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NAŠE OGORČENJE IN PROTEST PROTI NASILJU

Trdno za Titom in ZKJ!
Po letu 1948, v katerem nas je hotel Stalin s svojim odvratnim in 

prezira vrednim nasiljem spraviti na kolena in zbrisati novo Jugos avijo 
s sveta, take enotnosti in čvrstosti med našimi ljudmi, kot jo doživljamo 
te dni, še ni bilo. Kot granitna stena smo se v letu neslavnega informbiroja 
pred dvema desetletjema postavili v bran za svetle pridobitve naše revo
lucije in naše poti v socializem. Kot en sam mož je vsa Jugoslavija vstala 
in sledila tovarišu Titu —  prav to pa se ponavlja danes, ko ves napreden 
svet odločno obsoja klavrno okupacijo Češkoslovaške in nezaslisano nasilje 
armad 5 »socialističnih« držav. Zlepa nismo v zadnjih 20 letih zasledili 
med našimi ljudmi toliko priznanj Zvezi komunistov Jugoslavije kot te dni. 
še posebnega priznanja pa je deležna resolucija CK ZK Jugoslavije, ki so 
jo sprejeli 23. avgusta.

V trenutku, ko v torek po
poldne zaključujem o to stran , 
govorijo radijske postaje o 
vrnitvi najvišjih čeških pred 
stavnikov iz Moskve. Blo
kovska politika je grobar ne
odvisnosti. To so na svoji ko
ži te dni doživeli prebivalci 
češke in Slovaške. Praga spet 
diha svobodnejše, čeprav je 
priča ogromne škode, da n i
ti ne govorimo o hudem  in 
skoraj nepopravljivem  udar
cu, ki ga je  agresija Sovjet
ske zveze in njenih satelitov 
ta teden prizadejala medna 
rodnem u delavskemu in ko
munističnem u gibanju. Po 
hod oklepnih divizij varšav
skega sporazum a je podrl 
premnoge predstave o svetlih  
straneh socializma. Vsaj 50 
let ne bo mogoče popraviti 
škode, ki so jo s svojim  ne
razum nim  usodnim  korakom  
napravili Sovjetska zveza in 
njeni štirje partnerji. Potep
tali so dulia in določila sa- 
meieu varšavskega sporazum a, 
predvvsem pa so p riz a d e ja li 
nepopravljivo škodo sociali
stičnim  načelom, ideji in m o
rali! Poteptali so najlepše ide
ale socializma, te naše svetle 
bodočnosti, hkrati pa ogrozili 
m ir v K v ropi in na svetu.

To zadnje je naše ljudi 
najbolj prizadelo. Zgražali in 
borili smo se in se bomo nad 
slehernim  nasiljem , pa naj se 
dogaja v Vietnamu, na bliž

njem  Vzhodu ali na Kubi ali 
kjerkoli na svetu, k jer im pe
rialisti krvavo dušijo želje ne
razvitih dežel Azije, Afrike in 
Latinske Amerike. V prim e 
ru poteptane svobode in d r 
žavne nedotakljivosti bratske 
Češkoslovaške smo prav tako 
dvignili naš pravični glas — 
zakaj socializem je postal 
svetovna praksa in teptanje 
njegovih načel v ČSSR na« 
prizadene v celoti!

Prisluhnili smo našim  lju 
dem te dni in iz obsežnega

zbranega gradiva izluščili sa 
mo nekatere najbolj značil
ne dokumente. Ne glede na 
to, kako se bo danes in  ju 
tri razvijal nadaljni položaj 
v ČSSR, so naši delovni lju 
dje jasno in odločno pove; 
dali: obsojamo nasilje, niko
m ur nc dovoljujemo vmeša
vanja v notranje zadeve ne
odvisnih držav! Krepimo 
ustvarjalne sile naših narodov 
našo obram bno inoč in z vse
mi silami nadaljujem o izgrad
njo naše socialistične družbe!

9

Brežice: za reforma in samoupravljanje
Tudi v brežiški občini je neu 

tem eljena okupacija sil V aršavske
ga pakta sprožila val ogorčenja 
in obsodb. 22. avgusta so s  skup 
ne seje vodstev družbeno po li
tičnih organizacij poslali so lidar
nostno pism o am basadi CSSR in 
centralnem u kom ite ju  ZKJ, p ro 
testno  pism o pa am basadi ZSSR 
v B eogradu. 23. avgusta so se za
čeli odprti sestanki organizacij 
ZK. na ka terih  sodelujejo tud i o b 
čani, člani SZDL. Na tah  sousardcih 
obsojajo neutem eljeno okupacijo

in izražajo popolno podporo s ta 
liščem CK ZKJ. V delovnih orgu 
ntzacijah so v odm orih sklicali 
p ro testna  zborovanja (Tovarna po 
hištva. A graria. O pekam a, km e
tijsk i obrat GG Brežice itd ) ., na 
k a terih  so izrazili soglasno podpo 
ro stališčem  n a šeg a . vodstva.

Povsod se na  sestankih dogovar
ja jo  tudi o teni, kako še bolj 
uresničevati gospodarsko in druž
beno reform o te r u trjeva ti našo 
najve6jo !*ociaW!»Wčno oridobltev: 
delavsko sam oupravljanj«.

D jordje Andrejevič-Kun: PREHOD ČEZ REKO (1945)

Bela krajina pozdravlja svoje partizane
Ob 25-letnici ustanovitve XV. SNOUB — »BELOKRANJSKE« in ob 

25-letnici r  ■ : oficirske šole glavnega štaba NOV in POS vabimo
borce, aktiviste NOB in prebivalstvo Slovenije ter bratske Hrvatske na 
veliko:

PARTIZANSKO ZBOROVANJE
ki bo v nedeljo, 1. septembra 1968 ob 10.30 v parku ob Cesti bratstva in 
e o- ,r. s«! •< tlilci. Na zborovanju bo govoril predsednik skupščine SRS 
Sergej Kraigher.

5) SPORED PROSLAV^
S  _  ob 6. x ii •ica in koncert godbe na pihala
“j — ob 9. uri: odkritje spominske plošče v metliški osnovni šoli. Otvori-
“] tev spominske razstave XV. SNOUB — »BELOKRANJSKE«.

Pri proslavi bodo sodelovali: mestna godba na pihala, mladinski pevski 
C, zbor iz Jesenic, pevski zbor France Prešeren iz Kranja, domači folklorni 
JJj ansambli in tamburaši.
m Po zborovanju bo v Metliki veselo partizansko rajanje. Dobro razpolo
vi ženje vam zagotavljajo Belokranjci!
£  P r i s r č n o  v a b l j e n i !  OBČINSKA ODBORA ZZB NOV
S  ČRNOMELJ IN METLIKA
G
SZSZSZSZ5 2  SZ5ZSTEiraS2ffaSc!JHJ2 JL'

Sevnica: zdaj nam je potrebna enotnost!
Ker v Sevnico dolgo ni bilo 

posebne izdaje »DELA«, 
so bili ljudje prvi dan vezani 
na radijska poročila. »Voja
ško posredovanje v CSSR po
meni dolgotrajno škodo za ves 
socialistični svet in njegov

m

m

ŽE ILIRI SO PEKLI NA RAŽNJU! Na sliki vidite pre- 
paratorko Narodnega muzeja Darinko Virant, ki drži 
v roki ostanke glinastega ražnja, izkopanega v »Vir 
skem mestu« nad Stično. Bi radi zvedeli kaj o nasel
bini, ki sodi v homerske čase? Ali o mestu pod rušo 
na Otoku pri Dobravi? V Drnovem pa so izkopali do
slej najlepši rimski mozaik, kar jih je bilo najdenih 
pri nas po osvoboditvi! Več o tem berite v reportaži 
na 10. strani.

ugled. S silo upirati se de
m okratizaciji in pohodu hum a
nega socializma je največja 
napaka, ki jo je mogoče nare 
diti, zato protestiram o proti 
takim  metodam.« Tako govo
rijo ljudje v medsebojnem po
govoru, tako so menili na se
stanku širšega političnega ak
tiva v četrtek, 22. avgusta na 
protestnem  zborovanju v Ko
pitarni in sestankih v drugih 
delovnih organizacijah, odko
der so poslali brzojavke in p i
sana našim  partijsk im  vod
stvom.

Bela krajina: vsa
ka dežela naj si 
sama izbira pot v 

socializem!
Ob okupaciji češkoslovaške 

je v obeh belokranjskih obči
nah zavreto! »Okupator, če
prav socialističen’, naj se ta 
koj um akne iz CSSR, b ra t
ska dežela pa naj si sam a iz
bira svojo po t v socializem!« — 
tak je bil odmev na številnih 
protestnih zborovanjih, ki so 
bila te dni na Suhorju, v M et
liki, v ISK RI, ZORI, vBEL- 
TTJ in BELSADU, v tovarni 
BETI, pa na velikem zboro
vanju v Črnomlju-, k je r je 
pred več sto  domačini govoril 
poslanec Niko Belopavlovič. 
Enake in  podobne izraze glo
bokega ogorčenja srno slišali v 
nedeljo tudi na zborovanjih v 
Adlešičih, S tarem  trgu, na Vi
nici, v Semiču in D ragatušu.

Povsod je občutiti izredno 
samozavest in občutek, da 
smo v naši domovini enotni, 
čvrsto zbrani okrog Zveze ko
munistov in našega vodstva.
V Metliki in Črnom lju so po
nudili vso pomoč, denar in 
stanovanja čeSkitm družinam.

Tovarna BETI je  ponudila tu 
di 6 stanovanj za Cehe v po
čitniškem  domu v Seči pri 
Portorožu.

M etliška konferenca ZK je 
povabila mlade delavce, km e
te, inteligenoo in študente, 
da vstopajo v vrste ZK in še 
bolj okrepijo jedro našega na
predka.

Ribnica: protesti 
še prihajajo

Pretekli teden so imeli v 
ribniški občini kar dve seji 
političnega aktiva, na katerih 
so soglasno obsodili okupaci
jo CSSR in odobrili stališča 
CK ZKJ in izvršnega kom iteja 
CK ZKS. Dedovna kolektiva 
Kovinskega podjetja inP letil- 
nioe Sodražica sta se zbrala 
na protestnem  zborovanju, v 
INLESU pa je bil zbor samo 
upravnih organov.

Podobni protestni zbori so 
b ili tudi v drugih delovnih ko
lektivih in mnogih družbeno
političnih organizacijah na po
deželju. Vsi otočani, podob
no kot v kočevski občini, ne
prestano sprem ljajo radijska 
poročila o dogodkih v CSSR.

Kočevje: popolna 
podpora plenumu

Takoj po okupaciji CSSR so 
občani, delovni kolektivi iti 
vsa vodstva družbeno poli
tičnih organizacij enotno in 
odločno obsodila okupatorje, 
č lan i delovnih kolektivov TE
KSTILNE, ITASA, RUDNIKA, 
LIKA in drugih podjetij so 
sklicali p ro testna zborovanja, 
s katerih  so poslali pism a in 
brzojavke zveznim in rep u b  
liškim vodstvom ZK, da se 
strin jajo  z njilvovtai stališči.

Novo mesto: 
komunisti in 

občani kot eno
Val ogorčenja in obsodb se 

je  sprožil med občani novo
meške občine že po prvih ra 
dijsk ih  poročilih  o okupaciji 
CSSR. 22. avgusta je  b ila  v 
Novom m estu seja  m edobčin
skega sveta ZKS, na ka te ri je 
člane sveta seznanil z okupa
cijo CSSR in s  stališči CK 
ZKS tov. Niko Šilih. Ittega  
dne popoldne je  b il sestanek 
političnega aktiva, na katerem  
je  Bogdan Osolnik seananil 
prisotne z zgodovino češkega 
prim era. 23. avgusta je  bil 
sestanek sekretarjev  organiza
cij ZK. na katerem  je bil izde
lan načrt politične akcije. Še 
istega dne so se začela p ro 
testna zborovanja po delovnih 
kolektivih (NOVOTEKS, IMV, 
NOVOLES in  drugod). 24. av
gusta so organizacije ZK za
čele sklicevati odprte  sestan 
ke. Takšni sestanki so že hili 
v vseh organizacijah v Novean 
mestu, na M alem in Velikem 
Slatniku, v Dol. Toplicah, Žu
žem berku in  M im i peči, d ru 
god pa jih  še sk licujejo.

Krško: soglasna 
obsodba okupacije

V knSki občina so 22. avgusta, 
kom aj dan po začetku agresije na 
ČSSR. sklicali zber občinskega po 
litičnega aktiva in z njega skupaj 
z občinskim i vodstvi družbeno po 
litičn ih  organizacij odposlali so 
lidarnostno pism o am basadi CSSR 
v B eograd. Takoj na to  so se po 
delovnih organizacijah začeJe iz 
redne seje sam oupravnih organov, 
na  ka terih  so s  političnim i delavci 
pretresali položaj in obsodili ok u 
pacijo sil Varšavskega pakta. Nato 
»o se v Celutoai, Agrokom binatu, 
Papirkonfekclji, K ovinarski in  d ru 
gih kolektivih začela pro testna  
zborovanja delavcev. Povsod ao 
sprejeli pro testne brzojavke, v ka
te rih  so obsodili okupacijo ČSSR 
in enotno podprli stališča OK ZKJ 
in  našega vodstva.

23. in  34. avgusta je  balo 16 
raagovorov v vseh večjih krajevnih 
središčih, na  ka terih  se je  poka
zala izredna eiKrtnost v obsodbi 
nesprejem ljive akoi-je tu jih  enot v 
ČSSR. V občinskih vodstvih pou
darja jo , da je  v teh  dneh žeto 
veliko stikov z občani, v razpo 
loženju občanov pa je  povsod ta- 
redna složnost in  enotnost.

Trebnje: protest in zaskrbljenost
Že na dan okupacije ČSSR 

'so se v Trebnjem  zbrala ož
ja  vodstva občinskih družbe
no političnih organizacij in 
obsojala to neprem išljeno de
janje. V četrtek  so bili na se
ji občinske skupščine odbor
niki ogorčeni nad tern, da so 
sile varšavskega sporazum a 
na tako surov in ponižujoč 
način poskušale vreči seda
n je partijsko  in državno vod
stvo v prijateljsk i deželi. Pred
sedstvu ZKJ, republiškem u iz
vršnemu svetu in  republiške
mu sindikalnem u svetu, so s 
seje poslali protestna pisma. 
Na predlog občinskega komi
te ja ZK In izvršnega odbo
ra občinske konference SZDL 
so bili v petek, soboto in ne
deljo sestanki krajevnih or- 
ganizacdg po vs&j občini.

21. avgusta so se zbrali v 
Trebnjem  naivni um etniki na 
svoj prwi Tabor in takoj po
slali OK ZKJ pismo, v kate
rem  pravijo, da je okupacija 
ČSSR zagrenila njihovo 
um etniško ustvarjanje in  za
radi n je  ostro  pro testirajo .

OD 29. AVGUSTA DO 
8. SEPTEMBRA 

Okrog 30. avgusta in 
6. oz. 8. septembra pa
davine. V ostalem su
ho in tudi lepo vreme.

Dr. V. M.
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tedenski
mozaik

Ceškoslvvaško ljudstvo  se 
te dni bori tudi s hum orjem  
in ironijo proti železni pesti 
okupacije. Nekaj primerov: 

Napis na plakatu: »Lenin 
zbudi se, Brežnjev je zno
rel . . .  Dvajset let smo po
glabljali prijateljstvo z Rusi. 
Zdaj smo ?ia dnu . . .

Sovjetski vlak z 
elektronskim i napravami za 
odkrivanje tajnih radijskih 
postaj je pripeljal na železni
ško postajo, češk i železni
čarji so ga zapeljali na stran
ski tir. Na postajo je pripe- 
jal tovorni vlak, ki je po 
čudnem naključju iztiril prav 
na postaji. Sovjetski vlak ni 
mogel ne naprej ne naza j. . . 
Na plakatu piše: »Ivan> vr
ni se domov, Aljoša spi z 
Natašo. Mama.« . . .  Skoraj 
vsi kažipoti po ČSSR so pre
mazani. Ostali so le tisti, 
na katerih piše MOSKVA 
2000 k m . -. Ko so začeli po 
cestnih ulicah krožiti avtomo
bili z agenti, ki so aretirali 
ljudi, so začeli ljudje snema
ti napise ulic in številke s 
hiš. V nekem mestu so obr
nili vse kažipote v napačno 
smer, tako da je kolona tan
kov dve uri izgubljena kro
žila po m e s tu . . .  V Trenči- 
nu so češki železničarji na
menoma naredili zmedo, kar 
je povzročilo streljanje med 
sovjetskim i in bolgarskimi 
vojaki . . .  Ljudstvo ne daje 
okupatorjem  ne kruha ne vo
de. Videli so sovjetske voja
ke, kako so izkopavali krom 
pir na njivah . . .  Sovjetski 
m  drugi vojaki okupacijskih 
sil so povedali ljudem, da so 
jih prišli rešit kontrarevolu
cije, drugi da so prišli na 
orožne m je, tretji pa so ctln  
m islili, da so v zahodmi N em 
čiji. Nihče pa ni od svo
jega poveljstva slišal resni
c e . . .  Ko je prišel predsed
n ik Svoboda v Moskvo, je 
tovjetska televizija oddajala 
prizor, ko se Svoboda m  
Brežnjev objeinata. Objela 
sta se že, toda ob neki dru
gi, prejšnji priložnosti 
Kubanski premier Fidel Ca
stro je dejal, da je bila in
tervencija v ČSSR kršitev 
mednarodnega prava, a da je 
bila »politično primerna«. Za 
»pohu jšanje« ČSSR pa da sta 
krivi Amerika in ZKJ ki je 
najhujši »agent _ ameriškega 
imperializma v komunistič
nem svetu« • . .

PROPAD IN ROJSTVO
Dogodki, ki so se sprožili tisto usodno noč med torkom in sredo -  20. in 
21. avgusta letos -  so vžgali pečat sramote Sovjetski zvezi in povzdignili 
češkoslovaško ljudstvo, ki je dalo vsem drugim narodom zgled, kako je 
treba ljubiti domovino in se zanjo bojevati-in celo umreti. Tisto »črno« 
sredo so se dokončno podrle marsikatere iluzije, posebno tista, da so 
voditelji v Kremlju socialisti. Socialisti ne ravnajo tako. Tako ravnajo 
imperialisti. Zakaj pred dobrim tednom dni sovjetski tanki in tanki Poljske, 
Nemške DR, Madžarske in Bolgarije niso pomendrali samo meja neodvis
ne, socialistične ČSSR, ampak tudi načela, ki naj bi uravnavala odnose 
vsaj med socialističnimi državami in komunističnimi partijami -  načela 
enakopravnosti, medsebojne strpnosti in spoštovanja, tovariškega porav
navanja nesoglasij in priznavanja različnih poti v socializem.

»Črna sreda«
To je bil dan, ko so bili 

še vsi otopeli od nenadnega 
udarca: Cehi, Slovaki, Jugo
slovani > Evropa, svet. Mar 
niso voditelji SZ v Ciemi in 
potem voditelji vseh petih d r
žav varšavske zveze v Brati- 

. slavi zagotovili voditeljem 
ČSSR, da imajo pravico do 
lastne poti v socializem, med
tem ko so jim  češkoslova
ški voditelji zagotovili, da bo 
ČSSR ostala neomajno zvesta 
socializmu in »družini« socia
lističnih držav? Potem takem 
so bila zagotovila »zavezni
kov« samo pretveza, dimna za
vesa, za katero so se priprav
ljali na napad.

Tiso sredo so začela p rista 
jati na praškem  letališču vo
jaška transportna letala, pol
na vojaštva in orožja. Naj
prej je priletelo letalo »anto- 
nov« s sovjetskimi »turisti«. 
Prosilo je, če lahko zasilno 
pristane. Ko je pristalo, so 
se iz njega vsuli »turisti« in 
počistili letališče. To je samo 
en prim er »bratske« taktike 
in »pomoči«, ki jo je var
šavska peterica nudila ČSSR.

Tistega dne se je zgodilo še 
m arsikaj drugega. Prvega se
kretarja CK KPC Aleksandra 
Dubčka m predsednika vlade 
černika so sovjetski vojaki 
odpeljali neznano kam. Kljub 
temu so še naprej delale vse 
ustanove. Vlada je zasedala, 
CK KPC je pripravljal izred
ni kongres v ilegali, ljudje na 
ulicah so dopovedovali sovjet
skim in drugim »bratskim« 
tankistom  in vojakom, da v 
ČSSR ni »kontrarevolucije«, 
na zidovih so se pojavili tiso
či in tisoči napisov: »Pojdi
te domov!«, skratka vse ljud 
stvo je z izredno žilavostjo in 
pogumom izpričevalo svojo 
vdanost zakonitemu vodstvu

in zahtevalo odhod okupator
ja. Od prvega dne zasedbe sta 
češkoslovaško ljudstvo in svet 
popolnoma pravilno ocenila 
»bratsko pomoč« varšavske 
peterice kot okupacijo.

Vseljudska stavka
Drugi dan okupacije —22. 

avgusta — je  postalo vsako
m ur jasno, predvsem  pa oku
patorjem , da se ljudstvo ni
kakor ne misli sprijazniti z 
okupacijo in pozdraviti »os
voboditelje«. P artija  je pozva
la tuje čete, naj se um akne
jo, sicer bo razglasila enour
no generalno stavko. Stavka 
se je začeln opoldne in je tra 
jala do enih. To je bil naj- 
silnejši dokaz enotne ljudske 
volje: »Okupatorji ven!« Uli
ce po m estih in vaseh so opu
stele, lokomotive so piskale, 
sirene na ladjah in alarm nih 
napravah tulile, zvonovi v vseh 
cerkvenih stolpih po ČSSR so 
zvonili. Zvenelo je, kakor da 
se je ljudski bes in gnev 
zgnetel in pomešal s temi 
glasovi nad izdajstvom »za
veznikov« in »bratov«.

V potrditev tega boja je po 
vsem svetu eksplodiralo ogor
čenje napredne javnosti. Ko
munistične partije in napred
na gibanja so druga za d ru 
go obsojala agresijo na ČSSR, 
v Beogradu pa je četrt mili
jona ljudi poslušalo Mijalka 
Todoroviča, ko je  v imenu na
ših narodov in  naših vodite
ljev obsodil okupacijo, kakor 
jo je bil še en dan prej pred
sednik Tito. Izmed kakih 90 
komunističnih in delavskih 
partij po svetu je  samo kakih 
14 — in sem je  treba prište 
ti tudi štiri varšavske va
zale v- odobrilo vojaško in 
tervencijo v ČSSR. Jugoslavi
ja in Romunija sta  jo  odloč
no obsodili.

Predsednik Svoboda 
odide v Moskvo

Medtem se je p ritisk  oku
patorja stopnjeval, z njim  vred 
pa odpor. Ta odpor je  slonel 
— in še vedno sloni — na po
polni prostovoljni disciplini 
vsega ljudstva, ki je  posluša
lo navodila svojega zakonite
ga vodstva — vlade, ljudske 
skupščine, partije . Tretjega 
dne je  okupator že »pogasil« 
vse zakonite, svobodne radij-' 
ske postaje. Ni pa računal na 
to, da bo začelo delovati na 
desetine novih, ki se bodo po
vezovale v pravo radijsko 
omrežje in 24 u r na dan ob
veščale prebivalstvo ne samo 
o volji zakonito izvoljenih or
ganov vlade in partije, ampak 
tudi o trenutnem  položaju v 
m estih in vaseh, o vsakem no
vem prem iku okupatorskih 
čet, o vsakem novem nasilju 
»bratov’«, o vsaki novi splet
ki, o številkah avtomobilov, 
s katerim i se vozijo pripad
niki sovjetske tajne policije 
in zapirajo ljudi, o imenih m a
loštevilnih izdajalcev, skrat
ka, o vsem, kar je ljudstvo ho
telo in moralo vedeti. In  zgo
dil se je čudež: K ljub obup
nemu prizadevanju okupator
jev, ki je* začel z vso nagli
co dovažati v ČSSR elektron
ske naprave za odkrivanje in 
m otenje tajnih zakonitih ra 
dijskih postaj, je  bilo češko
slovaško ljudstvo v zadnjih 
dneh najbolj obveščena jav
nost na svetu.

Toda pritisk  je  postajal če
dalje neznosnejši, nasilje če
dalje hujše. Množile so se are
tacije, število m rtvih in ra
njenih je naraščalo. Zakoni
te ustanove so čedalje težje 
delale. V tem neznosnem po
ložaju se je  predsednik Svo
boda odločil, da bo odpotoval 
v Moskvo na neposredne po
govore s sovjetskimi vodite-
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■  TITO ODLOČNO OBSODIL  
OKL'PAČIJO ČEŠKOSLOVAŠKE —
N a X. seji centralnega kom iteja  
Zveze kom unistov Jugoslavije, ki 
je  bila 23. t. m., je o dogodkih v 
zvezi s češk o slo v a šk o  uvodom a go
voril predsednik ZKJ Josip Broz 
Tito, ki je odločno obsodil okupa
cijo  te  države po oboroženih silah  
S ovjetsk e zveze, N em ške dem okra
tične republike, Poljske, M adžar
ske in Bolgarije.

O pravičevanje zasedbe Č eškoslo
vaške s tem , češ da je  treba zava
rovati češk oslovašk e zahodne m e
je  pred vdorom  zahodnonem ških  
čet in enot atlantske zveze, je ne
sm iselno, je  m ed drugih poudaril 
Tito. Gre za nekaj drugega, za to, 
da bi preprečili napredni razvoj 
v češk o slo va šk i, ki s i je po janu
arskem  plenum u zagotovil zelo tr
dne osnove, č e  bi zdaj č e šk o s lo v a 
ška krenila svojo  pot, bi se nam 
reč našle še  druge države, ki bi 
težile za tem

N avajanje takšnih razlogov pa 
bi seveda naletelo  v svetu  na zelo  
slab sprejem . Zato okupatorji na
vajajo  kot razlog obram bo socia li
stičn ih  držav ozirom a zahodnih  
m eja češk o slo va šk e , zaradi katere 
naj bi bila potrebna ta »bratska 
pom oč«.

T ito je  dejal, da so  v č e šk o s lo 
vaški kajpada bili tudi nekateri 
elem enti, ki so  sovražni socializm u. 
Take najdem o povsod, tudi v SZ, 
celo 50 let po oktobrski revoluciji. 
Toda češk oslovašk a  kom unistična

partija, češkoslovaško ljudstvo in 
vojska so dovolj m očni, da one
m ogočijo  vse tiste, ki bi ovirali 
norm alen socia lističen  razvoj v dr
žavi.

Pri sovjetsk ih  voditeljih  se  je  
utrjevalo prepričanje, da bo najbo
lje, če z eno sam o hitro vojaško  
potezo onem ogočijo  razvoj v tej 
državi, ne da bi razm išljali o po
sledicah v svetu, o reagiranju ko-

Z vojaško potezo 
so hoteli preprečiti 

razvoj v ČSSti
m unističnih partij neangažiranih  
držav, kakor tudi o tem , da bo to 
na roke sovražnikom  socializm a. 
Te p osled ice so  zelo slabo p reso 
dili.

Predsednik T ito je dejal, da je  
bilo iz njegovih nedavnih pogovo
rov s  češkoslovašk im i tovariši raz
vidno, da so  le-ti im eli jasno do- 
določen  načrt o izgradnji svo je  de
žele. Povedali so, da pripravljajo  
vse za ustanovitev federacije č e š 
ke in Slovaške, govorili so  o m o
dernizaciji n jihove dokaj zastarele  
industrije in razgrnili še druge  
problem e, povezane z razvojem  v
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V torek je odpeljal iz B eograda p roti Pragi posebni 
vlak češk oslovašk e turiste, k i so  zaradi dogodkov  
dom a osta li 5 dni v Beogradu. N a sliki: še  en stisk  
rok in  »Tisočkrat hvala, tovariši iz Beograda!«

Telefoto: Tanjug

Č eškoslovaški.
Predsednik T ito je  poudaril, da 

je  bil to neizzvan napad in akcija, 
ki so  jo  sile  petih  držav, članic  
varšavskega pek  ta, storile  brez  
odobritve legalne vlade in  drugih  
zakonitih  ogranov ob lasti v č e š 
koslovaški.

Ob koncu svoje uvode besede je  
Tito poudaril, da je  treba h ladno
krvno presojati stvari. B iti m oram o  
načelni. Jasno m oram o dati vsem  
vedeti, da bom o, če  b i kdaj prišlo  
do česa, kar b i ogrožalo našo ne
odvisnost in razvoj znali to  neod
v isn ost in razvoj braniti in obva
rovati z vsem i sredstvi, pa naj bi 
bila ogrožena s katerekoli strani.

■  TURISTI ODHAJAJO — Na  
jadranski m agistrali se prom et v 
zadnjih dneh znatno zm anjšuje. 2 e  
od četrtka, 22. t .m ., dalje se  je  re
ka vozil na tej cesti obrnila pred
vsem  proti Zagrebu, T rstu  in Lju
bljani. Slabo vrem e, ki nagaja že 
skoraj ves m esec in  pa negotov  
političn i položaj v E vropi sta  pri
spevala k tem u, da m nogi tuji tu 
risti odhajajo dom ov prej kot so  
nam eravali, novih  pa prihaja zelo  
m alo. To nam  seveda povzroča v 
turizm u, ki je prejšnje m esece obe
tal lep izkupiček, precejšnjo  šk o 
do.

■  DOBRA LETINA IIMELJA —
O biranje hm elja v Savinjsk i dolini 
se že b liža koncu. Pridelovalci hm e
lja so  z le tošn jo  letino zadovoljni. 
Obiranje pridelka pa je  precej m o 
tilo slabo vrem e.

lji. Iz Moskve je prispel od
govor: »Naj pride.«

Kaj se je dogajalo 
v Kremlju?

Od petka do ponedeljka 
so se vlekla težka pogajanja 
v K rem lju. V petek še ni nih
če vedel, kje so Dubček, čer- 
nik in drugi voditelji. V so
boto pa so se že razširile go
vorice, da se tudi oni udeležu
jejo pogajanj. Pozneje so bi
li ti glasovi potrjeni.

Okupator je v ČSSR začel 
izvajati še hujši pritask, da 
bi podprl sovjetske voditelje 
na pogajanjih v K rem lju. Sov
je tska komanda je  začela iz
menjavati čete. Začele so 
prihajati okrepitve bodisi za
to, ker so bile nekatere oku
patorske enote že »okužene«, 
bodisi zato, ker je  poveljstvo 
računalo, da bodo nove če
te po tem eljiti »politični« p ri
pravi videle povsod kontrare
volucijo. Porušene stavbe in 
narejena škoda naj bi Ipil ti
sti dokaz, da bi nove okrepit
ve prepričal, da je v ČSSR re
snično razsajala kontrarevolu
cija.

P ri tem je sovjetska propa
ganda uporabljala najbolj pod
le in nepoštene metode, da 
bi dokazala »kontrarevolucijo« 
na češkoslovaškem . S spret
no m ontiranim i in zrežirani
mi posnetki je sovjetska te
levizija — in z njo  vred vsi 
štirje  vazali — oddajala pri
zore s praških ulic, kako lju 
dje lezejo na tanke. Ljudje 
so lezli na tanke, da bi Iva
nom dopovedali, naj se vr
nejo domov. Sovjetski dopis
niki pa so si izmišljali pogo
vore, v katerih se češki de
lavci zahvaljujejo sovjetskim 
vojakom kot odrešiteljem .

Obenem se je stopnjevala 
propagandna vojna proti vsem 
tistim , posebno partijsk im  
in drugim naprednim  giba
njem  in osebnostim , ki so od
ločno obsodili agresijo. Zahod-

TELEGRAMI
ZADNJE VESTI. PRAGA — Iz 

dobro obveščenih krogov v Pragi 
se je  izvedelo, da so na  pogaja
n jih  v M oskvi dosegli v glavnem 
takle  sporazum : 1. Vsi ustavni o r 
gani CSSR, politične in družbene 
ustanove svobodno in norm alno 
nadalju je jo  delo. 2. O kupacijska 
vojska, vštovši organe sovjetske 
varnosti (KGB) se ne bo več vm e
šavala v n o tran je  zadevo CSSR. 
3. O kupacijska vojska s« bo um ak
n ila  iz CSSR v tre h  e tapah . Takoj 
se um akne v določene vojašnice, 
potem  iz vse države. Sam o na 
zahodni m eji CSSR bo ostalo ne
kaj enot. 4. CSSR je  obljubila, 
da  v tisku  ne bodo objavljeni po 
lem ični članki na  račun  držav, ki 
so okupirale CSSR. Toda to  ne 
pom eni, da  ponovno uvajajo  cen
zuro.

PRAGA — Predsednik Svoboda, 
Dubček, C em ik in  drugi češko
slovaški voditelji so se vrn ili v 
Prago. L judstvo Je z ogrom nim  ve
seljem  pozdravilo to  novico. Vsi 
so tud i poslušali govor predsed
nika Svobode po rad iu  in televi
ziji.

ne partije  — posebno italijan
sko, ki je  najm očnejša v za
hodnem svetu — je Moskva 
obdolžila, da so prišle pod 
vpliv im perialistične propa
gande, medtem  ko je Jugosla
vijo obtožila, da trobi v svet 
laži in da v varnostnem  sve
tu  hujska proti »bratski po
moči« varšavske peterice. Bol
garski voditelj Todor 2ivkcv 
je  povzdignil glas in opozo
ril Jugoslavijo, da ni tako var
no kritizirati Rusov . In tako 
dalje. Po vsem svetu se je raz
besnela prava propagandna 
vojna, v kateri Moskva ni vi
dela glavnega sovražnika v 
ZDA, am pak v partijah  in d ru 
gih naprednih gibanjih. Wa- 
shington je  že prej — in zdaj 
ponovno — jasno povedal, da 
je češkoslovaška dram a notra
n ja »družinska« zadeva ko
m unističnega bloka.

Desnica dviga glavo
Zaradi sovjetske agresije na 

ČSSR Sta desnica in reakci
ja  po vsem svetu začeli dvi
gati glavo. Arabski svet, ki si
cer ni obsodil agresije, ker 
je popolnoma odvisen za po
moč od Sovjetske zveze, se je 
zdrznil, ker je  dobro razu
mel češkoslovaško lekcijo, 
če  lahko ena velesila v svo
ji »sferi« dela, kar hoče, bo 
tudi druga velesila — ZDA 
— v svoji sferi, pom etala z 
narodi po mili volji. Zato so 
se zdrznili v Latinski Ameri
ki, Aziji in še m arsikje drug
je  po svetu. V Evropi so zače
li govoriti, da je treba okre
piti atlantski pakt, s trn iti 
vrste, pospešiti oboroževanje.

Ko to pišemo, vemo, da so 
se Svoboda, Dubček, čem ik  
in drugi, ki so sodelovali pri 
pogajanjih v K rem lju, vrnili 
v Prago. V tem trenutku ne 
vemo, kakšen je  sporazum, če 
je bil sploh sklenjen. Kriza 
bo še dolgo trajala, ker je to 
kriza predvsem sovjteskih 
ustanov, ki zaostajajo za bu r
nim razvojem. Vsekakor pa 
lahko rečemo to:

Ljudstvo ČSSR je ustvarilo 
tako svetel zgled patriotizm a 
in ljubezni do domovine, da 
smo mu lahko hvaležni. Vsi 
smo njegovi dolžniki. Pokaza
lo je, da im ajo tudi/m ali na
rodi pravico do življenja, ne
odvisnosti in sam ostojne po
ti v socializem. K ar je naj
bolj presenetljivo in čudež
no je to, da od češkoslovaške
ga ljudstva te dni kljub tan
kom in prelitvi krvi nismo 
slišali enega gesla proti soci
alizmu. N asprotno, Čehi in 
Slovaki so pobrali zastavo so
cializma — človečnega socia
lizma — iz blata, v katero 
so jo  vrgli sovjetski vodite
lji, in Jo čisto in neomadeže- 
vano dvignili iznad zahrbtnih 
spletk in iznad dogme v p ri
hodnost — in s tem ponov
no potrdili socializem kot ve
ro in upanje množic sveta, 
tudi nas Jugoslovanov, ki jih 
iz vsega srca občudujemo.

2 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!
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SAMOUPRAVLJANJE - 
neodtujljiva pravica 

delovnih ljudi
Iz tez o idejno-političnih osnovah za izdela
vo programa družbeno-ekonomskega raz

voja SR Slovenije

»Za Slovenijo lahko pomeni program razvoja tu
di nekaj več. Gre za to, da na osnovi programa 
okrepimo elemente političnosti in državotvornosti 
ter premagamo občutek majhnosti. To so vprašanja, 
ki so v sedanjem trenutku zelo pomembna in odlo
čilna. Centralizem in odtujevanje sta preživela nači
na preteklega obdobja. V svojem razvoju smo dose
gli stopnjo, ko gradimo v Jugoslaviji kakovostno 
nove odnose, v katerih dobivajo poleg organiziranih 
oblik združenega dela še posebno mesto nacionalne 
skupnosti. Na republiški in zvezni ravni gradimo 
novo državnost, ki raste iz naših specifičnih razmer, 
interesov in potreb ter mora biti samoupravna po 
svojem nastanku in vsebini.«

Tako predstavlja pomen novega program a o 
družbenoekonom skem  razvoju SR Slovenije gradi
vo, ki ga je  v obliki tez 16. avgusta letos izdala kot 
prilogo časnika »KOMUNIST« kom isija za družbe 
no-ekonomske odnose in  ekonomsko politiko p ri CK 
ZKS. Naloga komunistov v Sloveniji je , da v p red 
kongresni razpravi poskušajo ustvarjalno sodelovati 
pri razčiščevanju vsebinskih, idejnih in političnih 
izhodišč v program u dolgoročnega razvoja Slovenije. 
Gre za to, da s takim  širokim  sodelovanjem pride
mo do spoznanj, ki jih  bo nato treba izoblikovati v 
kongresnih dokum entih, zlasti pa v kongresni reso
luciji. Pri tem im ajo hvaležno priložnost za sode
lovanje tako delovne organizacije kot združenja 
proizvajalcev od občine do republike. Teze med 
drugim takole govore o izhodiščih in nam enih p ro 
gram a nadaljnjega družbeno-ekonomskega program a 
SR Slovenije:

»PROGRAM RAZVOJA SR Slovenije je  skupno s 
program i delovnih organizacij, asociacij, občin in 
regij način in sredstvo za organizirano delovanje 
vseh nosilcev družbenega razvoja. Z njim  bi pospe
šili družbeni, ekonomski, politični in kulturni na
predek tako posameznika kot družbe. Pri oblikova
nju program a razvoja moramo izhajati iz družbeno
ekonomskega in političnega sistem a ter realne oce
ne stanja in m ožnosti v razvoju proizvajalnih sil in 
družbeno ekonomskih odnosov in razvoja v svetu. 
Pri tem moramo upoštevati zlasti naslednja izho
dišča:

KATERIKOLI DRUŽBENI, eiconomski ali poli
tični program  je pri nas mogoče snovati, izdelati in 
uresničevati samo pod pogojem, da je grajen na 
izhodišču, da je delovni človek v združenem delu 
osnovni dejavnik in nosilec našega razvoja. Delovni 
ljudje Jugoslavije in Slovenije uresničujejo svoj*? 
dolgoročne in kratkoročne interese prek najrazlič
nejših oblik združenega dela na osnovi družbene 
lastnine proizvajalnih sredstev in v pogojih blagov
ne proizvodnje, p ri čem er se povezujejo med seboj 
v celovit sistem  družbenega sam oupravljanja.

SAMOUPRAVLJANJE JE  NEODTUJLJIVA PRAVI
CA delovnih ljudi, kd jo moramo stalno in na de 
lovnih področjih te r v vseh odnosih dosledno uve
ljavljati. Zveza komunistov odločno vztraja p ri tem 
izhodišču. Zadnji dogodki doma in v svetu še po
sebno potrju jejo  pravilnost naše usm eritve. Takšno 
izhodišče program a družbeno-ekonomskega razvoja 
pa tudi zagotavlja, da bodo delovni ljudje ustvar
jalno in prizadeto sodelovali p ri snovanju in obli
kovanju program a in ga dosledno uresničevali.

DELOVNI LJUDJE se povezujejo kot proizvajal
ci v sam oupravnih delovnih skupnostih, v delovnih 
organizacijah vseh dejavnosti in v višjih oblikah 
proizvodnega in poslovnega povezovanja te r kot ob
čani v krajevnih skupnostih, občini, republiki in 
zvezi. To so oblike združenega dela in socialistične 
dem okracije, k jer delovni ljudje uveljavljajo in 
usklajujejo osebne in družbene interese. Sam ouprav
ljanje moramo pojm ovati le na tak način in ga raz
vijati kot funkcionalen, povezan družbeni sistem , ki 
omogoča celovito družbeno reprodukcijo in postop
no osvobaja delo in človeka. V sam oupravni družbi 
moramo uveljaviti sam oupravno odločanje na vseh 
ravneh in organizirano nadom eščati preživele sta ti
stične oblike upravljanja in odločanja.«

V enotnosti je naša moč
Kaj nas uče dogodki na Češkoslovaškem? Nujno potrebujemo 
dogovor in ukrepe za čisto določene načrte vseljudske obrambe, 
s katerimi se mora seznaniti sleherni naš delovni kolektiv, vsa
ka občina in vsak njen prebivalec! —  Obramba in varnost do
movine nikakor nista samo vprašanje naše ljudske armade, 
temveč slehernega izmed nas —  Samoupravljanje in jeklena 

enotnost naših narodov: naša dragocena moč!

Dogodki na češkoslovaškem  
so svarilni tudi 21a nas. Opo
zarjajo  nas, kako pomembna 
je  strn jenost naših vrst. Enot
nost naših delovnih ljudi, n ji
hova trdna povezanost z na
šim vodstvom — to je  naša 
največja moč. Sicer pa je gle
de tega nadvse poučna zgo
dovina: Jugoslavijo hi že
zdavnaj doletela enaka uso
da, toda bila je p re trd  oreh 
aa stalinske hegemoniste. Na
padalci so se ustrašili enot
nosti delovnih ljudi naše d r
žave, njihove odločne p ri
pravljenosti, da se upro agre
sorju, četudi se pojavi s so
cialističnim  znamenjem.

Prvo, kar m oramo storita 
za krepitev naše obram bne 
sposobnosti, je konkretizacija 
koncepta vseljudske obram be. 
Tak koncept že imamo, toda 
zaživeti m ora v zavesti sle
hernega kolektiva in sleherne
ga posameznika. Spoznanje, 
da obram ba in varnost naše 
dežele nista samo stvar a r
made in organov varnosti, 
mora postati last vseh delov
nih ljudi.

Drugo, kar je treba imeti 
stalno pred očmi, je tole: ko 
se pogovarjamo o naših no
tranjih  problem ih, ko obrav
navamo naše slabosti in po
m anjkljivosti, smo glede te 
ga lahko odkriti in kritični 
drug do drugega. Toda ne 
smemo dovoliti, da bi dejstvo.

da je  naša družba dem okra
tična, polna ustvarjalnega dia
loga, kdo izrabljal za sovraž
ne namene. Sovražniku m ora
mo dati jasno vedeti, da naša 
dežela ni siva, uniform irana, 
pri nas je  čedalje m anj papa
gajskega ponavljanja svetih 
resnic, naši inform atorji niso 
zvočniki. Toda kadar bo po
trebno, bodo Jugoslovani kot 
en mož, takrat jim  uniform a 
ne bo tuja.

Naša dežela je odprta t 
svet. Naše m eje niso obdane 
z naelektreno bodečo žico in 
stražnim i stolpi- Naši držav
ljani lahko svobodno potuje
jo  iz države v državo. Tudi 
p ri nas so dobrodošli vsi, ki 
prihajajo s prijateljskim i na
meni.

Seveda pa nismo naivni in 
ne mislimo, da naše gosto
ljubnosti, odprtosti naših m e
ja sovražnik ne zlorablja. Za
to moramo biti budni. Vsi — 
ne samo varnostni organi. 
Varnost naše dežele pred so 
vražniki je dolžnost sleherne
ga izmed nas, ne glede na to 
kaj je kdo po funkciji. To je 
tako dolžnost delavca pri 
stroju, km eta aa plugom kot 
profesorja na šoli ali politika 
za državnim krmilom.

Obrambna sposobnost naše 
dežele, odporno moč Jugosla
vije pred eventualnim agre
sorjem , takšnim , kakršen je 
napadel češkoslovaško ali

drugačnim, bomo povečali tu 
di tako, da bomo dosledno 
izpolnjevali zastavljene nalo
ge. češkoslovaška je dovolj 
poučen prim er, kako dragoce
na pridobitev je  naše sam oup
ravljanje. Armade z vzhoda 
niso vdrle v to svobodoljubno 
deželo zato, ker bi resnično 
obstajala nevarnost kontrare 
volucije. Nevarno je bilo ne
kaj drugega: preporod češko
slovaškega sooialdzma, njegov 
obračun z deform acijam i, go
spodarska reform a. skratka 
nova pot socializma. Toda te 
ga ni mogoče zadušiti ne s

tanki ne z raketam i. To ne 
živi samo na češkoslovaškem . 
Ideja samouprajvljavskega 
socializma je  obšla že cel svet. 
Pri nas je že zaživela v p ra
ksi, drugod se zanjo še bo
jujejo.

Če je tako, potem je vsako
m ur dovolj jasno, da je nujno 
sam oupravljanje čuvati kot 
punčico svojega očesa. Varo
vali ga bomo tako, da ga bo
mo neprestano utrjevali in 
naprej razvijali. Tudi izvaja
nje gospodarske in družbene 
reforme krepi našo moč. Na
pake, ki nas sprem ljajo, nas 
seveda bolijo in storiti m ora
mo vse, da jih  odstranim o. 
Vendar nas napake ne smejo 
prestrašiti, zaradi njih ne 
smemo omahovati in izgublja
ti pogleda naprej. Naša pot 
je čista. Poglavitno je. da 
smo sam ostojni in svob'>dni, 
da nikom ur ne dovolimo dik
tata. kako je treba graditi 
socializem.

F. ŠETINC

»Plameneči pozdrav bratskim  narodom Č eškoslovaške  
socialistične republike!« (»V jesnik«)

250.000 BEOGRAJČANOV NA PROTESTNEM ZBOROVANJU

Omadeževana rdeča proletarska zastava
Vsa Jugoslavija solidarna z bratskim češkoslovaškim ljudstvom —  Kot nas ni uničil Informbiro pred 
20 leti, tako ljudstva ČSSR spričo njegove odločnosti in enotnosti ne bodo zlomili bajoneti in tanki 
»socialističnih« okupatorjev! —  Vsa Jugoslavija enotna okoli svojega vodstva in pripravljena do

kraja uresničiti naloge iz smernic CK ZKJ

č e tr t  m ilijona ljudi je  
bilo pretekli četrtek na Tr
gu M arksa in Engelsa v 
Beogradu na velikem  pro
testnem  zborovanju, kjer 
so izrazili vso podporo na
rodom  češk oslovašk e, ka
terih deželo so  okupirali 
vojaki SZ, - DR N em čije, 
Poljske. M adžarske in B o l
garije. Na zborovanju so  
obsodili oboroženo vm eša
vanje in okupacijo ČSSR, 
na njem  pa je  govoril se 
kretar izvršnega kom iteja  
CK ZKJ Mij alko T odoro
vič, ki je m ed drugim  d e
jal:

»Zveza kom unistov Jugo
slavije in naša socialistična  
skupnost sta se zm erom  
borili za svobodo in neod-

RAČUN

r
Vi ste  obogateli na naš račun! 
Ne, pač pa na svoj žiro r a č u n .. (Karikutura iz  JEZA)

visnost narodov, za enako
pravno dem okratično sode
lovanje m ed vsem i dežela
mi in narodi sveta. Zato 
sm o v vsej naši socia listič 
ni zgodovini povsod in 
zm erom  podpirali boj za 
osvoboditev in neodvisnost 
vseh zasužnjenih narodov  
sveta.

