zavrl, pa ga je za
neslo v Jarek, kjer se je prekuc
nil. Ilič je ustavil tovornjak, usta; 
vil pa se je tudi Jože Vavpič, ki 
je vozil za tovornjakom osebni 
avto. Tedaj se je z DKV junior- 
jem pripeljal Roman Vidmar in 
zadel Vavpičev avto, tega pa jo 
zaneslo v prikolico tovornjaka. 
Cez nekaj minut se je s tovornja
kom pripeljal iz Starega Petrove
ga sela Mato Božič in ustavil. 
Vanj Je trčil osebni avto, ki ga 
je za njim pripeljal Jumes Seho- 
vić iz Konjica. Zaneslo je tudi 
šentjemejčana Stanka Kušljana, 
da se je prevrnil na streho. Seho- 
vičevega sopotnika Namika Dedi
ča so odpeljali v novomeško bol
nišnico. Škodo so ocenili na 11.800 
Ndin.

Skozi grmovje v gaber 
in bolnišnico

Novosadčan Vladimir Jeremič, ki 
Je začasno v Nemčiji, se je 18. 
septembra popoldne peljal z oseb
nim avtom iz Ljubljane v Zagreb. 
Pri Ponikvah je zapeljal na ban
kino, podrl smernik, zdrsnil na 
travnik, vozil skoz grmovje ln se 
ustavil šele ob gabru, okoli 20 m 
od ceste. Voznika so odpeljati v 
bolnišnico, škodo pa so ocenili na
12.000 Ndin

Avtobus prevrnil 
vprežni voz

Franc Gričar je 18. septembra 
vozil lz Trebnjega v Dobrnič avto
bus GORJANCEV. Na klancu pri 
Knežji vasi je po levi strani ceste 
pripeljal Janez Ilnlkar iz Luže. 
Gričar je zavrl, vendar se nesreči 
ni mogel ogniti, ker je avtobus 
medtem že zadel voz in ga prevr
nil. Ilnlkar in otrok, ki je sedel 
na vozu, sta bila lažje ranjena. 
Škodo so oceniti na 1.500 Ndin.

Motorist podrl žensko
18. septembra Je motorist Alojz 

Sašek z Broda na prehodu za peš
ce na kandijskem križišču podrl 
Katarino Lenček. Lenčkova si je 
poškodovala noge.

Tovornjak se je prevrnil
Voznik tovornega avtomobila s 

prikolico Viktor Divjak lz črne je
21. septembra ponoči vozil moko 
od Krškega proti Sevnici. Ker so 
mu prihajala naproti druga vozi
la, je na zoženem delu ceste zavo
zil na skrajno desno ln obstal. 
Pri tem se mu Je udrlo cestišče. 
Ker je hotel vozilo spraviti na
zaj na cesto, Je zaprosil nekega 
voznika tovornjaka, da bi ga po
vlekel. Tedaj pa se je udrlo ce
stišče v dolžini 16 m in tovornjak 
s prikolico se je prevrnil 2,30 m 
globoko na breg Save, kjer Je ob
stal na strehi. Skoda še ni ugo
tovljena, poškodovan ni bil nihče.

Mopedist se je zaletel 
v hišo

23. septembra ponoči se Je pri
petila prometna nesreča na K v e d 
rovem trgu v Sevnici. Od železni
ške postaje se Je pripeljal moto
rist Stanko Paš s sopotnikom Iva
nom Percem, na Kvedrovem trgu 
pa Jima Je pripeljal nasproti po 
levi strani neznani voznik osebne
ga avtomobila. To Je motorist* 
zmedlo, da Je zavozil na p lo č n ik  
ln se po nekaj metrih vožnje za; 
letel v hišo. Motorist Je oblcža* 
nezavesten ln so ga odpeljali 1 
brežiško bolnišnico. Na motorju 
Je za okrog 1500 Ndin škode.

Ni pogledal, ali je cesta 
prosta

18. septembra popoldne se J® 
pripetila prometna nesreča na ce
sti Brežicc—Dobova. Mopedist Av
gust Ogorevc iz Piršenberga J6 
pripeljal po vaški cesti na cesto 
HI. reda, ne da bi se p rep riča l, 
ali Je prosta. Tedaj Je po te j ce
sti pripeljal voznik osebnega 
tomobila Albin Celcer, začasno 
poslen v Franciji, in zbil mopedi
sta. Mopedist in sopotnik v avto
mobilu sta se lažje p oško do v ala , 
na vozilih pa je za okrog 3.0W 
Ndin šk o d e .

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, K rško, Metlika, 
Novo m esto, Ribnica, Sevnica in Trebnjo

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone G ošnik
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Miloš Ja* 
kopec, M arjan Legan, Jože Prim c, Jožica Teppey i° 
Ivan Zoran. Tehnični urednik: M arjan 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 am eriške 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 L jubljani.