Toda v tem  prim eru sm o  
posebej osupli, ker je bila 
napadena socialistična de
žela, in to pod socia listič 
nim znam enjem  in baje v 
im enu socialističn ih  ciljev  
in interesov. S tem  je osra
m očena in om adeževana  
veličastna rdeča proletar
ska zastava Marksa in Le
nina. S tem  so dobile hud 
udarec vse socia listične na
predne sile na svetu in og
rožena sta m ir in varnost 
v Evropi in po vsem  sve
tu.«

Tovariš Todorovič je  na
to opozoril na zvestobo če 
škoslovaških voditeljev do  
svojega ljudstva, na naloge  
socialističn ih  sil pri podpi
ranju boja za svobodo še  
neosvobojenih dežel in na
rodov in posebej poudaril, 
da želijo okupatorji na č e 
škoslovaškem  zaustaviti 
preporod češkoslovaškega  
socialističnega razvoja in 
zaustaviti dem okratično  
pot razvoja socializm a v 
tej bratski deželi. Na kon
cu pa je  dejal:

»V im enu centralnega ko
m iteja ZKJ in tovariša Ti
ta bi rad ob tej priložnosti 
pozval delavski razred, 
km etovalce, inteligenco, na

šo m ladino, naj se odločno  
borijo za krepitev enotno
sti ter za nadaljnje uresni

čevanje naših načrtov, na
ših nalog in ciljev, postav
ljenih v sm ernicah CK.«

Kmetijski nasveti

Paša in njene nevarnosti
Pri nas im a zaenkrat veljav« samo jesenska paša, ve

like prednosti pašno-kosnega gospodarstva pa bodo za
nesljivo še v mnogo večji meri pašo raztegnile na ves 
možen pašni čas. Paša pa ob vseh odlikah skriva tudi 
nekatere nevarnosti, ki lahko zm anjšajo njen uspeh, če 
jih ne poznamo in če se jim  ne ?namo izogniti.

Na paši so živali v medsebojnem stiku, zato ne sme
mo zanem ariti kužnih bolezni, čeprav jih  je dobra vete
rinarska služba močno zatrla. Med zajedalskimi bolezni
mi so najbolj nevarne: m etiljavost, pašniška krvomoč- 
nost in ogrčavost.

0  Metljavost je rejcem v močvirnih krajih predobro 
znana. Preprečujem o jo tako. da po okuženih travnikih 
posipi jemo živo apno ali Tomaževo žlindro, ki uničujeta 
posrednika bolezni — polžka m lakarja. Pašniško krvornoč- 
nost prenašajo klopi, ki jih je treba zato uničevati s sred
s tv i  proti mrčesu.

Goveji obad, bezljava muha, zolj ali pisanka povzro
ča ogrčavost ald volčičnost goveda. Ogrčavost poškoduje 
goveje kože in oslabi živali. Med mnogimi načini zatira
nja se je izkazal posebno neguvon.

•  Želodčno-črevesne m otnje so dobro znane nevšeč
nosti na paši. Najbolj nevarna je paša na m okri mladi 
detelji. Napenjanje, ali tudi nadim imenovano, lahko v 
slabi uri uniči živinče. Želodčna sonda ali gumijasta cev, 
namazana z oljem, ki jo govedu porinemo skozi požiral
nik, najpogosteje reši nesreče. Znana je tudi uporaba po
sebnega noža z nožnico — trokarja, s katerim  predrem o 
vamp na levi lakotnici. štiri prste od kolka in štiri prste 
od ledvičnih kosti-

•  Zlasti za mlajše in m anj izkušene živali so na paši 
nevarne tudi strupene rastline. Znan je prim er zastrupitve 
telet z orlovo praprotjo  v Beli krajini. Razen te rastline 
sta nevarna tudi jesenski podlesek in čmerika. Celo na- 
stiljati s p raprotjo  m lajšim  živalim iz teh razlogov ni 
priporočljivo. inž- M. L.



PO ČEM JE SADJE IN ZELENJAVA?

N ajdražji Č rnom elj, n a jc e n e jše  B r e ž ic e !
Krompir je v Krškem še enkrat dražji kot v Trebnjem — Kočevje ni najdražje mesto 
v državi, je pa med najdražjimi na Dolenjskem —  Potrošniki se boje zamere trgovcev 
—  Sedanje marže ne ščitijo potrošnikov, ampak jih pomagajo odirati —  V skladiščih 
majhnih občin tudi majhna izbira —  Metropola Novo mesto med »poceni« občinami

V torek, 20. avgusta, smo 
v vseh devetih občinah, za 
območje katerih izhaja Do
le n jk i list, popisali cene ne
katerem u sadju in zelenjavi. 
Cene smo posneli le v občin
skih središčih in še tam le 
v eni prodajalrj. (Glej tabe
lo 1.)

Pc tro š iiki nam reč pogosto 
ugibljemo, katero mesto je 
na širšem  Dolenjskem, v 
Spodnjem Posavju in Beli 
krajini najdražje. Naša ana
liza. ki verjetno nd povsem 
v skladu z ananstvenimi p ri
jemi, je  pokazala, da so pre
hrambeni artikli, ki so zajeti 
v tabeli 1, najpogosteje na j
d ražu v Črnomlju, Ribnici in 
Metliki, Kočevju in Krškem, 
najpogosteje najcenejši pa v 
Brežicah, Novem m estu, Sev
nici in Trebnjem.

Vrstni red najdražjih in 
najcenejših živil se je  neko
liko spremenil (vendar sta 
prvi in zadnji krepko držali 
svoje mesto), če smo pri- 
merjaM le cene osmih artik 
lov (krom pir, čebula, papri
ka, sveže zelje, česen, para
dižnik, gTozdje in limone), 
ki so jih  imele vse trgovine 
20. avgusti naprodaj. Novi 
vrstni red od najdražjega 
proti najcenejšem u bi bil:
1. Črnomelj. 2. Metlika, 3 
Kočevje, 4. Trebnje, 5. R b 
niča, 6. Novo mesto. 7. Kr
ško, 8. Sevnica in 9. Brežice
V tem prim eru smo v kra
jih, kjer so imeli za isto 
blago dve ali več cen, izra
čunali srednjo ceno.

Končni vrstni red smo do
bili tako, da smo upoštevali 
obe dosedanji metodi (najpo
gosteje najvišje in najnižje 
cene) ter seštevek cen za 8 
artiklov, ki so jih  imele ti
sta dan naprodaj vse trgo
vine. Po tej oceni je  končni 
vrstni red naslednji: n a jd r a .  

žji je Črnomelj, slede pa mu 
Metlika, Ribnica, Kočevje, 
Trebnje, Krško, Novo mesto, 
Sevrica, najcenejše pa je v 
Brežicah.

Čeprav naša dva izračuna 
verjetno nista popolnoma 
enaka statistični ali znanst 
vera metodi, pa sta oba po
trdila, da je  najdražja Črno
melj. najcenejše pa ko Bre
žice.

Potrošnika najbolj 
.obere' »POTROŠNIK«

Omenili smo že, da smo 
v vsakem občinskem sred i

šču obiskali le eno proda
jalno. Cene smo posneli v 
naslednjih trgovinah:

Novo mesto — »Sadje ze
lenjava« Ljubljana; Kočevje
— TP »Trgopromet« poslo
valnica »Živila«; Črnomelj — 
STP »Potrošnik« poslovalnica 
»Sadje zelenjava«; Metlika
— »Mercator« Ljubljana, po
slovalnica »Sadje zelenjava«; 
Sevnica — »TP Sevnica«; 
Trebnje — »Mercator«; Bre
žice — »Agraria«, poslovalni
ca »Sadje zelenjava«, in K r
ško — »Agrokombinat«, pro
dajalna »Sadje zelenjava«.

Po naših izračunih torej 
najbolj »oberejo« p »trošni- 
ka pri »Potrošniku« v Crno- 
m’ju , najcenejša pa je »Ag
raria« v Brežicah.

Nekateri so za dolo
čene marže, drugi 
proti

Na maloprodajne cene ze
lo vplivajo marže, ki so spet 
zelo različne. (Marža je p ri
bitek trgovine na nabavno 
ceno blaga.) 2al za marže 
nimamo popolnih podatkov. 
Marže znašajo:

Novo mesto: nimamo po
datkov.

Kočevje: banane 25 odstot
kov, ja jca 12 odstotkov, vse 
ostalo sadje in zelenjava 20 
odstotkov. Izjema sta le 
krom pir, kjer znaša marža 
0,15 din pri kg in pri jabol
kih 0,40 din pri kg.

Ribnica: južno sadje 40 od
stotkov, domače sadje in ze
lenjava 20 odstotkov.

Črnomelj: južno sadje 35 
odstotkov, domače 25 odstot
kov, zelenjava 30 odstotkov, 
jajca 10 odstotkov, kislo ze
lje 18 odstotkov.

Metlika: za vse 25 odstot
kov.

Sevnica: po dobljenih po
datkih oblikuje marže tr 
govsko podjetje samo.

Trebnje: za vse 25 odstot
kov.

Brežice: po dobljenih po
datkih oblikuje maržo trgo
vina sama.

Krško: za domače sadje in 
zelenjavo 30 odstotkov, za 
južno nismo dobili podatkov, 
ker jih izračunava matično 
skladišče.

Marža -  dvorezni meč

Marže določijo trgovskim 
podjetjem običajno občinske

skupščine s posebnimi od
loki. Namen določil teh je, 
da ne bi trgovska podjetja 
pribijala na posamezno bla
go preveč. Z maržo nam reč 
krije trgovsko podjetje svoje 
stroške (osebne dohodke za
poslenih, vzdrževanje p ro 
dajaln oziroma najemnino 
zanje, razsvetljavo, kurjavo, 
vodo in drugo). Ponekod so 
občinske skupščine določile 
maržo v odstotkih, drugod v 
dinarjih za kg blaga, pone
kod so prepustile oblikova
nje m arž trgovini sami.

Z določanjem m arž so to
rej občinske skupščine na
meravale zaščititi potrošnike, 
da trgovci ne bi nabijali na 
nabavne cene preveč svojih 
stroškov in s tem blago po- 
draževali. Vendar trgovca ne 
bi bili trgovci, če se ne bi tudi
v tem prim eru znašli. Začeli 
so nabav,jati dražje blago! 
Tako so si zakonito pribili 
višjo maržo. Primer: na bre 
stove je na prim er določena 
marža 20 odstotkov. Ce tr 
govina kupi breskve po 1 din 
kg, sme nanje pribiti 20 od
stotkov marže t. j. 0,20 din 
pri kg; če pa kupi breskve 
po 3 din kg, sme pribiti na
nje 20 odstotkov marže t. j.
0,60 dir. pri kg! Trgovina se
veda raje zasluži 0,60 din 
kot 0.20 din in zato moramo 
potrošniki kupovati v glav
nem le drage kmetijske pri
delke.

V odstotkih določene m ar
že so se torej zaradi iznajd
ljivih trgovcev spremenile iz 
zaščite potrošnika v njegovo 
odiranje. Seveda pa to ne 
velja za marže, ki so določe
ne v din za kg, ki pa jih 
imajo le v Kočevja in še tu 
le za krom pir in jabolka.

Pravilnost te trditve po tr
jujejo tudi naše ugotovitve. 
N ajdražje sadje in zelenjavo 
prodajajo tam, kjer so marže 
določene v odstotkih (Črno
melj, Ribnica, Kočevje), na j
cenejše pa tam, k jer trgovska 
podjetja lahko marže sama 
oblikujejo (Brežice, Sevnica).

Ponekod trgovci že predla
gajo, na prim er v Kočevju, 
naj bi trgovska podjetja sa
ma oblikovala marže. Seveda 
se potem trgovci tudi ne bo
do odpovedali višjim m ar
žam. V našem prim eru z 
breskvami bodo še vedno za
računavali po 0,60 din m ar
že za kg, vendar bodo potem 
kupovali tudi predvsem ce
nejše breskve po 1 din in ne

le one po 3 din za kg. Po
trošnik pa bo dobil breskve 
že po 1,60 din namesto le po 
3,60 din.

Draga švicarska 
jabolka in italijansko 
zelje . . .

Cej»e blaga so seveda od 
visne tudi od prevoznih stro 
škov, zato si oglejmo, odkod 
ga trgovine s sadjem in ze
lenjavo dobivajo:

Krško: sadje in zelenjavo 
doma, južno sadje iz Zagre
ba.

Brežice: doma in iz Zagre
ba.

Sevnica: Iz Ljubljane (pri 
podjetju SADJE ZELENJA
VA). Celja (»AGROPRO- 
MET«), Po nižjih cenah do
bavlja »AGROPROMET«.

Novo mesto: Iz Ljubljane 
(»SADJE ZELENJAVA«),

Kočevje: Iz Ljub jane USA 
D JE  ZELENJAVA« in »PRE
HRANA«, Gorice (KZ) in 
doma (krom pir).

Ribnica: Iz Ljubljane (»SA
DJE ZELENJAVA« in domače 
»VRTNARIJE«.

Črnomelj: Iz Ljubljane
(»SADJE ZELENJAVA« in 
»PREHRANA«) ter doma.

Trebnje: vse iz Ljubljane 
(»MERCATOR«).

Tudi ta  pregled nam pove, 
zakaj so nekatera mesta 
dražja. Črnomelj, MetliKa :n 
Ribnica dobivajo večino bla
ga iz razmeroma - oddaljene 
Ljubljane; Kočevje pa ne
katero blago celo iz Gorice.

»Najcenejše« občinč pa ku
pujejo blago doma oziroma 
ga vozijo na razmeroma 
kratkih razdal jeh (na pri
mer Brežice—Zagreb).

Seveda pa so zgoraj našte
ta le naša podjetja na debe
lo, ki dobavljajo našim pro
dajalnam. Trgovska podjetja 
na debelo pa ne kupujejo 
blaga le pri nas doma, am 
pak skoraj po vsem svetu. 
Seveda je  razumljivo, če uva
žamo južno sadje, ki pri nas 
ne raste. Razumljivo je tudi, 
da kupujejo grozdje v Make
doniji in Srbiji, slive v Bos
ni itd. Nekoliko manj razum
ljivo pa je, kar se tudi do
gaja, da moramo kupovati v 
naših prodajalnah jabolka iz 
Švice, medtem ko domača 
gnijejo; da uvažamo krom 
pir, ko ga je doma dovolj; 
podobno je še z jajci, para
dižnikom, solato in oelo s

CENE SADJA IN ZELENJAVE 20. AVGUSTA

Naziv blaga Novo mesto Kočevje Ribnica Črnomelj Metlika Sevniea Trebnje Brežiee Krško

krom pir 0,90 1.05 1,00 0,90—1,10 1,20 0,90 0^0 0,90 1,60
fižol v zrnju 4,60 5,30 4,40 '3,30-4,90 — — 4,80 3,20—4,00 3,30
čebula 1,50 1,35 1,70 2,00—2,50 1,80 1,70 1,90 2,00 1,80
zelena solata — 4,00 4.00 3,00—4,75 3,20 ( 2,50) — 3,00 2,60
paprika 2,00—2,50 2,80 2,50 3,30 2,60 2,20—2,50 2,90 1,00- 2,60 2,00
sveže zelje 1,40 1,20 1,00 1,80 1,30 1.30 1,35 1,10 1,50
kislo zelje — 2,45 3,00 2,70 — — — — —
&*en 9,60 9,75 10,00 11,10 10,50 9,00 10,00 9,00 8,50
paradižnik 1,80 2,40 2.50 2,80 2,60 1,80 1,60 1,60 2,00
kumare 1,30 ( 2,10 ) 2.50 1,35—1,50 1,20 2.20 — 1.40 —
jabolka 1,50 2,80 ( 3,00) 1,35 1.50—1,70 — 2,75 1,00—1,20 1,50
hru&ke 1,50-3,00 2,90 2,50—3,50 1,30—2,00 1,30—2,00 — 2,50 1,00—1,20 1,50
Kixj»dje 3,50-4,00 4,20 3,50—4,00 3,80 -4,20 3,00 2,50 3,20—4,30 3,00-3,40 3,20
limone 5,50 5,80 5.60 5,45 5,90 5,50 5,90 5,00 6,00
pomaranče 4,40 4,90 4,60 4,50 5,50 4,50 — 5,50 . 4,60
banane 3,00 5,60 5,60 5,50 5,80 5,00 —. 4.40 4,60
jajca________________0£5______ 0,57 0,65—0,70 0,45—0,58_______ — 0,45—0,55 0,50_________ <U>0_________ 0,50

Zakaj dragi kmetijski 
pridelki?

»Slovenci so  od  n a r  s ta r j ih  časov, k a r  se 
ko li od  n jih  ve, d ro b n ico  in  govedo pasli, ra d i 
zem ljo  obdelovali, in  k o t k m e to v a lc i se p o 
š ten o  živili; po b o žn i so  n a  g rič ih  a li g o rah  ve
liko  c e rk v a  sozidali, v n jih  B ogu  z m o litv ijo  
v red  tu d i težavo  p o ti d a ro v a li; v v isoke der- 
žavne reč i n iso  n iko li d reza li; sv o jim  v ladar- 
ja m  so  bili z n ep rem en ljiv o  zvestobo  in  zvesto  
p o k o ršč in o  vdan i; p r i n jih  pov ab ilih  so  vselej 
se rčn o  n a  noge s to p ili, in  v n jih  in  dom ov ine  
b ra m b i svo jo  k r i  ju n a šk o  p re liva li; n jih  n a r  
veči n e s re č a  je  b ila , de n iso  veliko  s to  le t m iru  
in  p o k o ja  im eli.« (P re d  121 le ti v uvodu  svo je  
K m e tijsk e  k e m ije  zap isa l M a tija  V ertovc)

Opomba: Vse cene veljajo za blago druge kvalitete. Or tiča (—) pomeni, da določenega blaga trgovina tisti dan ni 
prodajala. Cena v oklepaju (2,50 itd.) pomeni, da določenega blaga tisti dan trgovina ni prodajala, številka pa pomeni zad
rgo oeno za določeno blago, ki je veljala dan ali dva pred 20. avgustom. Vse cene so za kg, le cena jajc je za kos.

kislim zeljem ter verjetno 
še s kakšnim drugim kme
tijskim  artiklom.

Potrošniki o trgovinah

■  Novo mesto, Jožica To
mažin: »V tej trgovini kupu
jem, odkar sem v Novem 
mestu, se pravi dve ieti. 
Nabavljam predvsem sadje 
in mleko ter ozimn co. S 
cenami, kvaliteto in s po
strežbo sem zadovoljna.«

■  Kočevje, Verica Benčina: 
»Blago je dobre kvalitete, 
izbira dobra, cene pa previ
soke v prim erjavi z nekate
rimi drugimi mesti, posebno 
Ljubljano.«
B  Ribnica, Milutin Verme- 
zovič: »Z oskrbo je kup te
žav predvsem za nas, ki 
smo prišli v Ribnico službe
no in nimamo svojih vrtov 
ali njiv, da bi kaj- pridelali, 
i>a tudi sorodnikov-domačinov 
ne, pri katerih bi kaj dobiil 
ali kupili. Domačini verjetno 
ne občutijo toliko težav z 
založenostjo, cenami in kva
liteto kot mi, ki moramo 
kupiti vse od vode -nprej. 
Cene so v Ribnici precej viš
je kot v Kočevju ali Ljub
ljani pa tudi kvaliteta blaga 
je občutno slabša. Izbire ne 
moremo pohvaliti, saj lahko 
kupimo na prim er špinačo 
le nekajkrat v letu, pa tudi 
drugega večkrat zmanjka, ker 
pravijo v trgovini, da neka
tero blago ne gre v prom et 
in ga sploh ne nabavljajo 
ali pa ne v prim ernih koli
činah. Tudi ozimnico si mo
ramo sami oskrbeti.«

|  Črnomelj, Anica Pez
dirc: »V naši prodajalni ku
pujem že pet let. Sem stal
na stranka. Na kvaliteto, iz
biro, postrežbo bi cene ni
mam pripomb. Cene približ
no ustrezajo mojemu žepu. 
Tu kupujem tudi ozimnico.«

■  Metlika, M arija Molek: 
»Poleti je trgovina dobro za
ložena in ima vsak dan na 
zalogi vse, kar potrebujem o 
gospodinje. Cene so različne: 
spomladi so t i le  zelo visoke, 
zdaj pa so prim ernejše. Ce
rje so niake, če kupujejo 
blago od kmetov, višje pa 
za blago, ki ga pripeljejo iz 
Ljubljane. Ozimnico si na
bavljamo pri okoliških kme
tih. Postrežba je še kar za
dovoljiva.«

■  Brežice: »Tončka Cizelj: 
»V teč- trgovini vedno kupu
jem in vedno dobim, kar že
lim. Menim, da je dobro za
ložena tudi z ozimnico. Po
strežba in prodajalci so ust
režljivi«

|  Sevnica, Anica Štraus: 
»Menim, da je naša trgovina 
dobro založena s sadjem, ze
lenjavo in drugim blagom.

Na vrtu  pridelam precej, 
vendar vsak dan kupim v 
trgovini precej svežega sad
ja  in zelenjave. Cene so pri
merne. Morda so v Ljubljani 
in Zagrebu nekoliko nižje, 
ker pa je razumljivo, saj> je 
tam večja konkurenca. Tudi 
z ozimnico so dobro založeni. 
Posebno pa moram pohvaliti 
zelo ustrežljivo prodajalko.«

■  Za Trebnje in Krško, ki 
sta v sredini oziroma bliže 
cenejšim mestom, našima so
delavcema ni uspelo dobiti 
izjav, oziroma izjave že, 
imen »izjavljalcev« pa ne. 
No, iz teh izjav bi se dalo 
sklepati, da so v Krškem z 
vsem zadovoljni. V Treb
njem je izbira nekoliko slab
ša, ker ljudje pridelujejo tu 
di sami in bi bil krom pir (ki 
je nojcenejši) lahko še bolj 
poceni, ker je tu krom pir
jevo območje.

Iskrene in neiskrene 
izjave

Z zbiranjem mnenj potroš
nikov smo imeli vsi, ki 
smo sodelovali pri tem delu, 
največ preglavic. V Ribnici 
je 20 gospodinj povedalo 
svoje uničujoče mnenje o 
trgovini, nobena pa ni hote
la povedati svojega priimka! 
Vse so se bale, da bi 
jih potem trgovke »grdo gle
dale«, da jih  ne bodo postre
gle, jim  dale slabo blago 
itd. (podobno je bilo tudi 
drugod). Končno smo le do
bili mnenje moškega, ki je 
precej bolj milo kot izjave 
žensk, vendar hkrati tudi 
najbolj kritično.

Izjave potrošnikov so v 
glavnem prim erne, če izvza
memo Belo krajino, k jer so 
cene najvišje, izjavi pa naj
bolj miroljubni.

•

V našem pregledu nismo 
zajeli cen mleka, mesa in 
kruha, kar je bilo m orda 
tudi zanimivo. Vendar smo 
jih izpustili zato, ker so 
te cene določene z odloki 
posameznih skupščin in jih 
sam o one lahko zvišujejo 
(znižujejo pa tudi podjetja 
sama). Te cene se tudi ne 
sprem injajo pogosto.

Vam brak  -n prepuščamo 
tudi, da poveste še svojo 
oceno o cenah, maržah, do
baviteljih in drugem. Vaša 
m enja bodo verjetno zelo 
zanimiva za trgovska podjet
ja in občinske sknnščine.

S pomočjo sodelavcev 
Ivana Zorana, Marije Pa- 
dovani, Jožice Teppy, Jo
žeta Kržiča, Stane Kunej 
in inženirja Marjana Le

gana naoisnl

!•*•>** Primc



ZAKA.l SE ZMANJŠUJEJO POVRŠINE, ZASEJANE Z AJDO

Lepotica, ki se umika z naših polj
Vzorec ajde, ki ga je v Ljubljano posredoval Alojz Kek s Pluske pri Treb
njem, je po mnenju strokovnjakov kmetijske fakultete najboljši v vsej 

Sloveniji —  Priznanje gojiteljem ajde na Dolenjskem

Ajdi v prid govorijo zdravniki, ker je od
lična hrana za dietno kuhinjo, saj vsebuje do
sti vitaminov in rudnin.

Ajdi v prid govorijo čebelarji, ker da en 
sam hektar ajde tudi do 300 kilogramov me
du. s

Ajdi v prid govorijo farmacevti, ker je iz 
ajde mogoče pridobiti zdravilo rutin, ki pre
prečuje pokanje drobnih žilic pri ljudeh z vi
sokim krvnim pritiskom.

Ajdi v prid govori gospodarnost, ker je 
ajda dober strniščni posevek, ki daje še eno 
žetev in zavaruje njivo.

Kje so vzroki, da so p ri
delki m ajhni in nezanes
ljivi. da so se površine 
ajde zadnje desetletje 
zmanjšale za polovico, če
prav se je cena stalno 
povečevala? Zakaj km e
tovalci opuščajo pridelo
vanje, zakaj nihče načrt
no ne skrbi za semenar- 
jenje, žlahtnenje ajde, za 
katero uči zgodovina, da 
so jo k nam zanesli k ri
voverci (hajdi), če ne ce
lo Cigani?

Velik podpornik nekdanje 
prebujajoče slovenske kultu
re baron 2iga Cojz je  imel 
prav gotovo dober namen, 
ko je k nam s Češke zane
sel tatarsko ajdo, ki uspev-; 
na slabši zemlji in v slabših 
legah. Toda nehote je nare
dil kmetovalcem veliko ško
do. Tatarska ajda se je raz
širila in postala najbolj ne
varen plevel med domačo 
ajdo.

Gotovo ste že jedli ajdo
ve žgance sumljive zeleno ru 
mene barve, ki se niso tres
li tako kot bi se morali. V 
tisti moki je bila primešana 
tatarska ajda, ki se je razši
rila po vsej Sloveniji.

Izredno težko je še kje do
biti seme, ki ne bi imeli p ri
mešane tatarke. Prejšnji pred
sednik trebanjskega čebelar
skega društva Alojz Kek je 
na pobudo čebelarjev in km e
tijskih strokovnjakov posre
doval nekatere vzorce ajde iz 
vasi okoli Trebnjega in Do 
brniča in ugotovljeno je bi
lo, da je poslal najboljšo v 
vsej Sloveniji.

T atarka seveda ni edini

delal že tudi blizu sto m er
nikov ajde na hektar, kar je 
čez 20 centov. Seje črno a j
do, letos je ima čez en hek
tar. Ce je ne bo »prestrašil« 
eden tistih strahov, o kate
rih je govoril prof. Sadar, bo 
letos dobro obrodila. Dober 
rod pričakujejo tudi kmetje 
iz Korit in drugih krajev.

Janez Kek ima dolgoletne 
izkušnje. »V našem kraju p ri
delek redko povsem odpove. 
Pridelovanje se izplača. Aj
da m ora biti zmleta z na
ravnimi kamni, če hočemo, 
da je  moka resnično dobra. 
Predvsem je važno skrbeti 
za dobro seme, ki naj bo 
brez prim esi »hrvatice«, kot 
kmetovalci im enujejo tatarko.

#  Ajda je resnično vredna
0  večje pozornosti posebno
#  tam, kjer so že doslej že-
#  li bogate letine. Treba jo
#  je vzeti resno tako kot
O druge pomembne poljšči-
#  ne. zakaj tudi ona to za-
0  služi!

Inž. MILAN LEGAN

Janez Kek na ajdovi njivi: »če  bi im el človek na vo 
ljo vse tiste  površine, ki jih zadruga pusti po žetvi 

prazne!«

Potrditev uspešne 
akcije v Črnomlju

Prvenstvo občinskega sindi 
kalnega sveta v Črnomlju 
je pred kratkim  pohvalilo 
uspešno akcijo v nekaterih 
mesnicah v Črnomlju in Se
miču. Posebna komisija je 
namreč ugotavljala težo in 
kvaliteto mesa, ki so ga po
trošniki kupili v teh mesni
cah. Vsi mesarji in podjetja, 
kd so prodajali slabše meso, 
bodo kaznovani. Občinski sin 
dikalni svet se je že odločil, 
da bo s podobnimi akcijami 
še ugotavljal kvaliteto blaga, 
ki ga v trgovinah nudijo po
trošnikom.

K. W.

Loški vodovod 
bodo obnovili

Obnavljanje loškega vodo
voda dobro napreduje. Pri 
zasipavanju glavnega vodo
voda, ki je  od novega zajet
ja  do vasi dolg en kilome
ter, so pomagali tudi vašča
ni. Razen Loke bo vodo 
dobilo tudi 5 vaščanov na 
Dobravi in dva v sosednji 
vasi Rečici. Verjetno se bo
do na skupni vodovod p ri
ključili tudi nekateri vaščani, 
ki imajo lasten vodovod, a 
jim  večkrat (Mipove.

S. Sk.

Ni dimnikar vsak, ki nosi dimnikarsko obleko!
Ljudje so naivni in plačajo vsakomur, ki se predstavi kot dimnikar —  Po
močniki delajo kar hočejo —  Kljub temu, da ni tako težko biti dimnikar, 

se le malokdo odloči za ta poklic

Za štedilnike je tarifa od
1.50 do 2.50 din, za dimnike 
pa je česna odvisna od n ji
hove velikosti. K temu je
treba prišteti še 20 do 40
odst. vsote za pot, ki jo
opravi dim nikar.

Težko je  ustreči vsem in 
priti ravno takrat, ko ne 
kurijo. Včasih sem po časo
pisu obvestil občane, v kate
rem kraju bom določen dan 
in je bilo vse v redu. Zdaj 
ne gre več tako, ker se ne

Razstava zazidalnih načrtov 
v Novem mestu

Cesta Šentjernej - 
Prekopa zaprta
22. avgusta so delavci no

vomeškega Cestnega podjet
ja  zaprli za ves prom et (ra 
zen za avtobuse) cesto iz 
Šentjerneja v Prekopo. H kra
ti  so prom et proti K ostanje
vici preusm erili skozi Dob
ravo, kjer opozarja voznike 
na nove prom etne razmere 
posebna tabla. Cestno pod
je tje  je prom et preusm erilo 
zato, ker so se v Prekopi 
že pričela pripravljalna dela 
za asfaltiranje ce6te proti 
Šentjerneju.

S tan e  O b e rs ta r , sed an ji 
la s tn ik  m lin a  v D obrn iču , 
za k a te re g a  je  k o t š tu d e n t 
g rad b en iš tv a  n a red il n a 
č r t  p o k o jn i B o ris  K ra ig 
h e r, ve p o v ed a ti veliko  za 
n im iv o s ti o a jd i. M ed d ru 
gim  trd i, d a  m o ra  b iti 
a jd in o  sem e vedno dom a 
severno  od n jive , n a  k a te 
r i jo  želim o se ja ti , s ice r 
jo  čebele  n e ra d e  ob le tu  

je jo . (F o to : L egan)

vzrok prem ajhnega zanima
nja kmetovalcev. Ajdo je  tre 
ba znati pridelovati! Prof. Sa^ 
dar pravi, da ima ta nežna 
lepotica toliko strahov kot 
pes: slano, veter, dež in su
šo. Profesorjev pomočnik inž. 
Spanring ter še nekateri dru 
gi strokovnjaki pa so trdno 
prepričani, da je  treba zače
ti z načrtnim  žlahtenjem, ker 
ima ta poljščina lepo pri
hodnost.

Na malo višjih predelih do- 
brniške doline: okoli Vrhtreb- 
nja. Krušnega vrha, Luže, 
Svetinj predvsem pa okoli 
Ajdovca ta km etijska rastli
na zelo dobro uspeva. Ker pa 
se ajda zadovolji tudi s slab
šo, bolj kislo zemljo te r da 
je še eno žetev in zatira ple
vel, jo je mogoče še precej 
razširiti.

Obiskali smo znanega p ri
delovalca ajde in čebelarja 
Janeza Keka iz Luže, ki je  pri-

Podjetje za stanovanjsko 
gospodarstvo in urejanje na
selij v Novem mestu je v 
pritličju  svojih prostorov na 
Prešernovem trgu nedavno 
razstavilo sedem zazidalnih 
načrtov/ od tega štiri za za
zidavo v Novem mestu, d ru 
ge pa zazidavo okolice in 
drugih krajev v novomeški 
občini.

Do sobote, 31. avgusta, bo
do javno razgrnjeni zazidalni 
načrti za: komunalno — obr
tno cono družbenega sektor
ja  na Cesti herojev (od vrt

narije  do sejm išča), zasebno 
stanovanjsko zidavo ob Can
karjevi cesti in podaljšku 
Koštialove ulice, nadalje za 
.potrošniško središče ob Kan- 
d ijsk i oesti (vse v Novem 
m estu) in zidavo stanovanj
skih in obrtniških hiš na 
Kregar j e vem hribu v Straži.

Do 22. septem bra bosta 
razstavljena zazidalna načrta 
za perspektivni razvoj indu
strije  m otornih vozil v No
vem mestu in za stanovanj- 
s’co, obrtniško in potrošniško 
zazidavo v Mačkovcu.

Ker je na uredništvo 
prispelo več pisem v ka
terih se bralci pritožujejo 
zaradi dimnikar>:k h uslug, 
smo obiskali oba novo
meška dim nikarska m oj
stra, da bi od njiju zve- 
deli kaj več o tem.

Levi breg Novega mesta, 
im arje ta , Mirna peč in drugi 
okoliški k raji spadajo v ob- 
močje dim nikarskega m oj
stra Alojza Hodnika. Na vpra
šanje, ali d im nikarji res po
birajo denar, ne da bi oči
stili dimnike, je mojster 
Hodr.iik odgovoril:

»To je čisto mogoče. Toda 
razlikovati moramo med pra
vimi dim nikarji in šušmarji! 
Samo v Mokronogu sem 
zadnjič ugotovil, da je nekdo 
na račun dim nikarskih uslug, 
ki jih ni opravil, pobral več 
kot 70 dinarjev. Delno so za
to krivi tudi občani sami, 
ker nasedajo tem »dimni
karjem«. Ni dim nikar vsak, 
kdor nosi dim nikarsko oble
ko. Ce občani opazijo, da ti
si, ki je prišel pobirat denar 
nima potrdila, naj ga takoj 
prijavijo milici. Občanom ni 
treba plačevati dim nikarskih 
uslug, če niso bile opravlje
ne po krivdi dim nikarja ter 
v poletnih mesecih, če ne 
kurijo. Vendar morjtjo to 
prej povedati dim nikarju. Ce 
dimniki niso bili očiščeni po 
krivdi občanov, pa m orajo 
čiščenje kljub temu plačati.

V „NOVOLESU" zadnji trenutek 
preprečili eksplozijo

• ' v * ' - '
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SE  ENA TRGOVINA. T rgovsko podjetje MERX iz Celja je  v soboto, 24. avgusta, 
odprlo v Sevnici novo trgovino. Zraven sodobno oprem ljene prodajalne je isto  

podjetje odprlo tudi bife. (Foto: Legan)

delavci so bili prijetno prese
nečeni, ko sta  jih  pozdravila v 
svoji sredi direktor Vlado Sen
čar in predsednik upravnega 
odbora Miha Logar. Ko so jih 
obdarovali s skromnimi de
narnimi nagradam i in slikami 
kar niso mogli skriti, kako ve
seli so, da jih koJektiv še ni 
pozabil.

Na zborovanju so delavci 
»Metalne« ostro obsodili agre
sijo na CSSR, odposlali pa 
so tudi resolucijo, s katero 
so podprli stališča našega 
vodstva in CK KPJ. D. B.

Letos manj pridelka
Vreme je letos m arsikate

rem u vinogradniku delalo si
ve lase. Tudi pri krškem 
Agrokombinatu bodo imeli 
letos manj letine. Močan osip 
in toča sta opravila svoje, če
prav sedaj kaže, da bo kljub 
temu pridelek kar v redu. P ri
vatnim proizvajalcem pa še 
vedno povzroča težave rdeč 
listni ožig, ki bo tudi pobral 
m arsikateri liter vina.

17. avgusta so v Straškem 
lesnem kombinatu NOVOLES 
zadnji trenutek preprečili 
eksplozijo parnega kotla. O- 
koK 10. ure dopoldne bi mo
rali v kotel dodati vodo s 
pomočjo parne črpalke, ker 
pa tega niso napravili, se je 
kotel do 13.30 ure že tako 
segrel, da je  postal čisto 
rdeč. Nevarnost eksplozije so 
odstranili še pravočasno, 
kljub temu pa je nastalo za 
okoli 100.000 dinarjev škode. 
Menijo, da je prišlo do ško
de predvsem zaradi neprevid 
nosti kurjača, k i je delal v 
kotlovnici brez tpsLrezne kva
lifikacije.

V »METALNI« so 
praznovali

Delovni kolektiv »Metalne 
je praznoval v soboto svoj p ra 
znik. Na popoldanskem slav
nostnem zborovanju so se 
zbrali čland kolektiva in upo
kojenci »Metalne«. Nekdanji

morem zanesti na nikogar. 
Pomočnik pride ali ne pride 
v službo, sam pa ne zmorean 
vsega. Kljub temu, da sem o 
tem obvestil upravo podjetja 
v Ljubljani, nisem dobil do 
zdaj še nobenega odgovora. 
Kako naj potem delam s ta 
kimi ljudmi? Tako nezanes
ljivo kot se zdaj' dela pri 
nas, se ni delalo še nikoli.

Težave so tudi z vajenci, 
ker si mladi ljudje nočejo 
iti učit za dim nikarja. Bojd- 
jo se biti vedno črni in um a
zani. Kakor da ne bi bilo 
vsako delo častno! Iz svojih 
dolgoletnih izkušenj lahko 
povem, da ni tako hudo biti 
dimnikar. Doživiš m arsikaj 
zanimivega, če pa pomisliš, 
da ljudem kot dim nikar p ri
našaš srečo, ti je večkrat 
prijetno pri srcu.«

Drugi dim nikarski mojster, 
Bruno Bernard je, povedal 
isto. Potožil je nad pomoč
niki, ki delajo, kar hočejo ker 
vedo, da je težko dobiti dim 
nikarja. Povedal je, da ne
kateri brezposelni sami na
pravijo najnujnejše dim ni
karske potrebščine in potem 
hodijo okoli po vaseh ter 
pobirajo denar. Ker so ljudje 
preprosti, ne zahtevajo no
benega potrdiia in plačajo, 
potem pa se jezijo na dim 
nikarje, ki velikokrat niso 
nič krivi.

F. P.
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jejmisca
Na novomeškem 

sejmišču
V ponedeljek, 26. avgusta 

so pripeljali kmetje na te
denski gejem v Novo mesto 
735 prašičev, prodali pa »n 
jih samo 354. Manjše praši
če so cenili od 80 do 140 di
narjev, večje pa od 150 do 
250 din. Na sejmu je bilo 
malo kupcev iz oddaljtnlh 
krajev, žito  so morali kmet
je več kot polovico neproda
nih prašičev odpeljati domov.

V Brežicah še kar 
dobra kupčija

V soboto, 24. avgusta, mt 
na tedenski sejem prašičev v 
Brežicah pripeljali 655 živali. 
Prodali so 530 manjših praši
čev, za katere so zahtevali do 
6 din za kg. Večjih prašičev so 
prodali 12 po 5,50 dinarjev za 
kilogram.



Zaprta vrata po osemletki?
V Mirni peči bo več kot polovica otrok s končano osemletko ostalo doma

Na osnovni šoli v Mirni 
peči je letos uspešno konča
lo osmi razred 28 učencev, 
popravne izpite pa im ajo še 
16 učencev. Od teh sta se 
dva prostovoljno odločila, 
da bosta ponavljala razred. 
Letošnji osmi razred ima 
naj slabši učni uspeh.

Poklicno usm erjanje je 
šola začela uvajati v osmem 
razredu. Imeli so razstavo o 
poklicih in predavanje za 
starše in učence. Letos jih 
nadaljuje šolanje na srednjih 
šolah le 16; štiri gredo v 
gimnazijo, štirje  v gostinsko 
srednjo šolo, po dva v eko
nomsko srednjo šolo in šolo 
za zdravstvene delavce. Ne

kaj učencev gre k SGP »Pio
nir« za vajence in priučitev, 
eden pa bi šel rad na sred j o 
fizkulturno šolo, pa se je 
moral odločati za poklic ple
skarja, ker doma nim ajo de
narja za njegovo šolanje. Ne
kaj učencev je naredilo spre
jemni izpit na zobotehniški 
šoli, vendar niso sprejeti. 
Zdaj ne vedo, kje bodo do
bili zaposlitev. Skoraj vsi, ki 
bodo nadaljevali šolanje, bo
do hodili v Novo mesto, ker 
je najbližje, pa tudi starši 
nimajo denarja, da bi jih 
poslali drugam. Tako se tudi 
ne m orejo vpisovati na sred
njo tehniško šolo, ker je  v 
Novem m estu ni, v Ljubija-

Pri Turist biroju iz Črnomlja 
so presegli menjalni plan

Odkar je ustanovljen Tu
rist biro v Črnomlju, se je 
njegova dejavnost precej raz
širila, saj razen izletov pri
reja tudi prireditve, izdaja 
potna dovoljenja in skrbi za 
prenočišča turistov. Pred dne
vi smo obiskali turistično de
lavko Marto Skubičevo in 
jo prosili, naj nam kaj več 
pove o delu Turist biroja.

—Kakšne načrte imate za 
popestritev dopustov vaših 
občanov?

— Pravkar zbiramo p rija 
te  za izlet v Budimpešto, ki 
ga organizira podjetje SAP 
iz Ljubljane. Izlet bo 31. av- 
avgusta in 1. septembra. Se
daj je prijav še malo.

—Kako pa je  z organizira
njem izletov nasploh in ude
ležbo na njih?

— Sam ostojnih izletov se 
nam ne splača prirejati; za 
daljša potovanja pretežna ve
čina ljudi nima denarja, k ra j
ši izleti pa jih  ne zanimajo, 
ker se raje odpravijo kar sa
mi peš, ali s svojimi prevoz
nimi sredstvi

— Ali pri vas tudi menja 
te valuto?

— Da, naš biro posluje 
tudi kot menjalnica. Letos 
smo celo presegli menjalni 
plan, čeprav turistov ni bilo 
tako veliko.

— Saj res, kaj pa tuji go
stje? Ali se ustavljajo za dlje 
časa v Črnomlju?

— Največ imamo prehod
nih gostov. Le malo je takih, 
ki se ustavijo za več dni. 
Upam, da bo nočnin več, ko 
se prične prava belokranjska 
turistična sezona, to je čas 
ob trgatvi.

—Kako pa je s turistični
mi sobami pri zasebnikih?

— Teh sob imamo precej. 
Pri turističnem  biroju je pri
javljenih 136, mislim, pa da

jih  je v resnici celo več. Tu
di posojila za njihovo uredi
tev se še dobijo, največja vso
ta je 1,5 milijona S din.

— Pri vas izdajate tudi pot
na dovoljenja. Kam pa ljudje 
največ potujejo?

— Največ prosilcev je za 
potno dovoljenje v Nemčijo. 
Ljudje potujejo v tujino pred 
vsem zaradi zaposlitve in ne 
na počitnice. Odkar se je zni
žala cena potnim listom, je 
prosilcev spet precej več.

— Kaj mislite o perspek
tivah turizma pri vas?

— Manjka nam tradicija, 
sicer so pa pogoji za razvoj 
turizma ugodni. Kolpaxje kljub 
deževju še vedno dovolj top
la za kopanje. Kmalu bo tu
di jesen in z njo trgatev. Tu
di to je ena izmed turistič
nih privlačnosti. Spomladi bo 
spet jurjevanje, ki je kar p re
cej znana prireditev.

Čeprav bo čez kakšen me
sec turistične sezone že ko
nec, si Črnomaljci še precej 
obetajo od nje. Potrudili se 
bodo privabiti čim več tu 
ristov in poskrbeti, da bodo 
navdušeni nato Belo krajino.

NADA GAŠPIR
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Peta številka 
»Obvestil«

Peta številka »Obvestil«, glasila 
občinskega sindikalnega sveta v 
Novem m estu, ki je  izšla 21. avgu
sta, piše med drugim  o osnovnih 
značilnostih dokum entov VI. kon. 
g resa ZSJ in pokoagresni dejavno
sti v novomeški občini. V zvezi s 
tem prinaša sklepe področnih po- 
svetov s predsedniki in  ta jn ik i 
sindikalnih organizacij in objavlja 
program  pokongresne aktivnosti .n 
delovni program  občinskega sindi
kalnega sveta v letošnjem  drugem  
polletju. Na koflcu p rinašajo  »Ob. 
vestiln« podatke o osebnih dohod
kih v novomeški občini za m aj in 
Junij.

no ali v Krško je pa preda
leč. Težko je  tudi zaradi šti
pendij. Ker jih  ni, se morajo 
odločiti za poklic, ki jih  ne 
veseli ali pa ostanejo doma. 
Letos se je učenka Slavka 
Žagar prijavila za republiško 
štipendijo, vendar je ni do
bila. Sedaj so naredili pripo
ročalo za štipendijo, na raz
pis pedagoške gimnazije. 
Slavka je  bila v vseh razre
dih odlična, vendar bo šo
lanje težko nadaljevala, ker 
je v družini 12 otrok.

Na osnovni šoli imajo tudi 
precej težav s tistim i, ki 
končajo obvezno osemletno 
šolanje v nižajih razredih. Ti 
se m orajo zaposliti kot ne
kvalificirani delavci ali pa 
ostanejo doma. Težave so 
tudi z duševno manj razvi
timi otroki. Že večkrat je 
osnovna šola prosila, da 
sprejm ejo te otroke v poseb
no šolo, vendar jih  niso spre
jeli, ker im ajo m enda pre
malo prostora. Družba bi 
morala za njih poskrbeti, 
saj jim  šolanje v normalnih 
razmerah prej škodi kot pa 
koristi.

NADA GAŠPIR

»USLUGE« TURIZMU IN PRIJATELJSTVU

„Nemcem se že ne 
pustim komandirati"
Osebna prijatelja in ve

lika prijatelja Jugoslavije 
dobrega znanca in sode
lavca vodstva ljubljanske 
delavske univerze, 26-let- 
nega študenta fizike iz 
Miinchna sem povabil, da 
bi skupaj preživeli letni 
oddih na slovenski obali. 
Majhen nesporazum je ho
tel, da so se poti zgrešile, 
še vedno pa je veljal do
govor, da se dobimo v av
tomobilskem kampu v An
karanu.

Po štirih dneh čakanja 
v kampu študenta še ve
dno ni bilo od nikoder in 
če se ne bi po naključju 
srečali v Kopru, bi še dol
go iskali eden drugega.

Kar se je medtem zgo
dio, je obsodbe vredno-

Prijatelj je  medtem  do
bil prenočišče v Kopru iti 
hodil spraševat v Anka
ran, toda v sprejemnici 
kampa se vodji ni zdelo 
niti vredno pogledati v se
znam, če sem z družino

že v taboru. Fanta je 
kratkomalo odslovil, češ 
da me še ni.

Ko sva po snidenju sku 
paj odšla k vodji sprejem- 
niče in ga mirno opomni
la na malomarnost, je le
ta vzrojil dobesedno tako
le: »Opravičujem se, pa 
kaj še hočete- Od Nemcev 
se že ne pustim  komandi
rati. Kdo pa ste? Kaj ima
ta vidva skupaj? Poklical 
bom policijo!«

č e  ne bi bil zraven, ne 
bi mogel verjeti. Pred pri
jateljem  sem ostal osra
močen, ne da bi se mi 
zdelo vredno karkoli po
jasnjevati- 

Mislil sem samo na pri
jateljevega očeta, prepro
stega laboranta Barjerje- 
vih tovarn v Leverkusenu, 
ki se je kot je tnik v na
cističnem taborišču nako
pal bolezen, od katere se 
ne bo nikoli povsem opo
mogel.

M. LEGAN

Pojasnilo predsednika ObS Novo mesto
22. avgusta 1968 je Dolenj

ski list objavil intervju s tov. 
okrožnim javnim tožilcem 
pod naslovom »Dolžnost nas 
vseh je prijavljati kazniva de
janja!«. V tem intervjuju tov. 
tožilec v odgovoru o prim eru 
IN IS na osnovi pisanja v Do
lenjskem listu dne 18. 7.1968 
trdi, da izjava predsednika 
skupščine delegaciji INISO- 
VIM delavcem, da teče po
stopek za ugotovitev vseh kri
vcev od najvišjih do tukajš
njih domačih in da bo o n ji
hovi krivdi in kazni sklepalo 
sodišče, ni bila točna.

Ker je s to trditvijo v bi
stvu postavljen dvom okrog 
ugotovitve odgovornosti za na
stali položaj v INIS, ki bi 
utegnil imeti daljnosežne po
sledice, sem dolžan odgovo
riti.

15. julija letos sem s svo
jimi sodelavci, s člani odbora 
za prisilno upravo v IN IS t e r  
s predstavniki družbeno po
litičnih organizacij naše obči
ne sprejel delegacijo pred
stavnikov INIS, kjer smo se 
pogovarjali o najaktualnejših 
problemih ob predvideni uve
dbi stečaja v njihovem pod
jetju. Bistvo razgovora so 
bili ljudje, zaposleni v steklar
ni, njihova nova zaposlitev, 
njihovi osebni dohodki, pa 
tudi nadaljnja usoda in per
spektiva njihove tovarne. 
Vprašanje odgovornosti za na-

Za lepo - in še lepše - Kočevje
Kaj pravi ocenjevalna komisija o vrtovih in pro

čeljih hiš v Kočevju?

V zvezi z razpisom  turističnega 
d ruštva  in krajevne skupnosti Ko- 
čevje-mesto za najlepšo ureditev 
facad in okolice hiš je  bila  inwno. 
vana posebna kom isija, ki skrbi 
aa ocenjevanje. Doslej se je  'ko 
m isija  sestala dvakrat. Podala je 
ocene za ju n ij in ju lij’. Sestati se 
nam erava še v avgustu in septem 
bru , ko bo tekm ovanje zaključeno 
m  bodo prodiagali nagrade. K om i
sija ocenjuje po točkah do 5, po. 
sebej hiše in posebej še okolico 
hiš. Tekm ujejo lahko fizične in 
pravne osebe, ki skrbe za urejanje  
same ozirom a ga finicirajo iz svo
jih  sredstev.

Po dosedanjih  ocenah kom isije 
je  dohi) največ točk dom telesne 
kulture, ki im a zelo lepo urejeno 
okolje, s  cvetlicami okusno okr^. 
Seno p ritlič je  in X. nadstropje  ter 
zaslekleno avlo. K celotnem u vti
su b i še več prispevalo, če bi 
bilo nekaj cvetic tudi na Oknih 
II. nadstrop ja . K ledenemu delu 
fasade bi lepo sodili okenski n a 
geljni, ki jih  je  kom isija  z ve
likim  zadovoljstvom opazila n a  ne
katerih  oknih in balkonih v m estu. 
Zlasti p ridejo  do  izraza na hiši 
St. 11 v Kolodvorski ulici. Ta im a

tudi mnogo bujnega cvetja  pred 
hišo. Po ocenitvi komisdje im a 
zaenkrat drugo m esto.

S cvetjem  lepo okrašena okna 
in balkone naletim o na  več hišAh 
dom ala v vseh ulicah. Skoda je 
le, da ni večje povezanosti med 
stanovalci v blokih, ki bi skrbeli 
za enotno okrasitev fasad s cveti, 
ca mi. Bolj se to odraža p ri za
sebnih hišah, kar Je kom isija ugo
tovila v Zadružnem naselju , k jer 
so nekatere hiše vzorno urejene 
in ozaljšane z rožami na oknih, 
stopniščih, balkonih in vrtovih. 
To je  kom isija ugotovila pri no 
vejših hišah v Rožni ulied, pri 
nekaterih  hišah  v Bračičevi blicl, 
ob Cesti na stadion, v šeSkovi, 
Cankarjevi, Prešernovi, Podgorski, 
Roški cesti itd . Urejeno okolje 
im ajo tudi m ontažne hišdce pri 
dom u telesne kulture, le da nega 
ponekod zaostaja. Zelo lepo so z 
zelenjem in cvetjem  okrašeni ne
kateri balkoni p ri novih blokih v 
Podgorski ulici, kakor tudi pri 
stolpičih v Seškovi in  C ankarjevi 
ulici. Skoda je  le, da večini kvari 
vtis viseče perilo.

Prav lepi viseči nageljni k rasijo

na Trgu Svobode št. 9, 10 in 1’ 
itd.

Tudi gostinstvo skrb i za okusno 
ureditev vrtnih prostorov, k a r se 
pozna zlasti pri liotelu Pugled in 
Restavraciji. Tudi slaščičarna na 
Ljubljanski cesti je  poskrbela za 
okusen p redvrt z mizicami za 
goste.

Seveda ne morem o našteti še 
drugih prim erov, saj jih  jc ko
m isija več kot 60 ocenila z »nad
povprečno«. Pri ocenjevanju upo
števa kom isija razen bogastva ze
lenila in barv  tudi kvaliteto, har. 
monijo, razporeditev, splošen vtis 
itd . Kaj n. p r. pom aga še tako lep 
cvet, če raste iz s tarega pločevi
nastega lonca ali konzervne škatle 
ali pa, 6e je poleg nanizana raz. 
na šara, vrvi za perilo, viseče pe
rilo  itd. Tudi ne narede dobregu 
vtisa šc tako bujne cvetice v vrtu , 
zaraščenem  s travo, plevelom ali 
povrtninam i. Skrbno negovana ze. 
lenica z nekaj cvetja, grmički ali 
kakim  gozdnim drevesom  nudi po
vsem diugačno, p rijetno  podobo. 
Če ne verjaipete, poglejte ■/. Roške
ga mo»tu p ro ti Oražmovi hiši!

škoda, da je  v središču m esta 
sorazm erno m alo okrašenih fasad, 
čeprav im ajo nekatere prav ide
alne pogoje, kot na p rim er kino 
Jadran .

Pm lsedn ik  komisij«- 
inž. TONE KNAFKUC

stali položaj v tovarni, ki je 
sicer bilo postavljeno, ni bi
lo centralno vprašanje naše
ga razgovora. Moj odgovor 
na to vprašanje pa je bil, da 
b o m o  p o s k r b e l i ,  da 
bodo pristojni pravosodni or
gani raziskali odgovornost za 
nastali položaj v INIS, neozi- 
raje se na to, za koga gre. 
Pri tej svoji takratn i izjavi 
še vedno vztrajam; zaradi te
ga bo občinska skupščina po
sredovala pristojnim  organom 
razpoložljivi material, del te
ga gradiva pa bo gotovo dal 
uveden stečajni postopek.

Poudaril bi rad, da takrat 
nisem imel intervjuja z novi
narji, pač pa razgovor z de
lavci steklarne. Zaradi tega ni 
moja stvar, kaj je bilo za no
vinarja Dolenjskega lista v 
tem razgovoru bistveno in ka
ko ga je razumel. Zaradi te
ga si ne lastim avtorske pra
vice nad njegovim poročilom
s tega razgovora. Novinar
DELA je z istega razgovora 

napisal povsem drugačno
poročilo in mislim, da je v 
tistem delu svojega članka, 
ki se nanaša na ta razgovor, 
povedal njegovo dejansko
vsebino (glej članek v DELU 

z dne 16. julija 1968 pod na
slovom »Pesek v oči delav
cem in občinski skupščini«).

Prepričan sem, da je toč
nost ali netočnost neke izja
ve, ki se lahko v intervjuju 

uporabi kot trditev, ki bi 
utegnila imeti daljnosežne po
sledice, po vsej verjetnosti po
trebno predhodno preveriti.

FRANCI KUHAR 
predsednik ObS 

Novo mesto

PRIPOMBA UREDNIŠTVA:
V protestnem  pohodu so de
lavci IN ISA 15. julija 1968 no
sili štiri parole: INIS JE  RE
PUBLIKA RODILA, OBČIN
SKI MOŽJE PA POKOPALI!
— POIŠČITE PRAVE KRIV
CE! — KAKO NA DOPUST 
BREZ DENARJA? — HOČE
MO SVOJO TOVARNO!

Navzlic vsem prizadeva
njem občinske skupščine in 
drugih organov za zaposlitev 
INISOVIH delavcev pa je bi
la med naSimi bralci po vsej 
Dolenjski takrat in je še da
nes najbolj centralna zahteva: 
POIŠČITE PRAVE KRIVCE! 
Zato smo 18.7. 1968 tudi na
slovili naš sestavek »Krivce 
bo poiskalo sodišče!« in po
svetili eno tridesetino poroči
la temu perečemu vprašanju, 
preostalih devetindvajset tr i
d e se ta  pa ljudem, zaposlenim 
v steklarni, njihovi zaposlitvi,

njihovim osebnih dohodkom 
in nadaljnji usodi tovarne.

Kar zadeva iskanje krivcev, 
ki so metali »pesek v oči de
lavcem in občinski skupščini«, 
smo zapisali dobesedno kot je 
rekel tovariš predsednik ob
činske skupščine delegaciji 
delavcev v svoji pisarni:

»Zagotavljam vam, da teče 
postopek za ugotovitev vseh 
krivcev od najvišjih do tukaj
šnjih, domačih. O njihovi k ri
vdi in kazni bo sklepalo sodi
šče.«

č e  je med »skrbjo uradne
ga organa za ugotovitev kriv
cev« in »postopkom« kakšna 
razlika, pa mora vedeti tisti, 
ki je za to pooblaščen.

UREDNIŠTVO 
DOLENJSKEGA LISTA

Brigada »Majde Šilc« 
dvakrat udarna

O delu in življenju I. novo
meške mladinske brigade 
»Majde Šilc«, ki utrjuje na
sip Save pri Zagrebu, smo 
prejšnji teden že poročali. 
Danes dodajamo prvemu član
ku razveseljivo vest: brigada 
je medtem postala že dva
krat udarna! Prisrčne čestit
ke našim mladim prijateljem 
pri Zagrebu in lep«* pozdra-

Prvi posvet 
dolenjske mladine 

se je posrečil
Zeljo dolenjske mladine po 

medobčinskem sodelovanju 
je uresničil občinski komite 
ZMS v Novem mestu, ko je
23. avgusta sklical v Novem 
m estu prvi posvet predsdni- 
kov in sekretarjev občinskih 
komitejev dolenjskih in som- 
borske občine. Napravili so 
okvirni načrt skupnega sode
lovanja. Tako bo prvo o k to 
brsko nedeljo v Novem mes
tu  medobčinsko mladinsko 
športno srečanje, ki ga bodo 
priredili v počastitev 10-let- 
nice avtomobilske ceste. Kot. 
kaže, bodo ta  srečanja tradi
cionalna, prirejali pa jih bo
do vsako prvo oktobrsko ne
deljo. Udeleženci posveta so 
se navdušili tudi za zamisel 
kočevskih mladincev, naj bi 
priredili kitariado z nasto
pom ansamblov iz vseh občin. 
Predstavnkii komitejev pa se 
nam eravajo srečavati še za
radi drugih skupnih zadev.

Predlagali so, naj bodo nar 
slednja posvetovanja po do
govoru in po potrebi, vselej 
pa v Novem mestu.

Trebnje: domicil 
Dolenjskemu 

odredu
Občinska skupščina Treb

nje je  v četrtek, 22. avgusta, 
sprejela odlok o podelitvi do
micila Dolenjskemu odredu. 
Ta operativno politična eno
ta, ki je bila ustanovljna 1. 
decem bra 1943, je delovala na 
območju med Ljublijano, Savo 
in Krko, pomembne bitke pa 
je imela prav na območju 
trebanjske občine. Do konca 
vojne je izgubila 40 odstot
kov borcev. Dolenjski odred 
je  lani dobil domicil v G ro
supljem, prihodnje leto pa 
naj bi ga še v Litiji. Kot 
predvidevajo, bo do konca 
1969 izšla tudi .kronika Do
lenjskega odreda.

Trebanjskim  odbornikom se 
je v imenu odreda zahvalil 
Avgust Žitnikt predsednik od- 
redove komisije za obujanje 
tradicij NOB, svečana podeli
tev domicilne listine pa bo 
v nedeljo, 8. septembra, ko 
bo trebanjska občina slavila 
občinski pra7>rtik.

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

UPRAVA LISTA

Asfaltni trak se je podaljšal na cesti Črnomelj—Vinica  
že do Stare Lipe, s težkimi buldožerji pa utrjujejo tu
di še zadnje k ilom etre ceste  proti Vinici. Će vrem e  
v septem bru ne bo prehudo nagajalo, bodo dela na 
eesti končana v pred videnem roku (R b.)



Pismo Društva zasebnih obrtnikov in gostincev v Krškem
Uredništvo Dolenjskega li

sta!
Nemalo smo bili začudeni 

ob sestanku o obrtnikih v 
DL z 15.8.1968. Sestavek je 
preveč enostranski, če še ne 
tudi netočen. Takšno početje 
obrtnikov sicer sami obsoja
mo, pa tudi preveč enostran•

Zakaj 
šofer avtobusa 

ni ustavil?
Cenjeni urednik!

Oprostite m i prosim, ker 
vam pišem to pism ot v kate
rem sem primorana opisati 
doživljaj, ki sem  ga doživela 
16- avgusta ob 7. uri zjutraj 
na avtobusni postaji v Poto- 
čih, to je  ob cesti iz Vidma 
proti Zdolam. Ker stanujem  
v Resi. mi je vseeno ali 
grem na avtobusno postajo 
na Videm ali v Potoče. Do 
vsake je 20 m inut hoda. Tisti 
dan sem bila namenjena na 
Zdole, ker sem hotela na po
kopališču očistiti grobove 
mojih dragih staršev in so
rodnikov- Ko sem čakala na 
postaji in videla, da prihaja 
avtobus, sem vzela v roke ne
kaj prtljage in počakala na 
desni strani ceste. Šofer me 
je lahko že od daleč opazil, 
vendar je peljal kar mimo-

Bila sem zelo razočarana, 
ker avtobus Jii  ustavil in ni
sem vedela kaj naj storim? 
Ker sem že pri 70 letih in 
me bolijo noge, bi zelo težko 
šla peš uro in pol daleč v 
Zdole. In to zaradi nesram
nega in neolikanega šoferja 
avtobusa, ki se, kakor sem  
zvedela na Zdolah, piše Po- 
žun. Jaz ga osebno ne po
znam, če pa se bo čutil pri
zadetega, naj pride k meni 
osebno, če hoče kaj več zve
deti od bolehne m starejše 
ženske• Na stara leta bo vi
del. kako hudo je človeku, 
če ga na starost kak  
brezsrčni človek tako grdo 
prezira. Talci ljudje niso vre
dni. da hodijo po naši lepi 
socialistični domoinni. Takim  
smo pred 60 leti rekli: »fuj 
ga bodi, neotesanec.-«

Ko sem šla počasi peš pro
ti Zdolam, sta me vzela v 
avto dva mladeniča, ne da bi 
ju zato prošila. Zelo sta mi 
ustregla, saj sem bila že pre
cej utrujena, zato se jvma 
najlepše zahvaljujem. Iz Zdol 
sem se vračala z avtobusom, 
ki odpelje ob 1145. Šofer te
ga avtobusa je bil zelo prija
zen in ko sem ga prosila, če 
m i bo ustavil pri naši hiši. ki 
stoji ob cesti, je to storil 
brez omahovanja.

Zdaj med šolskimi počit
nicami vozi avtobus na Zdole 
dvakrat na teden, to je v to
rek in petek, Ico so uradni 
dnevi- Vsekakor je to hvale
vredno. Ni pa za pohvaliti to, 
ker nimajo avtobusi na Vid
m u enotne postaje• Nekateri 
ustavijo pred slaščičarno, dru
gi pa pred mlekarno. Zad
njič, ko so ženske čakale 
pred slaščičarno, jim je šofer 
rekel, da jim  bo ustavil pred 
mlekarno, a so morale teči 
za itfim. Drugič, ko so čakale 
pred mlekarno, pa je peljal 
kar mimo, tako da so morale 
iti peš domov, nekatere celo 
več kot uro hoda daleč.

Ali imajo res lahko šoferji 
avtobusov potnike za bedake? 
Večina potnikov so km etje in 
kmetice, ki so izčrpani od 
trdega kmečkega dela• To se 
v naši deželi ne bi smelo zgo
diti, ker ni socialistično.

MARIJA ZUPANČIČ, 
Zdolska cesta 35, 

Krško

sko pisanje, ki m eče slabo 
luč 7ia obrtništvo na splošno.
V Sloveniji je 13.000 obrtni
kov in je takšnih primerov 
največ 100, ki na tako nepoš
ten način prihajajo do denar
ja. Večina obrtnikov je pa 
poštena in tudi takih ne ma
njka, ki delajo po 14 ur na 
dan ali pa še več, m edtem  ko 
v družbenem sektorju nasploh 
že uvajajo samo 42-umi teden.

Za naše pojme je bil novi
nar preveč enostranski in je 
s svojim  sestavkom žalil obrt
ništvom nasploh, ki tega v 
najmanjši meri ne zasluži; to 
nam je dalo povod, da na nje
gov sestavek odgovarjamo, 
če  je novinar že vzel pero v 
roke in začel pisati o deveti 
deželi in o kraljevičih, zakaj 
pa ni znal najti še besedo o 
podložnikih, ki jih je sicer 
več kakor kraljevičev in ki 
jih tudi pravljica, iz katere je 
vzel kraljeviča, prav dobro 
opisuje.

Po podatkih, ki jih je zbra
la gospodarska zbornica SRS  
je razvidno, da je po številu 
obrtnikov na Slovenskem Me
tlika na predzadnjem mestu 
ter ima komaj 42 obrtnikov. 
Po številu teh, ki morajo vo
diti poslovne knjige, je pa 

na 1. mestu, saj mora v Me
tliki kar 34 obrtnikov voditi 
poslovne knjige. Avtomobilski 
prevoznikov ima Metlika 64 
in vsi morajo voditi poslov
ne knjige. Vemo, da tisti, ki 
vodijo knjige, nimamo velike 
možnosti za utajo dohodka, 
predvidena pa je tudi zelo vi
soka kazen če se utaja ugo
tovi. Da so podatki v članku 
neverjetni, nas k taki oceni 
spodbuja dejstvo, ki ga novi
nar sam opisuje češ da na 
skupščini v Metliki ni dobil 
podatkov in da banka tudi 
ne dovoli vpogled v žiro ra
čune, ker je to tajnost. S po
četjem banke se popolnoma 
strinjajno, saj je to z ustavo 
in zakoni zaščiteno, če  pa že
li uradna oseba zvedeti stanje 
na žiro računih, ima možnost 
za to pri obrtniku, ki mora 
imeti pri knjiženju za prilogo 
vse bančne izpiske in listine, 
ki jih banka ob vsakem po
slu z denarjem izdaja.

če  se bo tako neobjektivno, 
enostransko pisanje večkrat 
pojavljalo v časopisih, se res 
lahko kdo spomni in predpi
še obrtnikom  še kakšno do
datno, nepotrebno administra
tivno obremenitev. To bi lah
ko rodilo posledice, da bodo 
začeli obrtniki zasebno obrt 
spet odjavljati, hkrati pa ugo- 
tavljamo, da je obrti nasploh 
Še premalo. Novinar naj pre
bere referat z zasedanja re
publiške skupščine, ki ga je 
imel tov. Brumen, pa se bo

Vandalsko počet
je v gorah

Veliko Koz j* je znana pla
ninska postojanka v Spod
njem  Posavju, katero ljubite
lji narave in planin radi obi
skujejo. Vsak planinec, ki se 
povzpne na vrh, s katerega 
je lep razgled na Mrzlico, 
Gozdnik in Šmohor, si za spo
min rad pritisne žig v planin
sko knjižico. Zato je PD Ra
deče postavilo na vrhu Koz
jega vrha skrinjico s peča
tom. Toda marsikdo je bil 
razočaran, ker žiga ni našel.
V zadnjih letih ga je že dru
gič nekdo odnesel.

Ko se je leta 1956 na Veli
kem  Kozjem sm rtno ponesre
čil planinec Lojze Jamšek iz 
Sevnice so mu seimiški pla
ninci na tistem mestu posta
vili spomenik. Neznani zli
kovci so popraskali im e ne
srečno umrlega planinca, ta
ko da ni več vidno. Vsi pla
ninci se zgražajo nad takim  
početjem.

STANKO SKOČIR, 
Loka pri 

Zidanem mostu

seznanil s stališči republiške 
skupščine, ki so pravilna in 
ki jih  odobravamo.

Ugotavljamo tudi, da je v 
občini Novo mesto 261 obrt
nikov in 64 avtomobilskih pre
voznikov; od teh vodi 33 
obrtnikov predpisane poslov
ne knjige, to pa delajo tudi 
vsi prevozniki. Ugotavljamo, 
da ima občina Metlika stop
njo prometnega davka, ki je  
malo pod srednjim povpreč
jem  v SRS, to je 35 odstot
kov; občina Novo mesto ima 
najvišji odstotek  — 45 odstot
kov (najnižja stopanja v Slo
veniji je 30 odstotkov, najviš
ja pa 45 odstotkov). Torej se 
da razumeti, da pod takšni
m i pogoji ni mogoče kar ta
ko bogateti. Iz  lastnih iz
kušenj tudi vemo, da občine 
niso tako slepe in dobrodarne 
proti obrtnikom. Občina Me
tlika je predpisala 40 odstot
ni davek na tujo delovno si
lo, ki je sicer nad slovenskim  
povprečjem (v SRS je tak 
davek najnižji z 10 odstotki, 
najvišji s 70 odstotkov, veči
na pa se giblje okoli 33 od
stotkov). Občina Novo me
sto ima predpisan davek na 
tujo delovno silo po stopnji 
od 20 do 35 odstotkov, kar 
tu d  ni pod povprečjem. Če 
bi bila metliška občina res 
deveta dežela za obrtnike, pa 
spodbija to dejstvo, da niso 
vsi obrtniki tako nepošteni, 
saj ime. občina tako malo obrt- 
nikav da so tisti, ki želijo 
tak položaj izkoristili, le red
ki in izjeme. Zato želimo in 

apeliramo na Dolenjski list, 
da drugič ob takih primerili 
piše bolj objektivno in naj 
obenem obravnava tudi one 
poštene obrtnike, da o tistih, 
ki so razen tega še reveži, 
sploh ne govorimo.

Tudi mi ostro obsojamo 
špekulante, pa ne samo tiste 
v obrtništvu. Ker pa podatki 
v članku »Obrtniki, izbirajte 
si občino«! niso iz uradnih 
virov, smatramo, da novinar 
ni odkril Kolumbije na Dole
njskem.

č e  želi DL pisati tudi o poš
tenih ali revnih obrtnikih, o

čemer mislimo, da je njegova 
dolžnost tudi s takšnim pi
sanjem povedati splošno re
snico, se lahko-oglasi v naši 
pisarni in mu bomo vsestran- 
sko radi pomagali z  vsemi 
razpoložljivimi podatki, ne bo
mo pa se opirali na podatke 
izza vogala. VINKO M IKEK  

Tajnik društva:

Pojasnilo uredništva

Kdo je kriv za 
takšno postrežbo?

Tovariš urednik!
29. julija sem hotel v Žu

žemberku, v gostilni K m etij
ske zadruge na trgu, pojesti 
nekaj toplega. Ko sem vpra
šal natakarico, če imajo top-'
lo malico, mi je odgovorila, 
da je malice zmanjkalo. Na 
vprašanje ali imajo kaj dru
gega toplega za jesti, je rek
la, da imajo golaž, obaro, 
hrenovke in drugo. Ker mi 
je povedala da je obara še 
od prejšnjega dne' sem iw,- 
ročil zrezek, na katerega sem  
moral čakati precej časa.

V isti gostilni sem bil spet 
12. avgusta ob desetih dopol
dan. Tudi takrat sem imtaka- 
rico vprašal, če imajo toplo 
malico. Ko mi je odgovorila, 
da jo imajo, sem jo prosil, 
naj mi jo prinese, čez  ne
kaj trenutkov se je natakari
ca vrnila iz kuhinje in mi 
prijazno povedala, da je ma
lice spet zmanjkalo. Tokrat 
sem se odločil za obaro, na 
katero sem moral čakati 20 
minut. Medtem ko je nata
karica meni prinesla obaro, 
pa je gostu pri sosednji m i
zi postregla s toplo malico. 
Torej zame je niso imeli 
več, za drugega (mogoče abo
niranega gosta pa so jo še 
imeli. Ko sem obaro posku
sil, sem po okusu in razpa
dajočem kokošjem  mesu ta
koj ugotovil, da je stara naj
manj dan ali dva. Takšne je
di seveda nisem mogel je
sti, zato sem jo pustil na 
krožniku. Za obaro in limo
nado sem plačal 5,50 din.

Komu naj gost potoži, če 
mu v gostilni postrežejo s 
tako hrano? Ali nista za to 
odgovorna tudi uprava {icsti- 
šča KZ Žužemberk in pristoj
na sanitarna inšpekcija? Kak
šen vtis bi dobil tuj gost, 
če b i mu tako nesolidno po
stregli?

S. H., 
Hinje

V celoti objavljamo pismo 
Društva zasebnih obrtnikov in 
gostincev v Krškem, resnici 
na ljubo pa m u je  treba do
dati še nekaj dejstev:

podatki za članek o obrt
nikih, ki smo ga objavili 15. 
avgusta, niso bili dobljeni ni
kjer »za vogalom«, temveč za 
vse obrtnike v občini Novo 
mesto na upravi za dohodke 
pri ObS Novo mesto (o čemer 
govori prvi odstavek pod vme
snim naslovom v članku: 
»Promet se je zvišal za več 
sto odstotkov, prispevki pa 
za veliko manj«), medtem ko 
smo podatke o izplačilih za 
opravljene prevoze oz. storit
ve, ki so jih  sprejeli nekateri 
zasebni obrtniki v metliški 
občini, dobili v knjigovod
stvih posameznih večjih pod- 
jetih na našem  področju, č e 
prav podatkov o prom etu 
prek žiro računov, res nismo 
iskali v banki (to tudi ni na
še področje dela, poznamo 
pa tudi predpise o bančnem 
poslovanju), so objavljen šte
vilke točne, saj izvirajo iz knji
govodstva tistih  naših tovarn, 
ki im ajo z omenjenimi zaseb
nimi obrtniki stalno poslova
nje. Teh številk doslej ob rt
niki niso zanikali niti ne ovr
gli-

Veseli nas, da tudi omenje
no društvo zasebnih obrtn i
kov in gostincev v Krškem ob
soja špekulacije nekaterih 
obrtnikov — samo o tem pa 
je članek našega novinarja tu 
di govoril! Že v uvodu članka 
je zapisano, da smo »za ne
katere obrtnike res pravljič
na dežela«. Uvod članka raz
ločno govori, da v njem ne 

_ nastopajo tisti obrtniki, ki 
si v »potu svojega obraza s 
svojimi rokami služijo vsak
danji kruh« in je torej odveč 
govoriti o »enostranskem pi
sanju, ki meče slabo luč na, 
obrtništvo na splošno«. Do
bro poznamo stališče skupšči
ne SRS do zasebne obrti in 
smo ga v našem tedniku po
novno pravilno razlagali. V 
našem listu smo tudi že do
slej večkrat pisali o proble
mih obrtništva, obiskali pa 
smo tudi že več zasebnih 
obrtnikov, poročali o njiho
vem delu te r hkrati tudi p ra 
vilno podčrtali odprta vpraša
nja.

Precej dokazov imamo v ro 
kah, da so bralci pravilno ra 
zumeli namen sestavka o obrt
nikih z dne 15. avgusta, č la 
nek je razločno podčrtal na
men republiških in zveznih 
predpisov o prispevkih in dav
kih občanov, iz katerih je ne
dvomno razvidna jasna želja, 
da bi se obrt spet razvila in 
razcvetela. Potrebujem o jo 
in brez nje ni šlo in ne bo 
šlo v nobeni družbeni uredit
vi.

Ost članka pa je bila — po 
našem prepričanju dobrona
merno in pravilno! — naper
jena proti špekulativnemu na
činu obdavčevanja obrti po 
samoupravnih, oblastnih oz. 
upravnih organih v nekaterih 
občinah na našem področju. 
Večina občin ni upoštevala 
priporočila Skupščine SRS z 
dne 13. 2.1968 za vodenje po
litike prispevkov, davkov in 
taks. Tudi mnoge take obrt
nike, ki so imeli lani po 100 
milijonov Sdin prom eta, so 
oprostile obveznosti za vode
nje poslovnih knjig, raje pa 
so 7, njim i sklenile pismene 
sporazume o prispevni stop

n ji oziroma o davku. Za
radi take davčne politike 
in odnosa do posameznih  pa
nog obrtništva^ prihaja v po
sameznih občinah do neupra
vičenih bogatitev in špekula
cij, ki jih  obsojajo vsi pošte
ni delovni ljudje. Da jih ob
sojajo tudi mnogi pošteni 
obrtniki sam i, potrju je tudi 
pismo, ki ga objavljamo.

Ni nam šlo za nobeno od
krivanje »Indije — Koroman
dije«, temveč za hudo resno 
opozorilo, da je treba prepre
čiti pridobivanje . visokih in 
neobdavčenih dohodkov neka
terih obrtnikov te r njihovo 
naglo bogatenje na račun so
cialistične družbe. Proti takim 
pojavom je uperjena ostra 
družbena kritika in družbe
na obsodba. Zato je sestavek 
našega novinarja tudi pouda
ril, da je tako bogatenje žal 
omogočil tudi dosedanji dav
čni sistem. UREDNIŠTO 
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O polževi pošti 
in dobrih ljudeh
V valilnici K m e t i j sk e  

zadruge N aklo  p r i  K ran ju  
sem  naročil 30 enodnev
nih p iščancev . Znano m i  
je  bilo, da valilnica po
šilja  piščance po  železni
ci ob  torkih, za to  sem  v  
sredo  z ju tra j  odšel na p o 
s ta jo  v  Sevnico vprašat,  
če so že prispeli. K er  jih  
še ni bilo, sem  bil trdno  
prepričan, da m e  bo va 
lilnica že  naslednji dan  
obvestila  k d a j bo čas pri
hoda.

P ošilja  je  prišla  nasled
n ji dan, vendar brez  p red 
hodnega obvestila . K er  ni 
nihče priše l po piščance, 
so s sevn iške železniške  
p o s ta je  posla li b rzo javko ,  
ki pa  je  prišla  šele v  pe 
te k  z ju tra j  in je  za to  po t  
p o trebova la  celih 22 ur. 
N e vem  čigava je  krivda, 
toda  tako  poslovan je  po 
št i  v sekak or  ni v  čast.

M ed p o tjo  v Sevnico  
sem  bil prepričan, da je  
polovica p iščancev že  po
ginila, toda  pr ije tno  sem  
bil presenečen, ko sem  v  
ogra jenem  ko tu  garderobe  
na železniški po s ta ji  zagle
dal v se  piščance žive in 
zdrave. Zanje so p o sk r - 
beli dobri železniški usluž- 
benci-garderoberji, za to  se  
j im  za tak  human odnos  
najlepše zahvalju jem .

K AREL ZORKO  
Zavratec 32

Edina želja: vpeljati 
vsestranski red na Valeti!

Veseli m e, da se je na podlagi 
mojega p i s a l a  z naslovom ZELE
NA OPOJNOST »ROŽNATE MARI
JE«, ki sem ga objavil v Delu, 
iz v i la  v Dolenjskem listu živah
na polem ika. Svoja stališča od. 
nosno nam en pisanja, sem že dva
k ra t po objavi članka prikazal v 
Delu. Do dane ni še nihče spod- 
oil m ojih trd itev , pač pa je m ar
sikdo skušal speljati zadevo na 
stranski ali pa vsaj čisto drugi 
tir.

Kaj sem torej trd il v svojem 
članku? Tole:

1. da kade m ladinci na taboru 
neznano o po 'no  zeleno snov, ki jo 
razširja med njim i tu jka in  to 
pod tirm o »marihuane«. Kasneje 
se je pokazalo (in  to  smo dvakrat 
>bjvaiii v Delu), da ne gre za 
m am ila. Dodajam le, da vodstvo 
tabora do dneva objave prvega 
članka ni vedelo za početje m la 
dincev.

2. da vlada do taborečih v ta
boru čuden odnos, m islim  od s tra 
ni vodstva, ki sem ga imenoval 
'»vojaSki«. Ta se po m ojem  kaže 
v tem, da vodstvo tabora včasih 
ureju je  življenje na taboru na 
tak  način in s takim  kričanjem , 
ki nista prim erna za vzgojitelja 
naše m ladine

3. da ni v s ta tu tu  novomeškega 
Partizana niU črke o tem, kako 
voditi tabor, kdo naj ga vodi in 
podobno. Tabor torej pravno ne 
obstaja  in se vse dogaja v nekem 
imaginarnem sm islu. Ce pa je to
• "bor, se n ikakor ne m ore im e
novati tabor TVD Partizana Novo 
mesto.

4 da na terni taboru  ne vodijo 
adm inistracije in računovodstva, 
kai pomeni, da do zdaj ni še n ih 
če dobi] za karkoli računa ali 
obračuna. Razlog, ki ga je nek
do omenil (samo m imogrede, se
veda), da ie vodenje adm in istra 
cije draga zadeva, je smešen. Men
da še danes velja pregovor: »Cisti 
računi — dobri prijatelji«  — 
kljub stroškom .

V da se tab o ra  na Valeti ude
ležujejo najrazličnejši ljudje  ia 
prav vseh krajev Jugoslavije. Ka- 
';o in s kakšno pravico, tega ne 
vem. Menda spet po tistih  ustno 
•sprejetih pravilih, ki pa so tako 
raztegljiva.

To sem, kratko  povedano, trdil 
v svojem pisanju. Doslej ni tega 
še nihče spodbil. Moj namen je 
•.oroj bil. da odgovorni po toliko 
?tih urede vprašanje tabora  TVD 

Partizan. Saj ni potrebno veliko. 
Samo njegov pravni s ta tu s  naj 
o določi.

Razen tega se je v polemiki 
zaporedno pokazalo, da v novo
m eških športn ih  in telesnovzgoj- 
i lh  krogih nekaj škriplje . Veseli 
me, da s«m posredno zadel tudi 
na ta  žebelj.

Zdaj pa k  vprašanjem  tovariša 
Slavka Vidm arja.

Resnično nisem  vedel za vse te 
večje ln m anjše uspehe. Vsaj za 
vso no. Samo vesel som. da im a

mo Novomeščarri med nami mla- 
dince in ljudi, ki dosegajo take 
uspelie!

Kaj pa im a ta opraviti z m o
jim  pisanjem  o čudnem dolgolet
nem življenju tabora  na Valeti, pa 
ne vem. Vsaj ne v tistih  točkah, 
ki sem jih jaz om enjal v svojem 
pisanju. Rafal je bil izstreljen v 
napačno sm ar. Vaš način pisanj«, 
tovariš Vidmar, ima tudi svoje 
Ime. Morda bo dovolj, da vse po 
vem z nazornim prim erom : 6e 
učence vprašajo za bitko na Ko
sovem polju, nadobudnež gotovo ne 
bo odgovorjal, da ima M ars dva 
planeta — ali pa bo dobil nezadost
no.

Ne vi, ne kdorkoli dragi (razen 
Profesorja Trohe, ki je  dopustil 
možnost napak), se ni globlje do
taknil m ojih zgornjih petih trd i
tev, ki so bistvo mojega članka

Javnosti mogoče ni znano tudi 
naslednje:

— nekdo iz vodstva tabora je 
odprl telegram  taboreče m ladinke, 
kar je  (kot mogoče tovariš K u
har ve), kaznivo dejanje;

— nekdo iz vodstva tabora je 
šele na pritisk vrnil denar naj
m anj dvema taborečim a, ki sta  
hoteli predčasno zapustiti taboT;

— nekega pionirja  so hoteli iz
gnati s tabora, ker je imel daljše 
lase, k a r m u ne prepoveduje no
ben zakon.

Vse zgornje trditve in še neka
tere druge stvari lahko dokažem s 
pričam i.

Na koncu Di dodal, da nisem 
nikjer v svojem pisanju uporabljal 
izraza »moralno dvomljivi vodite
lji« in podobno. Te izraze uporab
lja iz neznanih razlogov samo to 
variš Slavko Vidmar. Razen tega 
trdno vem, da je tovariš Petrič 
rdil samo da se je  kamion u s ta 

vljal nred vrati vodstva. Od kje 
tovariš Slavko V idm ar ve, da je 
bilo to ravno pred vrati tovarišice 
Kovačičeve, pa je njegov problem , 
•takor tudi to , kaj je »stil za 
Interpol«

MARJAN BAUER
z Novo m esto

100 Sdin pri 
sendviču!

V slaščičarni na Glavnem  
trgu v Novem mestu sem  
prejšnj petek kupil dva send
viča in plača! 300 Sdin. Ko 
sem kasneje zavitek razvil in 
pogledal vsebinot sem ostr
mel: v prvi žemlji je bilo 10 
g salame in 9 g sira, v drugi 
pa 8 g salame in 11 g sira!

Žemlja in vsebina za tak 
sendvič stane okoli 5 Sdin. 
Pri sendviču zaslužijo torej 
100 Sdin. Tudi po takih špe- 
lcul antih je treba udariti!

STANE VESEL, 
BRSLIN

To stran ste napisali šaritil— To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami^



POZDRAV OBEH BELOKRANJSKIH O BČ IN SKIH  PREDSEDNIKOV

Pozdravljeni, dragi partizani, 
borci, aktivisti in prijatelji!

Pozdravljeni iz srca, 
dragi partizanski borci, 
aktivisti in naši prija telji.

Pozdravljeni, od koder
koli ste prišli: čez Gor
jance ali čez Kolpo, iz 
bratske Hrvatske, iz dru 
gih republik ali zamejst
va!

Bela krajina, dežela med 
Kolpo in Gorjanci, vas 
sprejema prav tako toplo, 
kot vas je pred četrt sto
letjem  in še več sprejema
la takratna partizanska  
Bela krajina. Vemo, da ni. 
ste pozabili na to deželo 
zlatih src, kot jo  je poi- 
menoval pesnik. Bila vam

je uteha in radost, okrep
čali ste se ofc radodarnih  
rokah mater in očetov, 
odpočili •/, si pridobili 
moči za novi in posled
n ji boj s sovražnikom. 
Kadarkoli ste prišli, v 

soncu, viharju, dežju in 
mrazu, vam. je bila naša 
dežela zvesta ljubica in 
ljubeča mati. Tod okoli se 
je  kovalo bratstvo trdih  
pest} in vročih srcf ki 
nam je slednjič prineslo 
enakost in svobodo.

Zdaj se vračate in Bela 
krajina vas pozdravlja. 
Pozdravlja prerojena in 
srečna, da je v novi soci

alistični domovini tako 
lepo zaživela, da so se od
prle proti njenemu nap
redku in razvoju, da so 
njeni ljudje, ki j ih  je  
pred vojno goltala tujina, 
našli doma svoj zaslužek 
in kruh.

Zato smo veseli, da vas 
lahko znova sprejmemo v 
svoji sredi, veseli, da bo
ste veseli, da boste z na
mi občutili ponosno ra
dost, ki nas preveva, ko 
vidimo, da vaše in naše 
žrtve niso bile zaman, že 
limo, da boste ob naši 
sreči srečni tudi sami!

Zato pozdravljeni, dragi

Tudi Hrvatje pridejo v Metliko
Predstavniki družbeno po

litičnih organizacij in občin
ske skupščine Metlika so 
prejšnji teden obiskali sosed
nje hrvaške občine. V Dugi 
Resi, Jastrebarskem , Vrbov
škem, Samoboru, Ozalju in 
Zagrebu so se srečali s pred-

Za Metliko 
50% popusta 
na železnici

Na velikem partizanskem  
ulavju se bo v nedeljo, 1. sep
tem bra zbralo več tisoč lja- 
di. Tega dne bodo obiskali 
Metliko tudi številni gostje 
iz Slovenije in sosednje H r
vatske. Za prevoe potnikov 
bo poskrbelo s  svojim i udo
bnim i avtobusi turistično in 
avtobusno podjetje »Kompas« 
ie: Ljubljane. Avtobusi bodo 
parkirali na posebej določe
nih m estih, dovolj parkirnih 
m est pa bo tudi za osebne 
avtomobile in druga m otor
na vozila.

Na vseh dolenjskih vlakih 
od postaj med Brežicami in 
Ljubljano bo 30 odstotkov 
popusta, se pravi, da bodo 
udeleženci proslave na doma
čih postaj »li kupili karto do 
Metlike, plačali za eno smer, 
karta  pa ho veljaka tudi za 
povratek, brez vsakega potr- 
jevanja.

Prireditveni odbor je  po
skrbel budi za dežurno zdrav
stveno službo, ki bo delala 
v nedeljo ves dan.

stavniki občinskih skupščin 
in ZZB NOV in se z njim i 
natančneje pogovarjali o ve
likem partizanskem  srečanju 
v Metliki. Seznanili sn jih  s 
pripravam i in potekom zbo
rovanja in jih  povabili naj 
se udeležijo te velike sloves
nosti.

Hrvaški sosedje se bodo 
radi odzvali povabilom. 1. 
septem bra se bodo Metliča
nom pridružili tudi številni 
hrvaški borci in gostje, ki 
bodo na tem srečanju spet 
dokazali, kako močna vez jih  
druži s Slovenci. Zadnje ted
ne posveča tudi hrvaški tisk

in radio precejšnjo po2<or- 
nost part ižanskemu slavju v 
Metliki,- 1. septem bra se bo
do hrvaški gostje iahko p ri
peljali po cesti Ozalj — Met
lika, ki bo za ta dan posebej 
odprta.

lo rc i  in aktivisti, po
zdravljeni vsi stari in mla
di pri ja te lj i  Bele krajine!

Predsednik 
skupščiTte občine 

Črnomelj: 
T O N E  DVOJMOČ

Predsednik 
skupščine občine 

Metlika: 
P E T E R  VUJČIČ

Novo ime metliške 
šole

Na m etliški osnovni šcli, 
k i  se bo odslej imenovala 
osnovna šola XV. SNOUB 
»Belokranjske«, se skrbno 
pripravljajo na bližnje par
tizansko slavje. Tega dne bo
do v avli šole odprli spo
minsko razstavo dokumen
tarnega gradiva i n  f o t o g r a f i j  
XV. brigade. Odkrili bodo tu 
di spom inski relief, ki ga je 
je izdelal kipar Lojze Doli
nar, in spom insko ploščo, v 
kateri bo vklesano no/o ime 
osnovne šole. V avlo bodo 
tega dne postavili tudi velik 
k i p  m aršala Tita, darilo dru 
štva jugoslovanskih li K o v n ih  
umetnikov.

Ob 25-letnici kočevskega zbora

PROGRAM
slovesnosti pohoda pionirjev po poteh odposlancev 
drugega zasedanja AVNOJ

V Kočevju bodo 31. avgusta in 1. septem bra na
slednje prireditve:
Sobota, 31. avgusta:
od 8.30 do 11. ure: prihodi 3.000 pionirjev iz vseh kra

jev Slovenije pred »Seškov dom«, ogled dvora
ne in m uzeja — Pred spomenikom igra rud
niška godba, 

ob 12. uri: zbor pionirskih skupin pred spomenikom
— Prihod pionirjev, ki je  na pohodu po poteh 
odposlancev drugega zasedanja AVNOJ — 
Franc Leskošek-Luka, prvi kom andant sloven
skih partizanskih enot — K om em oracija — 
Polaganje vencev in cvetja

od 12.30 uri: zborovanje v športnem  parku v Gaju
— Več govorov — Nastopi partizanskih um et
nikov — Nastop pionirskih skupin.

od 14. uri: kosilo za pionirje.
ob 16. uri: odhod skupm  slovenskih pionirjev proti 

domu.
ob 19. uri: na stadionu taborni ogenj — Igrajo 

»Atoli«.
Nedelja, 1. septem bra:
ob 7. uri: izpred spom enika odhod odreda ponir- 

jev, ki potuje po poteh odposlancev II. zaseda
n ja AVNOJ, p roti Metliki, k je r se bodo ude
ležili ■ proslave ob 25-obletnici ustanovitve 15. 
SNOUB.

Z leti prihaja tudi bolezen

Na prvem mestu - gostoljubnost

Pionirska 
delegacija bo šla 

skozi Metliko
1. septem bra bo potovala 

skozi M etliko delegacija pi
onirjev, ki bodo krenili po 
poteh odposlancev drugega 
zasedanja AVNOJ. V Metliki 
se bodo pionirji pridružili 
nekdanjim  borcem, ki bodo 
prišli iz vseh krajev na par
tizansko slavje, še  tisti dan 
bodo pionirji prekoračili 
Kolpo in nadaljevali pot na 
hrvaški strani. Pohod pionir
jev sta organizirala Društvo 
prijateljev mladine in Pionir
ski list, vodil pa ga bo ge
neral Jaka Avšič, ki je vodil 
tudi slovenske delegate r a  
drugo zasedanje AVNOJ v je 
seni 1943.

Metličani se že ves mesec 
skrbno pripravljajo na ne
deljsko veliko praznovanje. 
Na številnih sestankih so skle
nili, da bodo v nedeljo p ri
čakali svoje goete zares p ri
srčno in da jim  bodo nudili 
vse potrebno gostoljubje. Čla
ni m etliških delovnih kolekti
vov bodo še pred nedeljo 
postavili na prim ernih krajih

posebne paviljone, v katerih 
bodo prodajali spominčke in 
nekatere drobnarije, skrbeli 
bodo tudi za prehrano gostov.

Vsi tisti, ki se bodo pripe
ljali v MetJiko že v soboto ali 
pa bodo s slavja odhajali še
le naslednji dan, bodo lahko 
prespala v hotelu »Bela k ra 
jina« in v zasebnih sobah.

Za priznavalnine bivšim 
borcem NOV in aktivistom 
je določeno v ribniški obči
ni letos okrog 140.000 din. 
Seveda pa je potrebno več 
kot je na razpolago sredstev. 
Upoštevati moramo, da po
stajajo bivši udeleženci NOV 
vse starejši, z leti pa priha
ja tudi bolezen. Zato je iz le
ta v leto več prosilcev za do
delitev priznavalnin. Prizna
valnine dodeljujejo po poseb
nem pravilniku. K er denar
ja  prim anjkuje, pristojna 
komisija pri občinski skup
ščini Ribnica strogo upošte
va določila pravilnika. Tako 
so p ri zadnji reviziji črtali 
iz seznama uživalcev prizna
valnin nekaj ljudi, ki ko bi
li med prvimi borci in akti
visti oboroženega upora v ob
čini. Seveda vzbuja odločitev 
komisije o ukinitvi prizna
valnine zaradi določil pravil

nika, ki točno upošteva viši
no dohodkov, ki vplivajo na 
ukinitev, med prizadetim i ve
liko nejevolje. Ti menijo, naj 
bi bil pravilnik bolj življe
njski.

Pomoč bivšim 
borcem - kmetom 

v ribniški dolini
Letos bodo prejeli bivši 

borci — km etje na območ
ju  ribniške občine za popra
vila stanovanj 110.000 din. — 
Polovico tega bo prispeval 
republiški odbor ZZB NOV 
Slovenije, drugo polovico pa 
stanovanjsko komunalno pod
jetje iz Ribnice. Na ta na
čin bo omogočeno, da 'Judo 
borci, ki so bili najbOij upra
vičeni do tega posojila, do
bili denar, da si b-.'Uc ure
dili svoja stanovanji.

XII. SNOUB vabi v Novo mesto
V vrati brigad in drugih 

partizanskih enot, ki to je 
sen slavijo zgodovinske ob
letnice svojih ustanovitev, je 
tudi X II. slovenska narodno- 
sovobodilna udarna brigada, 
ki im a dom icil v Novem me
stu  in v Sevnici.

Pripravljalni odbor za p ro 
slavo 25. obletnice ustanovit
ve X II. SNOUB vabi vse 
borce, aktiviste, svojce padlih 
in  um rlih  borcev te brigade z 
obm očja Dolenjske, da se ude
ležijo slovesnosti ob slavju, 
ki bo ▼  nedeljo, 8. septem 
bra  1968, ob 10. uri dopold
ne na Prešernovem trgu v No
vem m estu.

2e v soboto, 7. septem bra, 
bodo v Dolenjski galeriji od
prli rasstavo »Po poteh XII. 
SNOUB«, ob 20. uri pa bo v 
novomeškem Domu kulture 
slavnostna akadem ija »Mladi

na borcem. — V nedeljo, 8. 
septem bra, ob 6. uri bud
nica novomeške godbe na pi
hala, ob 9. uri pa prom enad
ni koncert. Zbor brigade se 
bo začel ob 10. u ri na P rešer
novem trgu, k jer bodo razvi
li brigadni prapor, pripeli 
trakove domicilnih občin, iz
ročili nekdanjim  borcem od 
likovanja, govorila pa bosta 
predsednika obeh občin, ki 
sta  X II. brigado sprejeli za 
svojo. Slavnostni govor bo po
svečen zgodovini in tokrat
nemu jubilejnem u srečanju 
brigade. Ob 12. uri bo za bor
ce skupno kosilo, v gostišču 
na Loki pa bo partizansko ra 
janje.

Borci, aktivisti, svojci pad
lih partizanov in prija te lji — 
iskreno vabljeni!

Pripravljalni ml bor
II. SNOUB

PRED NEDELJSKIM SREČANJEM PARTIZANOV V METLIKI

„Bila sem v zasedi nad Bušinjo vasjo..."
»Poslovila sem se brez solz, s ponosom in občutkom, 
da sem namesto sina, ki ga nimam, poslala hčer, da 
nam brani domovino. Poslovila sem se z željo, naj jo 
spremlja sreča na vsakem koraku in naj jo vrne zdravo 
v moje naročje . . .«

»Brigada je imela pred  seboj odgo
vorno nalogo. Z maloštevilnimi borci 
je m orala zavarovati prehode prek 
Gorjancev proti metliški strani in se

Gornje besede so napisale 
zlate roke matere, ki je danes 
ni več med živimi. S temi be
sedami je Vilma Jurajevčič, 
mati partizanke Olge, pospre
mila svojo mladoletno hčerko 
v partizane . . .

Bila je vojna; otroci in od
rasli, dekleta in fantje so re
ševali domovino, jo ljubili, za
njo trpeli in zanjo umirali. 
Ko se bodo prihodnje dni v 
Metliki sešli številni nekdanji 
partizani, aktivisti, naše parti
zanske matere in očetje, nek
danji skojevci in komunisti 
ter zavedni člani OF, obudimo 
misel na prehojeno pot. Po
glejte, kako živo je partizanka 
Olga v svojih spominih opisa
la boje, v katerih je XV. »Be
lokranjska« brigada ob nem- 
ško-ustaški ofenzivi razbila 
kolono sovražnikov, ki so ho
teli vdreti v Metliko.

upreti vsakemu poizkusu sovražnikov, 
ki bi hoteli vdreti na osvobojeno ozem
lje.

Svojo nalogo sm o opravili kar se 
da tem eljito in z znano partizansko 
iznajdljivostjo. Cesto iz Novega m esta 
proti Metliki smo prekopali na naj ob
čutljivejših m estih, čez prekope smo 
naložili zasilne m ostičke in vise skupaj 
skrbno zam askirali, da sovražnik ne 
bi opazil našega početja. Misliti je  
bilo treba tudi na bodoče akcije v 
sm eri p ro ti Dolenjski takoj, ko si bo 
vojska opomogla, in  ko bomo sam i zo
pet potrebovali poti. Zaseke in p re 
kope sm o zavarovali z močnimi zase
dami, ki naj bi preprečile sovražniku, 
da bi uničil nastavljene m ine in uspo- 
šobil oesto za svoj pohod.

2e več dni ždimo v zasedi kraj Bu- 
šinje vasi in  čakamo. Zaseda šteje ka
kih 20 ljudi. Vse naokrog so težke 
strojnice, ki varujejo cesto. Zbrali so 
se kom andirji— bivši šofer iz L jub
ljane, kom isar — študent Van« iz Lju
bljane, in puškarji Janez iz Mirne pe
či, Stanko iz N otranjske ki Dušanova 
m inerska tro jka. Samo jaz sem Belo- 
kranjica. Zbrali smo se iz vseh vet
rov, vsi pa smo bili trdno  odločeni, 
da bomo branili domovino do zadnje
ga diha.

Plavolasi študent Vane Ima od časa 
do časa politično uro. Zanimivo ga je 
poslušati, kajti i\jegove razlage niso 
čisto nič podobne učenosti, ki nam Jo 
tolmači bataljonski komisar. Besedo 
dialekta je menda spregovoril samo en
krat, pa še tak ra t nekam sramežljivo. 
Vanek Je pravi strokovnjak za špansko 
revolucijo. Lepo in živo zna opisovati 
borbe za Madrid. Ko «»« r»o*ht*«mo. si

Olga Jurajevič, ena izmed zavednih 
belokranjskih deklet, ki se ni us
trašila naporov vojne, težkih poho
dov, borb in žrtev. Poznala jo je 

v sa  mladina Bele krajine . . .



PO PRIPOVEDOVANJU PRVEGA KOMANDANTA XV. BRIGADE JOŽETA
KLANJŠKA-VASJE

„Hiti brigada petnajsta.. “
Po kapitulaciji Italije so 

nastajale nove brigade in d i
vizije. Ustanovljena je bila tu 
di posebna belokranjska b ri
gada, ki je bila petnajsta po 
vrsti. Zato je  dobila ime XV. 
belokranjska brigada. Usta
novljena je bila 28. septem 
b ra  p ri Metliki. V njo so b i
li vključeni tr ije  bataljoni 
Vzhodnodolenjskega odreda 
te r drugi prostovoljci in m o
biliziranci iz Bele krajine. 
K om andant brigade je  po 
stal Jože K lanjšek — Vasja, 
kom isar pa Niko šilih . Vod
stvo brigade je  bilo sestav
ljeno iz starejših  in preizku
šenih partizanskih kom andan
tov in komisarjev. Brigada je 
nastopila zmagovito pot. Med 
vojno je padlo 100 njenih bor
cev. Brigado so proglasili za 
udarno in zato lahko reče
mo, da zavzema posebno m e
sto med enotami NOV.

Borbena kronika XV. b ri
gade se začenja pri Sveti Ani 
na Hrvaškem , k je r je  dožive
la prvi ognjeni krst. Takrat, 
je  odbila prvi naval Nemcev 
proti Beli krajini. V nemški 
ofenzivi, oktobra 1943 na Be
lo krajino, je XV. brigada z 
nekaterim i svojimi četami in 
z enotami VDV potolkla nem 
ško kolono pri Suhorju. Te
daj je bilo uničenih 16 so 
vražnih vozil, ubitih več Nem
cev in 15 belogardistov. Ne
kaj sovražnikov je bilo tudi 
ujetih. V tej akciji sta  se po 
sebno odlikovali druga četa 
prvega bataljona, ki ji je  na 
čeloval Samo H orvat, in tre t
ja  četa četrtega bataljona z 
Antonom K ramaričem , Tone
tom Klemenčičem, Poldetom 
Klemenčičem, Ivanom Ivcem- 
Jovičem in Težakom. Brigada 
je oblegala zatem Nemce v 
Metliki, vendar pa so se ti

še zadnji hip umaknili izl 
obroča. Akcije XV. brigade 
so imele v času, ko je oživ
ljalo domobranstvo, velik po
litičen pomen. Brigada je ob
računala z domačimi izdajal
ci, ki so v Beli krajini hoteli 
postaviti svojo kvislinško 
oblast.

Ko je primanjkovalo bor
cem soli, vžigalic, cigaret in 
drugega, je odšla polovica XV. 
brigade v Slunj in se vrnila 
močno otovorjena z dragoce
nim blagom. Med potjo je iz
bojevala več borb. V Netreti- 
ču na Hrvaškem so se borci 
borili z ustaši in jih sredi 
decembra 1943 za vedno pre
gnali iz te postojanke. Potem 
so krenili v Belo krajino ter 
po drugih krajih Dolenjske 
in Notranjske. XV. brigada 
je odigrala posebno vlogo pri 
osvoboditvi Zdenske vasi. Pre
živeli borci se še vedno spo
minjajo hudih bojev na novi 
gori, kjer je padlo največ 
partizanov iz Petnajste, pred
vsem iz Bele krajine.

XV. brigada je prehodila 
slavno pot in častno nosila za
stavo, ki ji jo je kročila met
liška mladina ob njeni usta
novitvi. Dokončno je bila raz- 
formirana ob osvoboditvi v 
Kamniku. Brigada se je odli
kovala tudi s političnim in

cul turnim delom. Ta njena 
dejavnost je še posebej pri
šla do izraza v »Poletu«, bri- 
gadnem glasilu, v katerega so 
pisali borci.

Borci tudi v hudih bojih 
niso pozabili na humor. Po
sebno priljubljen je bil med 
njimi hrabri Janko Hudoro- 
vac iz Kanižarice, ki je s 
harmoniko skrbel za prijetno 
razpoloženje. Tudi v juriših 
je bil vedno med prvimi in 
čestokrat je pod samimi bun
kerji ležal na hrbtu in kljub 
toči krogel divje igral priljub
ljeno himno »Hiti brigada 
XV.« REGINA FIR

m
Goriška vas vabi na 
osrednjo slovensko 
proslavo v Novi Go
rici 15. septembra 
1968 ob 11. uri. Tova
riš Tito, predsednik 
republike, je pokro
vitelj te proslave.

Priložnostni poštni žig v Kočevju

Petnajsta brigada 
se spoprime z Nemci

F ilatelistom  D oleajske in  drugih 
k rajev  bo popestril njihove zbirke 
posebni priložnostni poštn i žig. V 
Kočevju bo 31. avgusta zaključek 
velikega pohoda slovenskih pionir- 
jev. P rireditev  b» n a  športnem  
stadionu. Na tem  zborovanju bo 
sodelovalo 3000 pionirjev  iz  vse 
Slovenije, zastopstva iz drugih 
republik. Pohod p ionirjev bo p o 
tekal iz vseh sm eri Slovenije 
do Baze 2o na Rogu, od tu  pa do 
Kočevja, k je r bo  zbor vseh udele
žencev pohoda. Pohod in  zbor pio. 
n irjev  bosta v počastitev 25-letni- 
ce zbora odposlancev slovenskega 
naroda v Kočevju le ta  1943.

m Komisar XV. brigade je bil Niko Šilih, njen koman
dant pa Jože Klanjšek-Vasja (Iz arhiva Belokranj 

skega muzeja v Metliki)

Za ta  veliki p ionirski dan  je 
skupnost PTT odobrila  posebni 
priložnostni poštni žig. n a  katerem  
bo stiliz iran  lik  ku rirčka  in  bese
dilo »Pohod pionirjev ob 25-letnici 
Zbora slovenskih odposlancev 31. 
8. Kočevje 1943—1968*. Ta posebni 
žig bodo uporab lja li n a  pošti Ko. 
čevje sam o 31. avgusta za vse ta  
dan  oddane poštne pošiljke.

Is ti dan bo m ožno dobiti na  po 
š ti v Kočevju in  p ri ekspoaituri 
pošte na prireditvenem  prosto ru  
tud i spom inski ovitek, k i ga bo 
isdalo filatelistično društvo  PTT 
Izub ijana. Tega dne bo priredilo  
filatelistično  društvo  Kočevje tudi 
razstavo, na kateri bodo filatelista 
pokazali celotno zbirko  nove Jugo
slavije in tem atsko zbirko pod n a 
slovom »Lov na Kočevskem«.

—ko.

Krško: 700 ljudi 
na proslavo  

v Gorici
O b činsk i sin d ik a ln i svet 

je  po sla l svo jim  p o d ru ž n i
cam  okrožn ico , n a j čim- 
p re j zb e re jo  p r ija v e  za 
p ro s lav o  25. o b le tn ice  v s ta 
je  n a  P rim o rsk em . U dele
ženci se  lah ko  p rija v ijo  do  
8. sep tem b ra . P red v id ev a 
jo , d a  se  bo  iz k ršk e  ob 
č ine p ro s lav e  udeležilo  p r i 
b ližno  700 lju d i. V Novo 
G orico  bo do  po to v a li s p o 
sebn im  v lakom , ki bo  ob 
p e tih  z ju tra j  o d p e lja l iz 
K rškega . V ožnja  v obe 
sm eri s ta n e  20 d in a rjev .

živo, kot na filmu, predstavljam o ju 
riše h rabrih  asturskih rudarjev, ki so 
branili svoje posvečeno mesto, svoj 
Madrid. Po tolikih bojih in trpljenju, 
potem ko sem na lastne oči videla fa
šistična zverstva po naši deželi, mi je 
bila toliko bolj razumljiva otožna pe
sem španskih proletarcev, ki jo  je  Va- 
nek znal tako lepo zapeti: »Dimi donde 
vas, m orena ...« . Mi pa smo mu vse
lej pritegnili po naše: »Povej kam
greš, črnolaska ...«

Nenadoma poči strel!
Skočimo na noge in planemo k oro

žju. Naš izvidnik na opazovalnici nad 
vasjo, od koder je lep razgled na no
vomeško cesto, nas je s strelom  opo
zoril na nevarnost. Ne moremo razu
meti njegovega vpitja in ne živih k re
tenj. Nekao nam  skuša dopovedati, ko 
kaže s puško proti Gorjancem, koder 
se vije bela cesta.

Napenjamo ušesa in skušam o dou
m eti za kaj gre. Res. od vrha Gor
jancev se sliši oddaljeno brnenje. H aj
ka, ofenziva, se sprašujem o. Nemogo
če, saj bi nas obvestili. Kateri norec 
si upa tako neumno sprehajati po na 
ših cestah, in celo kar podnevi? V sm e
ri proti brnenju odhitijo bojne pa
trole.

Zamaskiram o se in naperim o stro j
nico proti prekopu na cesti. Miner Du
šan hiti nemudoma preizkušati vrvi
co, ki pelje k njegovim minam. Ne
strpno pričakujem o, kaj se bo iz te 
ga izcimilo.

Minute se počasi vlečejo. Brnenje 
na cesti in napetost nenehno naraščata. 
Saj ne da bi se bali. Naša radovednost 
je takšna, da nas hoče kar razgnati.

»Tank bo,« dahne m itraljezec Sto- 
jan in skrbno pripravlja zaslon. Obva
rovati se hoče, če bi se železna zverina 
le drznila boriti z njegovo strojnico.

»Stavim, da je  čisto navaden tovor
njak in sicer tisti lažje sorte,« strokov
njaško ugotavlja komandir Ivo, ki sku
ša uveljaviti svoje šofersko znanje. 
»Brni kot 7.ndušena raglja. Vidi se, da

vozilo ni v dobrih rokah. In tudi slab 
bencin imajo.«

»Tank ali ne, vem le to, da se ta 
tvoj smrdljivec nesram no približuje. Da 
bi le prišel bližje, da vidim kakšen je 
in če se ga prim ejo moje krogle, pravi 
Stojan in skrbno ureja pasove z nabo 
ji, da se m u ne bi v odločilnem tre 
nutku kaj zataknilo.

Ivo je  imel prav. Tovornjak je bil. 
Na njem  je bilo polno švabs-kega in be
lega vojaštva. Počasi se je približal 
prekopu, še  pet metrov, štiri, tri, se
daj!

Naš je!
Z glasnim hreščanjem  se polomijo 

vitki podporniki našega mostička, ka
mion pa se je  počasi, kot bi se obo
tavljal, zapeljal v pripravljeno past.

»Ogenj«, zakriči Ivo in spusti prvi 
rafal.

Stojanova strojnica bljuje sm rto
nosno točo v kamion, mi pa ga dopol
njujem o s puškami. Tak je divji orke
ster razbesnelega ognja. Kamion je bil 
odličen cilj, ki ga ni bilo mogoče zgre
šiti.

Oglušne eksplozije zadonijo druga 
za drugot Iz kotanje pod cesto brizgajo 
plameni in dim, po zraku frčijo kosi 
lesa, prsti in obleka. Končano je! Vse 
je minilo tako hitro  kot v sanjah. V 
ušesih piska od treskanja pušk in 
bomb, motfe srce pa nabija v prsih kot 
kovaško kladivo.

Bušinja vas je pozorno sprem ljala 
boj, ki se je bil pred njenimi vrati, 
še  prej ko je utihnila zadnja puška, 
sta prihiteli po rebri sestri Petrovi, 
za njim a pa vsa vas, staro  in mlado.

»Tako je  prav fantje, tako se dela 
s fašisti!« se navdušuje starejša sestra 
Micka. »Lahko jim  je  bilo šariti po 
naših vaseh s tanki in nam junaško 
pobijati živino in kokoši. Zdaj pa im a
jo  milo za drago«. Za njim a je p ri
tekla tudi aktivistka Spela- »Dobro ste 
jih zdelali! Je kdo od naših ranjen?« 
Špela ve. kako je  treba ravnati ob ta 
kih prim erih. S seboj je prinesla vedro 
tople vode in nekaj obvez.

Med zadnjimi je prišla s hlebom 
kruha pod pazduho naša stara parti
zanska mati, Mikuča strina.

»Dekleta, po metlo in vodo, to reč 
je treba pospraviti,« priganja Ivo. Ne 
vemo. kaj še pride. Kmalu so tudi raz
bitine tovornjaka pri kraju  in podrti 
most se spet boči nad cestnim preko
pom in nedolžno vabi nepoklicane vsi
ljivce v svoj nevaren objem. Nad vasjo 
je spet zavladal vznemirljiv mir.

Pozno popoldne, ko smo se že od
pravljali na večerjo, se je po cesti 
pripeljal še dokaj čeden avtobus. Ko 
smo opazili, da v njem ni vojaštva, 
smo se vrnili in se odločili, da jih 
sploh ne spustim o na most. Opravili 
naj bi brez tehničnih pripomočkov, 
kot se je izrazil študent Vane. Glavna 
naloga naj bi pripadla Stojanovi četi. 
Stojanova strojnica je za bobnala po 
strehi avtobusa.

»Izstopi, hitro! Sicer streljam!«
Ni bilo treba dvakrat reči. Iz avto

busa je pričela izstopati črnooblečena 
gospoda, obotavljajoče, pa vendar po
korno in vdana v usodo, ki se je tako 
čudno poigrala. Brez besed so gospod
je mencali na mestu in si v zadregi 
popravljali kravate in brisali znojna 
čela. Gledamo jih  in si ne znamo raz
lagati, od kod prihajajo in kaj iščejo 
ti ljudje na naši zemlji. Prepričani 
smo bili, da je bil vojaški kamion, ki 
smo ga uničili, njihova predstraža.

Po kratkem  zaslišanju na štabu bri
gade se je izkazalo, da so to civilni 
funkcionarji, ki naj bi prevzeli oblast 
nad Belo krajino. Nič več niso bili do
stojanstveni kot na cesti, ko smo jih 
sneli z avtobusa. Nekateri so skušali 
ohraniti m ir, drugi pa so kazali očitne 
znake preplašenosti, saj so vedeli, kaj 
imajo na vesti.

Tako se je končal veliki dan, ki je 
po zaslugi šoferja Iva obrnil kolesje 
zgodovine in s tem tudi usodo Belo- 
krajncev. K om isar Vane je zamišljeno 
gledal na gručo nesojenih slovenskih 
oblastvenikov, ki so jih  vodili na štab 
divizije.« REGINA FIR

(I. nadaljevanje)
Le odlašali so. da se 

najprej zberejo drugod, na 
bolj važnih točkah, potlej bo 
do še v Belo krajino pogle
dali, ko bodo imeli umikajočo 
se vojsko iz Afrike ali Gr
čije na razpolago, ker — ka
kor prihajajo podatki — ban
ditov, tistih  tako razvpitih 
Titovih partizanov, ni kaj 
prida šteti- Morda celo koga 
vidijo, ujam ejo malo zaropo
tajo. pa v beg Seveda, Lahi 
so preveč poudarjali njihov 
pomen in moč, to pa zato, da 
so imeli izgovor ostajati bli 
že doma. zakaj v Rusijo je 
daleč in tamkaj je mraz, ka
kršnega v Italiji ne poznajo.
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šele 21. oktobra, že Po t r 
gatvi in ajdovi žetvi, so kre
nili iz že dodobra zbom bardi 
ranega Novega m esta proti 
Gorjancem- Ko jih  je pred 
Metliko zagledal Jože Mihe- 
čič, je s pošte telefoniral v 
Črnomelj; ali Stari je verjel 
šele, ko je bilo prepozno in 
ko je padlo že precej žrtev.

Trije bataljoni XV- brigade 
so bili na položajih okrog 
Krašičev na sektorju Vivodi- 
na—Dvorište—Prekriški —Lo- 
vič- k jer so imeli borbe z 
'ustaši Zasede so bile razpo 
rejene po vinogradih, strm ih 
lapornatih .podbočjih tega 
sektorja.

Neznan kurir je v m raku 
dospel v II. bataljon in vpra
šal po štabu brigade Vodnik 
Po’.de Klemenčič-Prešarjev s 
Sel pri Jugorju ga je vprašal, 
od kod prihaja S komande 
m esta Metlike — pa nič več! 
se je glasil odgovor- Povedel 
ga je do kom andenta Vasje- 
Toneta' Zgonca Komandant 
in komisar Niko Šilih Nikič 
sta ob prižgani vžigalici pod 
celtno prebrala pismo. Iz po
svetovanja je vodnik posnel, 
da so Nemci v Metliki- K urir 
pa — kot kurir — nobene 
besede!

Sledil je zbor vseh treh ba
taljonov na cesti med Krašiči 
in Dvorišti- Ukazan je bil ta 
kojšen prem ik proti Beli k ra
jini; nič pa ni bilo rečeno o 
kakih Nemcih šele med po
hodom se je šušljalo, da gre 
brigada nad Nemce

II. bataljon je zjutraj p ri
spel v vas Gabrovec iznad 
Bočke blizu Metlike, štab pa 
se je  ustalil v Radatovičih.

Z Grabrovca se je 2 četa 
takoj prem aknila k cesti, ta. 
ko, da je polovica zasedla 
Mali vrh nad škuljetovo do
mačijo, kjer je živel čevljar 
Tone Jelenič-Čander Mali 
vrh je bil tedaj gozdnat, da 
nes je zrigolan in urejen v 
vzorne vinograde Izza Šuk- 
Ijetove hiše vodi bližnjica v 
Bušinjo vas. Druga polovica 
čete je zasedla položaj vzho 
dno od Malega vrha. že na 
pobočju Plešivce. Tu sta o- 
stala četni kom andir Samo 
Horvat in namestnik komi
sarja Stanko Klemenčič s Sel. 
Ta zaseda je imela lahki mi 
nomet

Zaseda na Malem vrhu je 
oprezala s pogledi p re ti Ro. 
sinovemu hribu v sm eri Me
tlike S težko bredo je ravnal 
Franc Glavič, sin Šlimarje- 
vega m linarja, starega Glavi
ča. z zbrojevko mladi Tone 
Movem iz Dragomlje vasi, 
semiški H uter pa je gospo
daril s šarcem, ki so ga za
plenili v borbi pri Ozlju 
Zraven sta bila še š tu la r iz 
Radovičev, ki je kasneje pa
del onstran Gorjancev, suhor- 
ski Tone Brajkovec in Tone 
Težak iz Dola, nam estnik ko
m andirja Sama, ki je kasneje 
pri napadu na Netretič bil 
ranjen v trebuh in je med 
vožnjo umri.

Na cesti ni bilo nikakega 
prom eta. Žive duše ni bilo 
videti. Obe zasedi sta se mog

li videti Dogovorili s ta  se bi.
li. da bo tolkla ena spredaj, 
druga pa  zadaj, da  bi se 
Nemci ne mogli izmuzniti 
Obžalovali so- da niso ceste 
pravočasno prekopali. Tako 
pa: kar je, je. Jo bodo pa 
še! Glavno cesto je  p ri Mač 
kovi bari, (hiši, iz katere je 
bil doma četovodja Rogelj, 
ki je  bil med judenburškimi 
uporniki obsojen in ustreljen, 
živel je samo sin Lojze, ki ga 
je kralj šolal- Dokopal se je 
do strojevodje Vozil je, kot 
so pravili, vlake med Karlov
cem in Ljubljano in se po la
ški kapitulaciji pojavil med 
partizani, ali ni zdržal dol
go) prečkala slsiba oesta od 
Bereče vasi pro ti Bušinji va 
si. Na gornjo stran  glavne 
ceste je bil globok obcestni 
jarek. Tudi nanj zasedi n i
sta pozabili. K er ga strojnice 
nišo dosegle, je  bdi prav v ta  
jarek iz plešiviške zaseide us
m erjen minometalec. Smer 
težke brede je  b ila  u trjena 
z nekaj poskm rm m  streli v 
telefonski drog-

3. četa III. bataljona je  za 
sedla položaj na vzhodnem 
delu Plešivice z razgledom na 
ravno cesto med Dragovano 
vo domačijo in trnovskim 
mostom čez Sušico-

Tudi drugi dan so se Nem 
ci vozili sem in tja , ne da 
bi jih  partizani napadli. T ret
ji dan pa šine osebni avto
mobil mimo obeh zgornjih 
zased, a Vergotova zaseda na 
vzhodnem delu Plešivice, m a
lo proti Sušici nad Dragova- 
nom, ga ni spregledala, ko 
je voz’1 po ravni cesti proti 
trnovškemu mostu, čeprav po
ložaj Vergotove zasede ni bil 
idealen — zaseda nam reč ni 
bila na visokem, a tudi um i
ka ni imela primernega — 
je TončeJc Vergot zavpil:

»Ogenj!«
Romun Florijan Fulder je 

usekal s težko bredo, a Ton
ček spusti mino iz lahkega 
minometalca, da pade komaj 
dva m etra pred avto. Zadrdra 
rafal, avto zavijuga v obcest
ni jarek in obstane. Ven zle
zejo trije Nemci v čeladah. 
Eden še maha z njo, ostala 
dva pa dvigata roke. Ali kdo 
bo ustavil že sprožene rafale! 
Stanko Gornik je zadel ene
ga, Tonček Vergot pa druga 
dva. Isti mah pa se udeleži 
naskoka še druga skupina, ki 
je preskakovala suho strugo 
Sušice. Tečejo Samo, Plaveč, 
strojničar H uter in Polde 
Prešarjev.

Samo Horvat in Tonček 
Vergot se prepirata za zaple
njeno MP brzostrelko, Stan
ko je zaplenil pištolo kolen- 
ko (08, Luger), Plavcu in Pre- 
šarju  pa je ostala rejena ak
tovka. Za Sušico sta jo sk ri
vaj odprla, misleč, da se bo 
sta najedla kdove kakih do
brot. Ali notri je bil sam de
nar. Zloženi novi bankovci — 
hrvaške kune in nemške m ar
ke. Tedaj je Plaveč razočara
no zinil:

»More bre, što ćemo sad! 
Denarja potrošiti ne mo
remo.«

Ostalim nista m arala pove
dati, da sta zadela glavni do
bitek. še  nekajkrat sta se 
skrivaj ustavila, da bi prešte 
la kune in marke, ali n ika
kor nista mogla do kraja, 
šte la  ni štela sta, pa le ni
sta vedela, koliko imata. 
Plavcu se je od štetja že m a
jalo v glavi. Milijonske šte 
vllke — kar po debelini svež
njev sta se odločila šteti — 
so ga obsedle, da je zavpil:

»Bre more, jaz sem šef 
banke!«

šele tako so drugi izvedeli 
za bogastvo. Razdelili so ku
ne med celo četo. še  Peru 
so dali 2.000 kun, ko je pri
nesel hrano na položaje, 
a na kuharja Srimarja so či- 
so pozabili. Naknadno so od 
obdarjencev zbirali zanj, ka
sneje pa še 7* štab brigade.



M  ■» S '-V * -  » ^1

ip
y.' « M  V

. I N  ZEMLJA 1 
JE

R A Z G R N IL A
SVOJA
Č U D E S A !

Letošnja arheološka raziskovanja na Dolenjskem so presegla 
pričakovanja —  Zlatega teleta sicer ni, so pa neprecenljivi 
podatki o nekdanjih kulturah —  Vrsta izkopanih predmetov 
je osupnila znanstvenike doma in po svetu

OD HOMERSKIH ČASOV DO SREDNJEGA VEKA

Na obzidju Virskega mesta smo srečali raziskovalca 
dr. Freya in dr. Gabrovca. Dr. Frey z navdušenjem  
pripoveduje o mogočnih ostankih te pomembne ilirske 

naselbine.

ir nad Stično, Znančeve njive v No
vem mestu, Otok pri Dobravi in 
Drnovo pri Krškem so imena kra* 

, ki so dali letošnjemu poletju 
na Dolenjskem poseben pečat. Že 
leta ni bila naša deželica, svet ob 
Krki, tako v središču pozornosti.
In leta in leta ni bila tako voljna 

pokazati zvedavim arheologom svoja čudesa, 
ki jih tisočletja skriva v sebi in o katerih raz
pletajo ljudje teh krajev zgodbe . . .  o zlatem 
teletu, o škratu, ki ne pusti dvigniti zaklad. 
Vzdolž avtomobilske ceste leže ti kraji, ki pre
senečajo in dokazujejo: današnja Dolenjska je 
bila eno važnih središč starega sveta. Nič manj 
pomembna ni bila v srednjem veku.

V homerske čase sega naselbina Ilirov v 
Viru nad Stično; mlajše so gomile na Znanče- 
vib njivah, po starosti sledi rimska naselbina 
v Drnovem in srednjeveško mesto na Otoku pri 
Dobravi. Cela plejada ljudstev se je prelivala 
skozi te kraje. Bili so tisti, ki so ostali, in tisti, 
ki so šli samo skozi in pustili svojo sled. Res
nica, ki jo iščejo arheologi, se je zamaknila pod 
sloje zemlje in kamenja. Tudi letos še ne bo 
vse dorečeno, vendar pa je bil narejen velik 
korak naprej.

Obiskali smo arheologe pri delu, popisali 
beležnice in poslikali nekaj filmov. Pa je težko 
povedati vse, kar smo videli. O izkopavanjih 
bodo izhajale knjige in razprave, mi pa smo 
hoteli predstaviti le drobec tega zanimivega 
dela, kolikor ga je mogoče spoznati v enem 
dnevu, ki smo ga posvetili štirim krajem.

Nad Stično 
odkrivajo 
..Virsko mesto’*

■  Vasica Vir nad Stično 
ni velika. Nekaj hiš je raz
tresenih na področju, ki se 
nad ostalo pokrajino dviga 
tako, da jo s pogledom na
vzdol v veliki meri zaobsežeš.

»V starih časih je stalo na 
kraju sedanjega Virja veli
ko mesto . . . Nad Virjem, 
tam kjer zdaj cerkvica »na 
Gradišču« stoji, bila je trd 
njava in virskega mesta voj
voda je imel zmerom štiri ti
soč in še več mož v orožju, 
da se je sovražnikom bra 
nil.«

Tako je pred stoletjem za
pisal Jurčič pripovedova
nje starih  možakov, ki so 
ra?o)etali še zgodbe o zlatem 
teletu, ki so se jim  porojeva- 
le ob slučajnih najdbah. In 
kadar so potrebovali za grad
njo kamenje, ni bilo težav. 
Z vozom so šli k »cvingerju«, 
nekdanjem obzidju Virskega

mesta, ter ga izkopali.
»2e dolgo časa se ve za go

mile in naselje halštatskih 
Ilirov nad Stično. V desetlet
jih je bilo marsikaj izkopa
nega, vendar pa o naselju 
nismo vedeli skorajda nič. 
Leta 1945 je začel svoje delo 
v Stični Narodni muzej v 
Ljubljani in ga sedaj pospe
šeno nadaljuje. Pripovedke še 
vedno ostajajo, ob njih pa 
raste ob novih izkopavanjih 
tudi zgodovinska resnica sta
rodavne Stične,« pravi dr. 
Stane Gabrovec, vodja izko
pavanj Virskega mesta.

Do sedaj smo o ilirski kul
turi in Ilirih, ki so imeli prav 
v Stični eno svojih na j več j ih 
naselbin, zvedeli v glavnem 
samo ob izkopavanjih prizo
rišč sm rti, ilirskih gomil. To
krat pa gre za raziskave na
selja, prizorišča življenja. In 
to jc. kar raziskovalce v Stič
ni najbolj zanima. V Stični je 
bil v gomili izkopan čudovit 
bronasti oklep r. dvogrebena- 
sto čelado, situla z okraše
nim pokrovom, glinasta po
soda v obliki situle s spiral
nim okrasom, zlati diadem

Izredno lepo ohranjen rimski mozaik, ki ga je izkopal 
dr. Petru, bo kasneje, ko ga bodo restavrirali, položen 
na mestu, kjer je bil izkopan. Tisoči drobnih barvnih 
kamenčkov so kol mavrica: čeprav je bil mozaik to. 
liko stoletij pod zemljo, ni nič manj živ in lep (spodaj) 
»Razumevanje krške občine omogoča letošnja razisko

vanja Neviodunuma,« pravi dr. Petru.

imenitno arheološko preteklost Dolenjske so letos 
znova potrdile Znančeve njive v Ksuidiji: tu je bilo 
sredi prvega tisočletja pred našim štetjem eno izmed 
vodilnih središč dolenjskih Ilirov, tu pa je bil tudi 
sedež plemenskega kneza. 12. junija 1968 so prepara- 
torke iz Narodnega muzeja v Ljubljani takole prisko
čile na pomoč (desno) pri odkrivanju dragocenih 
najdb v grobu »ilirske knjeginje«, kot je grob poime

noval Tone Knez, kustos Dolenjskega muzeja.

in vrsta predmetov, ki sodi
jo med najlepše izkopanine, 
s katerimi se pohvalijo šte
vilni evropski muzeji, pa tudi 
naš ljubljanski.

Virsko mesto je bilo u tr 
jeno. Okoli njega je teklo ob
zidje, ki je š« danes vidno 
kot greben, ki z  vseh strani 
varuje zapuščeno naselje. Ob
zidje so letos odkopali na 
dveh mestih. Lani je bila v 
sondi najdena sekirica iz os
mega stoletja pred našim  
štetjem. Homerski časi! Dr. 
Stane Gabrovec z navduše
njem raziskovalca pripovedu
je, da je mesto oziroma na
selbina dosegla v šestem  sto
letju pred našim štet
jem svoj vrh ter štela okoli 
dva do tri tisoč prebivalcev. 
Dokler se ljudstvo ni do kon
ca izživelo, so ga pretresali 
dogodki, ki jih hočejo znan
stveniki sedaj, ko odkrivajo 
tudi naselbino, raziskati.

»Našli smo situle, tukaj in 
drugje, sedaj bi radi našli še 
delavnico situl,« pravi dr. Ga
brovec, ko se napotimo po 
obzidju, ki so ga prerasla d re 
vesa in trava. »Raziskujemo 
na več mestili. Obzidje razi
skuje m dnarodna ekipa. Tu 
je že dlje časa dr. Stefan z 
univerze v Princetonu (ZDA) 
ter dr. Frey iz Marburga 
(Nemčija) z asistentom dr. 
Joachimom. Slednji kop
lje sondo, v kateri smo nale
teli na ilirsko hišo. Tam smo 
razen posodja našli več pred
metov, ki so jih  uporabljali

Iliri v vsakdanjem življenju 
in ki pri nas do sedaj še ni
so bili znani. Seveda gre pri 
tem delu še aa arhitekturo 
hiše in vse mogoče znanstve
ne probleme, ki se porajajo 
ob samem delu.«

Narodni muzej iz Ljublja
ne ima po besedah dr. Ga
brovca v Stični dela še za 
več kot eno generacijo arhe
ologov. Pomembnosti razisko
vanj Virskega mesta se zave
dajo v arheoloških krogih Ev
rope in Amerike. Naša arhe
ologija si je s Stično prido
bila svetovni ugled. In ne sa
mo to. Tudi pomoč.

Prostor, ki so ga Iliri, naj
starejše znano ljudstvo, ki je 
prebivalo na našem področ
ju, kultivirali, so kasneje na
selili Slovenci. In da so Iliri 
ta prostor res kultivirali, do
kazujejo ogromna dela nad 
Stično, ko so vso planoto 
pravzaprav preoblikovali, jo 
naredili plodno, jo pripravi
li, da je služila človeku.

Keka je ločila 
življenje 
od smrti

■  Po besedah kustosa Do
lenjskega muzeja tov. Kneza, 
ki raziskuje ilirske gomile 
na Znančevih njivah v No
vem m estu, je bila ilirska na
selbina nad poslopjem današ-
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INaivci zavzeto ustvarjajo

KIPAR BOGOSAV ŽIVKO VIC, eden izm ed letošnjih  
sodelavcev kostanjeviškega srečanja, se je v petek zve
čer po otvoritvi svoje nadvse zanim ive in za naše  
razmere več kot nevsakdanje razstave, v Lam utovem  
razstavišču pogovarjal tudi z inž. V ilm o Pirkovič, 
predsednico upravnega odbora Form e vive (Foto: Tone 

G ošnik)

Slikarska kolonija naivcev
v Trebnjem je prejšn ji če tr
tek začela delati. Na pobudo 
občinskega sveta zveze kul
turno prosvetnih organizacij
v Trebnjem  so organizirali 
prvo slikarsko kolonijo naiv
nih pri nas: ta  jih  naj bi 
med drugim  tudi združila v 
društvu naivnih slikarjev 
Slovenije, o katerem  je go
vora v Trebnjem te dni. Ko
lonije se letos udeležujejo 
naslednji slikarji: Niko Mla
kar te r Vlado Parženik iz 
Mozirja, Anton Repnik iz 
Mute v Dravski dolini, Polde 
Mihelič iz Litije, Viktor 
Magyar s Čateža (Magyar je 
že šest let v hrvaškem d ru 
štvu slikarjev naivcev), An
ton Plemelj iz Ljubljane, 
Konrad Peternelj ter Jože 
Peternelj iz 2irov te r slikar
ja  Vujčec in Kovačič ml. iz 
sosednje Hrvatske, ustvarjal
ca iz kroga znane hlebinske 
šole.

Živkovi« razstavlja v Kostanjevici
V Lamutovam likovnem sa

lonu v Kostanjevici na Krki 
je bila v petek, 23. avgusta, 
odprta razstava kiparskih del 
udeleženca letošnjega kipar
skega simpozija Bogosava 
Zivkoviča, kiparja, ki ga p ri
števa pisatelj in esejist, li
kovni kritik Oto Bihalji Me- 
rin  med petorico najboljših Ju
goslovanskih kiparjev. Umet
niški večer, ki je bil zdru
žen z nastopom srbskega gu
slarja iz Niša Milovana Bar- 
jaktareviča, je bil posvečen 
udeležencem osmega kipar
skega simpozija, udeležili pa 
so se ga tudi slikarji naivci, 
ki so v slovenski slikarski ko
loniji v Trebnjem.

Razstavo je z daljšim  go
vorom o um etnosti nasploh 
ter o delih Bcgosava Zivkovi-

ča odprl Oto Bihajli Merin, 
ki je tudi avtor Živkovičeve 
monografije. »Govoril bom sr-, 
bohrvaško,« je dejal, »toda 
prav tako bi hotel govoriti 
slovensko, romunsko ali ja 
ponsko: toda še najraje  bi go
voril češko ali slovaško.« P ri
sotnost krize našega sveta, 
eksistenčni strah, ki zapušča 
v nas prazne prostore — to 
so bile besede, s katerim i nas 
je v izbranih besedah Oto 
Bihajli Merin popeljal k ra 
zumevanju primitivne um et
nosti.

Živkovič razstavlja v Lamu
tovem likovnem salonu vrsto 
večjih skulptur, v katere vple
ta podobe svojega sanjskega 
sveta. Manjše lesene kipce, 
teh je razstavljenih cela vr
sta, odlikuje prečiščen, poe
nostavljen izraz, poln znamenj 
ki jih Živkovič jemlje iz sred
njeveške srbske umetnosti. 
Zivkovičeva razstava v Lamu
tovem likovnem salonu je ena 
nsjpctpolnej'ših kiparjevih raz
stav, postavljena v ustvarjal
nem kostanj eviškem okolju 
pa deluje še bolj umetniško 
prepričljivo in lepo.

Posebno doživetje na tem 
umetniškem večeru je bil na 
stop srbskega guslarja, ki nas 
je s prastarim  instrum entom , 
ki je tako povezan z ljudsko 
pesmijo pri srbskem narodu, 
popeljal v za nas kar eksoti
čen svet stare glasbe. Umet
niški večer ob otvoritvi Ziv- 
kovičeve razstave je  bilo izred
no doživetje.

P. BREŠČAK

Slovaški kipar 
llečko znova 

v Kostanjevici
Slovaški kipar Alexander 

llečk o  je  znova v K osta 
njevici na Krki. Kipar se 
je pred dnevi za krajši čas 
vrnil v Bratislavo, sedaj 
pa se je vrnil s soprogo, 
da bi prisostvoval zaključ
ku sim pozija. Iz B ratisla 
ve sta  zakonca llečk o  od
potovala nekaj ur pred do
godki 21. avgusta. V K o
stanjevici so  Ilečka s so
progo prisrčno sprejeli.

P. B.

2e prve dni slikarske ko
lonije je  bilo na moč živah
no. Slikarji, ki so bili v 
Trebnjem prisrčno sprejeti, 
so se ' kaj h itro  spoprijeli z 
delom. Ateljeje imajo v ho
telu Grmada te r v prostorih  
delavske univerze. Ožji od
bor kolonije naivnih v treb- 
njem, ki ga sestavljajo tre 
banjski kulturniki Janez 
Gartnar, Tone 2 ibert in rav
natelj. osemletke tov. Grum, 
je storil vse, da bi bilo biva
nje slikarjev v Trebnjem  
čimbolj pestro. V teh dneh 
jih spoznavajo z bližnjo oko
lico, hkrati pa resno raz
mišljajo o galeriji, ki jo  bo
do uredili v trebanjskem  
gradu, ter o ustanovitvi d ru 
štva naivnih slikarjev Slove
nije, ki bi imela središče v 
Trebnjem, v čigar bližini že 
vrsto let ustvarja slikar Vik
tor Magyar.

Hlebinska šola na Hrva
škem je nastala lahko zato, 
ker se je zanjo tako zelo 
zavzemal K rsto Hegedušič. 
V Sloveniji sta  Kostanjevica 
na K rki in Trebnje posvetila 
slikarjem  -naivcem vso po
zornost.

P. BREŠČAK

Spet papirnato 
varstvo

V soboto, 17. avgusta, si je 
predstavnik Zavoda za spo
meniško varstvo Slovenije v 
spremstvu kočevskih jam ar
jev ogledal Leonorino jamo, 
Jamo treh bratov, Ledeno ja 
mo, škorten, željnske jame, 
Crno jamo in jamo Zvezdi
ca. Menil je, da je vse te 
jame, razen »Zvezdice« po
trebno zaščititi. Spet pa ka
že, da bo ta  zaščita papirna
ta, saj jih  bo varoval le po
sebni republiški predpis, ki 
bo izšel predvidoma novem
bra letos.

Predstavnik zavoda je m e
nil, da so med naštetim i ja 
mami najlepše škorten  p n  
črnem  potoku, Cm a jam a 
pri Koblerjih in Ledena ja 
ma. V prvih dveh so zanimi
vi in bogati kapniki, v Lede
ni pa večni led. J-P.

Znani um etniški kritik in 
publicist Oto Bilialji-Me- 
rin na L am utovem  razsta
višču v K ostanjevici (F o 

to: T. G ošnik)

Prvi prijavljenci za 
črnomaljsko kmetij

sko šolo
10 mladincev iz Gribelj se 

je že prijavilo za dveletno 
zimsko kmetijsko šolo. Prijav- 
ljenoi so bili navdušeni, ker 
so se v Črnomlju naposled 
le odločili za organizacijo to
vrstne šole, ki bo dala tudi 
zasebnim kmetom potrebno 
znanje. Seveda pa menijo, da 
bi z nakupom kmetijskih stro 
jev, ki jih  je v Beli krajini še 
zelo malo, dosegli lepše uspe
he tudi v kmetijstvu.

K. W.

Izšel je slovar tujk
Cankarjeva založba v 

Ljubljani je  poldrugi m e
sec pred napovedanim  ro
kom  izdala obsežen  slovar  
tujk Fr. Verbinca. Slovar, 
ki sm o ga že vrsto  let 
tako zelo pričakovali, sta 
ne 70 dinarjev. P lačilo je  
m ožno tudi v dveh obro
kih.

Likovna razstava 
kočevskih samorastnikov

Ce opazujemo življenje in strukturo  lju 
di v Kočevju, opazimo vedno večjo moč 
industrije in njenega oblikovanja ljudi. 
Ta mlada industrijska rast, kljub vsej 
svoji pozitivnosti, počasi odvaja ljudi od 
m arsikatere kulturne dejavnosti, ki je ne
koč bila ali še zdaj živi drugje.

Hoteli smo spoznati, koliko ljudje v 
tem  okolju še cenijo in ljubijo likovno 
prizadevanje in skrbe za lepoto in duhov
no izpopolnjevanje. S tem ni mišljena 
akadem ska likovha ustvarjalnost, ki seve
da ima svoje mesto, vendar je  dostikrat 
cenjena samo že zaradi visokih šol. Hoteli 
smo spoznati, koliko ljudi je  v Kočevju, 
ki se ukvarjajo z likovno um etnostjo, kaj 
delajo in kako delajo. S presenečenjem 
ugotavljamo, da jih  je precej. Naletimo 
na polna stanovanja najrazličnejših izdel
kov in na zadržane avtorje; kot da bi 
imeli pred ljudmi slabo vest, ker se ukvar
ja jo  s takimi »neumnostmi«, smo pomislili 
pri 'obisku nekaterih.

Med iskanjem tono največkrat naleteli 
na preproste delavce, katerim  pomeni li
kovno ustvarjalne nadom esti za tisto, kar 
jim  jem lje njihov položaj in »stehnizira- 
no« delo, te r take, ki jim  je likovnost 
pravi hobi in končno tiste, ki so ambici
oznejši. Ob pripravah na tako množično 
in tako pestro likovno razstavo kočevskih 
sam orastnikov sm o se pogovarjali z naj
različnejšimi ljudmi, od katerih mnogi z 
odobravanjem sprejem ajo to zamisel, dru
gi pa menijo, da je to kič in podpiranje 
slabega okusa. Namen razstave je pokazati 
množični okus in umetniško zmožnost 
ljudi v Kočevju. Ce prevladuje kič, naj

se ta pokaže kot grenka, a odkrita beseda, 
če pa je kaj drugega, naj se pokaže to, 
kar pač je v kočevskih ljudeh. Ne bi hoteli 
podpirati slabega okusa, a tudi ne lice
merstva. Razstava bo vsekakor zanimiva 
in bo prav gotovo sprožila različna mne
n ja  in pogovore, kar bo vplivalo na ljudi. 
Verjetno se bodo sprožili tudi spodbudni 
vplivi k  likovnemu oziroma kulturnem u 
udejstvovanju nasploh, ki razvija moč 
predstavljanja in misli. K orist umetnosti 
je v tem, da daje svoj delež k izobliko
vanju kulture in zadovoljstva v življenju 
človeka. Danes, ko smo na pragu nadalj
njega razvijanja delavskega sam oupravlja
nja, sta kultura in zadovoljstvo v veliki 
meri potrebna delavcu.

Kljub m ajhni oprijem ljivosti pušča 
um etnost svoje sledi. Veliki kipar in m i
slec Auguste Rodin je rekel: »Med vsemi 
glavami iste generacije je nepretrgana iz
menjava misli. To je podobno izviru, ki 
se cepi v številne rokave, dokler se vsi 
naposled ne razširjo in združijo v eno sa
mo veliko premikajočo se vodno površino, 
ki predstavlja miselnost časa«. Višja in 
visoka kvaliteta se ne ustvari kadar bi 
hoteli. Za to je potreben razvoj in v njem  
tudi slabe stvari, č e  ne bi tako gledali 
na to stvar, ne bi bilo v Kočevju nobene 
likovne razstave in pobude.

Vabimo vse, ki se ukvarjajo ž likov
nostjo in še ne vedo o pripravah na raz
stavo, da se prijavijo tov. Andreju Arku. 
Razstava bo odprta 30. septem bra v p ro 
storih doma za telesno kulturo v Kočev
ju. Razstavljalo bo 25 razstavljavcev.

LOJZE STANIČ

SLIKARSKA KOLONIJA NAIVNIH V TREBNJEM

Z novim i m etodam i dokum entacije arheološkega razi
skovanja je dr. Š ribar dosegel, da že na terenu pri
pravi elaborat o izkopavanjih. N a sliki: arheologov
terenski »biro« (prikolica  IM V) z industrijsko  

televizijo.

nje občinske skupščine v No
vem mestu. Gomile so on
stran  Krke. Reka je  ločila 
življenje od sm rti. Letošnja 
izkopavanja na Znančevih n ji
vah so za našo in sploh zgo
dovino vsega vzhodnoalpskega 
prostora velik korak naprej. 
Najdbe so več kot preseneti
le že v času, ko ni bilo delo 
še na polovici. Dr. Gabrovec 
je v Stični dejal, da lahko 
novomeška izkopavanja pove
do še m arsikaj. Medtem ko 
v Stični izkopuje m ednarod
na ekipa arheologov, pa v 
Novem m estu dela tov. Knez 
pravzaprav sam.

Le redkokdaj se arheologu 
ponudi taka priložnost, kot 
se je novomeškemu, kajti »za
del je v črno«. Bogaastvo no
vomeških izkopanin bo raz
vidno kasneje, ko bodo re 
stavrirane v slovitih delavni
cah v Mainzu, že sedaj pa 
lahko trdim o, da so več kot 
pomembne.

Upajmo samo, da ne bo 
zmanjkalo denarja in da bo 
delo na Znančevih njivah res 
dovršeno, kajti prispevek teh 
izkopavanj k zgodovini naše
ga področja je velik. Ze lep 
čas ni bilo izkopanih toliko 
bronastih vedric, ki bodo z 
govorico ornamentov in figur 
najzgovornejše pripovedova
le o ljudeh, ki so tu  prebi
vali, živeli in se izživeli.

Kako pomembno je bilo 
naše področje nekoč!

Na otoku 
so kovali denar

B  I^tos že drugo leto razi
skuje na Otoku pri Dobravi 
dr. Vinko š r ib a r srednjeve
ško mesto Guttenwerth. Z 
novimi metodami dokumenta
cije (pri tem uporablja indu
strijsko televizijo) skuša p ri
ti s terena z gotovim elabo
ratom  o raziskavah. Pri opre
mi mu je pomagala kranjska 
Iskra ter novomeška IMV. 
Preizkuse novih metod arhe
ološkega dela je prvi pri nas 
in v svetu.

Pri izkopavanju je vsesko
zi prisotna gotika. Arheolog 
pravi, da je bilo mesto ena
kovredno srednjeveškim m e
stom v srednji Evropi; im e
lo je vrsto uradov te r moč
no razvito trgovino. K rka je 
bila plovna in blago je priha
jalo in odhajalo. Letošnji p ro 
gram raziskovanj vsebuje od
kop topilnice železa ter de
lavnice in raziskovanja tokov 
Krke. Arheolog je odkril sta 
ro strugo reke Krke, um et
ne prekope, pristanišča 
(rim sko in srednjeveško) ter 
vrsto zanimivosti, ki dajejo 
nov vpogled na deželo pod 
Gorjanci. Projekt Mihovo (de
setletna raziskovanja Grobelj, 
Mihovega in Otoka) je v za
četni fazi pokazal upraviče
nost mnenj tov. Iva Pirkovi
ča, ki že vrsto let prodorno 
posega v zgodovino sveta pod 
Gorjanci.

Ljudsko izročilo govori o 
mestu, ki je bilo razprostra
njeno pod Gorjanci. Ljudje v 
teh vaseh pravijo, da so v K r
ki potopljeni zvonovi, da je 
tam  tudi zaklad, ki pa ga 
»mandelc« ne pusti dvigniti.

Ključ do srednjeveške
ga Guttenwertha ima dr. šri- 
bar sedaj že v rokah. Pravi 
ključ, ne samo tiste gotske 
hišne ključe, ki jih  je letos 
izkopal v kovaški delavnici! 
Pred nami se bo razgrnilo 
srednjeveško mesto od na
stanka do propada, z vso 
svojo burno zgodovino, ki se
ga v rimske čase pa do p ri
hoda Turkov.

Mavrica 
rimskega 
spomenika

H V Drnovem, nekda
nji rim ski naselbini Nevio- 
dunum. koplje dr. Petru že 
več let, tako da se tukaj po
čuti že kot domačin. Naklo
njenost krške občine ter vseh, 
ki bi radi dali tem u področ
ju  tudi svojstven turistični 
pečat, je omogočila letošnja 
dela.

Te dni odkrivajo ogromno 
rimsko stavbo, središčno h i
šo naselbine, pred katero so 
bili trije spomeniki. Stavba 
je merila v dolžino več kot 
sedemdeset metrov, v širino 
pa sedem. In  nekako slučaj
no so nekoliko nad letošnjim 
deloviščem odkrili novo rim 
sko stavbo z izredno lepim 
mozaikom.

»Ta mozaik je najlepši, kar 
jih  je bilo p ri nas najdenih 
po vojni,« je povedal dr. Pe
tru . »Čeprav vemo, da so po- 
znoantični mozaiki sestavljeni 
iz večjih kamenčkov, prese
neča naš, ki je sestavljen iz 
m ajhnih, kar dokazuje, da 
gre v resnici za izredno kva
litetno delo. Tudi površina 
preseneča, saj ga je ohra
njen res lep kos«.

Edinstvena najdba v Drno
vem kaže na bogato likovno 
sposobnost m ojstra drnovske
ga mozaika. Pisani kamenč
ki zažive v soncu kot m avri
ca. Ornamenti so tako boga
ti, kot jih  le redko najdejo v 
matični deželi, v Italiji.

Letos odkriti vodnjak, mo
zaik te r stavba pri pristani
šču je velik prispevek k po
dobi mesta ob m rtvem  roka
vu reke Save, posebno m o
zaik pa je sled, ki kaže, kako 
je v poznem rimskem času v 
provincah še živela umetnost, 
naslonjena na zgodnja, kvali
tetna dela.

K letošnjim  najdbam  na 
Dolenjskem se uvršča moza
ik »drnovskega mojstra« k ti
stim, o katerih ne bo vedela 
samo Dolenjska in Slovenija, 
ampak vsa kulturna Evropa.

Tekst; PETER BREŠČAK 
FOTO: MIRKO VESEL in 
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21.. AVGUSTA SKOZI OKUPIRANO ČSSR DOMOV

ele zvečer sem si oddahnil!“
Tone Kordiš, sekretar podjetja KREMEN iz Novega mesta, je 
17. avgusta začel svoj dopust v ČSSR, 21. avgusta pa ga je 
prekinil zaradi vojaške okupacije —  Njegova pripoved o doživ
ljajih na več kot 500 km dolgi poti skozi ČSSR na dan okupacije

PREGLED DELA PLANINSKEGA DRUŠTVA NOVO MESTO

Gospodična, mehovska gospa in „ženska voda“
planinci je premalo mladih —  Trdinovo pot obiskuje vedno več ljubi

teljev gora —  Novomeški planinci bodo priredili lov na polhe na Gorjancih

— 21. avgusta ob 6. uri zju
tra j me je zbudila češka dru
žina, pri kateri sem preživ
ljal do-pust v Teplicah, v naj
bolj severnem predelu ČSSR, 
približno 15 km od vzhod
nonemške meje. Rekli so mi:

»Rusi so zasedli CSSR!«
Moja prva mfsel je bil ben

cin za avto. Od spanja sem 
bil še preveč omotičen, da 
bi lahko pomislil na kaj d ru 
gega. Odhitel sem na bencin
sko črpalko. V mestu so že 
bili ruski tanki. Na črpalki 
je bila vrsta kakšnih 300 
osebnih avtomobilov, ki so ča
kali na bencin ..

Kot Jugoslovanu so mi da
li takoj prednost in v nekaj 
m inutah sem že zapuščaj čr
palko s polnim zbiralnikom 
in še z 20 litri bencina v po
sebnih posodah. Nato sem po 
telefonu takoj poklical našo 
am basado v Pragi. Zvezo sem 
dobil še kar hitro. Svetovali

so mi naj počakam kak dan 
ali dva, da se razmere uredi
jo. Nekaj trenutkov sem raz
mišljal, nato pa sem se od
ločil takoj odpotovati. Poslo
vil sem se od gostiteljev, ki 
so jokali in vpraševali: »Za
kaj ne moremo z vami v Ju 
goslavijo?«

Sklenil sem se vračati po 
stranskih cestah in se izogni
ti vseh velikih mest. 21. av
gusta ob 10. uri sem se od 
peljal iz Teplic. Pred menoj 
je bilo 8 ur vožnje po ČSSR 
in več kot 500 km dolga pot 
po njenem ozemlju. Kaj me 
čaka, nisem vedel, že nekaj 
kilometrov od Teplic sem 
dohitel prvo tankovsko kolo
no in jo kmalu srečno pre
hitel.

Potoval sem skozi Rilino, 
Podborany, Lubenec, Manetin, 
Touškou, Stod, Marklin, Kla- 
tovy, strakonice. vodnany, č e 
ške Budejovice, Trebou, pri 
Steinbachu pa sem prekora- 
čil avstrijsko mejo.

Novomeščan v kolo
ni ruskih tankov . . .

Na poti proti avstrijski me
ji sem dohitel in prehitel ve
liko vojaških kolon, sil var
šavskega pakta, ki so zase
dale ozemlje ČSSR. Nihče me 
ni ustavljal ali karkoli pov
praševal. Na vseh križiščih, 
skozi katera so vozile vojaške 
kolone, so že stali vojaški 
prometniki. Lahko si mislite, 
da mi ni bilo najbolj p rije t
no pri srcu, kadar sem prehi
teval tankovske kolone ali pa 
celo vozil v koloni med tan
ki! Kljub vsemu se je zame 
vse' srečno končalo.

Kako so sprejeli okupacijo 
Cehi in Slovaki? Prva stvar, 
ki sem jo opazil takoj zjutraj, 
ie bila strahotna osuplost

TO N E K O R D IŠ

Spodnji žig v Kordiševem  
potnem listu bo našem pot
niku še dolgo ostal v spo
minu.

ljudi. V m anjših skupinah so 
stali ob cestah in ulicah, opa
zovali vojaške kolone, ki so 
hitele mimo in jokali. Pred
vsem sem opazil, da so ime
li v prav vsaki skupini lju
di vsaj po en tranzistorski 
sprejem nik in da so neneh
no in sproti poslušali poro
čila svojih radijskih postaj.

Vse je za predsedni
ka Svobodo, za svo

bodo in Dubčka!
Ljudi ob cestah in ulicah 

sem lahko opazoval v vseh 
naseljih, skozi katera sem po
toval. Toda podoba se je iz 
ure v uro spreminjala. Med 
ljudmi je bilo opaziti vedno 
več reda in organiziranosti. 
2e po nekaj urah sem opa
zil p n e  akcije. Mladinci so 
pisali po zidovih, po obcest
nih kamnih, po mostovih, 
nadvozih in ograjah gesla, v 
katerih so se izrekali za pred
sednika Svobodo, za svobo
do in za Dubčka. Že ob 13. 
uri sem videl, kako so de

KAJ SO PRED 50 L E T I P ISALE

Hudobija in ovadbe zaradi 

lanske vinske letine!
H  IZ TRSKE GORE pri Novem mestu.

r -  (.Vinska letina, poprava potov, priprav
ljanje za trgatev in drugo.) N ajboljša lan
ska vinska letina je  zbudila pri naših za- 
vistnikdh mnogo hudobij, zlasti ovadb za
radi navijanj cen. Nič ni pomagalo; cene 
so se dvigale in se dvigajo. Tem in mno
gim ljudem ni šlo v glavo, še manj do 
srca, da bi privoščili nam vinogradnikom 
nekoliko večjega zaslužka: niso si dali do
povedati, da je  pri nas vinski pridelek — 
loterija in da izmed treh letin ena, ali 
dve, žal slabo izpadeta. Tem ljudem in 
vsem onim, ki vinogradnike zavidajo, sve
tujemo, naj si pridejo letos ogledat vino
grade v Trško goro in videli bodo na last
ne oči, koliko škodo napravi slabo, dežev
no vreme, uime: toča in razne rastlinske 
bolezni, peronospora in oidaj (plesnoba). 
Naj računajo, koliko stanejo celoletno de
lavci, zlasti koliko vinskega pridelka po
pijejo, kako težko jih  je dobiti in koliko 
trpe vinske trte  vsled pomanjkljivega ob
delovanja, ker ni delavskih močij, te r naj 
se ozirajo na narodno-gospodarsko pre
moženje, ki je  naloženo v tej gospodarski 
panogi, in prišli bodo do zaključka, da je 
vinska kapljica najtrji zaslužek našega 
kmetijskega stanu.

■  DOGODKI PRETEKLEGA TEDNA.
— Dne 16. t. m. se je  ustanovil v Ljubljani 
Narodni svet. Isti dan so prišli v Ljublja
no češki, poljski in jugoslovanski gostje. 
Mesto in dežela sta slovanske goste naj- 
prisrčneje slavila. 17. avgusta opoldne so 
se slovanski gostje poklonili knezoškofu 
dr. A. B. Jegliču. Popoldne je  zboroval Ju 
goslovanski klub in sklenil zahtevati, da 
se nemudoma skliče parlam ent in delega
cije; protestiral je znova proti zatiranju 
svobode v javaem življenju. V vseh vpra

šanjih se je  pokazala popolno edinost med 
poslanci. Nato se je vršila skupna konfe
renca jugoslovanskih, čeških in poljskih 
poslancev in se ustvaril temelj za vzajem
no delo v kulturnih, političnih, socialnih in 
gospodarskih vprašanjih. t

■  DRAG1NJSKE DOKLADE ZA INDU
STRIJSKE URADNIKE. — Pritožna komi
sija na Dunaju je  naznanila Zvezi indu
strijskih uradnikov, da sm atra kot p ri
merne naslednje draginjske doklade: za 
uradnike z mesečno plačo do 200 K 110% 
temeljne plače, do 300 K 90° o, do 450 K 
80% , do «00 K 70%, do 750 K 65%. Ože
njenim  vrhu tega za njihove žene po 20 
oziroma 15 in 10 % doklade in za vsakega 
otroka po 25 %. Tvrdke so pod prisilno 
izvršitvijo dolžne, te  doklade izplačevati.

■  SVARILO! — Vinko Bon in dr., last
nik električne naprave v Luknji pri Novem 
mestu, opozarja p. n. občinstvo, da je brez 
njegovega dovoljenja strogo prepovedano, 
električni tok odvajati v kakonšnekoli p ri
vatne svrhe in da vsakdo, ki bi brez n je 
govega dovoljenja in njegove vednosti tok 
odvzel, zagreši tatvino te r da bo vsakega, 
ki je  in ki bo brez njegovega dovoljenja 
električni tok odvzel za svojo vporabo, 
ovadil sodišču. Po mnenju zvedencev-in- 
ženirjev so naprave v privatnih poslopjih 
lahko tudi, če niso po strokovnjaku nare
jene, ognju nevarne.

Vsakdo, ki bi hotel imeti električni tok, 
se mora pri lastniku prijaviti in se bo po
tem šele po možnosti in po zvedeniškem 
mnenju električni tok oddal.

Zato se p. n. občinstvo še posebno stva
ri, da se ne da-zapeljati od nikogar, da dd 
napraviti\v  svojih poslopjih električne na
prave, ki bi ne odgovarjale strokovnjaške
mu izpeljan ju, ker preden se bo tok oddal, 
se bo vsaka sleherna naprava po strokov
njaku pregledala.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC, 
2». avgusta 1918)

lili prve letake s proglason: 
ustavne oblasti, ki je poziva
la prebivalstvo, naj podpre 
svoje legalno vodstvo.

Kolikor bolj sem potovai 
proti jugu, toliko več je bi
lo opaziti tudi gesel: Svobo
da— svoboda Dubček — Ru
si, pojdite domov! — Rusi, 
zakaj vi? in podobnih. Z ges
li so bili prelepljeni kažipo
ti, ljudje so se zbirali v sku
pinah okoli vojaških prom et
nikov in se z njimi živo po
menkovali. V Čeških Budejo- 
vicah je bilo vse na ulicah: 
avtomobili so trosili letake, 
ljudje pa so sproti razgrab- 
ljali izredne izdaje listov.

Lahko si mislite, kako sem 
si oddahnil, ko sem skoraj 
brez vseh formalnosti ob 18. 
uri zvečer prestopil češko- 
avstrijsko mejo pri Steinbac
hu, še bolj pa sem si oddah
nil ob 3. uri zjutraj v Šen
tilju, na tleh naše svobodne 
domovine.

M. J.

Človeške ribice 
v Mestnem logu 

izumirajo
Po mnenju kočevskih ja 

marjev bodo človeške ribice 
v jami v Mestnem logu pri 
Kočevju v nekaj letih popol
noma izumrle, ker vdira v 
to jamo gnojnica s kmetij
skega obrata Cvišlerji. Jam ar
ji obiščejo to jamo po dva 
do trik ra t na leto. Od zad
njem letošnjem ogledu so 
spet ugotovili, da teče skozi 
jamo skoraj povsem čista 
gnojnica! Na sipini so našli 
10 popolnoma omamljenih člo
veških ribic. Ker niso imeli 
s seboj posod, so jih dali 
kar v čelade in jih potem v 
Kočevju oživili s čisto vodo. 
Nato so človeške ribice od
nesli v Vodeno jamo pri Kli
nji vasi, kjer tudi žive člo
veške ribice/

Kočevske človeške ribice so 
med največjimi na svetu, če 
niso celo največje, zato bi bi
la velika škoda, če bi popol
noma izumrle.

V SOBOTO, 31. AVGUSTA, bo ob 20. uri v novi re
stavraciji hotela grad Otočec tekm ovanje v športnih  
plesih m ed TSK Spanheim iz Celovca in m ed študent
sk im  plesnim  klubom iz Ljubljane. V nedeljo, 1. sep
tembra, pa bo revija standardnih plesov v šm arješk ih  
Toplicah; začela se bo pravtako ob 20. uri. Na sliki 
sta državna prvaka Drago šu lek  in Verena Trofenik

Obračun Ciganov
Jakob Hudorovac iz Grosup- 

lja je 21. avgusta dopoldne 
zabodel z nožem v desno ra
mo Avgusta M ajerja iz 
Željn. Več Ciganov je tistega 
dne popivalo v kočevski go
stilni »Kmet«. Med pijačo so 
pogreli stare prepire in se 
potem stepli najprej pred go
stilno, nato pa še pred posta
jo milice. Vročekrvne Ci
gane so miličniki hitro polo
vili, jih  priprli, nato pa jih 
prijavili sodniku za prekrške.

Z avtom v prepad
Benedikt Konte iz Kočevja 

se je 24. 8. ob 20.30 z oseb
nim avtomobilom zvrnil v 10 
m globok prepad, ko je peljal 
s Travne gore proti domu.
Na avtu je za okoli 6000 din 
škode, poškodovan pa ni bil 
nihče. Voznik je nesrečo pri
javil naslednji dan.

Po zgledu gospodarskih 
delomih organizacij je  tudi 
novomeško planinsko d ru 
štvo napravilo pregled svo
jega dela od novega leta do 
15. ivgusta letos. Tokrat so 
se cdboriaki sestali na Gor
jancih pri Gospodični, kjer 
je dobro oskrbovan dom 
Vinka Paderšiča, za katere
ga skrbita oskrbnik Mlakar 
in njegova žena. Njuna go- 
stoljobnost in ljubeznivost je 
znana in mnogi gostje se 
prav zato radi vračajo v kra
ljestvo Trdinovih bajk in 
pravljic.

In ne samo to! Tudi na 
Gorjancih je  zdravilna voda, 
saj je znano, da je pri Go
spodični močan izvirek, iz 
katerega je menda pred več 
sto leti pila okrepčujočo vo
do mehovska gospa in tudi 
druge, ki so potem lahko 
rodile. Zato smemo to vodo 
imenovati, po vzoru one iz 
Kladnja, »ŽENSKA VODA«. 
No, ta voda je zaenkrat še 
brezplačna in zato naj pohi
tijo tiste, ki jo potrebujejo! 
O učinku naj poročajo kar 
oskrbniku ali njegovi ženi.

Letos se je ustavilo v tej po-

DOLENJSKE NOVICE Zlata plaketa za Šuštarja
Novomeška letalca Zdenko 

Hlavaty in Adolf Šuštar sta 
se udeležila tradicionalnega 
letalskega relyja »Alpe-Adria« 
v Udinah (Italija). V zelo moč 
ni mednarodni konkurenci te
kmovalcev iz Avstrije, Itali
je in Jugoslavije je letalec 
Šuštar dosegel odlično peto 
mesto med letalci iz tujine pa 
celo prvo mesto; zato je p re
jel od prirediteljev zlato pla
keto. Z Zdenkom Hlavatyjem

ki je bil diskvalificiran, s*a 
prejela še lep pokal za naj
številnejšo udeležbo iz inozem
stva. Adolf Šuštar je pove
dal, »da gre precejšen delež 
za uspeh tudi na račun navi
gatorja Rudija Rozmana, ki 
je bil odličen«. Posebno za
nimanje je vzbudil Hiavaty- 
jev dvokrilec PO-2, ki so ga 
objavili fcudi italijanski čas
niki.

L etalec Adolf š u š t a r  je  p re d  p o le to m  v I ta li jo  
v d ru žb i s S tan k o  Selakovo, zas to p n ico  delovnega 
k o lek tiv a  DANE z M irne, o d g o v a rja l n a  v p ra ša n ja  
našega  sodelavca. T o v arn a  DANA je  tu d i to k r a t  p o d 
p rla  p riz ad ev an ja  neke šp o r tn e  o rg an izac ije , v tem  
p r im e ru  le ta lce .

stojanki na Trdinovi poti 140 
planincev, ki so se tudi vpi
sali v knjigo tistih, ki hodijo 
po tej poti. Seveda je bilo 
vseh gostov na Gorjancih 
precej več kot prejšnja leta, 
čeprav je letos vreme več
krat ponagajalo. Na Trdino
vi poti je bilo doslej največ 
potnikov iz Novega mesta 
(60), zatem 18 Zagrebčanov, 
12 Ljubljančanov, 50 planin
cev pa je  bilo iz raznih kra
jev Slovenije in Hrvatske. 
Dolenjska krožna planinska 
pot je že precej znana in je 
pritegnila dosti ljubiteljev 
hribov in gora. Zato upamo, 
da jih bo še več, posebno iz 
vrst mladine.

To jesen tisoč 
štipendij za mlade 

talente
Komisija za m aterialna 

vprašanja dijakov in študen
tov pri republiški izobraže
valni skupnosti je za prihod
nje šolsko leto razpisala ‘160 
štipendij, v jeseni pa jih bo 
razpisala še 120; izkoristili jih 
bodo lahko učenci dokonča
nih osnovnih šol. Pogoj za te 
štipendije je  prav dober us
peh, otroci iz družin s slab
šimi gmotnimi razm eram i pa 
imajo seveda prednost. Tako 
bo več kot 1000 najbolj na
darjenih študentov in dijakov 
v Sloveniji to jesen dobivalo 
pomoč iz republiških skladov, 
kar je prav gotovo zelo raz
veseljivo ' in — spodbudno za 
bodoče.

64 d kg težak krom pir je izkopal v soboto, 24. avgusta  
74-leliii km etovalec Tomaž Avguštin na svoji njivi na 
Drganjih selih. Krompir sorte »tolminec« je  kljub le
tošnji suši, ki je bila v maju in juniju, lepo obrodil, 
saj im a skoraj polovica gomoljev na Avguštinovi nji
vi približno po pol kilograma- Čeprav ima Avguštin  
za seboj dolga leta kmetovanja, se ne spomni, da bi 
imel katero leto tako debel krompir, čeprav vsako  
leto enako dobro pognoji. Lepega pridelka se veseli 
tudi Avguštinova žena Urška. Na sliki: kako debel 
krompir je pridelal Avguštin z Drganjih sel, kaže 
tudi primerjava s škatlico vžigalic (Foto: Mirko V esel)

Kje, kdaj in kdo?
V d r u g i  r e p u b l i š k i  o d b o j 

k a r s k i  l ig i  b o  v Novem mestu 
g o s to v a l a  e k ip a  Šenčurja. Bo
vec b o  g o s to v a l  v Kočevju, 
I r e h a n j c i  p a  b o d o  im e l i  v g o 
s te h  e k ip o  iz Krope. V r e p u b 
l iš k i  r o k o m e t n i  l ig i  b o  I t i l in ic a  
g o s to v a la  p r i  p t u j s k i  Dravi, 
Brežice p a  v Ormožu. V  l j u b 
l j a n s k i  c o n s k i  r o k o m e tn i  lig i 
b o d o  v Krškem g o s to v a l i  
Kranjčani, Novoraeščani v Kri
žali, Itadovljica p a  b o  im e lu  v 
g o s te h  Krmelj. Grosupeljčani 
p a  g r e d o  v Hrastnik.

Novomeško planinsko dru 
štvo ima 250 članov in še 
vedno se vpisujejo novi lju
bitelji planin, ki dosti plani
narijo in obiskujejo naše ter 
tuje gore. Nedavno tega se 
je eden izmed njih povzpel 
do ledenika DIABLEUETS 
(3000 m) v Švici in tako je 
tudi slovenska noga stopila 
na ta del Alp. V društvu ’e 
včlanjenih samo 58 mladin
cev, zato vabimo še druge, 
da postanejo člani planinske
ga društva. Prijavijo se lah
ko v knjigam i MK pri Ba- 
bikc Kos, kjer lahko plačajo 
tudi članarino, ki znaša za

nje z vpisnino vred 5 dinar
jev.

Tudi letos je društvo pri
redilo izlete, ki se jih je 
udeležilo 94 članov. Najsta
rejši udeleženec je bil star 
78 let, najm lajši pa 4 leta. 
Obiskali so Kum, Logarsko 
dolino, Snežndk, Risnjak in 
Mangart. Izletov so se udele
ževali večina starejši člani, 
mladih je bilo bolj malo. 
Letos bo priredilo društvo še 
dva izleta.

Dosedanje delo novomeške
ga planinskega društva je 
treba pohvaliti, hkrati pa 
upamo, da bo društvo pri
hodnje leto lahko sporočijo, 
da je večina njegovih članov 
iz vrst mladine, kajti le ta 
ko bo lahko doseglo vedno 
večje uspehe. -bil

»LETOS. PA JE ČEBELJE LETO« pravijo stari ljudje. 
V Grčvrhu pri Mirni peči se je  čebelja družina nase
lila in zgradila satje kar v oknu med polknicanii in 
notranjim  steklom , č eb e le  pridno nabirajo med, ta
ko da je satje že prece.i z a d a m o  z njim. (Foto: Polde  

Pungrčar)

Kišc in piše Dozo Debeljak

Miši na zatožni klop;
»15. ja n u a r ja  ob 7. u r i  z ju tra j  je  pes RumenKO p re 

k rš il o b s to ječ i zakon  in  u k ra d e l po l fu n ta  m esa, k i je  b il 
tožn ikova  la st, in  je  im enovano  m eso  požrl.«

P sa  so  pok lica li n a  sod išče. N i p riše l. P o tem  so  ga 
a re t ir a li  in  zaslišali. Pes n i m a ra l govoriti. P re te p li so  ga 
in  je  ža lo stno  zacvilil. »O btoženi p o p o ln o m a p riz n a  svo jo  
krivdo,« je  p riš lo  v zap isn ik . P o ro ta  se je  u m a k n ila  n a  p o 
svet in čez n ek a j časa  sp o ro č ila  svoj sk lep : p es  R um en ko  
je  o b so jen  n a  sm rt. D rugi d an  so  ga obesili.

V s to le tjih  so  b ili ta k i sodn i p ro ce s i p rav  p o g o sti v 
deželah  zahodne E v ro p e . Z las ti veliko jih  je  bilo  (o h ra 
n je n i so d o k u m e n ti v so d n ijsk ih  a rh iv ih ) v A ngliji, N em 
čiji, v I ta li ji , H o lan d iji in  n a  šv ed sk em .

Seveda je  b ilo  o b to žen im  živalim  zelo težko , d a  bi se 
op rav ič ile  ali zagovarja le . V endar so j im  u streg li: živali 
so  im ele p rav ico  n a  o b ram b o  — človeka, ad v o k a ta .

A dvokat je  vzel svo je  zag o v a rjan je  povsem  resno : n a 
s to p il je  v im enu  svo jega  k lien ta , p isa l iz jave, p ro š n je  in  
p rito žb e . S k ra tk a , n a red il je  vse, č esa r n e razu m n a  žival 
n i m og la  n a re d iti  sam a.

B arth e lem y  C hassaner, znan i fran co sk  p rav n ik , ro je n  
148U, je  n a red il b le stečo  k a rie ro , k e r je  z iz red n im  uspe 
h o m  zagovarja l — m iši.

V e to n sk i šk o f iji so  se m iši zelo razp lod ile . U ničevale 
so  ž itn a  p o lja , v d ira le  v kašče, g o sp o d arile  v k le teh  in  
p re d rz n o  sk ak a le  lju d em  p re d  nos. O škodovan i d ržav ljan i 
so  m iši tož ili sod išču . M iši so  pok lica li n a  razp rav o , ven 
d a r  n a  p rv i poziv n iso  p riš le , k a r  je  b il re sen  p re k rše k . 
T ožilec je  ukazal, d a  se o b rav n av a  b rez  o d la šan ja  n ad a 
lju je .

A dvokat B arth e lem y  je  b il določen, da  m iši zago varja . 
In  resno  se je  zavzel za  s tv a r.

»M ojim  v a ro v an k am  n e  m o rem o  zam eriti, če n iso  p r iš li  
na p rv i poziv sodišča,« je  reke l advoka t. »Niso b ile  obve-

Takole so si čarovnico predstavljali naši predniki.

ščene, k ak o r b i m o ra le  b iti, k e r so ta  čas  tiča le  v sv o jih  
lu k n jah . M ojih  k lien tov  je  n e š te to  in  s ta n u je jo  v m nog ih  
vaseh , za to  je  p o treb n o , d a  se jim  poziv  vnovič izroči!«

Sod išče  je  m enilo , da so  ti ugovori p a m e tn i in  je  o d 
loč ilo  še  e n k ra t p o k lica ti m iši k  ob ravnav i.

T eda j so p o  vseh  c e rk v ah  e to n sk e  šk o fije  d u h o v n ik i s 
p rižn ic  k lica li m iši, n a j g redo  n a  sod išče. D om nevali so , 
d a  bodo  ta  poziv go tovo  s liša le  ce rkvene  m iš i in  poveda le  
o te m  sv o jim  so se s tra m  in  so b ra to m . T o d a  tu d i ta  d ru g i 
sk lic  je  sp lava l po  vodi. N iti en a  sam a  m iš se n i og laeila  
n a  s o d iš č u . . .

T edaj je  a d v o k a t B a rth e lem y  sp ro ž il p re d  so d iščem  og
n je v it govor. D eja l je , d a  m a jh n im  m iš im  n i lah k o  p re i t i  
velike razd a lje , p re le s ti v isoke h rib e , p re p la v a ti g loboke 
reke , trp e ti  n a  p o ti la k o to  in  p o m a n jk an je , se  n a m a k a ti 
v dežju . R azb u rjen o  je  govoril o g ro zn ih  n ev a rn o s ti, k i 
p rež ijo  n a  n jegove k lien te  n a  s leh e rn em  k riž p o tju . K a jti, 
je  ad v o k a t povzdign il g las, m ačke  so  zvedele o te j so d n i 
ob ravnav i, po stav ile  p ovsod  zasede  in  n it i ene m iši n e  
p u s tijo  žive n ap re j!

B a rth e lem y  d u  C h assan e r je  u m rl le ta  1541. M ed k n ji
gam i, k i j ih  je  n ap isa l, je  n a jb o lj zan im iv  učb en ik  za p ra v 
n ike , k i v seb u je  vsa p ro c e su a ln a  p ra v ila  o so d n ijsk em  
p o s to p k u  p ro t i živalim .



Janez B ogataj ten išk i igralec Kam nika je  brez večjih  
naporov zmagal na prvem odprtem  teniškem  prven
stvu Novega m esta. N ekoliko več težav mu je pov
zročil sam o klubski tovariš m ladinec Kesnik (Foto: 

S. D okl)

OD TU IN TAM
KRŠKO — M lajši p ionir Igor 

Turk plavalec Celulozarja. bo ed i
ni zastopnik na državnem  p ion ir
skom prvenstvu, ki teče v Splitu.

(V. H .)
* BREZICE — Na stadionu R u
d a rja  v Velenju je b ila odigrana 
četrtfinalna nogom etna tekm a za 
pokal SFRJ. Novinec SNL Celulo. 
zar je  poraaii domačo ekipo s 3:2 
in se uvrstil v nadaljn je  tekm o
vanje. (V . P.)

LAŠKO — K oSarkarji Novega 
m esta so v p rijate ljskem  srečanju 
porazili košarkarje  Laškega z re 
zultatom  101:51. (N . N .)

NOV« MESTO — Na odprtem  
teniškem  tu rn irju  za prvenstvo
Novega m esta je razen dom ačih 
igralcev nastopila skupina igralcev 
ir. K am nika. V konkurenci posa 
meznikov je  Tinagal K am ničan 
Janez Bogataj, ki je v odločilnem 
srečanju prem agal klubskega to 
variša Prešerna z 2:0. V parih  je 
prav tako zmagal kam niški par
Bogataj.Mesner. ki je v finalu 
porazil novomeški p a r Ulil-Splihal 
z 2:0 brez, borbe. Od dom ačih
igraloe je med posam ezniki naj- 
delj prišel Jurc Ficek. N ajboljšo 
igro je  pokazal .lože Splihal, ki je 
tesno izgubil * Mesnerjem. 
V parih sta p rije tn o  presenetila  
Mil bi Splihal, ki s ta  porasri'a 
m lado dvojico Potočnik-Resnik in 
v finalu »iradi upravičene odsot
nosti srečar.ia žal izgubila brez 
borbe. T urnir je v celoti zelo do  
bro uspel. Zm aeovalci so oreieli 
pokala oziroma darila . (N . N.)

ODBOJKA

Kamna gorica : Novo 
mesto 1:3

O dbojkarji Novega m esta  so v 
nedeljo 25. avgusta igrali na  vročih 
tleh v Kam ni gorici in  zmagali z 
bo.jkar.ji, kiso nastopili v postavi 
Medic, (ioleš, Šonc, Som rak, 
Potrč, Koprivnik in Sim ič, so p re 
m agali borbene dom ače odbojkarje 
p iecej prepričljivo. V kolikor bo 
do Novomeščani nastopali v n a j
m očnejši postavi, lahko prič»ku- 
je jo  uspehe tudi na prihodnjih  
tekm ah. J. CJ.

Kočevje : Bohinjska 
Bistrica 3:1

O dbojkarji Kočevja so gostovali 
v Bohinjski B istrici in porazili 
domače odbojkarje  s 3:1 R-

Bovec : Trebnje 1:3
Jesenski del tekm ovanja v drugi 

slovenski odbojkarski ligi se jo 
začel že v nedeljo. V prvem kolu 
je moštvo TVD Parti/up Trebnje 
gostovalo v Bovcu in prem agalo 
tam kajšnjo  ekipo z rezultatom  3:1. 
(15:7, 14:16, 15:8. 15:9). To je bil 
lep uspeh ^Trebnjega, saj Bovec 
na domačem igrišču ob podpori 
mnogih gleda'cev redkokdaj izgu 
bi tekmo Za Trebnje so nastopili: 
Pavlin Slak. Šlor Mrvar. Mohor
čič. šinue, Babnik in I-egan. 
O stro toda pravično je sodil De
bevc iz Postojne. M. I..

Brežice : Rudar (Trbov
lje) 12:7

Odlična R udarjeva obram ba je  v 
prvem  polčasu povsem onemogo
čila dom ačine, ki so se šele v d ru 
gem delu tekm e razživeli. Breži- 
čani bi lahko zmagali še z večjo 
razliko, saj so zastreljali m ed d ru 
gim tudi dve sedem m etrovki. Med 
igralci m oram o posebej pohvaliti 
novinca Antolovifti in Rovana, 
svoj dan pa sta  im ela tudi oba 
v ra ta rja . Postava Brežic: Berglez, 
M ars, Rovan 5. Antolovič 1, Ko- 
lcšnik. Avsec, š langel 1. Bosina 3, 
Lipej. Svažič in Pavlič 2.

V. PODGORŠEK

Krmelj : Križe 18:12
V otvoritveni tekm i jesenskega 

dela LCL so dom ači ob burnem  
navijanju  gledalcev osvojili prvi 
točki, čeprav  so gostje vodili ob 
koncu polčasa s trem i goli razlike, 
je  zmaga p ripad la  dom ačinom , ki 
so v odločilnih trenu tk ih  imeli 
več moči. Za Krm elj so nastopili: 
Zaman G. Koprivc 5, Damjan 3. 
Kolov at 2, Papež in Filcj 1.

B. DEBELAK

Ribnica : Branik 14:16
V zanimivi in  zelo nervozni igri 

sta  točki odšli v M aribor. V pr
vem delu so dom ačini sicer vodili, 
toda niso zdržali do konca. R ibni
čani so bili zelo blizu zmage, 
vendar so jo  prepustili Maribor
čanom . Za Ribnico so igrali: 
Kersnič I., Kersnič III., Ponikvar 
4. Joras 3, Češarek 1. Matelič I, 
Radič 2 in Krrsnič II. 3.

V. R.

DRŽAVNO MLADINSKO PRVENSTVO V PLAVANJU

Čargo in Jenkoletova najboljša
Žiberna, Turk in Jenkoletova novi rekorderji —r Celulozar zasedel 5. mesto 

v SFRJ —  Mladi plavalci postavili kar 34 novih rekordov

BREŽICE — Člani brežiške ro 
kom etne sekcije so na zadnji seji 
sprejeli odstop dosedanjega p red 
sednika kluba Poldeta Avsca in 
za novega vodjo izvolili Poldeta 
Rovana. Na isti seji so zaradi ne
discipline izključili t-iviča in Blat
nika te r sklenili, da bodo v novi 
sezoni resneje poprijeli za delo. 
Obe ekipi bo še nadalje vadil 
Darko Šetinc. (V. P.)

Državno m ladinsko prvenstvo je  
prineslo naslednje izide: v ekipni 
konkurenci je  Celulozar zasedel 
5. m esto, p red  n jim  so Prim orje 
z Reke, T.-iglav iz K ran ja  te r za
grebška k luba M ladost in  Medve- 
ščak. Za n jim i se je zvrstila dolga 
vrsta znanih plavalnih kolektivov 
iz vse Jugoslavije.
V posam eznih disciplinah so n a 
ši zastopniki dosegli naslednje do- 

. sežke:
m oški: 100 m prosto  — 1. Čar

go 1:00,6, 4. Potočnik 1:01,6, 10. 
Gelb 1:05 4, 22. Zigante 1:09,8, 25. 
Turk 1:13,7: 100 m hrb tno  — 16. 
Proscnik 1:23,0: 100 m delfin — R. 
Čargo 1:17,2, 16. Turk 1:23.2; 100 
m etrov prsno — 4. Z ibem a 1:20.7 
(rekord  SRS za m lajše mladince'); 
200 m  prosto  - *  1. Čargo 2:13.0. 7. 
Potočnik 2:21,8, 15. Gelb 2:27,8; 
17. Zigante 2:33,6; 400 m  prosto  —
1. Čargo 4:16.4, 6. Potočifh  5:06,9, 
17. Gelb 5:32,4, 21. Zigante 5:44.2; 
200 m  hrb tno  — 7. Čargo 2:17,0, 
16. Prosenik 3:03,1: 200 m delfin — 
11. Tu k 3:05 7; 200 m  m ešano —
2. Čargo 2:36.0. 5. Žiberna 2:44,4. 
8. Potočnik 3:07.2. 24. Turk 3:05.5 
(rekord  SRS za m l. p ion irje); 200

m etrov p rsno — 4. Žiberna 2:57,9; 
400 m  m ešano — 2. Čargo 5:36, 0, 
8. Zibe na 6:18,0; 1500 m  prosto  
— 1. Čargo 19:36,8, 7. Potočnik 
20:52,6.

ženske: ICO m  prosto  — 19. No
vak 1:22,8; 100 m  hrb tno  — 26. 
Novak 1:41,6, 27. Poljanec 1:42.8; 
100 m  delfin — 2. Jenkole 1:19.5 
(rekord  SFRJ za s tarejše  p ion irje) 
200 m  prsno — 21. Barbič 1:43,4;
200 m prosto  — 15. Novak 3:00,4;
400 m prosto  — 20. Novak 6:37,1;
200 m  hrb tno  — 24. Novak 3:51 8,
25. Poljanec 3:53,8; 200 m  delfin — 
2. Jenkole 3:06,0 (rekord  SRS za 
starejše  pionirke m ladinke in č la 
nice); 200 m m ešano — 27. Novak 
3:24,0, 30. Jenkole 3:38,4; 200 m

NOVO MESTO — V nogom et
nem srečanju so nogom etaši No
vega m esta izgubili na ovojem 
igrišu z NK Vatrogasac iz Karlov, 
ca z rezultatom  3:2. Tekm a je  so
dila v priprave za bližnje tok. 
m ovanje. (N . N.)

prsno — 22. Barbič 3:57.2; 400 m  
m ešano — 14. Jenkole 7:00,6.

Na prvenstvu v K rškem  je  bilo  
postavljenih k a r 34 novih rekor
dov, kar pom eni, d a  so b ili vsi 
plavalci dobro  pripravljen i za na 
porno tekm ovanje.

L. HARTMAN

REPUBLIŠKO ATLETSKO PRVENSTVO ZA MLADINCE

Velik uspeh atletov iz Novega mesta
Kostja Virant, Branko Suhy in Meta Zagorc osvojili druga mesta v repu

bliki —  Odlična uvrstitev tudi drugih atletov AK Novo mesto

Deset m ladih  novomeških a tle 
tov je  pretekli petek in soboto so
delovalo na republiškem  atlotskem  
prvenstvu Slovenije za starejše  
m ladince in m ladinke, ki je  bilo  v 
Celju.

N ajbolj se je izkazal Kostja Vi
rant. ki je  v m etu krogle zasedel 
2. m esto z rezultatom  12.22 m , v 
m etu diska pa je  bil tre tji  s 34,52 
m etrn. Meta Zagorčcva je bila dn i. 
ga v kopju z rezultatom  32.82 m, 
v krogli pa peta z m etom  9 23 m. 
Na zmaeovalni stopnici Je bil tudi 
Branko Suhy, ki je zalučal kopje

52,15 m in osvojil 2. m esto. Imel 
je colo nekaj boljših  metov, ki pa 
niso bili veljavni. Med temi tremi 
tekmovalci bo gotovo kute i. ki 
bo zastopal našo republiko na še- 
steroboju republik, ki ho v Banja 
Luki.

V teku na 100 m in daljin i Je n a 
stopil Marjan H ribernik; v tekli 
je dosegel čas 12,1, v duljini pa 
6,13 m , Franci Kristan Je dosegel 
v višini odličnih 1.70 m . Peter Sim* 
Žič je bil šesti v kopju  z dosež
kom 44,56 m.

K ljub tem u. da so še pionirke,

so se a tle tin je  dobro uveljavile: 
Ivica Jakše Je dosegla na 100 m 
čas 13,8, Tatjuna Gazvoda pa 67,7 
mi 400 m . V daljin i s ta  bili odlični 
Vesna Saje in Danica Ferfo lja , ki 
sta skočili 4,61 ozirom a 4,53 m.

Mladi atleti so dosegli več kot 
je kdo pričakoval. S takšnimi izidi 
si* bodo gotovo dobro odrezali na 
velikem atletskem tekmovanju 15. 
septembra, ko bodo v Novem me
stu nastopili atleti šestih sloveli 
škili mest.

J. GLONAH

Branko Suliy atlet AK No
vo m esto  sodi m ed nadar
jene m etalce kopja v na
ši republiki. Zadnje čase  
je spet prišel v staro for
mo. Zaslužil bi m esto  v 
republiški atletski m ladin
ski reprezentanci, saj je  
bil v Celju drugi * m etom  
52,15 m. (Foto: S. D okl)

Kaj so povedali športniki 
pred začetkom tekmovanja?

K ljub tem u, da se je  tekm ova
nje v nekaterih  ligah že pričelo, 
v drugih pa se bo. sm o postavili 
aktivnim  fcportnikom iz ekip, ki 
sodelujejo v kvalitetnejšem  tekm o
vanju tr i vprašanja p red  p ričet
kom tekm ovanj. Z odgovori so 
športn ik i odgovorili na  vprašanja, 
ki jih  njihovi navijači postavljajo . 
Pri tem  opravilu jim  bom o pom a
gali tud i m i.
■  Kako jc vaša ekipa prip rav lje 

na n a  jesensko tekm ovanje?
■  So kakšne večje sprem em be v 

vaši ekipi?

■  Kakšen uspeh pričakujete na 
bližnjem  tekm ovanju?

— MARIJA KILA (BRESTANI
CA): »Odbojkarice smo imele red 
no vadbo in pričakujem o v jeseni 
prave sadove našega dela. V našem 
taboru  je še vedno 12 igralcev, žal 
Pa bom o ostale brez tren e rja , ker 
gre na drugo službeno m esto. Tu- 
da  same ne vemo, kaj bom o v je 
seni dosegle; pričakujem o n a jb o lj
še, k ljub  tem u. da nas je  s trah , 
ker bom o ostale verjetno brez 
vodstva.«

— MARJAN ZAMAN (KRM ELJ): 
»Naša ekipa se p rip rav lja  že mesec 
dni. K ondicijsko smo dobro p r i 
pravljen i, ne obvladam o pa še teh 
nike rokom eta. V ekipi im am o 
m enjavo generacij, p riha ja jo  m la j
ši igralci. Želimo, da ostanem o v 
družbi najboljših , kaj več pa res 
ne pričakujem o.«

— STANKA MOLAN in VLADKA 
BLZANCIC (BREZICE): »Priprave 
so bile k ljub  nekaterim  objektiv, 
nim  težavam  uspešne. V ekipi p ri. 
čakujem o našo v ra ta rko  Božieniko- 
vo in nekatere m lajše moči. Lan
ska uvrstitev  se bo  verje tno  po 
novila .«

— JOŽE SENIC:AR (NOVO ME
STO): »Rokometaši sm o imeli p r i 
prave v glavnem zadnje dni. V

ekipi je precej sprem em b v glav
nem  so igralci prišli. Naša želja 
je, da ostanem o v ligi.«

— IVAN ZUNIC in VINKO 
VVEISS (ČRNOM ELJ): »Priprave 
nogom etašev Bele k rajine  so bile 
pom anjkljive. K akšnih večjih sp re 
m em b v ekipi ne bo , razen L. 
VVeissa in Ei^glara. ki p ride ta  iz 
JLA. Moštvo bo m očno pom lajeno, 
zato ne pričakujem o kakšnih  več
jih  uspehov, m orda kasneje. Še to: 
presenečeni sm o. da so nas izlo
čili iz II . lige. Kaže, da so to  n a 
redili v L jubljani zato, da se nas 
rešijo!«

— MARJAN LEGAN (TREB N JE):
»Imeli smo 14-dnevne p riprave. V 
ekipi bo znova igral v prvi zased
bi Janez Pavlin. Zadovoljni bi bili, 
da bi bili še tre tjič  tre tji v I I .  re. 
publiški odbojkarski ligi!«

— EM IL GASER (SENOVO): »S 
pripravam i smo pričeli nekoliko 
pozno. Sprem em b v ekipi ne bo. 
Steber moštva ostane kot doslej, 
p rište jm o pa še Brinovca in Ga
briča. ki p rideta  iz JLA. Uvrstitev 
v .zgornji dom ’ bi bila  realna.«

— POLDE ROVAN (BREZICE):
»Naš, ekipa je  solidno p rip rav lje 
na. Čuti se m očna osvežitev z m la 
dim i igralci. Razen tega pridejo 
na igrišče tudi nekateri »stari« ro. 
kom etaši, kot so B osina itd . T a
k ra t smo nekoliko bolj op tim istič 
ni. p ris ta li bom o pod vrhom  lest
vice.«

— JOŽE SPLIHAL (NOVO ME
STO): »Nikoli nism o im eli tako 
solidnih p riprav  naših košarkarjev. 
V ekipi ni nobenih sprem em b. 
Računam o s tre tjim  m estom  v II . 
republiški ligi, k a r je povsem rea l
no za naše moštvo.«

— JANKO GOLEŠ (NOVO M E
STO): »Priprave smo im eli zad
n jih  š tirina js t dni z nekoliko okr. 
njeno zasedbo. V ekipi bosta 
m anjkala  dva igralca: prof. Penko

in Berger, ker s ta  poškodovana 
Računam o na drugo ozirom a tre tje  
m esto m ed odbojkarji v te j ligi.«

— VINKO LEVSTIK (KRŠKO): 
»Kondicijsko je  naše m oštvo do 
bro  pripravljeno, le v igranju  n i
smo. K nogom etnem u klubu Celu
lozar sta  letos p ris top ila  dva 
igralca NK Brežice te r bivša krška 
rokom etaša K om an in  Kovačič. 
Pričakujem o, da se bom o v SCNL 
uvrstili v zgornjem  delu razpredel
nice.«
— ALFONZ TRATAR (MIRNA):
»Nogometaši Mirne smo se pričeli 
p rip rav ljati že v začetku ju lija  in 
smo zadovoljivo p ripravljen i. Mo
štvo smo precej pom ladili, ker le 
z m ladim i igralci lahko p ričaku 
jem o večje uspehe. V tekm ovalni 
sezoni 1968—69 pričakujem o, da 
bom o v NPL osvojili 4. ali 5. m e
sto.«

— RUDI ISKRA (KRŠKO): —
»Večjih sprem em b v rokom etnem  
klubu ni. Odšlo je nekaj igralcev, 
dobili pa smo tudi nekaj novih. 
V kratkem  se vrne od vojakov 

. Gane. eden naših najboljših  igral
cev. Letos se bodo krški rokom e
taši borili za m esto v sredini le
stvice.« S .—F.

ROKOMET

Šentvid : Krško 38:25
V prvi tekm i ljubljanske conske 

rokom etne lige so krški rokom e
taši igrali v nedeljo, 25. avgusta, 
v Šentvidu in izgubili s 38:25 
(15:10). K rčanom  se pozna, da  so 
začeli tren ira ti šelč teden dni pred  
začetkom  prvenstva.

V prvih desetih m inutah  so bili 
krški rokom etaši boljši in so vo
dili s 7:6. Nato pa so popustili, 
ker jim  je  zm anjkalo moči. K ljub 
tem u so igrali zelo zanesljivo v 
obram bi; šentvidčani so dali sko 
ra j vse gole iz protinapadov. — 
Igrali so: Levičar. Robič, Slam nik 
4. Jelen 5. Arh 1. M lakar 5, Isk a 
9, M ohuša. Katič in Božič 1.

F. P.

„Mlada garda“ -  kje
Nihče ni pričakoval, da bo 

minulo državno m ladinsko p r 
venstvo v p lavanju, k i so ga

Franc Čargo, eden naj
bolj nadarjenih jugoslo
vanskih mladih plavalcev, 
je na »domačem terenu«, 
v bazenu Celulozi rja, iz
koristil priložnost in os
vojil kar štiri naslove dr
žavnega prvaka. B<1 je 
najuspešnejši tekmovalec 
prvenstva.

dobro p ripravili športn i delav
ni v K rškem , postreglo s tak š 
nim  razvojem  dogodkov. T ri 
dni so najbolj obetajoči m ladi 
plavalci Jugoslavije ru šili re 
publiške in  državne rekorde 
kot za šalo! K aj se dogaja z 
našim  plavanjem ? 2e sedaj 
lahko gledamo naslednike tre 
nutno slavnih im en Šegertove, 
Bobanove. K urbanoviča, Vr- 
hovška in  drugih. Dobro po 
glejte! Videli boste, da p riha ja  
nova generacija m ladih  p laval
cev, m ed katere  sodita tudi 
Frauc Čargo, Nevenka J e n k o le ,  
Igo.- Turk, da  o drugih  sploh 
ne govorim o.

Franc Čargo (slika levo) je  
osvojil š tir i naslove državnega 
prvaka. K ljub tem u, da  je  še 
m ladinec, je že nastopil v d r 
žavni članski reprezentanci. 
S im patični plavalec je razen 
š tirih  nasU-vov osvojil tud i 
druga m esta in  pokazal, da je  
vsestranski športn ik .

Niko Zibret (slika  desno) — 
kot vedno s štoparico v roki, 
nasm ejan in zadovoljen, sprem 
lja dosežke svojih  varovancev. 
Levji delež za uspeh »mlade 
garde« gre tem u požrtvovalne
mu telesno-vzgojnemu delavcu.

Takšnih s tartov  (ko t ga vid i
mo n a  spodnji s lik i) je  b ilo  v 
Krškem  nešteto. Danes p ionirji 
in m ladinci, ju tr i že kot član 
ski državni reprezentanti, bodo 
branili barve naše države. V

so meje?
plavanju in vaterpolu se nam  
obeta lepa prihodnost!

S. DOKL

Zadovoljen in nasm e
jan je bil trener Fran
ca Čarga in ostalih  pla
valcev Celulozarja Niko  
Žibret, ko so njegovi 
varovanci uspešno na
stopali v zahtevni kon
kurenci obetajočih  pla
valcev Jugoslavije.



Še pred sodiščem ni priznala poneverb
Anica G lobevnik, bivša b laga jn ičarka v tovarn i pe rila  LABOD, obsojena 

zaradi poneverb na 1 le to  in 10 m esecev zapora

Anica Globevnik je  kaki dve 
leti v redu vodila blagajno 
pri novomeški tovarni LA
BOD, v začetku m arca 1967 
pa je njeno delo postalo sum 
ljivo, zato so poslovanje ko
misijsko pregledali- Kmalu 
bo  prišli na sled poneverbam 
in zadevo predali javnemu 
tožilstvu. Kazenska razprava 
je  tudi že pred novome- 
fckim okrožnim sodiščem.

Na razpravi se je  izkazalo, 
da si je Globevnikova v času 
od oktobra 1966 do marca 
1967 postopoma prilastila 
7.852,92 din. Nekaj denarja
— 3.888,06 din je  vzela od iz
tržkov bifeja, 3.507,87 din pa

tako, da odtegljaja delavcem 
za prevoze na delo ni dala v 
blagajno, am pak ga je zadr
žala zase.

Razen tega si je prilastila 
136,11 din, ki jih  je delavka 
Justi Kebelj vrnila kot poso
jilo, ter 230,88 din, katere je 
Boris Kodrič oddal kot vra
čilo akontacije. Izkoristila pa 
je tudi zaupanje kot blagaj
ničarka vzajemne pomoči pri 
sindikalni podružnici. Iz te 
blagajne je vzela še 10.168,83 
din. Tako se je v njenem  že
pu nabralo kar precej proti
pravno pridobljenega denar
ja, ki ji je bil zaupan v služ
bi.

Nekateri so nasedli goljufici
S prevaro je  dob ila  stanovanje, nato pa je las t

n ico stanovanja še okradla

Da bi zadevo prikrila, je v 
uradne listine in knjige vpi
sovala lažne podatke ali pa 
je pomembne podatke izpu
ščala ter lažno knjižila več 
blagajniških prejemkov.

Čeprav je  obtoženka vse
skozi zanikala očitek prila
ščanja denarja in krivdo, jo 
je sodišče na podlagi doka
zov spoznalo za krivo. Glo- 
oevnikova je  dejala, da je  do 
opustitev vknjižb prišlo po
motoma zaradi obilice dela 
in  da ji je  najbrž kdo drug 
jemal denar iz blagajne.

Im ela je  še več izgovorov 
tako v preiskavi kot na raz
pravi, vendar se je  sodišče 
utrdilo v prepričanju, da je 
naklepoma storila kazniva 
dejanja, zaradi katerih je pre
jela eno leto in 10 mesecev 
strogega zapora. Razen tega 
ji je sodišče z isto sodbo 3 
leta prepovedalo opravljati 
poklic, v katerem  bi lahko 
samostojno razpolagala, rav
nala ali hranila družbeno pre
moženje. Oškodovani tovarni 
LABOD je  dolžna 18.021,75 
din.

Sodba še ni pravnomočna-

Anica Pongaršek iz okolice 
Celja, 41, brez stalnega biva
lišča in zaposlitve, je prišla 
21. avgusta k upokojenki E l
zi K ajtna v Podgorsko uli
co v Kočevju. Pokazala ji je 
listek, na katerem  je pisalo: 
»Prosim, da sprejm ete začas
no na stanovanje to žensko, 
dokler ne bo dobila drugega 
stanovanja.«

Razen tega se je Pongarško- 
va zlagala, da so ji listek da
li na občinski skupščini v 
Kočevju in da je dobila za
poslitev v hotelu »Pugled«.

15. avgusta pa se je Pon- 
garškova spomnila, »da mo
ra  na zdravniški pregled v 
Ljubljano«. Ko je odšla, je 
Kajtnova pogledala v omaro, 
k jer je imela spravljen de
nar, in ugotovila da ji je

zmanjkalo 600 din, jopica, 
bliza in usnjena torbica. Pon- 
garškova si je sposodila še 
pri sosedi Sturmovi 40 din, 
češ da ji bo v kratkem  vrni
la. Zaradi goljufije in kraje 
se bo morala Pongarškova za* 
govarjati pred občinskim so
diščem v Kočevju.

Objestnost 
ali »potreba«?

V sredo, 15. avgusta zvečer, je 
pravnik  A. F. kazal na Cesti ko
m andanta  S tane ta  svoje o s tro 
stre lske sposobnosti tako, da je 
z balkona hiše St. 20 stre lja l go
lobe, ki so padali na pločnik in 
se nato  sm rtno  ranjeni nemočno 
prem etavali po tleh. »O strostre
lec« se ni zadovoljil sam o z enim 
golobom, am pak je  sestre lil kar 
tri. Očitno ga ni moUlo negodo
vanje m im oidočih, ki so se zgra
žali nad njegovim  početjem . 
Vprn&anje je, ali je  A. F. s tre 
ljal iz gole ob jestnosti ali zato 
ker so mu zadišali pečeni golo
b i’

Tuška je  test strelske družine 
P ionir. Kot p iavnik  bi A. F. m o
riti vedeti, da lahko s puško s tre 
lja  .samo na strelišču. Neopravič
ljivo je  tudi to, da m u je  stre l
ska družina dovolila odnesti pu 
ško na dom , čeprav tega po pred 
pisih ne bi sm ela. F. P.

Vin ica: krovec  
padel s s trehe

20. avgusta je 48-letni Prane 
Žugelj iz Zilje prekrival stre 
ho pri Ivanu Keniku na Vi
nici. Ko se je na strm i stre 
hi oprijel prečne letve, se je 
zlomila. Žugelj je izgubil rav
notežje in padel na hrbet 9 
metrov globoko. Odpeljali so 
ga v novomeško bolnišnico 
na zdravljenje.

Vrhpolje: deček 
umrl pod prikolico

Karel Miklavčič iz Gor. 
Brezovice je 24. avgusta po
poldne peljal po klancu iz 
Gor. Vrhpolja trak tor s pri 
kolioo, naloženo s hlodi. Na 
hlodih sta sedela 9-letni 
Franc Brulc iz Cerovega loga 
in 32-letni Rudolf Bratkovič. 
Naproti se je z osebnim avto
mobilom pripeljal Ljubljan 
čan Jože Marc. T raktorist se 
mu je umaknil in zapeljal v 
jarek, ko pa je zavil spet na 
cesto, se je  prikolica s hlo
di prevrnila in pokopala pod 
seboj Franca Bulca. Deček je 
m  poškodbami um rl na kra
ju  nP'-'r‘*‘/*v

Pozabljivost 
še ni tat!

Neki Metličan je nedav
no tega javil organom 
javne varnosti, da mu je 
nekdo ukradel 600 dinar
jev, čez dva meseca pa je 
denar našla njegova žena
v rokavu zimskega pla
šča. Novomeščanka pa je 
bila v skrbeh za torbico 
z večjo vsoto denarja. 
Pr stojnim  je javila, da 
je bila okradena, pozneje 
pa je tobico z vsem de
narjem  našla. Hud strah 
je prestal tudi- Novome- 
sčan, ki .je založil denar 
ivojega soseda in mislil, 
tla so ga okrailli. Vsoto 
je kmalu potem, ko je pri
javil »tatvino«, našel v 
veži.

Res je, tla prebivalci
■ lahko mnogo pomagajo, 

če č 'm prej prijavijo tatvi
no, s prijavam i »tatvin«, 
ki smo jih prej navedli, 
pa nepotrebno zaposlijo 
delavce javne varnosti in 
jim jem ljejo čas. ki bi ga 
koristneje porabili drug
je.

Breza: 
75-letna ženica 

pod avtomobilom
19. avgusta zvečer je Ljub

ljančanka Antonija Dolinar, z 
osebnim avtomobilom pri 
Brezi podrla 75-letno Alojzijo 
Strmec, ki je prečkala avto
mobilsko oesto. Hudo poško
dovana ženica je obležala. 
Takoj so jo odpeljali v no
vomeško bolnišnico, kjer pa 
je za poškodbami umrla.

Na ovinku v sm ernik
10. avgusta zvečer se je  peljal 

M ariborčan Peter Gradovec z oseb
nim avtom obilom  iz Dolenjskih 
Toplic pro ti S traži. Na nepre
glednem ovinku ga je  zaneslo v 
v.nemik, od tam pa na travnik. 
Škode je  bWo za okoli 800 din.

Nesreče 
ne počivajo!

K ljub temu da v sev- 
niški obč ni cestno omrež
je ni najbolj razvito, se 
število m otornih vozil 
rseeno hitro povečuje. Po 
podatkih službe javne 
varnosti je tudi prom et
nih prekrškov vedno več, 
ne glede na kazni, ki pa 
so še vedno samo simbo
lične. Prejšnji teden so se 
pripetile kar tri nesreče 
s sm rtnim  izidom: dve
na progi in ena na cesti. 
K 'jub temu da je želez
niških prehodov veliko, 
ljudje brez vsakega ob- 
Sutka krivde prečkajo že
leznico na nedovoljenih 
m esth , kljub vsem opo- 
torilom.

Nehote se vsiljuje vpra
šanje, kaj še bo, ko bodo 
ikinili nekatere prehode. 
Uslužb nci milice menijo, 
tla bi morali kazni za 
prekrške povečati, poseb
no za tiste, ki jih povzro
čajo vinjeni vozniki. Viš
je kazni bi gotovo bolj 
vzgojno delovale na voz
nike. ki ne poznajo voz
niške etike.

M oped is t je dva dni po 
nesreči um rl

Ponoči 18. avgusta s ta  šla s 
Senovega p ro ti B restanici peš po 
desni stran i ceste Vinko in M arija 
linpcrl iz Soteljskega. Na sam ot
nem  .neosvetljenem  delu ceste j i 
m a je  p ripelja l nasproti neugo
tovljeni avtom obil, katerega vo
znik n i zasenčil luči. H krati je  za 
n jim a pripe lja l m opedist K arl Pe
trovič s  Senovega, katerega je  
verjetno zm edla nezasenčena luč 
naspro ti vozečega avtom obila, ta 
ko da je  prezrl pešca in se vanju 
zaletel. P ri tem  je  padel na levo 
s tra n  ceste tudi m opedist in oble
žal v nezavesti. Odpeljali so ga 
v novomeško bolnišnico, k je r je 
20. avgusta zaradi hudih poškodb 
um rl. Na m opedu je  za okrog 400 
din škode.

Z mopedom v jarek 
ob cesti

Davorin Cerpič iz Male Doline 
se Je 19. avgusta ponoči peljal z 
mopedom iz Čerine p ro ti Breži
cam . Ko je  p ripelja l v Dvorcah iz 
ostrega levega ovinka na ravni del 
ceste, je  zapeljal na levo stran  
in se prevrnil v ja rek  ob cesti. 
P ri padcu se je  poškodoval po 
glavi, zato so ga odpeljali v b re 
žiško bolnišnico. Na m opedu je  
za okrog 200 din škode. M opedist 
je  kazal znake vinjenosti, vozil pa 
Je bree vozniškega dovoljenja.

M o to r is t in ko lesar sta 
padla po cesti

Mirko Pavlovič iz Cmeče vasd se 
je  20. avgusta z ju tra j peljal s 
kolesom  na delo v Krško. Nena
dom a je  zapeljal na levo stran  
ceste prav v trenu tku , ko ga je  
prehiteval m otorist Anton Povhe 
iz Sm ednika. M otorist ga je podrl 
in oba sta  padla po cesti. Kole
sar je  obležal v nezavesti. Odpe
ljali so ga v novomeško bolnišni
co. Na vozilih je  za 500 din škode.

* Zavozil je  v obcestn i 
ja rek

21. avgusta zvečer je  voznik 
osebnega avtom obila <;cdomir Jo 
vič iz M ostarja vozil iz Brežic 
pro ti avto oesti. Ko je vozil skozi 
križišče v Čatežu za sm er Ljub- . 
ljana, s ta  m u nasproti p rip e lja la '  
dva osebna avtom obila, ki n ista  
zasenčila luči, vsled česar je Jovič 
zavossil v obcestni jarek , po k a te 
rem  je  peljal še 16 m etrov. Na 
avtom obilu je za okrog 800 din 
škode.

Varnostna razdalja je 
b ila  prekratka

24. avgusta dopoldne je  vocunk 
osebnega avtom obila Jože Lapuh 
iz Brezine vozil iz Brežic pro ti 
C m cu. Pred n jim  je  vozila osebni 
avto Tilka H udopisnik iz Sentle- 
narta , ki je  vozilo ustavila, ker 
je  tudi pred n jo  vozeči voznik

prvih borcev v Brežicah. Po tej 
cesti je  vozil osebni avtom obil 
pro ti Prešernovi cesti Zdravko Ko
šič iz Zaprešiča. Vozil je  s pre 
cejšn jo  h itro stjo . Pri križišču z 
Ulico 21. m aja  je  dohitel voznika 
osebnega avtom obila D aneta Avsca 
iz črnca, ki je hotel zaviti levo v 
Ulico 21. m aja. Z avtom obilom  se 
je postavil pravilno na levo stran  
desne polovice cestišča in nakazal 
sprem em bo sm eri vožnje. Kosič 
ga je  hotel p rehite ti po levi s tra 
ni. Ker m u to  ni uspelo, je  naglo 
zavil na desno. Pri tem  ga je 
začelo zanašati, da  je  zapeljal čez 
vozišče in pločnik te r zadel v 
drevo ob cesti, od koder ga je 
odbilo še v hišo št. 15. Na vozilu 
je  za 3000 din škode.

Vozili razb iti, potn ikom  
skora j n ič

Ciril Seldnar iz Noči se je 
38. ju lija  popo.dne peljal z nem 
škim avtom obilom  iz Novega me
sta v L jubljano. P ri Ponikvah je 
zapeljal na .evo stran  ceste v 
trenu tku , ko se je  naproti p r i
peljal z osebnim  avtom obilom  
Ljubljančan M iran Grom . Vozili 
sta trčili tako  močno, da je od 
n j; ju  nastal kup razbitin  in so 
ocenili škodo na 18 tisoč din, 
m edtem  ko s ta  se med potniki la- 
že ranila le Grom in njegova so
potnica. M enijo, da  je prišlo do 
nesreče zato, ker se je  Sedlar
jevemu avtom obilu izpraznila zrač
nica.

Laže ranjeni žena in hči
Ljubljančan Jože Bojc je 26. ju 

lija  popoldne peljal družino v 
osebnem avtomobilu.. Na klancu 
p ri Pruski je  razneslo zadnjo 
desno gumo. Vozilo je  začelo za
našati, čem ur voznik ni bil kos, 
zato so se prevrnili. Voenikova 
žena in hči s ta  se laže poškodo
vali, škode pa je  bilo za okoli
3.000 dinarjev.

Z NSU 110 40 m po boku
M arjan Koller iz Zagreba se 

je 25. ju lija  popoldne peljal 
p ro ti L jubljani z osebnim  avto
m obilom  NSU 110. Pri G m ajni se 
je izpraznilo zadnje kolo, zato 
je vozilo zaneslo v vsek. Prevr
nilo se je na  bok in <tako d r 
selo še kakšnih 40 m etrov, šk o 
do so ocenili na 5 tisoč din.

Dva kolesarja  
v bo ln išn ic i

24. ju lija  so v novomeško bol
nišnico pripeljali ran jena  kole
sarja  Slavka V idm arja in Vladi
slava Jarca , ki sta  se tega dne 
ponesrečila blizu Dvora. Peljala 
s ta  se v skupini petih  kolesarjev. 
Nenadoma je  Vidm ar zavil na 
levo pred tovornjak , ki ga je  
M arjan K ošak pripelja l iz No
vega m esta. Tovornjak je  Vid
m arja  podrl, V idm ar pa  je pari 
padcu zedel tudi Jarca , škodo 
s6  ocenili na  800 dinarjev.

VASA KORIST 
IN ŠE 

NAGRADE 
POVRHU!

M  RES JE: DOLENJSKA BANKA IN HRA-
Š*:* SILNICA NOVO MESTO s podružnico v
i:*: KRŠKEM in ekspozituram i v METLIKI

in TREBNJEM je namenila vlagateljem  
•i;# vezanih vlog z odpovednim  rokom nad

1 leto 30 nagrad:

•  1 osebni avtom ob il »Zastava 750«

•  1 m otorna kos iln ica  »Alpina«

•  1 š iva ln i s tro j »Mirna«

•  2 ko les i »Pony«, Rog

H  * 5  m ikserjev z m linčkom  za kavo

•  5 tran s is to rjev  Captaind de-luks

•  5 lika ln ikov  z regu la torjem

M  •  10 jed iln ih  p riborov za 6 oseb.
&j: »Kordur
Ivi;

Pri nagradnem žreutuiju oo uueiežen vsa« 
m  vlagatelj, ki bo imel na dan 31 X 1968

na svoji hranilni knjižici pri banki naio 
Sv: Ženih najm anj 2.000 din z odpovednim
*5: rokom nad 1 leto Vsak vlagatelj dobi pri
:£:j: nagradnem žrebanju toliko žrebnih list
•jijij: kov. kolikorkrat izpolnjuje pogoj nagrad
•;& nega žrebanja vendar je lahko nagrajen

sam o enkrat

M  Nagradno žrebanje bo v prostorih ban
m  ke 11. XI 1968

Občani, ne zamudite p riložnos ti!

DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA 
NOVO MESTO

;:*>
J"*?:

iH

KRI KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijskj g

g  postaji: Anton Saje, kro jač iz Ir te  vasi; M arija Golob, D ago g
g  Brezovar in  Jože Florjančič, člani Krke, tovarne zdravil No- -g
;§ vo m esto; Ivo Go. sin in Jank« Predovič, člana Novotehne g
g§ Novo m esto; Sonja Petrič, M arija T retin jak , Anica Novak g
g  in  Jožica K alin, članice Laboda Novo m esto; Ivanka Civič, n
g  Tatjana Šetinc in  Slavka Staiuša, članice Splošne bolnice ^
g  Novo m esto; Anton Pavliha, član Kom unalnega pod jetja  Cr- jf
g  nom elj; 1‘olde Pate, član M ercatorja Novo m esto; Jože Slak. g
g  Ivan Gorenc, Anton Makovec in Ivan Ivanušič, člani E lektra g
g  Novo m esto.

   m

Zaprl mu je pot
Jo*o Medvešek iz L jubljane Je 

10. avgusta dopoldne pri T reb 
njem prehiteval osebna avtom obi
li, ki sta  vozila počasi. Ko je 

7-avil na levo, sc je  naproti piri. 
e ljal i  nem škim  avtom obilom  

Ali B akir in mu zaprl pot. Med
veškovo in B akirjevo vozilo s ta  
se trčili, itkodo pa so ocenili na 
"OO din.

ustavil, naspro ti pa je  p rihaja lo  
drugo vozilo. Zaradi p rekratke 
varnostne razdalje se je  Lapuh za
letel v avtom obil Tilke Hudopds- 
oik. Na vozilih je  škode za okrog 
3000 din.

Z avtom ob ilom  v drevo 
ob cesti

25. avgusta z ju tra j se je  p ripe
tila  prom etna nesreča na Cesti

Na železniškem  prelazu 
ga je zaneslo

Franjo  MasliC te Zagreba je 10. 
avgusta zvečer vozil osebna avto
mobil iz  B izeljskefa p ro ti Breži
cam . Na ostrem  levem ovinku na 
železniškem prelazu ga Je zaradi 
neprim erne h itro sti zaneslo v levo, 
k je r je  zadel v železni nosilec 
fcpom ic . Na vozilu Je im. okro® 
1.500 dinarjev Škode.

RAZPRODAJA! 
ZNIŽANE CENE do 50%

— damske letne obleke, bluze, ple
tenine ,

— moške obleke, letne srajce
— otroška konfekcija in pletenine
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OBIRANJE HMELJA V BREŽICAH

Rjavega hmelja letos skoraj ni
AGROKOMBINAT V KRŠKEM SVETUJE:

Kmetovalci: ne kar po svoje
K lju b  te m u , da p re c e j zaseb n iko v -ko o pe ra n to v  upoš teva  s tro ko vn a  n avod ila  
p r i obnov i v ino g ra d o v , se še vedno  kaže neka m era  s v o je g la v o s t i ,  k i ve č 

k ra t p r ip e lje  do v e l ik ih  škod  v zasebnem  v in o g ra d n iš tv u

Te dni so hmeljišča kmetij
skega in trgovskega podjetja 
»Agraria« živahna. Hmelj so 
začeli obirati 15. avgusta, ne
kaj dni prej kot v Savinjski 
dolini. Pravijo, da je podneb
je pri nas nekoliko bodj mi
lo in hmelj prej dozori.

Letos imajo s hmeljem za
sajenih 24 hektarov površin. 
Od tega je 6 hektarov nasada 
starega komaj dve leti. Sušno 
obdobje v prvi polovioi julija 
jim je povzročilo precej skrbi, 
zato so kupili namakalno na
pravo, ki so jo uspešno upo
rabljali. Pozneje pa je dežev
no in hladno vreme zelo ugo
dno vplivalo na hmelj. Počasi 
je cvetel in odcvetel, pri če
mer so nastajali lepi storžki.

Vse kaže, da je zaenkrat 
popustilo napeto vzdušje, ki 
je vladalo med zdraviliščem 
čateške Toplice in kmetijskim 
in trgovskim podjetjem Ag
raria Brežice zaradi izkorišča
nja termalne vode in razme
jitve.

Občinska skupščina Breži
ce, ki je imela pri tej 'zadevi 
vlogo posrednika, je pripravi
la skupen sestanek, na kate
rega so povabili tudi člane 
projektivnega biroja iz Trbo
velj, ki so izdelali načrte za 
čateške Toplice.

Računi so baje pokazali, 
da je vode dovolj za potrebe 
zdravilišča Agrarie. Olajševal
na okoliščina pri tem je, da 
rabi Agraria vodo predvsem 
pozimi, medtem ko je v zdra
vilišču porabijo več poleti. Pri 
občinski skupščini so ocenili 
pomanjkanje vode v zdravili
šču bolj za problem tehnične

Tovarna pohištva iz Brežic 
prodaja svoje izdelke v števil
ne evropske države, posebno 
pa je narastel izvoz v ZDA. 
Medtem ko pomeni prodor na 
tiya tržišča na eni strani ve
lik uspeh, povzroča tudi pre
cej skrbi.

Tudi kupci imajo glede ka
kovosti pohištva svoje zahte
ve. če  jih hoče zadovoljiti, 
mora tovarna uvažati nekate
re surovine, ki jih imamo do-

V NEKAJ UNEH bo trgovsko 
podjetje  K rka odprlo novo sam o
postrežno trgovino v novem nase
lju . V n je j bodo kupci lahko n a 
bavi jali najrazličnejša živila. Trgo
vina bo im ela tudi svoj bife, ki 
bo p rv i v tem  delu m esta.

NA CATEšKO NOĆ: vabijo Brc. 
žičane velike reklam ne deske, ki 
so se konec prejšnjega tedna po 
javile v m estu. Vse kaže, d a  bodo 
znana imena s TV ekrana  in do 
mačega popevkarskega neba p r i 
vabila precejšnje število obisko. 
valcev.

BREŽIŠKI M l/K J  p rip rav lja  za 
septem ber razstavo grofik s tar ih  
m ojstrov  od 16. do 19. stoletja.

Kljub vsemu pa bo letošnji 
pridelek znašal okrog 1500 
kg na hektar, kar je nekoli
ko boljša letina od prejšnjih.

Razen stalnih obiralcev hme
lja iz bližnjih okoliških vasi 
pomaga letos pri tem delu 
tudi 150 stalnih obiralcev iz 
okolice Kalnika na Hrvatskem, 
ki stanujejo na kmetijskem 
posestvu v Tmju pri Breži
cah. Razen prenočišča imajo 
ti obiralci preskrbljeno tudi 
toplo hrano, za katero mora
jo obrati po tri merice hme
lja na dan.

Ker ima Agraria tudi la
stno sušilnico, ki lahko po
suši 5200 meric naenkrat, po
teka obiranje hmelja brez 
vsakršnih zastojev.

narave, kajti zdraviliške cevi, 
ki so tanjše, so priključili 
na debelejše cevi Agrarie, za
radi česar bi za boljšo oskr
bo potrebovali tlačilko.

Glede razmejitve pa so se 
sporazumeli, da bo Agraria 
prestavila lokacijo svojih to
plih gred, zato so ji pri obč. 
skupščini že izdali gradbeno 
dovoljenje. Sporazumeli so se 
tudi o tem, da je za vsako po
večano izkoriščanje zdravilne 
tople vode potrebna predhod
na ocena, ki bo temeljila na 
strokovnih raziskavah.

Kot kaže, je zadeva zaen
krat urejena. Verjetno pa je, 
da bo do večjih ali manjših 
napetosti še prihajalo, kajti 
oba soseda, zdravilišče in kme
tijsko podjetje, stremita za 
razvojem, ki vključuje pred
vsem branjenje lastnih inte
resov.

ma premalo ali pa jih sploh 
nimamo. To so razne iveme 
plošče, furnir, posebni vijaki 
in okovje ipd. V glavnem na
bavljajo ta material v Zah. 
Nemčiji, Avstriji in Italiji.

Veliko oviro pri teh poslih 
pa predstavlja za tovarno po
časno obračanje deviznih sre
dstev. Zaradi poostrenih ban
čnih predpisov morajo namreč 
vse surovine, naročene v tuji
ni, plačati vnaprej. Njihovi

Med drugim  si bodo obiskovalci 
lahko ogledali tudi izvirne Diirer- 
jeve grafike, ki jih  bo za raasta- 
vo posodil celjski muzej.

PREJŠNJI TEDEN sc je vm ila 
iz Savudrije še zadnja izmenii 
o trok , ki so tam  preživeli 10 dni. 
Pri občinski zvezi prijate ljev  m la 
dine ob koncu počitniške sezone 
ugotavljajo , da  je  letovalo letos 
109 o trok (v šestih  izm enah), ra 
zen tega po še 100 osmošolcev do- 
mače osemletke. S tem številom 
pa niso zada voljni, saj jo precej 
m anjše od lanskega.

KONČAL SE JE  SEMINAR i&a
profesorje in učitelje  slovenskega 
jezika s Tržaškega, ki je  bil v 
Cateških Toplicah. V petek popol
dne so si udeleženci ogledali dva 
slovenska film a v prosvetnem  do 
mu v Brežicah.

PUM VONJ PO JESE N I je na 
polnil tudi brežiško kemično čistil, 
nico v novem naselju . Ljudje prav 
pridno prinašajo  in  odnošajo svo. 
la toplejša oblačila.

Obiralci so z delom letos 
precej bolj zadovoljni kot prej
šnja leta. Rjavega hmelja na
mreč ni, kar precej poenostavi 
njihovo delo, ker ni potreb
no prebiranje. To pa jim omo
goča tudi večji zaslužek.

FRANC KUHAR

Sklad za nezapo
slene izčrpan

Občinski sindikalni svet bo 
moral prihodnje leto poveča
ti sklad za pomoč nezapo
slenim. Za letos predvideno 
vsoto so izčrpali že v prvem 
tromesečju in zato izplačuje
jo članom pomoč iz drugih 
virov. Odpovedi je torej več 
kot so pričakovali. Med tisti
mi, ki prihajajo na občinski 
svet, je precej takih, ki ima
jo za seboj 20 in več iet de
lovne dobe.

Najvišji prejemki 
v prometu

Za prvo prihodnjo sejo 
občinske skupščine v Breži
cah je analitična skupina v 
upravi naredila pregled pov
prečnih osebnih dohodkov po 
panogah. V analizi je prika
zano, da je , bil povprečni 
osebni dohodek v občini za 
prvo polletje 845 din, to je 
za približno 9 odst. več kot 
lani.

Povečanje pripisujejo pred
vsem večjim prejemkom v 
kmetijstvu, ker so zabeležili 
za 20 odst. porasta. Sledijo 
obrt, gostinstvo in promet, 
medtem ko so se osebni do
hodki v trgovini zmanjšali 
za približno 4 odst. Najvišje 
prejemke imajo prometne or
ganizacije, najslabše na v 
gradbeništvu.

dolžniki s plačili ni§o vedno 
na tekočem, zato se tovarna 
večkrat znajde v škripcih, ker 
ji banka blokira tekoči račun.

Letošnji izvozni načrt pred
videva, da b9do prodali v tu
jino za več' kot 6 milijonov 
izdelkov (okrog 60 odstotkov 
vse proizvodnje), če ga bo
do hoteli doseči, bodo mora
li izboljšati tudi tehnološki 
postopek in organizacijo dela,- 
kar jim bo zagotovilo nižjo 
prodajno ceno. V zadnjem 
času zlasti ameriški kupci te
žijo k vse nižji ceni, tako da 
se je tovarna večkrat zatekala 
k prodaji po nižjih cenah kot 
so na domačem trgu.

Dolgovi 
zasebnih gostincev
Zasebni gostinci v brežiški 

občini dolgujejo za prispev
ke in davke 225.000 dinarjev. 
Na posvetovanju, ki ga je 
skupščina 14. avgusta skli
cala z njimi, so gostilničarji 
obljubili, da bodo svoje ob
veznosti redneje poravnavali. 
Spričo stiske v proračunu 
je tak sklep prizadetih izred
no pomemben, če ga bodo 
res izpolnjevali. ,

Radio Brežice
PETEK. 30. AVGUSTA: 20.00— 

20.25 — Nove plošče RTB, obve
stila  in reklame. 20.25—21.15 — 
glasbena oddaja  Izbrali ste sami.

NEDELJA, 1. SEPTEMBRA:
11.00 — Domače zanimivosti — 
Uvodnik — M arjan Šetinc: Prva 
m ednarodna šola VI. stopnje — 
Vzgojno predavanje: Telesna in
duševna zrelost, za šolo — Za naše 
kmetovalce: Jože Vovk — Pridelo 
vanje pšenice — Zabava vas Henč
kov trio  — Nedeljska reportaža: 
Brežiški turizem danes in ju tr i — 
Pozor, nim aš prednosti! — Obve
stila, reklam e in spored k inem ato
grafov. 13.00 — Občani čestita jo  
in pozdravi lajo.

TOREK. 3. SEPTEMBRA: 18.00 
—19.00 — Svetujem o vam: P rip ra 
va Jn likanje perila  — Jugo ton 
vam predstavlja — Literarni u tr in 
ki: Miško K ranjec — Obvestila in 
filmski pregled — Tedenski šp o rt
ni kom entar. 19.00—19.30 — Igrajo  
vam domači vokalno-instrumental- 
n! ansam bli.

Vinogradi po gričih krške 
občine so se postarali. Trta je 
dolga leta dajala žlahtno kap
ljo, dokler je pač šlo. Kmet 
je še kar naprej garal, v upa
nju, da se bo še vedno dalo 
nekaj izcediti. Nazadnje se je 
vprašal, če je tistih nekaj ka
pelj sploh vredno toliko tru
da. Večkrat se je vino navse
zadnje slabo prodajalo. Dra
go je bilo za kupca. Postalo 
je predrago tudi za pridelo
valca.

Pa vendar so ti kraji vino
rodni. In nikjer ni slišati, da 
ljudje ne bi več marali vina. 
Treba je poiskati samo pravi 
način, da se iz zemlje izvle
če to kar nas mika. Takšen 
način, da se bo ia^ačalo kme
tu in tistim, ki bodo od nje
ga kupovali. Nič ne pomaga, 
čas gre svojo pot. Vinograd
nik, ki hoče, da bo gojenje 
trte več kot zgolj konjiček, 
mora z njim.

Vsako leto bo treba nekaj 
obnoviti, so menili pri ob
činski skupščini. In ker . je 
med zasebnimi pridelovalci 
vina zelo malo takih, ki bi 
obnovo zmogli sami, je edi
ni izhod sodelovanje s krš
kim Agrokombinatom, ki bi 
se lahko lotil dela načrtno 
in v veliko večjem obsegu.

Tako se je začelo. Sedaj vo
di Agrokombinat obnovo vi
nogradništva. pri kateri mu 
pomagajo tudi nekatera krš
ka podjetja. Pravijo, da bi 
bilo treba vsako leto obnovi
ti vsaj 30 hektarov vinogra
dov. Kmetom, ki hočejo so
delovati, omogočijo strojno 
obdelavo, preskrbijo prvovr
sten sadilni material, lahko 
tudi v obliki kredita. Vendar 
je tu pogoj, ki ga zasebniki 
zaradi kdo ve kakšnih vzro
kov večkrat zavračajo. To je 
strokovno vodstvo pri obnav
ljanju trtnih nasadov. Tu je 
še vedno preveč predsodkov, 
zakoreninjenih večkrat v de
dovi ali pradedovi navadi, da 
je sadil trto v manjših raz
makih in podobno. Kdo ve, 
če se ne bi danes tudi ded ali 
oče odločila za novo, straj-

Potrebe presegajo 
zmogljivosti

Na zadnji seji izvršnega odbora 
občinske zveze za telesno ku ltu ro  v 
Krškem , so se pogovarjali p red 
vsem o denarnih težavah. Ugoto. 
vili so, da je  20.000 d inarjev, koli
kor dobijo vsako leto iz  občinske
ga proračuna, občutno prem alo za 
njihove potrebe. Ta vsota se n am 
reč že vrsto let ni sprem enila 
m edtem  ko razni s troški iz dneva 
v dan naraščajo. Razen dotacije iz 
občinskega proračuna dobivajo ne. 
kaj denarja  še od lota in športne 
napovedi. vendar to največkrat 
porabijo  za gradnjo in vzdrževa
nje športnih objektov.

Letos so denar iz proračuna raz 
delili med 12 organizacij, 5.000 di- 
nurjev od lota in športne napove, 
di pa je  dobil senovski Partizan za 
asfaltiran je  športnega igrišča.

Sklenili so, da bodo prosili v 
prihodnje za večjo dotacijo , saj 
zaradi pom anjkanja  denarja  n jiho 
va osnovna dejavnost precej trp i. 
Razen tega bodo za iste namene 
porabili tudi denar od lota.

Končno a s fa l t  m ed b lo k i
Nekaj mesecev so trajala 

pripravljalna dela za asfalti
ranje stanovanjskega naselja 
pri železniški postaji na Vid
mu. Končno so poti le ure- 
ljene, zaščitno plast pa bodo 
položili pozneje. Od tu se bo
do delavci preselili na Hoče 
varjev trg, ki ga bodo prav 
tako asfaltirali.

Zaupanje sposobne
mu direktorju

Na zadnji seji delavskega 
sveta v tovarni celuloze in 
papirja v Krškem so ponov
no izvolili za glavnoga direk
torja Lada Trampuša, ki je 
že doslej uspešno vodil to
varno. Pri ponovni izvolitvi 
je med člani kolektiva pre
vladalo mnenje, da zaupajo 
vodstvo izkušenemu gospo
darstveniku.

no obdelavo! če bi se, bi se 
seveda morala pri odločitvah 
opirati na mnenja ljudi, ki 
se na takšne stvari spoznajo.

Medtem ko imajo nekateri 
zasebni pridelovalci za te 
stvari že precej posluha, vztra
jajo drugi pri svojem. Raje 
sami plačujejo nekatere 
strojne in druge usluge, pri 
tem pa morda vedno ne po
mislijo pravočasno, kakšna 
bo nazadnje cena za njihovo 
vino. Kaj lahko se namreč 
zgodi, da bo njihova še tako 
žlahtna kaplja marsikomu 
predraga.

Velika težava je tudi izbi
ra trte. Zadnja leta se je po 
Dolenjski precej razpasla na
vada, da ljudje krošnjarijo z

Nobenega dvoma ni, da 
nas poletje zapušča. Med
tem, ko si mnogi, lepo za
goreli, po malem že želijo je
seni, opažamo, da je med na
šimi fizičnimi delavci vse pre
več takih, ki niso bili delež
ni morskega zraka in sonca.

V počitniškem domu Ma- 
tarada v Poreču, kamor hodi
jo na počitnice člani delov
nih organizacij iz Krškega, 
je bilo letos precej gostov. 
Pravijo, da so še vedno vsa 
ležišča zasedena. Vse bi bilo 
torej lepo in prav, ko bi se 
ne pokazalo, da s sestavo le
toviščarjev ni vse v redu. Ve
liko premajhen je namreč 
odstotek fizičnih delavcev, ti
stih, ki bi bili morja in son
ca najbolj potrebni. Na ža
lost je še vedno tako, da si 
delavec le težko ali pa sploh 
ne more privoščiti počitnic 
na morju. Pravijo, da ni de
narja, odkar so nekatere de
lovne organizacije ukinile re
grese.

Slabe posledice, te ukinitve 
so se kmalu pokazale, nakar 
je občinski sindikalni svet 
predlagal, naj bi delovne or
ganizacije odvajale 1,5 odstot
ka bruto dohodka v rekrea
cijski sklad, od koder bi po
tem črpali sredstva za leto
vanje delavcev. Poudarili so

Vpis 
v otroški vrtec
Vpisovanje otrok v vse 

oddelke VVU v Krškem 
za šolsko leto 1968/69, 
starih nad dve leti, bo do 
vključno 7. septembra 
vsak dan od 8. do 14. ure 
in ob torkih in petkih do
16. ure v pisarni osnovne 
šole Krško (na Vidmu).

K vpisovanju naj pride
jo starši osebno, ker se 
bodo pogovorili o vskla- 
ditvi njihovega delovnega 
časa z delovnim časom v 
vzgojnovnrstveni ustanovi 
ter o prehrani in o pla
čilu stroškov. K vpisu 
naj pridejo tudi starši, ki 
že imajo svoje otroke v 
vrtcu.

K R Š K E
PRI OBČINSKI KONFERENCI 

S /D L  so se odločili, da  bo glav
na temu na septem brski konferen
ci km etijstvo. Pogovurjali se bodo 
predvsem  o prodaji km etijskih 
pridelkov nu tržišče, o živinoreji 
in o povezavi med družbenim  in 
privatnim  sektorjem .

OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
bo dal v kratkem  v p rodajo  spo
minske značke ob 25. obletnici 
vstaje nu Prim orskem .

TRGOVSKO PODJETJE PRE- 
SKRHA se je odločilo zu obnovo 
M anufakture v Kostanjevici. Pred. 
videvajo, da bo oprem a gotova do 
30. septem bra.

KL.Il’ TEMU. da nim ajo svojega

različnimi sortami cepljenk 
z juga. Pravijo, da je pač ce
nejše. Potem pa se po nekaj 
letih pokaže, da vse ni za 
povsod in da nova trta ne da
je tistega, kar so pričakovali. 
Ne ustreza kvaliteta vina itd. 
Najenostavnejši izhod — po
sekati! Tako nastane večmili
jonska škoda, ki bi se ji prav 
lahko izognili.

še in še je zaprek in težav 
pri takih delih. Kar bo čez ne
kaj let vsem in vsakomur ra
zumljivo, je treba danes še 
z veliko potrpljenja vceplja
ti. Kanček za kančkom, če 
prav velik stroj danes prav 
tako ne more na vsako krti
no, ko ne bo mogel čez ne
kaj let. K. S.

t.udi, da je bil počitniški dom 
v Poreču zgrajen predvsem za 
počitek težkih, fizičnih delav
cev.

Nekatere delovne organiza
cije še vedno dajejo sredstva 
za letovanje svojih delavcev. 
Med temi so brestaniška elek
trarna, Kovinarska, Splošno 
obrtno podjetje in nekatere 
druge. Drugod spet menijo, 
da takšne stvari presegajo 
njihove možnosti. V tovar
ni celuloze in papirja sicer 
opažajo, da je v zadnjih le
tih zanimanje za letovišče v 
Poreču padlo, pravijo pa, da 
pomeni neke vrste regres že 
nizka oskrbnina, ki znaša s 
prenočiščem vred 22 dinar
jev. K. S.

Pred otvoritvijo 
otroškega vrtca
Krške mamice je vsa zad

nja leta mučila skrb, komu 
dati v varstvo svoje otroke, 
ker so bili dosedanji prosto
ri v vzgojnovarstveni ustano
vi za zadovoljitev vseh po
treb premajhni. Zato so pri
zadeti starši različno reševali 
ta problem. V številnih pri
merih pa so kljub njihove, 
mu prizadevanju ostali otro
ci brez pravega varstva in 
vzgoje. Vseh navedenih in še 
nekaterih drugih skrbi, s ka
terimi so se ubadali starši, 
zlasti tisti, ki so zaposleni, 
kmalu ne bo več. V Resi so 
že nared novi prostori, ki 
bodo po zagotovitvi izvajalca 
del do 15. septembra tudi 
opremljeni. V kolikor ne bo 
nepredvidenih ovir, bomo 
lahko začeli z rednim de
lom v novih prostorih že 20. 
septembra.

S pridobitvijo novih delov
nih prostorov vzgojnovarstve- 
ne ustanove bomo lahko pri
lagodili delovni čas te usta- 
nove z delovnim časom star
šev prizadetih otrok, ki ga 
imajo v delovnih organizaci
jah. V bodoče bodo lahko 
tudi vsi otroci v VVU pre
jemali razen malice tudi 
topli obrok hrane.

Slavko Smerdel

N O V I C E
živilskega trga, so prebivalci Kr- 
§kcgu dobro preskrbljeni z zele
njavo in s sadjem . To blago luliko 
ugodno nabavijo v trgovini Agro
kom binata, ki jo precej dobro  za. 
loženn.

SOLARJE JE  ZAJELA MK/LICA.
ki pride z vsakim novim Šolskim 
letom. Napolnili so krSko k n ji
garno. k je r z veliko vnemo kupu. 
telo na irazličnojto potrebščino.

Napetost je popustila

Izvoz povzroča tudi težave

Pogovori o kmetijstvu
V soboto se bodo v brežiški občini začeli 

pogovori o kmetijskih problemih v Sloveniji. 
To bodo pravzaprav posvetovanja s poslanci, 
ki jih za posamezna krajevna središča orga
nizirata občinska skupščina in občinska kon
ferenca SZDL. V soboto bodo ti pogovori za 
področje Brežie, Dobove, Kapel, Globokega, 
Artič, Čateža, Krške vasi, Mrzlave vasi, in Za- 
kota, v nedeljo pa za Jesenice, Veliko Dolino, 
Cerklje, Skopice, Bizeljsko in Pišece. Pogovore 
bodo vodili poslanci Ivan Živič, Mirko Kambič, 
Ferdo Šepetave, Milan šepetave in načelnik 
oddelka za gospodarstvo pri občinski skup
ščini — Marjan Vizjak.

N O V O  V  B R E Ž I C A H

Poletje brez morja in sonca
V kršk i občin i še vedno težave zaradi uk in jen ih  

regresov

BREŽIŠKE 
VESTI

VESTI IZ  
KRŠKE OBČINE



IZ PISARNE NAČELNIKA ZA GOSPODARSTVO

Obrt je še vedno na mrtvi točki
Storitvena dejavnost je v sevniški občini tako slabo razvita, da že dolgo 
ne zadošča vedno večjim potrebam -  Nasprotno pa se trgovska mreža 

hitro razširja — V občini je 24 avtoprevoznikov

Za sevniško občino že dol
go ugotavljamo, da so neka
tere veje gospodarstva — 
predvsem velja to za trgovino
— zelo dobro razvite, med
tem ko se druge ne ganejo 
z mrtve točke. Število trgov
skih lokalov izredno hitro na
rašča, tako da so potrebe 
kupcev popolnoma zadovolje
ne. Tudi industrija se zado
voljivo razvija, le storitvena 
dejavnost je še vedno boleča 
točka sevniškega gospodarst
va in predstavlja prav gotovo 
veliko oviro v nadaljnji urba
nizaciji kraja. Kje je treba 
najprej iskati vzroke?

Predvsem v sami prometni 
legi; zboljšava cestnega omre
žja je prišla na vrsto šele 
sedaj. Eden izmed pomemb
nih vzrokov je tudi ta, da so 
imeli obrtniki vse možnosti 
seliti se v druge občine, kjer 
so bile razmere za delo ugod
nejše. Da se nekatere veje 
obrti ne prilagajajo tržnim 
potrebam, so v marsičem kri
vi slabi kreditni pogoji.

Predvsem manjka tistih sto
ritev, ki so v zvezi s pora
stom standarda, to so servisi 
za različne stroje in aparate. 
Tudi dopolnilno obrt, ki se 
razvija ob boku industrije, bi 
bilo treba bolj razviti. Prav 
tako so premalo upoštevali 
obrt pri urbanističnem načr
tovanju.

Kakšnega izrazitega prime
ra neupravičenega bogatenja 
na občini ne ugotavljajo, pač 
pa nekateri obrtniki še vedno 
ne vodijo poslovnih knjig ta
ko, kot bi jih morali. V pri

hodnje bodo poostrili ukrepe 
za doslednejše vodenje teh 
knjig.

Načelnik za gospodarstvo 
meni, da bi morala biti dav
čna politika vsaj v republiki

Udeležite se zborov volivcev!
Danes, jutri in v nedeljo 

bodo v sevniški občini zbori 
volivcev, na katerih bodo ob
ravnavali predlog za spre
membo ustave SFRJ in sta
lišča ter priporočila skupšči
ne SR Slovenije o kmetijstvu 
v Sloveniji. Zbori bodo v na
slednjih krajih:

Četrtek 29. avgusta: 
v Krmelju, ob 19. uri v do

mu Svobode za območje zbo
ra volivcev Krmelj 

Petek, 30. avgusta: 
v Sevnici, ob 18. uri v gasil

skem domu 
v Boštanju ob 7.30 v osnov

ni šoli
na Blanci ob 15. uri v os

novni šoli
na Bučki ob 9. uri v zadru

žnem domu
v Tržišču ob 7.30 v osnov

ni šoli
na Studencu ob 7.15 v os

novni šoli
v Zabukovju ob 7.30 v os

novni šoli

Je res sam o  
šes t potrebnih  

Štipendije?

Ko se je prejšnji teden 
sestal odbor sklada Duša
na Kvedra, da bi za pri
hodnje šolsko leto razde
lil štipendije, je bil pre
senečen: za pet razpisa
nih štipendij je prišlo le 
šest prošenj. Resda je 
bil zahtevan prav dober 
ali odličen šolski uspeh, 
vendar si je to vseeno 
težko razložiti.

Sklad ~ ima na voljo
2.280.000 starih dinarjev.
1.700.000 din bo porablje
no za 8 dosedanjih šti
pendistov, preostali zne
sek pa za 5 novih. 4 šti
pendisti študirajo na vi
sokih šolah, 9 pa na sred
njih. Visokošolci dobivajo 
30.000, srednješolci pa po
14.000 starih dinarjev šti
pendije na mesec.

Vel. Cirnik: 
letos vsaj izkop

Da bi imeli v hišah tekočo 
vodo, si že dolgo časa želijo 
tudi vaščani Velikega Cirm- 
Ita. Letos so s prošnjo za 
denarno pomoč sicer zakas
nili, ker je bila občinska 
pomoč že prej razdeljena, 
nanjo pa upajo prihodnje 
leto. 2e letošnjo jesen na
meravajo opraviti vsa ze
meljska dela in s tem poka
zati, da so s prostovoljnim 
delom sami pripravljeni veli
ko narediti.

Š entjanški hm elj 
bo dober

Pred kratkim so oživeli 
hmeljski nasadi v Šentjanžu. 
Obiralci hmelja, nekateri se 
vozijo na delo z  avtobusi, prid
no obirajo »zeleno zlato« in 
skrbijo, da bi letošnji pride
lek pravočasno spravili pod 
streho. Čeprav jim je nekaj 
dni dež polteno nagajal, jim 
gre delo dobro od rok in bo
do hmelj najbrž pravočasno 

obrali. Posebno razveseljivo je, 
da je kvaliteta letošnjega hme
lja zares dobra.

D.B.

v Loki pri Zidanem mostu
ob 7.30 v gasilskem domu 

v Šentjanžu ob 7.30 na kra
jevnem uradu

Zbori volivcev veljalo za ob
močje celotnih krajevnih ura
dov. VABLJENI!

V šolo le enkrat 
na teden

Delavska univerza v Sevni
ci bo septembra uvedla po
sebno večerno osnovno šolo, 
ki bo namenjena samo zapo
slenim. Njena posebnost je 
v tem, da bodo prijavljenci 
dobili program pouka in uč
benike, samo enkrat na te
den prihajali na razgovore, 
na koncu pa bodo izpiti. 
Tak način pridobivanja izo
brazbe jih ne bo toliko ovi
ral pri vsakdanjem delu nr 
delovnem -m««*™

Po Vooj . tijcuiosii bo no
vembra začela delovati tudi 
4-mesečna kmetijska šola, za 
katero že dovolj zgodaj zbi
rajo prijave. Doslej se je 
prijavilo že precej kmečkih 
fantov.

»Vse gre 
na zahod«

Temu se tudi Sevničani 
ne morejo upreti. Trgov
ski lokali se selijo proti 
postaji, kjer naj bi bil v 
prihodnje poslovni center. 
Pa Sevnioanom to le ne 
gre v glavo. Hudomušneži 
pravijo, da bodo kmalu 
odvlekli še famo cer
kev . . .

I
v n

ZADNJI DAN DELA. 21. avgusta so odšli iz Trebnjega člani m ladinske organizacije  
The Youth Club oi VVarvvickshire iz Anglije, ki so v dobrem m esecu  zgradili stav
bo otroškega vrtca. Montažna stavba še ni popolnom a dokončana, zato bo občina  
zaprosila še za pom oč iz republiških sredstev, namenjenih^ otroškem u varstvu. 
V zahvalo za prizadevno delo je predsednik ob č in sk e  skupščine angleškim  m la

dincem prejšnjo soboto na Mirni priredil piknik. (Foto: Legan)

OBČINSKA SKUPŠČINA O CIGANSKEM VPRAŠANJU

Pot je samo ena, toda zelo strma
Dosedanji rezultati prevzgoje: le dva Cigana sta redno zaposlena Obči

ne so same nemočne, pomaga naj tudi širša družbena skupnost

Kot pred stoletji živijo pod preprostim i šotori v 
revščini in zanem arjenosti. Pobirajo jih nalezljive 
bolezni in um irajo v starosti okoli 40 let. ž e  s 14 ali 
15 leti sklepajo zakonske zveze na ta način, da si 
m lada zakonca postavita  svoj šotor. V veliki večini 
so  nepism eni. N jihovi prestopki naraščajo. Drugi 
ljudie jih ne prijavljajo, ker se bojijo maščevanja.

SEVNIŠKI PABERKI
■  RAZGOVOR Z MLADINSKI

MI MENTORJI. Občinski kom ite 
ZMS bo takoj ob začetku novega 
Šolskega leta priredil razgovor o 
m entorstvu in delu z m ladino na  
osnovnih Šolah. Povabljeni bodo 
m ladinski m entorji z vseh osnov, 
ndh Sol v občini.

■  PREVZEM ASFALTNEGA I- 
GRISCA. PreJSnji teden je bil teh. 
nični prcvaem asfaltnega igrišča 
pred dom om  TVD Partizan. Igri- 
t£e Je veljalo 6 m ilijonov s tarih  
d inarjev , naloga Športnih organiza
cij pa Je, da ga dobro izkoristijo.

M  LICITACIJA ZEMLJIŠČ. Ju . 
tr i . M. avgusta, bo ob 16. url na 
upravi km etijskega kom binata ZA
SAVJE v Sevnici Javna licitacija 
»iv prodajo več zem ljiških parcel in 
stunovanjsko hišo na Bregu.

■  SPET ZAPROSILI ZA POMOČ. 
G radbeni odbor za gradnjo ceste 
Sevnica — Sv. Rok Je znova zapro
sil občinsko skupščino za denarno 
pom oč. Odboru se Je posrečilo 
»brati nekaj prispevkov, vendar ne

zadostujejo. V prašanje je. če bo 
občinska skupščina prošn ji ustreg. 
la, saj je  denar krajevnim  skup- 
nosUm že zdavnaj razdeljen.

■  KAJ BO S SUŠILNICO? — 
K m etijski kom binat bo ves letoš
n ji pridelek hm elja posušil v su
šilnici v Loki in šen tjsnžu , sušil
nica v Sevnici pa sto ji neizkori
ščena. L judje sprašujejo , kaj m i
sli kom binat ukreniti, saj Je zna
no, da se nekatera pod jetja  že za
n im ajo. ker bi b ila  stavba uporab, 
na skladišče.

■  DANES O UČNIH USPEHIH. 
Danes bo svet za Izobraževanje in 
kulturo  obravnaval poročilo o uč
nih uspehih nH osnovnih šolah v 
m inulem šolskem  lotu. Na dnev
nem redu je tud i štipendiranje in 
otroSko varstvo.

■  OSTREJE DO CRNIH GRA. 
DENJ. Svet za kom unalne in u r. 
banistično zadeve Jo na zadnji seji 
sklenil, naj gradbeni inšpektor v 
prim erih črn ih  gradenj zidanje ta- 
koj ustavi in uvode postopek. S 
tem i ukrepi naj bi črne gradnje v 
občini čim bolj om ejili.

■  IZLET NA POHORJE. V so- 
boto z lu tra j bodo nekateri člani 
planinskega d ruštva »Lisca« odšli 
na  dvodnevni izlet na  Pohorje, 
k jer bodo obiskali nekatere posto. 
Janke slovenske transverzale.

TO IN ONO 
S STUDENCA

■  ZA GASILSTVO NI DENAR. 
JA. K ljub obilici poljskega dela, 
so člani prostovoljnega gasilskega 
d ruštva iz Studenca pri Sevnici 
doslej opravili že veliko prosto
voljnih ur pri urejevanju p ro 
svetne dvorane v gasilskem dom u. 
Pred k ratk im  so že betonirali tla, 
čeravno jim  m anjka denarja  za 
nakup gradiva. Na prošnjo sevni
ški občinski skupščini niso dobili 
n iti odgovora, zabavne prireditve 
Pa jim  niso prinesle pričakovanega 
dobička.

■  DO ZIME ZE VSI TEKOČO 
VODO? Izkop jarkov za vodovod 
je  povečini i t  končan. Trenutno 
je  delo zaradi nujnih poljskih 
opravil zastal*, ljudje  pa so p ri
pravljeni v Jesenskih mcsecih po
h ite ti, tako da bo do zime vodo- 
vod že lahko napeljan.

K ratke vesti 
iz K rm elja

■  KLAVNICO V KRMELJU
je prodal pred kratkim kme
tijski kombinat »Zasavje« 
Mesno prehrambenemu pod
jetju iz Novega mesta. Obča
ni se zaman sprašujejo, zakaj 
je prišlo do prodaje, saj je 
klavnica rentabilno poslovala.

■  RUŠENJE SEPARACIJE
je zaman pričakovalo v sobo
to mnogo radovednežev. Za
radi nepredvidenih zaprek je 
bilo preloženo.

■  RUŠENJE SEPARACIJE
v nekdanjih prostorih želez
niške postaje, so začeli v to
rek prenavljati. Računajo, da 
bodo pri teh delih priskočili 
na pomoč s prostovoljnim de
lam tudi občani.

i’duu so ui^ani in težio se
rominjaj o, kot govorijo do- 

.aaoe in tuje izkušnje. Kaj po 
tolikih neuspehih še ukreniti, 
k»ko prevzgojiti te ljudi, ki 
se tako vztrajno oklepajo svo
jih navad in običajev? Na se
ji občinske skupščine v Treb
njem so o tem govorili v če
trtek, 22. avgusta. Za besedo 
se je prijavilo več odbornikov 
kot za vse druge točke dnev
nega reda skupaj.

Nekateri odborniki, zlasti 
oni, ki so v vsakodnevnem 
stiku s Cigani, so predlagali 
korenite ukrepe, ki pa se ne 
skladajo z našimi trdnimi 
ustavnimi načeli o svobo
ščini človeka in pravicah vsa
ke narodnostne manjšine. Po
slanec Franci Kolar je to od
ločno poudaril in navedel do
sedanje izkušnje, da samo šo
lanje, delo in ostro obravna
vanje prekrškov vodi do pre
vzgoje ciganskega rodu.

V trebanjski občini živi ne
kaj čez sto Ciganov in s tem 
se je treba sprijazniti. Pred
lagani so nekateri ukrepi, ki 
naj bi zajezili naraščanje 
prekrškov in pripomogli k 
prevzgoji. Vodenje evidence, 
vrnitev Ciganov — klatežev 
v občino, kjer so se rodili, 
obvezno pošiljanje otrok v šo
lo, zaposlovanje Ciganov pred
vsem iz domače občine, vse

Nove stopnje 
prometnega davka 

od pijač
Občinska skupščina je na 

zadnji seji sp rej? a nov od
lok o plačevanju obči iškega 
prometnega davka od alko
holnih pijač. Po r.ovem pred
pisu bodo gost nci in trgov- 
ci plačevali določen promet
ni davek od litra pijače in 
ne kot odstotek od prodajne 
cene. Od naravnega vina bo
občinski prometni davek
znašal 0,70 din, od piva 0,60, 
od naravnega žganja 3,50 din 
itd. Novost je tudi ,v tem, 
da bodo vsi zasebni in druž
beni sektor v gostinstvu ter 
trgovina — plačevali enake 
zneske. Po mnenju nekate
rih bodo s tem pr'zjdeta 
družbena gostišča, ki ne
morejo utajiti prometa, kot 
to lahko naredi zasebnik
kljub obveznemu vodenju 
pos!ov<iih knjig. Nove stop
nje prinašajo korist boljšim 
lokalom, kjer točijo dražje 
pijače.

to so ukrepi, s katerimi so 
se odborniki strinjali.

Odločno pa so nasprotovali 
predlogu, naj bi v urbanistič
ni načrt občine vnesli tudi 
bivališča, kjer bi se nastanili 
Cigani. To nasprotovanje tudi 
dokazuje, kako težavno je ci
gansko vprašanje in kako

globoki so predsodki naših 
ljudi.

Ker dosedanje izkušnje ka
žejo, da posamezne občine ni
so zmožne same prevzgojiti 
Cigane (kar stane tudi veliko 
denarja) je skupščine sklenila 
predlagati republiški skupšči
ni, naj zadevo obravnava ter 
pomaga občinam načrtneje in 
bolj povezano voditi akcijo. 
Domače prebivalstvo je poz
vala, naj pokaže več razume
vanja za sodelovanje pri ka
zenskem pregonu Ciganov.

M. L.

Povsod ostre obsodbe
Razen dogodkov v ČSSR je 10 SZDL obravnaval 

tudi druga aktualna domača vprašanja

Tako kot občinski komite 
ZK, občinska skupščina in ob
činski sindikalni svet je tudi 
izvršni odbor skupaj s pred
sedstvom občinske konferen
ce SZDL enoglasno obsodil 
okupacijo Cehoslovaške in za
hteval umik sil varšavskega 
sporazuma. Vsa občinska vod
stva so sklicala tudi sestan
ke krajevnih organizacij, na 
katerih so člani zadnje dogod
ke ostro obsojali.

Izvršni odbor je obravnaval 
še nekatere druge zadeve. Da 
bi občinski praznik 8. septem
bra kar najbolj svečano pro
slavili, je pozval prebivalstvo, 
naj okrasi domove in se ude
leži zborovanja pri trebanj
skem motelu. Odbor tudi spo
roča, da bo na proslavo ljud
ske vstai.e na Primorskem, ki 
ho 15. septembra v Novi Gori
ci, vozil poseben vlak. po po
trebi pa tudi avtobusi. Vlak bo 
s trebanjske postaje odpeljal 
ob 5.14. vožnja v obe strani pa 
bo stala 20 novih dinarjev.

Na seji izvršnega odbora je 
hil imenovan tudi posebni od
bor, ki bo vodil razprave o 
predlogu za dopolnitev usta
ve SFRJ. V ta namen bodo na

Mimi, v Trebnjem in Mokro
nogu sklicani posebni sestan
ki. O stališčih in priporočilih 
skupščine SRS o kmetijstvu 
v Sloveniji pa bo izvršni od
bor razpravljal na ponovni se
ji jutri, 30. septembra.

Novo naročilo za 
mizarsko delavnico

Mizarska delavnica iz Treb
njega je pred kratkim dobi
la naročilo za izdelavo opre
me v 24 učilnicah strojne fa
kultete, ki jo gradijo v No
vem Sadu. S sodelovanjem z 
ljubljanskim podjetjem Slo
venijales je delavnica naredi
la tudi opremo za bar hotela 
v Rovinju, leseno opremo za 
hotel Istra na Crvenem oto
ku pri Rovinju in hotel Tu
rist v Mariboru. Skupna vre
dnost teh treh del je bila 35 
milijonov starih dinarjev.

O glašujte  
v SIL!

DROBNE Z MIRNE
■  60 LET GASILSTVA. V nede. 

ljo , X. septem bra, bodo m irenski 
gasilci praznovali 60-letnico u sta. 
novitve gasilskega društva. Za ta  
dan p rip rav ljajo  veliko gasilsko 
prireditev in vabijo k a r  največ 
obiskovalcev.

■  KOCA NA DEBENCU ZAPR
TA. Dosedanji oskrbnik tov. Banič 
je  zaradi nekaterih  nesoglasij z ob 
činskim i organi zaprl kočo na 
Debencu. T renutno je ta  privlačna 
izletniška točka brez postrežbe, 
kar je  velika škoda za turizem  v 
M irenski dolini. Za kočo, ki spada 
k TVD Partizan M im a, Je zato 
potrebno čim prej na jti sposobne
g a  oskrbnika.

■  LOVCI OPOZARJAJO KME. 
TE. Lovske družine opozarjajo 
kmetovalce, na j zavarujejo svoja 
p o lja  pred divjadjo, ki je  v  po* 
zrvem poletju  In jeseni posebno 
nevarna. Škodo, k i jo  povzročijo 
gozdne živali, naj takoj p rijav lja 

jo , d a  se ne bo znova pripetil p ri. 
m er, ko je  km et trd il, da  so 'b ili  v 
žitu jeleni, natančnejši ogled pa je 
pokazal, da  so bili konji.

■  PRIJAVITE SE ZA IZLET 
NA MADŽARSKO! Avto m oto d n i. 
štvo bo septem bra priredilo  avto
busni izlet na  B latno jezero in v 
Budim pešto. P rijavite se v pisarni 
d ruštva v Trebnjem .

■  SLABO PLAČUJEJO, čeravno 
je  tovarna plastične embalaže in 
kem ičnih svinčnikov EM I za svoje 
kupce podaljšala rok plačila, so se 
dolgovi vseeno povečali. N ekateri 
dolgovi so s ta r i že pol lota pa tudi 
več. zato ne preostane drugo kot 
— tožbe.

SEVNIŠKI 
VESTNIK

bolj enotna. Tako se ne bi 
dogajalo, da posamezne obči
ne prilagajajo to politiko ta
ko, da je priliv v proračun
čim večji.

J. KRŽIC



Gospodarstvo prvih 7 mesecev
Industrijska podjetja so izvozila letos precej manj kot lani, neindustrijska 

pa precej več —  Zaposlenost spet nižja

S edem  in d u s tr i js k ih  p o d je tij  v kočevsk i občin i je  
p ro izved lo  ju l i ja  le to s  za  12,2 o d s to tk a  več k o t is te 
ga m eseca  lan i, f a k tu r ira n a  rea liz ac ija  je  b ila  za 17,7 
o d s to tk a  večja, vnovčena re a liz ac ija  za 8,9 o d s to tk a  
m a n jša , š tev ilo  zap o slen ih  za 3 o d s to tk e  m a n jše , iz 
voz p a  za 20.3 o d s to tk a  večji.

Ce prim erjam o iste podat
ke za prvih sedem mesecev 
letaš z istim obdobjem lani, 
je bila proizvodnja za 0,8 od-

Nered pred gasil
skim domom

Okokco novega gasilskega 
doma v Ložinah kazi kup 
desk in drugega materiala, ki 
leži pred njim. Ta m aterial 
(menda je gasilski) naj bi 
lastniki prodali ali ga shra
nili na prim ernem  mestu. Zdaj 
namreč kazi podobo vasi in 
propada, razen tega pa tudi 
počasi »izginja« . . .

stotkov m anjša, fakturirana 
realizacija za 4,1 odstotka 
večja, vnovčena realizacija 
za 7,5 odstotka večja, zapo
slenih je bilo za 2,3 odstotka 
m anj, izvoz pa je bil kar za 
41,4 odstotka manjši. Izpad 
proizvodnje, izvoza in  števila 
zaposlenih je najobčutnejši 
pri LIK zaradi pogorele ža
ge.

Pri izvozu pa so v prvih 
sedmih mesecih letos dose 
gla lepe rezultate neindustrij
ska podjetja. Tako je KGP 
izvozilo letos kar za 90,0 od
stotka več kot v istem ob
dobju lani, hotel Pugled celo

196,6 odstotka več (vendar 
je pri tem  podjetju  znesek 
razm erom a nizek) in »Avto« 
za 23.8 odstotka več. č e  p ri
štejem o še izvoz teh podjetij 
k izvozu industrije, potem  je  
v prvih 7 mesecih letos izvoz 
le za 11,5 odstotka nižji kot 
v istem obdobju lani. Bolj 
žalostna pa je prim erjava z 
letnim planom izvoza, ki je 
bil dosežen le z 38,2 odstot
ka.

Pozna reklama
Sele v ponedeljek, 19. avgusta, 

je  preje la  tu ristična  p isarna K o
čevje reklam ne letake ho tela  »Ko. 
ra l j « na  o toku Z larin  p ri Šibeniku, 
naj delovni ljud je  prežive letni do 
pust n a  Zlarinu. Seveda je  taka 
reklam a po skoraj končani glavni 
turističn i sezoni za letos pozna, 
za p rihodnje  leto pa prezgodnja. 
Se cena za septem ber (posezona): 
penzion za odrasle 26 din . za 
otroke do 10 let (sam o hrana) 15 
dinarjev  na dan.

Ljubim ljudi in dolino Čabranke
Tako pravi in poje 67-letna pesnica Katica Lipovec iz Podplanine

DogiKlke v dolini Čabranke 
v letih NOB pa tudi prej in 
k isneje. čustva in miselnost 
ljudi v vojnih in povojnih le
tih je v pesmih izpovedala 

Lipovec 'u vasi Pod- 
planine dane-; stara že 67 
M Njene pesmi, ki jih je kar 
:■> knjigo, so izpoved Ijubez- 
rv clo rodne zemlje in čuteče 
g-r. ir. o živliefiju v tej do
lin

Dolina Čabranke je oddalje
na od središč- gospodarskega 
in kulturnega življenja v Slo
veniji. Po dobrih asfaltiranih 
cestah ia oddaljenost v današ

njih dneh ne bi bila tako veli
ka, vendar takih cest po do
lini Kolpe in Čabranke ni, za
to je ta lepi kotiček še danes 
daleč od sveta. Iz doline č a 
branke je do asfaltirane ce
ste v Kočevju 60 km, od Žle
biča (preko Loškega potoka in 
Sodražice pa 40 km.

Trdo je bilo življenje ljudi 
v tej dolini v preteklosti in 
je tudi še danes. S koši na 
ramenih še danes nosijo p ri
delke s pobočij in hribov, 
kjer imajo krpe obdelovalne 
zemlje.

Ljudje so skrbni in delov-

S ; * l l  9 1 * 6 1 m
f v -

- H f U s S :

20. av g u sta  so začeli v žagi. ki jo  gradijo pri Lesni 
industriji v Kočevju, nam eščati E stererjev polnojar- 
m en i k l i l )  30. T em elj za tračno žago še gradijo, ven
dar so že pri koncu. V pritličju žage so začeli asfal- 
terji delati asfaltna tla. v nadstropju pa kolarji la
dijski pod. Na delu so tudi kleparji in delavci, ki pri
pravljajo izolacijo proti vlagi (Foto: in /. Anton Vr- 

v išč a r)

DROBNE IZ KOČEVJA
■  ■  fflSVNO* NA K O Č E V S K I  

f.l.AVNI ULICI je  Se dokaj dobra , 
kt> pa zaviješ v stranske ulice h i
tro  »premcnlS m išljenje. B ližajo sc 
ru/.ne proskive pa bi bilo dobro, 
(In bi posebna kom isija pregledala 
čistočo ulic in poskrbela za po 
trebne u k o p e

a  ■  ■  S M O  V K O C K V JD ,  !*» 
ni-s VNoeno upa:yirja lepak v bilo*- 
bi da Imamo »snižene cijene«
R*̂ s da je to v trgovini Jugopla-
tika i■/ Splita, pa vendar

■  ■  ■  P R O Č E L J A  N E H A T E  
RIM MANJŠIH H iš  so že tako  za. 
netnarjena. da na daleč opom inja, 
jo , naj jih popravim o Posebno
hiflici pri m ostu p--oti Rudniku 
kvarita  konec m esta. Nekoč sla

KOČEVSKE
NOVICE

bili to lepo urejeni gostilnici, saj 
še dniies lahko čitnš i/.pod beleža 
»GaMhaus Braune«, čeprav že nad 
25 let tam  ni gostilne, temveč 
sam o stanovanjska hiSa s skrajno 
zapuščeno fasado.

■  ■  ■  VHODNA VRATA V 
NEKDANJE PISARNE »TRIKONA« 
res niso več potrebna, ker je  tu 
urejen lep in potreben lokal trgo
vine VRTNINA. M eddverje SO upo. 
rabili za priročno skladišče em ba
laže. Prav bi bilo, da bi steklen« 
v rata ssaRmiii in ne bi gajbe kazalo 
rebra obiskovalcem kina.

■  ■  ■  LETALA SO Z K VEČ
KRAT prav nizko preletela m esto 
in  odm etavala reklam ne lističe za 
razna trgovska pod je tja  in tovar- 
ne. Pogosto padajo ti listi prav 
na  parke in okrasne zelenice. Otro- 
ci »e ssapodijo v tropah  za n jim i 
in  napravijo  precej Škode na cvet. 
ličnlli gredicah in okrasnem  gr
m ičju. Občani m enijo, naj Škodo 
plača tisto  podjetje, ki je  dalo I* 
leta! m etati svojo reklam o. Na 
Ustih so naMovi in  ne bi bilo  te*, 
ko  upo 'ovtti plačnika!

ni, po srou in miselnosti 
pa tako dobri kot le malo- 
kje na slovenski zemlji. Za 
ljubljeni so v svoj svet ob 
Ca-branlci in v vrhove gora, 
ki se strm o dvigajo nad do
lino. Po skalnatih vrhovih pla
nin, ki stojijo nad širnim i go
zdovi Stružnice, Medvedjeka 
in Krempe, se sprehajajo 
gamsi, kot po gorenjskih pla
ninah. Dolina in strm i bre
govi so polni idilike, ki se je 
seni odene v nešteto barv. Ob 
cesti pa je polno žuborečih 
potočkov in izvirov vode, kd 
ob deževnih dneh narastejo 
v hudourne potoke.

Zaradi vsega tega ni čudno, 
da je Katica Lipovec, sicer ne
koliko okorno, vendar nežno 
zapela o tej lepi dolini, k jer 
žive dobri ljudje. Ob prilož
nosti bomo objavili tudi v 
Dolenjskem listu nekaj n je 
nih pesmi.

PETER SOBAR

Zlata poroka 
v Višnjah

50-letnico skupnega  živ - 
ljen ja  s ta  v  nedeljo , 25. 
avgusta, praznovala  Ivana  
in Ignac B la tn ik  iz  Vi- 
šen j pri A m rusu. Ivana  
Blatnik, m a ti  narodnega  
hero ja  Jožeta  Boldana- 
Silnega, pa je  praznovala  
hkra ti še 70. ro js tn i dan. 
Ob te j  p r i lo žn os ti je  dru 
žino B la tn ik  ob iskala  de 
legacija  ZB iz K o č e v ja , 
dom a  pa se  je  zb ra lo  tu 
di 30 najož jih  sorodn ikov,  
se pravi o tro k  in vn ukov  
zla toporočencev . B la tn iko 
va družina, posebn o  pa  
m a ti Ivana, je  bila m ed  
vo jn o  p ogo sto  preganjana,  
zap rta  in m učena te r  ce 
lo vsa obso jen a  na sm rt,  
vendar jih  n ajhu jše  ven 
dar  ni doletelo.

Soba za mladino 
v Sodražici

K rajevna skupnost v So
dražici se zavzema, da bi 
dobila sobo za mladino. Naj
prim ernejša bi bila soba v 
bivši oljarni, ki je v uprav
ljanju KZ. Mladinci so kra
jevni skupnosti že pomagali 
pri raznih delih, zato se tudi 
krajevna skupnost tako za
vzema. da bi mladi le dobili 
svoj kotiček, k jer bi imeli 
sestanke, igrali tenis in šah, 
gledali televizijo in se sesta
jali. Vse kaže, da bodo mla
di dobili sobo v kratkem .

Bolje kot lani, čeprav ne vsi!
Delovne organizacije v rib 

niški občini so v petih me
secih poslovanja letos doseg
le lepše rezultate kot pa v 
enakem lanskem obdobju. 
Skupni dohodki delovnih o r
ganizacij so se povečali za 
21 odstotkov, ki so doseženi 
v višini 42,150.000 din.

Seveda pa s tem ni reče
no, da so vsa podjetja imela 
enake uspehe. Tako niso do
segle lanskoletne ravni: km e
tijska zadruga Loški potok 
in sicer za 9 odstotkov. »Jel
ka« Ribnica za 10 odstotkov 
in Kovinsko podjetje za 6 od
stotkov. Navedene gospodar- 
sike organizacije pa le niso 
slabo gospodarile. Tako so na 
prim er v trg. podjetju  »Jel
ka« zato ustvarili m anjšo re
alizacijo, ker so se med le
tom odcepile štiri poslovalni
ce, ki so prešle pod upravo 
KZ Ribnica. Podjetje si p ri
zadeva, da si izgubo teh po
slovalnic nadomesti z odpira
njem novih dejavnosti in z 
izpopolnjevanjem izbire blaga.

Prav tako veljajo tudi na 
KZ Loški potok opravičila. 
Slaba prodaja klavne živine, 
ki jo je na območju KZ raz
meroma precej in nizka ce
na živine onemogočila zadru
gi. da bi odkupila kaj več 
klavne živine. Tudi pri p roda
ji lesa se pojavljajo težave, v 
glavnem zaradi zahtevnosti 
kupcev po kvaliteti in zahte
ve kupcev za daljše plačilne 
roke.

Tudi Kovinsko podjetje Rib
nica ni v petih mesecih letos 
izvršilo predvidene realizacije. 
Vendar pa tega ne gre pripi
sovati slabemu gospodarje

Cenejša teletina
Doslej je v Ribnici veljala 

za teletino enotna cena 14,00 
dinarjev, od 21. avgusta na 
prej pa so jo nekoliko zni
žali. Teletina prvih delov 
brez plečet se je pocenila na
11,00 din, za ostale dele pa 
velja še vedno stara  cena.

Pri kmetijski zadrugi smo 
zvedeli, da bodo začeli p ro 
dajati tudi svinino in gove
dino po kvalitetnih vrstah. Ta, 
nov način prodaje, bodo uve
dli v približno mesecu dni, 
ko bo urejena Qova proda
jalna mesa.

Lokacija za šolo 
v Loškem potoku

Lokacija za novo š^lo v 
Loškem potoku je Dila iz
brana pred kratkim , sola bo 
stala med zdravstvenim do
mom in trgovino. Pred/ido- 
ma jo bodo začeli graditi že 
prihodnje leto.

Neurejena Ribnica
Ribnica postaja mesto. Mo

dernizira se. Hiš in stolpnic 
je vedno več, nato bi bilo n u j
no treba skrbeti za kom unal
no ureditev kraja. Ob slabem 
vremenu je v nekaterih p re
delih kot v džungli. Med 
stolpnicami so take povodnji, 
da težko dospeš brez žongli
ranja do stopnišč, ne da bi 
imel blatne in premočene 
čevlje. Na pločnikih pa te 
obrizgajo avtomobili.

V. P

Loški potok: najemnino 
za zadružno stavbo 

stanov, podjetju
Kmetijska zadruga v Loš

kem potoku je pred leti 
zgradila iz lastnih sredstev 
(okrog 34 milijonov starih 
din) poslovno stavbo. Kasne
je so v njej uredili tri d ru 
žinska in dve samski stano
vanji. Zadruga še sedaj 
v/.držuje stavbo in nosi vse 
drugo stroške, najem nino za 
stanovanja pa ves čas pobi
ra stanovanjsko podjetje iz 
Ribnice. V zadrugi se sprašu
jejo, kako Je to  mogoče ln 
čo sploh je pravilno.

n ju  ali m orda upadanju p ro 
izvodnje, temveč trenutno ve
liki nedovršeni proizvodnji, ki 
pa bo kmalu dokončana. Ra
zen tega vpliva na slabši p ri
liv sredstev nerodnost plače
vanja kupcev, posebno iz 
sosednjih republik, kar pov
zroča težave z obratnim i sred
stvi. Vsekakor pa velja pou
dariti prizadevnost kolektiva

in njegovega vodstva za raz
voj podjetja.

Povprečno vzeto so podjet
ja  v minulem petmesečnem 
obdobju povečala osebni do
hodek za osem odstotkov, de
jansko pa so povečala OD le 
naslednja podjetja: INLES
Ribnica, Pletilnica žičnih mrež 
Sodražica in Stanovanjsko ko
munalno podjetje Ribnica.

Kvalitetni izdelki 
gredo dobro v denar

Kolektiv Pletilnice iz So
dražice se je letos ubadal s 
številnimi težavami, vendar 
mu je uspelo poletni plan 
preseči za 7 odstotkov. V p ri
merjavi z lanskim letom je 
za 51,7 odst. večji tudi doho
dek podjetja. V prvem pol
letju lani so ustvarili 668.739 
dinarjev, v letošnjem pollet
ju  pa 1.014.645 dinarjev do
hodka. Dvig dohodka je re
zultat večje proizvodnje in za 
16 odstotkov zvišane storilno
sti.

Prim erno drugim uspehom 
so se povečali tudi povprečni 
osebni dohodki. Medtem ko 
je bilo v lanskem prvem pol
letju povprečje 773,40 din, so 
bili zaslužki letos v povprečju 
za 4 odstotke višji, to je 
811,50 din.

V podjetju je zaposlenih 
70 ljudi. Lani oziroma letos 
so priučili precej mladih de
lavcev, ki uspešno delajo na 
novih strojih. Prav s stro ji 
imajo nemalo težav zaradi ne
nehnih okvar. Napake na no
vih strojih  iz DR Nemčije so 
že večkrat reklamirali, ven
dar brez uspeha. K ljub vsem 
težavam se kolektiv ne boji 
konkurence. Zadnje čase se 
je nam reč na tržišču pojavilo 
precej novih proizvajalcev žič
nih in plastičnih tkanin, ven-

Ortneške 
ribogojnice

Ortneški potoki z ribjim  
zarodom so našim  ribičem 
dobro znani, saj radi zahaja
jo na njihove bregove, da 
uživajo v športnem  ribolovu. 
Na trnku obvisi m arsikatera 
ribica in nagradi vztrajnega 
ribiča. 6e azza Kozlerjevih 
časov so bile v »lukenškem 
bajerju« ribogojnice, k jer so 
vzgajali razne vrste rib. K a
sneje so ribogojstvo opustili

O ponovni ureditvi ribo 
gojnic smo že slišali. Tudi 
načrti so bili baje že nareje 
ni in zagotovljen denar, po
tem pa je zopet vse utihnilo. 
Ali res ne bo nič storjenega 
za obnovitev in ohranitev na 
šega ribjega zaroda? škoda 
bi bilo zanem ariti lepo p ri
ložnost, kakršne daleč na 
okoli ni. Obnova ribogojnic 
bi povrnila Ortneku ribiško 
tradicijo, kar bi znatno p ri
spevalo k poživitvi lovskega 
turizm a v naši dolini. V. P.

Oh, ti veterinarji!
Poleg vseh drugih težav 

imajo v Loškem potoku ne
malo sitnosti tudi z veteri
narsko službo. Razen gozda 
je živinoreja glavni vir do
hodkov tukajšnjim  kmetom. 
Zaradi slabih, neurejenih cen 
živinoreja močno upada, zra
ven tega pa je v občini tudi 
slabo organizirana veterinar
ska služba. V eterinarji iz 
Ribnice poredko prihajajo v 
Loški potok, na nujno klice 
pa se tudi neradi odzivajo.
V Travniku (pa tudi drugod 
verjetno) še zdaj niso cepili 
prašičev, čeprav bi Jih m ora
li že spomladi, pravijo Poto- 
Čanje. Ce plačujemo, pravijo, 
tudi zahtevamo živinozd rav
nika. Ce no bodo hodili iz 
Ribnice, se bomo povezali s 
Cerknico, k jer je  ta  služba 
veliko bolje organirirana

dar kupci dobro poznajo kva
litetne sodraške žične tkani
ne, ki so proizvod dolgolet
nih izkušenj in raziskovanj.

Postaje samevajo
Na območju ribniške ob

čine so štiri železniške po
staje, od katerih sta dve v 
Žlebiču in Lipovcu — praz
ni. V navedenih krajih  so b i
le stavbe železniških postaj 
zgrajene v letih po vojni. Z 
ukinitvijo potniškega prem e
ta stavbe sam ujejo in počasi 
propadajo. Ali ne bi našli re 
šitve, da bi tudi te stavbe 
imele življenje? Posebno bi 
veljalo to omeniti za stavbo 
v Žlebiču, ki sto ji takorekoč 
sredi vasi —r

Grade novo zajetje
V Sodražici se pripravlja

jo za gradnjo novega vodo
vodnega zajetja v vasi Jelo
vec. Staro zajetje ima p re 
majhno zmogljivost, zaradi 
česar prim anjkuje vode pred
vsem v stavbah, ki stoje na 
višjem zemljišču. Dela bodo 
veljala okoli 120.000 din. Re
žijski odbor že ima nekaj de
narja, za vodovod bodo pora
bili tudi zbrani denar od p ri
spevka za uporabo mestne
ga zemljišča, ostalo pa bodo 
prispevali koristniki vodovo
da tako, da bodo plačali vo
darino za nekaj let vnaprej. 
Dela bo izvajalo vodovodno 
podjetje iz Cmuč, ki je p ri
pravljeno gradnjo tudi kredi
tirati za dobo enega leta, če 
bi Sodražanom zmanjkalo de
narja.

Lepše Velike Poljane
Letos so vaščani Velikih 

Poljan začeli kar na veliko 
urejati notranjost in zuna
njost svojih hiš ter njihovo 
okolico. Vse kaže, da je to 
tekmovanje spodb'udila nova 
Matičkova hiša, ki bo kmalu 
vseljena in je tako lepa. da 
marsikateri tujec misli, da 
je v njej vaški hotelček. Ta
ko je letos postalo skoraj 
res, kar poje vaški pesnik 
France, da so »Velike Polja
ne lepše kot pol Ljubljane«. 
Vendar pa lepoto Poljan ka
zi še občinska cesta, ki je ze
lo slaba. Poljane so na sre
dini med turistično privlač
no Grtr.ado in Ortnekom.

V. PREZELJ

Kruh, kruh, kruh
V trgovini v Dolenji 

vasi prodajo na dan do 
200 kilogramov kruha, ki 
ga dobijo iz Ljubljane. 
Čeprav je  kruha dovolj 
in ga v Ribnici zmanjka 
veliko prej, se ljudje zju- 
tna j ( ko ga pripeljejo, 
skoraj stepo zanj Sploh 
ne morejo mimo starih 
vrst. Trgovke bi rade na 
vadile ljudi, da ne bi pri 
hajali po kruh vsi naen- 
krat, saj ga le redko 
zmanjka. Tudi po kmetih 
poleti pečejo vedno manj 
kruha in ga raje kupuje
jo- Tako prihranijo veliko 
časa-

REŠETO
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ANONIM NA ANKETA MED 315 ZAPOSLFNIMI JE POKA7AI P

Nov delavnik bi samo poveča! težave
Predsedstvo občinskega sindikalnega sveta v Črnomlju je pred kratkim 
pripravilo anonimno anketo, na katero je odgovarjalo 10 odstotkov vseh 

zaposlenih v občini — Prehod na nov delovnik ovira cel kup težav

Anketa, ,ki jo je pripravil in žensk, ki so zaposleni v 
občinski sindikalni svet, je različnih delovnih organizaci- 
zajela 315 ljudi ali 10 odstot- jah, imajo različne osebne do
kov vseh zaposlenih v črno- hodke in različno izobrazbo 

maljski občini. Anketiranci in so doma iz različnih kra- 
so odgovarjali na 50 vprašanj, jev občine. Anketiranci so 
ki so obravnavala predvsem odgovarjali na vprašanja z da 
otroško varstvo, prehrano in ali ne, pri nekaterih podvpra- 

spremembe, ki bi jih prinesel šanjih pa so lahko povedali 
nov delovnik. Anketo je izpol- tudi svoje osebno mnenje, 
ni'lo določeno število moških Posebno pereče vprašanje,

Na prste je treba stopiti 
tistim, ki se okoriščajo!

Na seji občinskega sveta za družbeni plan in 
finance so sklenili, da bodo povečali nadzor nad 
davkoplačevalci in preganjali tudi vse nepravil

nosti, do katerih prihaja

Nekateri so dosegli uspeh, 
drugi pa se borijo z izgubo

Polletni obračuni so pokazali, da se je celotni dohodek v metliški občini 
povečal —  Nekatere gospodarske organizacije so v prvem polletju zabe

ležile izgubo, ki je bila posledica najrazličnejših težav

V prvem polletju so sko
raj vse gospodarske organiza
cije v m etliški občini doseg
le pozitivne uspehe. Celotni 
dohodek, ki so ga ustvarile, 
je znašal konec junija 
37,358.078 din in je bil za 2,9 
odstotka večji kot v istem 
razdobju lani. Kljub vsemu 
pa kažejo podatki posamez
nih gospodarskih organizacij, 
da zadnja leta njihov celotni 
dohodek pada in da je tudi 
ostanek dohodka, ki je name
njen za sklade gospodarskih 
organizacij, vsako leto m anj
ši. Tudi osebni dohodki zapo
slenih v zadnjem polletju ni
so naraščali. Skoraj povsod 
so ostali taki kot lani, zato 
so ostali še vedno med naj- 
nižjimi v Sloveniji.

Periodični obračuni za prvo 
polletje so pokazali, da zna
ša izguba, ki so jo imele 
K metijska zadruga, Hotelsko 
gostinsko podjetje in Lepiš 
(ki ima izgubo še iz prejšnjih 
let) kar 167.456 din Največ
jo izgubo so zabeležili v Ho
telsko gostinskem podjetju, ki 
se je že od vsega začetka bo
rilo s težavami. Tudi v kme
tijski zadrugi so v prvem pol
letju zabeležili 33.000 din iz
gube. Da bi preprečili nada
ljnji neuspeh, so se odločili, 
da bodo prenehali z živino
rejsko proizvodnjo, ki je po

vzročila izgubo v skoraj vseh 
km etijskih zadrugah na Do
lenjskem. V Lspisu v prvem 
polletju sicer niso poslovali 
z izgubo, bremeni pa jih iz
guba iz prejšnjih  let, ki zna
ša kar 86.015 din.

Na vseh zadnjih sejah ob

činske skupščine so odborni
ki ugotavljali, da so osebni 
dohodki zaposlenih v metliš
ki občini še vedno pod repub
liškim povprečjem, saj m a 

ša jo le 659 din na mesec. Da 
bi dosegli republiško povpreč
je osebnih dohodkov in ga 
izenačili, se bodo morali v 
prihodnje še bolj truditi.

Kalna pitna voda v Metliki
Po sobotnem in nedeljskem 

hudem deževju pred deseti
mi dnevi je metliški Obrh, 
kjer je tudi zajetje pitne vo
de, prestopil bregove. Hkrati 
je pričela teči iz pip rjava ka
lna brozga, tako gosta, da 
takšne Metličani še ne pomni
jo. Umazana voda je tekla 
tr i dni in šele v četrtek se je 
pričela počasi učiščati.

Seveda so bile razburjene 
zdasti gospodinje, ki si v tej 
umazaniji niso upale prati pe
rila. Tudi vodo, ki so jo po
trebovale za kuho, so najprej 
nalile v posode, da se je go
šča sesedla na dno in so šele 
nato porabile odcejeno vodo.

Njihova slaba volja je bila 
sicer upravičena, toda za zdaj 
se ni dalo pomagati. Na Ko
munalnem podjetju, kjer skr
be za mestni vodovod, so po
vedali, da je voda pritekla 
predvsem iz zajetij pod Gor
janci. Mogoče je tudi, da je 
kak podzemeljski udor tako 
hudo kalil vodo. Vsekakor pa 
so čistilne naprave v Metliki 
zastarele in prešibke, da bi 
prečistile vso vodo, ki io dne

vno porabijo prebivalci, zJa- 
sti še industrijska podjetja. 
Profil tlačne cevi je prem aj
hen, oba bazena preskromna, 
tako da bo ta nadloga od
stranjena šele drugo leto, ko 
bo pri mestnem vodovodu iz
vršena temeljita rekonstruk
cija zajetja. Do takrat bo pač 
treba potrpeti!

V živilskem laboratoriju pri 
Medobčinskem zavodu za 
zdravstveno varstvo v Novem 
mestu smo v torek izvedeli, 
da redno nadzorujejo vodo v 
zajetjih. Tudi metliško Ko
munalno podjetje redno poši
lja vzorce iz svojih zajetij. 
Po analizah ni težko ugotovi
ti, da je metliSka voda slaba 
in da jo je  treba redno kJo- 
rirati, da bi bla zdravju ne
škodljiva.

Po slučajnem vzorcu so le
tos v m aju v živilskem labo
ratoriju  ugotovili, da voda 
enkrat ni bila klorirana, ven
dar pa se je to zgodilo zaradi 
neredne dostave klora, ki jim 
ga dobavljajo podiei;a iz d ru 
gih rpTv>1''1"

Poleg M ercatorjeve sam opostrežnice v Metliki že stoji 
nova postaja  milice. Gradnja, ki jo je prevzelo grad
beno podjetje Črnomelj, bo končana prihod n ii m esec  

(Foto: Ria Bačer)

S P R E H O D  PO M E T L I K I
■  ČLANI OURORA ZA PROSLA.

VO 25-letnice ustanovitve XV. 
SNOUB — Belokranjske in oficir
ske šole v Metliki so m inuli teden 
obiskali mnoge občinske skupšči
ne in odbore Zveze borcev po Slo. 
veni ji in H rvatski. Razdelili so 
jim  propagandni m aterial in se do. 
govorili, da  se čim  več borcev in 
drugih občanov udeleži metliškega 
slavja 1. septem bra letos.

■  NA KRI2I&CU TRI STAREM 
ril.IH ! v Metliki so postavili opo
zorilno tablo, s katere je  razvid
no, da je  vprežnim  vozovom, to
vornjakom  nad 3 in pol tone teže 
in  učencem avtom oto šole ob do- 
ločenih dnevih prepovedano voziti 
po asfaltiran i cesti Novo mesto- 
M etljka. Omenjena vozila ne sme
jo  b iti na tej cesti v soboto in na 
dan pred d iiavn im  praznikom  od 
12. do 22. u re  te r ob nedeljah in 
državnih praznikih od 4. do 24. 
ure.

■  NA CESTAH, KI DR4E V 
METLIKO, srečavam o v večernih 
in nočnih u rah  vse pogosteje km e
čke voeove bree opozorilne luči. 
Ali je  res potrebno, da  bo šele 
nesreča, mogoče (jelo sm rtna, opo
zorila te  breevestne voznike, da 
se igrajo  s svojim  in tu jim  življe, 
njem ?

Pred kratkim  je bila v čr-. 
nom lju seja občinskega sveta 
za družbeni plan in finance, 
na kateri so razpravljali o 
povečanem nadzoru nad dav- 
ko-plačevalci, zavzemali pa so 
se tudi za ponovno in strožjo 
obdavčitev privatnih obrtni
kov

Nra seji, ki so se je udele
žil: tudi predstavniki iz več
jih krajevnih središč, so ugo
tovili, da je na podeželju vsak 
dan več kmetov, ki zaradi 
starosti in bolehnosti ne mo
rejo obdelovati zemlje in tu 
di ne plačevati vseh davkov. 
Sklenili so, da bodo organi
zirali v posameznih krajevnih 
središčih posebna posvetova
nja, na katerih bodo odbor
niki predlagali in utemeljili 
m orebitne odpise davkov za 
tiste, ki jih ne zmorejo več 
pl p vati.

Nekateri so na seji predla
gali. da bo treba predlagati 
vse kupoprodajne in darilne

«  POSEBNA ŠOLA, v katero  
naj bi se vključili duševno m anj 
razviti otroci, ki težko sledijo uč. 
nem u program u in svojim  vrstni, 
kom  v redni šoli, letos še ne bo 
organizirana. Posebno šolo bi obi
skovali otroci Iz črnom aljske ob
čine, pridružili p« bi sc Jim tudi 
m etliški otroci. Ker je v Beli k ra 
jin i veliko tak ih  o trok , bodo m o
rali organizirati šolo vsaj do pri. 
hoclnjc jeseni.

M ZA VEČERNO OSNOVNO 
KOM), ki jo  Je nam eraval organi, 
sdrati Zavod za kulturno  prosvet
no dejavnost, so se začeli zanim a
li tisti m ladi ljudje, ki so zapo. 
sleni ko t nekvalificirani delavci 
in  n im ajo  končane osem letke. Vi
d e ti je , da so naposled le spozna, 
li, da brez osnovne bobrazbc ne 
bodo mogli najti ufltreane zapo.

NOVICE
ČRNOMALJSKE

KOMUNE

pogodbe, na novo bo treba 
ugotoviti njihovo davčno os
novo in po njej lastnike tu 
di obdavčiti. Tudi privatni 
obrtniki in gostilničarji ima
jo razmeroma nizko davčno 
osnovo. Ker prihaja do neka
terih nepravilnosti, bo treba 
v prihodnje poostriti nadzor 
nad njimi in preganjati vsa
ko nepravilno vodenje knjig 
ali pa utaje dohodkov. Upra
va za dohodke naj bi v priho
dnje natančneje nadzorovala 
tudi vse tiste občane, ki ima
jo zelo visoke izdatke za na
kup različnih m aterialnih do
brin.

Na seji so poudarjali, da 
bodo morali v prihodnje ka
drovsko upravo za dohodke 
okrepiti in poskrbeti, da bo
do delavci tudi prim em o na
grajeni. Zaradi ostrejšega nad
zora nad davkoplačevalci bo
do morali nastaviti na upra
vi za dohodke tudi finančne
ga inšpektorja.

»litve. Na osnovni šoli v Črnomlju 
se še niso odločili, da  bi prevr-eli 
pouk na večerni osnovni šoli, 'Po
udarja jo . da  bi jim  večerna osem 
letna šola najb rž  m očno zm anjšala 
obisk v višjih razredih, na drugi 
strani pa pozabljajo , da je v črno. 
m aljski občini še vedno skoraj po
lovica zaposlenih bre* osemletke 
in da je večerna šola potrebna 
prav zaradi njih .

■  PLESNI TEČAJ nam erava tu 
di letos organizirati Zavod za kul
tu rno  prosvetno dejavnost v je- 
sensko-zimski sezoni. Tečaj bo  ob 
segal 14 vaj, poučeval pn bo znani 
plesni učitelj Vinko Ban Iz L jub
ljane, Ce se bo z« tečaj prijavilo  
dovolj kandidatov, bodo poizku
šali organizirati plesni tečaj tudi 
v večjih krajevnih središčih.

■  ANSAMBEL »FLAY BOYS« 
iz Kočevja je gostoval v soboto 
v Č rnom lju. Občinski kom ite ZMS 
jo organiziral v avli kultu rno  pro 
svetnega dom a tudi ples, ki se ga 
je  udeležila skoraj vsa črnom alj
ska m ladina. Kočevski vokalno in 
strum entaln i ansam bel, ki je  do 
slej gostoval že v številnih k ra 
jih , so nagradili s toplim  aplav. 
zom.

ki bi ga morali rešiti v črno
maljski občini še pred uved
bo novega delovnega časa, je 
prav gotovo otroško varstvo. 
Kar 60 odstotkov vseh anke
tirancev je-izjavilo, da s se
danjim  otroškim  varstvom ni
so zadovoljni. Zaposlene ma
tere so poudarjale, da otroš
ko varstvo v občini ni organi
zirano tako kot bi moralo bi
ti in da so otroci še vedno 
preveč prepuščeni sami sebi 
ali pa cesti in da se vedno 
bolj opaža, vsaj pri nekate
rih, tudi vzgojna zanem arje
nost. Otroci se tudi vsak dan 
bolj odtujujejo staršem  in po 
mnenju anketirancev so prav 
tu vzroki za naraščajočo šte
vilo mladostnih prestopnikov.

Anketa je pokazala, da pri
haja 62 odstotkov vseh zapo
slenih na delo peš, 9,5 odstot
ka se jih vozi s kolesom, 10,2 
odstotka z m otorji, 5,7 odstot
ka z avtomobilom, 3,8 odstot
ka z vlakom, 6,4 odstotka pa 
z avtobusom. Avtobusne in 
druge zveze niso vedno naj
bolj ugodne, zato je med za
poslenimi le 60 odstotikov ta 
kih, ki kosijo v prvih dveh 
urah po končanem delu, 40 
odstotkov pa ima kosilo šele 
tri ali štiri ure potem, ko za
pustijo svoje delovno mesto.

Tudi vprašanje prehrane na 
delovnih mestih ni zadovolji
vo rešeno. Med anketiranci 
je kar 40 odstotkov takih, ki 
prinašajo malico s seboj, 40 
odstotkov dobiva malico na 
delovnem mestu, 5,4 odstot
ke anketirancev hodi na mali
co v delikatese ali zasebne 
gostilne, kar 7 odstotkov an
ketirancev pa sploh ne mali
ca.

M. PADOVAN

Letos so vsi 
dobro delali

Danes t>J v Črnomlju obč
ni zbor občinskega sveta zve
ze kulturno prosvetnih orga
nizacij, na katerih bodo go
vorili o dosedanjem delu in 
o finančnem položaju kultur 
no prosvetnih organizacij v 
občini.

V zadnjem času se je delo 
kulturno prosvetnih organiza
cij v večjih krajevnih sredi
ščih, pa tudi na podeželju 
močno razživelo. Gledališke 
am aterske skupine so začele 
tekmovati za Zupačičeve na
grade, oživeli pa So tudi pev
ski zbori in vaške folklorne 
skupinice.

Vsem nalogam 
je treba biti kos
V petek je bila 14. redna 

seja izvršnega odbora občin
ske konference SZDL Črno
melj. Na seji so govorili o 
organizaciji javne razprave 
o nekaterih predvidenih vo
li vn ih spremembah v posa
meznih krajevnih središčih, 
obravnavali pa So tudi dose
danje delo in sprejeli naloge, 
ki jih  bodo morali še letos 
izvršiti.

Semiški gasilci 
so spretni in urni
V nedeljo so bile v Semiču 

gasilske vaje, katerih se jih 
je  udeležilo 8 gasil skh d ru 
štev. Gasilci so zbranim pri
kazali najrazličnejše spretno
sti na orodju ter uporabo 
gasilske opreme- Dokazali so, 
da so vešči vseh spretnosti 
in da jim  v slučaju požara 
ne zm anjka poguma in urno
sti. Ker v vseh gasilskih d ru 
štvih prim anjkuje predvsem 
mladih ljudi, bodo v bodoče 
najbrž tudi gasilske vaje ena 
izmed uspešnih oblik za 
navduševanje mladih, ki bi 
se lahko vključili v gasilske 
vrste.

Pripravljeni na 
novo šolsko leto
V metliški osnovni šoli in 

na podružničnih šolah v m et
liški občini se bo pouk začel 
5. septembra. Te dni so se 
na šolah že začeli zbirati uči
telji, ki pripravljajo učne 
programe in vse potrebno za 
pouk.

Tudi zadnja ureditvena de
la gredo h  koncu. V osnovni 
šoli na Suhorju so med po
čitnicami preuredili šolsko 
kuhinjo, v kateri bodo pri
pravljali šolske malice. Pre- 
ureditvena dela so stala 
14.000 din, ki jih je  prispe
vala temeljna izobraževalna 
skupnost. Tudi v Podzemlju 
niso mirovali. Med počitnica
mi so začeli preurejati dvo
rano v gasilskem domu, ki 
bo odslej nam enjena za ga
silske prireditve, med ted
nom pa se bo spremenila v 
delavnico za tehnični pouk 
in nakupili potrebno opremo 
in orodje v vrednosti 12.000 
din.

Šolske knjige 
gredo dobro 

v denar
V zadnjih tednih je v pro

dajalni Mladinske knjige v 
Metliki vse živo. Učenci na
kupujejo knjige, zvezke in 
druge šolske potrebščine in 
hočejo imeti čimprej vse, 
kar potrebujejo za šolo. Le
tos je prodajalna dobro za
ložena. Zvezkov zlepa ne bo 
zmanjkalo, na  zalogi pa ima
jo  tudi vse potrebne šolske 
knjige. Učenci višjih razre
dov bodo tudi letos na za
četku šolskega leta brez ne
katerih učbenikov, ki so še v 
tisku. V zadnjem tednu je 
prom et v metliški knjigarni 
vsak dan presegel 1500 din.

■  V šO!yO ZA KMETOVALCE
se lahko interesenti vpišejo vsak

dan dopoldne v tajn ištvu  osnovne 
šole v M etliki. Tam  bodo dobili 
tudi vsa potrebna pojasnila. Vpis 
bo tra ja l do 30. septem bra, nakar 
bi se pričel redni pouk.

■  V METLIŠKEM VINOTOČU 
km etijske zadruge so pričeli pro 
d a ja ti zgodnje nam izno grozdje, 
in  sicer po 3 d in  kilogram . Belo 
vino točijo  po 4 din liter, ćm ino 
po 5 din, medtem  ko stane pol- 
litrska  steklenica piva 1,70 din , tri- 
decili trska  p a  1,40 din . Cocta ve- 
lja  60, ora  pa 70 par. Zadnje dni 
so prodali zlasti veliko m ineralne 
vode (1 10 din  steklenica), saj lju
d je  niso hoteli p iti kalne broage, 
ki je  po  zadnjem  velikem deževju 
tek la  iz m etliških vodovodnih pip.

■  OKOLI 30 ITALIJANSKIH 
KI BIČEV in lovcev je  lovilo p red  
k ratk im  na Kolpi in v rev irju  gra. 
daške lovske družine. Tako so sa
m o G radčani za vstop v lovišče 
in Za odstrel divjačine v treh  dneh 
iztržili od teh gostov čez 1800 N 
din.

METLIŠKI
TEDNIK

Več pomoči Hudorovčevim!
Te dni vsi člani Hudorovčeve družine v Lokvah 

pri Črnomlju hitijo še z zadnjimi manjšimi pre- 
ureditvenimi deli v malem domku, kam or se bodo 
prihodnji teden vrnili trojčki. Ker se je doslej zbra
lo na posebnem računu, ki je bil odprt pri Komu
nalni banki, le malo sredstev, so lahko preuredili 
le strop in tJa. Stara okna in tanke stene v zim
skem času hiše ne bodo ubranile pred mrazom in 
če delovne organizacije v Črnomlju, ki doslej niso 
prispevale še skoraj ničesar, ne bodo priskočile z 
denarjem  na pomoč Hudorovčevim, bodo trojčki 
letos pozimi prav gotovo zmrzovali.

Velika razprodaja raznega tekstilnega blaga z 1« do 

50-odHtotnim popustom pri podjetju

O e le ie k s t i l«  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR



Krajevna skupnost 
o Žabji vasi

Samoprispevek za ureditev 
kanalizacije v Žabji vasi 
(zlasti še na Kodeljevem hri
bu), ki ga prebivalci že pla
čujejo, je uzakonjen. Svet 
krajevne skupnosti v Novem 
m estu je  21. avgusta popol
dne storil to s sprejem om 
posebnega sklepa o sam opri
spevku za prebivalstvo Žabje 
vasi. Prav tako je svet p o tr
dil gradbeni odbor za uredi
tev kanalizacije in druga ko
munalna dela v žab ji vasi. 
Odbor so že pred  meseci iz
volili prebivalci na množič
nem  sestanku, na katerem  so 
tudi soglašali z uvedbo sa
moprispevka. Gradbeni od- 
bod 11 članov vodi krojaški 
m ojster Jože Majerle. Svet 
krajevne skupnosti je na tej 
seji pregledal opravljene na
loge krajevne skupnosti do 
21. avgusta. Na prošnjo neka
terih članov bo predsedstvo 
krajevne skupnosti oskrbelo 
podrobnejše inform acije o 
delu in nam eravanih dejav
nostih občinske skupščine in 
drugih organov in organiza
cij.

Javna razsvetljava 
v Straži bo

Po predračunu bo stala 
javna razsvetljava v Straži 
38.000 dinarjev. Ta denar bo
do dobili iz prispevka na 
m estna zemljišča. Krajevna 
skupnost je že dala izdelati 
načrte, zato upajo, da bodo 
že letos začeli z napeljavo.

Krajevna skupnost Straža 
je letos pomagala tudi pri 
napeljavi kanalizacije v ne
katerih vaseh. Prispevala je 
cevi in m aterial za jaške, 
drugo pa so ali še bodo opra
vili vaščani. V Jurki vasi §o 
napeljavo že skoraj končali, 
opraviti m orajo le še nekaj 
m anjših del. V Lokah imajo 
za gradnjo že vse pripravlje
no in bodo začeli v kratkem  
kopati jarke in polagati cevi. 
Za Vavto vas še nim ajo pred
računa koliko bo kanalizaci
ja  stala, vendar im ajo grad
njo v načrtu.

Lep praznik gasilcev Suhe krajine

V im enu predsednika izvršnega sveta  Staneta Kavčiča  
je v nedeljo popoldne razvil prapor ob visokem  ju 
bileju žužem berških gasilcev njegov zastopnik Boris 

Lenarčič iz Ljubljane (Foto: S. D okl)

Vreme je bilo tokrat žužem- 
berškim  gasilcem naklonjeno: 
v redu je potekla velika ga
silska vaja, na okrašenem tr 
gu pa se je zbralo mnogo 
domačinov in gostov. Botra 
gasilske zastave, ki jo je PGD 
Žužemberk razvilo V nedeljo 
popoldne ob 80-letnici svo
jega obstoja, je zastopal 
Boris Lenarčič iz Ljubljane, 
navzoči pa so bili tudi pred
sednik ObS Franci Kuhar, se 
kretar ObK ZKS Miroslav 
Vute, predsednik obč. konfe
rence SZDL Slavko Dokl, pred
stavniki gasilske organizacije 
z raznih krajev Dolenjske in 
številni člani gasilskih dru
štev.

Dolgoletni zaslužni član do
mačega gasilskega društva 
Jože Prušek je opisal 80 let

Zakaj Žabkar ne dobi dovoljenja?
Oddelek za upravno pravne zadeve pri občinski skupščini v Novem mestu 
vztraja pri tem, da (po zakonu) ne more dobiti dovoljenja za obratovanje 
žage, kdor namerava razžagovati in obdelovati prage —  Žabkarjevo zahtevo 

pa podpirajo tudi tri krajevne skupnosti

Pred nekaj već kot dvema leto
m a in pol je  Alojz Žabkar iz G r
movelj zaprosil dovoljenje za obrt 
na veneči janki. Tako dovoljenje 
m u je  oddelek za upravno pravne 
zadeve pri občinski skupščini v 
Novem m estu tudi dal. Letos je 
Žabkar zaprosil dovoljenje za p re 
ureditev žage. Preden so m u iz
dali odločbo, so se z njim  po
m enili. Na pogovoru je  prosilec 
izjavil, da želi Se eno žago in si
cer polnojarm enik, ki ga je  m ed 
tem  že nabavil Pristo jn i oddelek 
je  izdal 18. m arca Ž abkarju od 
ločbo, s katero  m u je bilo  do
voljeno preured iti venečijanko. ne 
pa  postaviti polnojarm enika. Žab
kar se n i zadovoljil. Na občinsko 
odločbo se je  pritožil republiške
m u sekretariatu  za gospodarstvo, 
pritožbo pa so podprle krajevne 
skupnosti Škocjan, Sm arjeta in 
Raka te r nekatere delovne organi
zacije. S ekre ta ria t je  oddelku za 
upravno pravne zadeve naroč il. 
naj izda novo odločbo.

Preden so Ž abkarju na občini 
karkoli dali, so hoteli od njega 
dokončno vedeti, ali bo p reurejal 
ali gradil 17. ju lija  so ga zašli 
šali, izjavil pa je . da želi graditi 
sam o polnojarm enik. Pred tem je 
v podobni izjavi, ki je  v zapisni
k u  in jo  je  Žabkar podpisal, n a 
vedel. da po trebu je  polnojarm e-

Novomeška kronika
■  POSEBNO IZDAJO Dela, ki 

je  prinesla vosti o tragičnih do 
godkih na Cehoslovaškem, so No- 
vomeščani pokupili v nekaj m inu 
tah. Na novom eških ulicah in 
trgih pa so se pojavili lepaki in 
napisi, ki obsojajo  okupacijo  če- 
hoslovaške. Prebivalci budno 
sprem lja jo  nove vesti iz okupirane 
Cehoslovaške.

■  AKTOVKE, ZVEZKE, knjige, 
svinčnike in druge šolske po treb 
ščine je  začela p rodaja lna M ladin
ske knjige v ponedeljek p rodajati 
pod arkadam i.

■  SPODNJE PROSTORE M erca
torjeve poslovne enote S tandard  v 
Dilančevi u l ic i  na  začeli pred krat- 
k ra tk im  p r e n a v l j a t i .  Uredili bodo 
živilsko trgovino.

■  ABONENTE ZA OGLED oper
nih in baletnih predstav SNG v 
Ljubljani je začel vpisovati tudi 
Zavod za kulturno  dejavnost v 
p rostorih  na Društvenem trgu.

■  KINO DVORANO v Domu 
JLA so pričeli pred k ratk im  b e 
liti. zato je nekaj časa brea film 
skih predstav.

■  NOVOMEŠKA FOŠTA je  bila 
v nedeljo, 25. avgusta med 18. in 
IH. uro  ajaprta, čeprav hi m orala 
redno poslovati. Nekaj s trank  je  
hotelo oddati nujne pošiljke, ven 
da r pa dežurnoga uslužbenca ni 
bilo od nikoder.

KROJAŠTVO 
Matija Kren
Dilančeva 5, Novu mesto
o b v e š č a
cenjene stranke, da se 
je preselilo

v nove prostore 
v isti ulici
(bivši Radioservis)

in se še nadalje pripo
roča!

nik za rezanje in obdelavo p ra 
gov. V tej »zjavi je  dobil p ris to j
ni občinski oddelek glavni razlog, 
da ni izdal Ž abkarju  dovoljenja 
za postavitev polnojarm enika. Od
delek za upravno pravne zadeve 
se je  p ri odločitvi predvsem  oprl 
na zakon, po katerem  ni mogoče 
dati dovoljenja za delo, kakršne
ga bi opravljal prosilec (rezanje 
in obdelovanje pragov), uporabil 
pa je  tud i m nenje podjetij NO 
VOLES in GG, ki s ta  bili p ro ti 
tem u, da bi v G rm ovljah posta 
vili še polnojarm enik.

Zavolio tega, po jasn ju jejo  v 
pristo jnem  občinskem  oddelku, 
Žabkar nim a m ožnosti, da bi do 

bil dovoljenje za polnojarm enik. 
N avajajo tudi, da je  pred k ra t
kim  dobil dovoljenje za žaganje 
(na venecijanki) na škocjanskem  
obm očju že Hočćvar iz Dol, ra 
zen tega pa so tudi na šentjer- 
nerjskem  obm očju tr i  žage, k a 
m or lahko vozijo razžagat les tu 
di vaščani Grmovelj in prebivalci 
drugih vasi v krajevni skupnosti 
Škocjan, ki še zlasti podp ira  Žab- 
karjevo zahtevo za pogon polno
jarm enika. Da potreba po novih 
žagah v vzhodnem delu občine ni 
tako huda, naj pripom nim o, da 
ima vsa Suha k ra jina  sam o eno 
žago — na Dvoru!

I. Z.

dela žužemberške »požarne 
brambe«, kakor se je kmalu 
po ustanovitvi imenovala. Bi
la je  prava gasilska organiza
cija v Suhi krajini in v teh 
80 letih je rešila mnogo pre
moženja in pomagala ljudem. 
Tovariš Lenarčič je za njim  
čestital v imenu predsednika 
IS Staneta Kavčiča članom 
društva za visoki jubilej in 
želel društvu nove uspehe, na
kar je ob igranju himne 
(igrala je novomeška godba 
na pihala) razvil prapor. Če
ta gasilcev pod poveljstvom 
E. Janežiča je strum no po
zdravila novo zastavo, prapo
ri sosednih društev pa so se 
ji poklonili. Prevzel jo  je 
predsednik Janez Gliha in jo 
po kratki obljubi izročil za
stavonoši Poldetu Suhorepou, 
nakar
trakove in prebrali dolg spi
sek vseh, ki so podarili zla
te in srebrne spominske žeb
ljičke.

Da je žužemberško gasilsko 
društvo med najstarejšim i v 
Sloveniji in da je naredilo v 
80 letih ogromno dobrega, je 
nato poudaril tudi tov. Bo- 
!ič, zastopnik republiške ga
silske zveze, čestital je za 
jubilej in izročil društvu od
likovanje I. stopnje, nato pa 
je razdelil gasilska priznanja 
še Jožetu Knafelj cu z Dvo
ra, Janezu Glihi, Alojzu H ro
vatu z Rebri, tov. Petruni 
z Dvora in Cirilu Papežu ter 
Francu Šporarju iz Hinj. V 
imenu občinske gasilske zveze 
je nato govoril Rudi Nanger 
in izročil diplomo društvu, 
zaslužnima članoma Francu 
M rvarju in Jožetu Prušku pa 
prav tako lični diplomi. Franc 
Mrvar je za njim  obudil spo-

Po čem je kilometer slabe ceste?
V podjetju GORJANCI so izračunali, da je 1 km prevožene makadamske 
ceste natanko za 1 dinar dražji od enako dolge vožnje po asfaltu —  Avto

bus živi na asfaltu 4 leta več kot na gramozni cesti

na
čas

■  V KOŠT1ALOVI ULICI im ajo 
nekateri stanovalci precej čudno 
navado. Nam esto da bi sm eti s tre 
sali tja , kam or spadajo, so si Iz
brali najk rajšo  po t in m ečejo od 
padke kar čez cesto. Pod cesto je 
nastalo že k a r veliko smetišče. 
Prebivalci, ki hodijo  ali se vozijo 
niinv>, negodujejo ob takem  ne
redu. Pripom injajo , da bi bi,lo po 
trebno Koštialovo ulico sicer u re 
dita. Predvsem bi radi, da bi tam  
postavili več klopi za oddih.

■  PRISOJNE POTI, po kateri 
gre vsak dan »to ljudi in  več, n ih 
če ne uroja. Pot je  razdrta , ja rke  
ob njej pa je  prerasla  trava. Pre 
bivalci ob njej zatrju je jo , da bi 
bilo varneje hoditi po te j poti, 
če bi vsaj odtok vode prim arno 
speljali.

■  GIBANJE PREBIVALSTVA —
rodile so: Druga Murn s  Partizan 
ske ceste 6 — Alena, Angela Go
lob s Ceste kom andanta S taneta 
15 — Andreja In Olga Tomažin z 
Volčičeve ulice 3# — Robert«.

»Ena go.spa mi je  rekla, d a  bo 
šla adaj kar v .tobačno  tovarno po 
oigarete, ker jih  tra fika  na G lav
nem trgu oelih 14 dni ne more 
dobiti i /  novomeškega skladišča, 
prodajalka pa priporoča kadilcem 
naj si jih  sumi tam  poiščejo . .

če  ste se odločili potovati 
iz Novega mesta v Šentjer
nej s svojim avtomobilom, 
gotovo ne boste zavili na 
gramozno, kotanjasto in praš
no cesto, kri se vleče po 
desnem bregu Krke, ampak 
proti Mačkovcu in tam na 
avtomobilsko cesto, po ka
teri se boste peljali do Do- 
bruške vasi. Ko boste zavili 

desno, se boste še lep 
vozili po asfaltu, še 

nekaj kilometrov makadam 
ske ceste — pa to se že 
potrpi — in ste v Šentjerne
ju.

Odveč bi bilo dokazovati, 
zakaj ste izbrali pot po as
faltu namesto poti po ma
kadamu. Navsezadnje je do
volj. da prehodite nekaj km  
naprej po gramozni cesti in 
enako pot še po asfaltu, pa 
boste videli razliko na bolj 
in manj obrabljenih podpla
tih.

V podje tja GORJANCI v 
Vavti vasi, ki ima več deset 
tovornjakov in 35 avtobusov, 
so razliko izračunali. Doka
zali so, da imajo pri istem 
vozilu na prevoženem km  na 
asfaltni (sodobni) cesti 2,50 
d inarja stroškov, na maka
dam nski pa se stroški pove
čajo na 3,50 dinarja. Na ma
kadamski cesti se stroški po
večajo zaradi večje porabe 
goriva, večje obrabe gum, 
večjega napora m otorja in 
seveda hitrejše poškodbe zu
nanjosti vozila. Vozilu, ki 
vozi samo po slabi gramozni 
cesti, se zm anjša tudi živ
ljenjska doba. Pri GORJAN
CIH so izračunali, da lahko 
vozi nov avtobus (40 sede
žev), ki stane 200.000 d inar
jev, po makadamu največ 6 
let, po asfaltu pa vsaj 10 let.

Velike stroške imajo avto
busna in prevozniška podjet
ja  zaradi predpisa o osnem 
pritisku. V Sloveniji j* p red 
pis t?iko hud, da bi m ora

li GORJANCI izločiti iz pro
meta vse avtobuse in veliko 
tovornjakov, če bi ga hoteli 
dosledno upoštevati. Resnica, 
da niti prazen avtobus ne bi 
smel na cesto, če bi strogo 
spoštovali predpis, vse pove. 
Toda Če gre za potniška vo
zila, se pri prepovedi lahko 
pogleda malo skozi prste. 
Pri tovornjakih je kontrola 
doslednejša. GORJANCI so 
dvema tretjinam a problem a
tičnih vozil že vgradili tretjo  
os in tako zadostili predpi
su. Za vgraditev osi so lani 
plačali okoli 500.000 dinarjev 
(ena os stane okoli 30.000 
dinarjev). Da bi lahko p ri
lagodili vsa vozila stanju  cest 
in omejitvam, pa potrebuje
jo daljši čas. če  bi imeli

Zalog: strojnico 
prenavljajo

V opekarni Zalog pri No
vem mestu so pričeli pred 
kratkim  prenavljati strojnico 
in zorilnico gline. Prostore 
bodo tudi povečali. Za pre
delavo gline bodo kupili več 
novih strojev. Ročen tran 
sport bodo odpravili. Preno
vitvena dela bodo veljala 
550.000 dinarjev, končali pa 
jih bodo do konca leta.

Le malokdo toži naprej

Poravnalni svet v Straži je 
letos obravnaval 17 primerov. 
To so bili največ prepiri, 
žalitev časti, obrekovanje in 
podobno. Skoraj vse stran 
ke so se na poravnalnem 
svetu pobotale. Tudi večina 
tistih, ki so sprva nameravali 
tožiti naprej, si je  kasneje 
prem islila.’ Člani sveta pove
do vsakomur, ki hoče iti na 
sodišče, da so sodni stroški 
veliki, kdo pa bo pravdo do
bil, pa ni nikoli vnaprej re
čeno.

mine na prehojeno pot, na
kar so na gasilskem domu 
slovesno odkrili še spom in
sko ploščo.

S prijetno zabavo na trav
niku ob K rki je bilo nedelj
sko srečan je suhokra j inskih 
gasilcev zaključeno. Znova se 
je pokazalo, kako ljudje ceni
jo in spoštujejo delo naših 
gasilcev. ,

— T g .

Glasbeni kinotečni 
filmi v kinu „Krka"

Septem bra bo v k inu »Krka« re 
vija glasbenih film ov, kii bodo 
verjetno zadovoljili še tako izbir
čne gledalce, saj so ti film i za
vzeli v zgodovini film a vidno me. 
sto  in  za m arsikaterega m enijo, 

so pripeli spominske da spada v sam vrh  film ske u- 
stvarja lnosti na področju  glasbe. 
Žal so podnaslovljeni v srb o h r
vaščini, zato uprava k ina prosi 
gledalce, da to sprejm e z razum e
vanjem . Na sporedu bodo:

3. 9. ameriški barvni film NE
POZABNA PESEM, ki so ga po 
sneli 1955 in prikazuje biografijo  
Chopina. Film  je  režiral C. Vidor. 
V glavnih vlogah igrata Paul Muni 
in Merle O beron.

4. 9. italijanski barvni film 
VERDI iz 1955. režiser R. Mata- 
razzo. Ig rajo  P. Cresso in A, M. 
Ferrero.

5. 9. nemški barvni film DEŽE
LA SM E H U  AJA iz 1945. režija 
Hans Depe, igrajo M arta E gert in 
Jan  K iepura.

10. 9. am eriški barvni film 
OKLAHOMA — opereta R. Roger- 
sa, igrajo G. Mac Roe, G. G ra
ham e, G. Nelson. Režiser je Fred 
Z'-tnnem ann. Film  so za šiioko  
p la tno  posneli 1955

11. 9. italijanski barvni film
AIDA — opera iz 1957, režija e le 
mente Fracassi, igrajo  R enata Te- 
bald i, Gino Bechi in Sophia Lo
ren, te r

12. 9. am eriški barvni CS film 
CARMEN JONES iz 1960. F ilm  je 
režiral O tto Prem inger, v glavnih 
vlogah pa ig rata  H arry  Belafonte 
in  pokojna Dorothy Dandridge. V 
jugoslovanskih kinem atografih  te 
ga film a niso dolgo predvajali, ker 
je  b il odkupljen s svetlobnim  in 
m agnetskim  tonom . T akra t so ga 
vrteli sam o v k inem atografih , ki 
so im eli takšne aparatu re . Šele 
kasneje, ko je bij m agnetski ton 
uničen, so ga predvajali tu d i v 
drugih k inem atografih .

Zavod za kultu rno  dejavnost 
vabi vse ljubitelje  glasbenih fil. 
mov, da kupijo  abonm ajske karte  
za vseh šest filmov, ki jih  p ro 
da ja jo  z 20 odst. popustom  S 
tem i vstopnicam i gredo lahko v 
kino ob 18. ali 20. u ri, kadar pač

boljše ceste, predpis o osnem 
pritisku ne bi bil tako strog, 
manj stroškov pa bi bilo tu
di s prilagajanjem  vozil.

I. Z. želijo. šf

Topliški 
s toplo

bazen je kot 
sinjino nalit

Ureditev velikega in zgraditev otroškega bazena, 
rezervoarja, čistilnih naprav, bifeja in okolice je 

veljala več kot 1,2 milijona dinarjev

Iz Dolenjskih Toplic so  te 
dni sporočili, da so tam kaj 
končali ureditvena dela na 
velikem zunanjem bazenu in 
kopaliških te r drugih novih 
pomožnih objektih okoli nje
ga.

Bazen, grajen po olim pij
skih merah, je napolnjen s 
1.600 m1 termalne vode, kate
re stalna tem peratura se gib
lje med 25 in 26" C. Voda do
teka iz na novo zgrajenega 
rezervoarja na hribu nad na
seljem, nato se v čistilnih 
napravah prečisti, posebni 
stroji pa jo po ceveh pože
nejo v ba«en. S term alno vo
do polnijo pravzaprav dva 
bazena, ker je poleg velikega 
še manjši bazen za otroke, 
ki so ga letos zgradili.

Voda v velikem bazenu Se 
tako čista, da je možno vi
deti celo v največji globini 
(bazen je globok več kot 
3,5 m), kaj je na dnu. Kakar 
pa površino razgiblje veter, 
se zdi, kot bi se v bazenu 
lomila nebesna sinjina. Ker 
je dno in ostenje bazena svet
lomodro obarvano, je voda 
videti sin ja  kot Jadran.

Razen dnevnega je omogo
čeno tudi nočno kopanje v 
velikem zunanjem bazenu. 
Ponoči dajejo svetlobo moč

ni reflektorji, razmeščeni 
okoli bazena.

Okolica velikega bazena je 
asfaltirana, zasajena s trava
mi in rožami te r ograjena. 
Prostran je p rostor za son
čenje kopalcev.

Garderobnemu objektu so 
se pridružili novi. Velja p red 
vsem omeniti bife oziroma 
okrepčevalnico, lej er prodaja
jo poleg ekspresne kave ter 
alkoholnih in nealkoholnih 
(osvežilnih) pijač tudi p ri
grizke in sladkarije te r sad
je.

Zdraviliška uprava čuti ve
liko zadovoljstvo, hkrati pa 
tudi zadoščenje, da se je na
posled posrečilo urediti zu
nanje kopališke prostore ta
ko, ko t so dolga leta želeli. 
Mimogrede naj povemo, da 
je  ureditev bazena in posta 
vitev novih objektov in na
prav veljala 1,2 m ilijona d i
narjev.

Dograjen oziroma urejen 
bazen s termalno vodo Je 
velika pridobitev ne le za 
same Dolenjske Toplice, 
marveč tudi za zahodni del 
Dolenjske, za domače in tuje 
turiste, ki sem radi p rihaja
jo, pa vabljivo in zdravo za
točišče za oddih in razvedri
lo.



Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068J-21-227!
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MOPEDISTI!
PRIPRAVITE MOPEDE ZA REDNI 
TEHNIČNI PREGLED!

AVTOSERVIS »P IO N IR « , NOVO MESTO
bo imel redne letne tehnične preglede v

■  ČRNOMLJU 6. in 7. septembra (pri Einsiedlerju)

■  ŠMARJETI 9. septembra

■  ŠENTJERNEJU 10. septembra

■  ŽUŽEMBERKU 11. septembra

■  DOLENJSKIH TOPLICAH 12. septembra

■  NOVEM MESTU od 13. septembra dalje

Pregledi bodo vsak dan od 7. do 17. ure.

Lastnike opozarjamo, naj pravočasno urede svoje mopede in pripeljejo na 
pregled brezhibna vozila.

N O V O S T I  L A  VAS
PECI NA OLJE — Husqvarna 850« eal. — cena 1.4«J,00 din

— Onofri 8500 cal. — cena 1.433,00 din
— Alfa Poter 9000 cal. — cena 1.254,00 din

ter k  »n takt-Kino 5500 cal. z električnim vžigom
— najkvalitetnejše švedske ročne žage
— superavtomatski pralni stroji IGN1S K-5K3, 10 operacij 
cena 3.650,00 din
— superavtomatski pralni stroji SIEMENS STANDARD. 10 operacij 
cena 3.298,70 din.

Na zalogi tudi CANDV B8 in 75, ZOPPAS 570, GORENJE 653, 652, «03. 
Najnovejši kombinirani štedilniki z  2 plinskima in 4 električnimi grelci, 
pekačem in avtomatsko uro.
E-416-G SUPER-LUX Gorenje, cena 2070,00 din.

SUPERMARKET
LJUBLJANA, PASAŽA NA AJDOVŠČINI

RjbnjčanU

SLOVENIJALIS
vabi na 
RAZSTAVO 
in prodajo 
POHIŠTVA
ki bo v prostorih TVD PARTIZAN v RIBNICI I 
od 4.9.-12.9.1968, od 9-19 ure

POPUSTI
57. 

kredit 
do 

1000000 
S Din 
brez 

porokov| 
in 

brez 
oologa

' H

PRI NAKUPU 
PRALNEGA STROJA

G O R E N J E
DOBITE TUDI KUPON, 
KI GA VNOVČITE V 
ISTI TRGOVINI ZA 
BLAGO PO VAŠI ŽELJI

KUPON za 50 Ndin
pri nakupu stroja

GORENJE tip 653 

KUPON za 40 Ndin
pri nakupu stroja

GORENJE tip 603 

KUPON za 25 Ndin
pri nakupu stroja

GORENJE tip 652

NOVOTEHNA
V PRODAJALNAH NOVOTEHNE V NOVEM 

MESTU, TREBNJEM, METLIKI IN KRŠKEM 

TER V PRODAJALNAH DRUGIH TRGOVSKIH 

PODJETIJ, KI SODELUJEJO Z NOVOTEHNO

rdečila za v fe  > ■. 
ustnice in \ ^ \  
laki za nohte

A V T O M O B I L I S T I !
zdaj je čas

za zimsko protektira- 
nje gum! -  Ne vozite 
z gladkimi in izrab
ljenimi gumami, ker 
drsijo in s tem ogro
žajo varnost vožnje!

GRADBENO IN OBRTNO PODJETJE NOVO MESTO
je odprlo v svojem vulkanizerskem obratu 
v Kettejevem drevoredu 1 -  pri bencinski črpalki v Novem mestu 
ZBIRALNICO AVTO PLAŠČEV ZA PROTEKTIRANJE Z LETNIM IN 
ZIMSKIM PROFILOM.

PROTEKtlRANJE

PROTEKTOR

BO OPRAVLJAL

—  VULKAN iz Ljubljane

Trgovsko podjetje

SEVNICA
poslovalnica 6 

TEKSTIL

(Postaja)

i Veliko znižanje cen!
Od danes naprej prodajamo:

0  moške suknjiče od 60 do 80 din 
O moške hlače od 30 do 50 din 
%  otroške plašče od 30 do 80 din 
0  ženske obleke od 25 do 50 din 
%  ženske najlon plašče samo 50 din

Bfi
BRIGITTE
BARDOT



Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-21-227!

ZAVOD
ZA KOMUNALNO DEJAVNOST 
KRŠKO
o b j a v l j a  naslednja delovna mesta:

t .

vodovodnega inštalaterja
2 .

vodje gradbene grupe delavcev 
zavoda

Za delovno m esto pod 1. se zahteva kvalifika
cija VK vodovodnega inštalaterja  in  5 let 
prakse (poznavanje del na inštalacijah v ob
jektih, kakor tudi na inštalacijah oziroma 
m ontaži zunanjih vodovodnih m rež).
Za delovno m esto pod 2. se zahteva kvalifi
kacija KV ali VK zidarja s 5 ali 3 le ta prak 
se. (Prednost im ajo delavci z znanjem del p ri 
gradnji kanalizacije).
Ponudbe za zasedbo delovnih m est sprejem a
mo 15 dni od objave. P rošnje je  treba vložiti 
s prepisom  spričevala o kvalifikaciji na uprav
ni odbor zavoda.
Stanovanja niso zagotovljena.

vsak četrtek

ZA MLADE 
PO SRCU

Komisija za 
delavcev pri

VELETRGOVINI

sprejem  in razporejanje

1

m erca to r
LJUBLJANA
POSLOVNA ENOTA »STANDARD« -  
NOVO MESTO

o b j a v l j a
naslednja novoustanovljena delovna m esta za:

1. 5 prodajalcev v novi živilski 
trgovini na Glavnem trgu št. 3

2. 1 praktikanta v isti trgovini
3. 1 pripravnika za delo 

v knjigovodstvu
P o g o j i :
1. za prodajalce kvalificiran delavec v trgovmd
2. za praktikanta dokončana osem letka
3. za pripravnika končana E S š
Nastop službe za prodajalce predvidom a v no
vem bru 1968, za pripravnika in praktikanta pa takoj 
ali po dogovoru.
Pismene ponudbe pošljite do vključno 7. 9. 1968 
poslovni enoti »STANDARD« Novo mesto, Glavni 
trg  štev. 3.

Tobačna tovarna 
Ljubljana
Tobačna ulica 5
r a z g l a š a  
prosto delovno mesto

POMOČNIKA 
vodje poslovalnice
v Novem mestu

POGOJI: VK ali K  t r 
govski delavec s prakso 
do dveh oz. štirih  let, 
vozniški izpit B kate
gorije.
Pismene vloge, z naved
bo dosedanjih zaposli
tev, naslovite na ka- 
drovsko-socialni sektor 
Tobačne tovarne L jub
ljana, Tobačna ulica 5 
do 30. avgusta 1968.

Komisija za nabavo in 
odtujitev osnovnih 
sredstev pri

Cestnem podjetju 
v Novem mestu
r a z p i s u j e
JAVNO LICITACIJSKO
PRODAJO

CESTARSKE HIŠE 
v Kostanjevici
Izklicna cena 4.448 Ndin. 
H iša ni vseljiva, ker ob
sta ja  na stanovanju sta 
novanjska pravica. Kupec 
m ora podpisati izjavo, da 
bo en prosto r v hiši brez
plačno odstopil za potrebe 
delovodstva, del dvorišča 
pa za skladiščenje lesa za 
popravilo mostov.
P rodaja bo 6. 9. 1968 ob 
9. u ri v Kostanjevici. In 
teresenti m orajo pred p ri
četkom licitacije položiti 
kavcijo v višini 10% od 
izklicne cene. Inform acije 
dobite po telefonu: Novo 
mesto 21-085.

Pijte naravne] 
sadne sokove!

»NOVOTEHNA«
NOVO MESTO 

r a z p i s u j e
a) delovno mesto
trg. pomočnika.
skladiščnega delavca 
za določen čas,
b) učno mesto 
vajenca
za prodajalno 
v TREBNJEM

Prošnje sprejem a splošni 
sektor 15 dni po objavi.

S t r i k o  i v
TRIKOTAŽA IN KONFEKCIJA 

•  K O Č E V J E *

Upravni odbor osnovne 
šole
NARODNEGA HEROJA 
MARTINA KOTARJA 
iz Šentjerneja
r a z p i s u j e  
naslednja prosta delov
na mesta 
na podružnici 
v Orehovici:

3 UČITELJE
za razredni pouk

Prijave sprejem a uprav
ni odbor najkasneje do 
4. septem bra 1968. Pred
nost im ajo štipendisti 
TIS Novo mesto.

MALI OGLAS,
a  ga Jbjavite >

vdovdS, to e ie to f t io o /m ja to v ,  
L^riJbenk in roj&kgv dom* ir 

->c -  Pot tnart tef

M A R M O R

GRADAC
tel. 76-177, lok. 8

Po konkurenčnih cenah 
izdelujemo v s e  v r s t e  
nagrobnikov, spomenikov, 
spom inskih obeležij in vsa 
teracerska dela h itro  in 
kvalitetno.

POIZKUSITE NAŠE MESNE 
PROIZVODE
in ostanite tudi njihov potrošnik!

POSEBNO VAM PRIPOROČAMO:
#  kranjske klobas«
% (ovsko salamo 
0  šunkarico
0  vse ostale vrste klobas in salam  
Za hrenovke, pečenice in saralade sprejemamo 
posebM  naročila

kMIC TIJ SK O  IN TRG O V SK O  P O D J L I  IK

\AB/ /k/SCLSlG OBRAT

KLAVNICA
tel. 72-231

9 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0

Emajlirane kopalne kadi, 
izdelane iz 2 mm debele 
jeklene pločevine, vlečene 
iz 1 kosa dolžine 120 in 
160cm in emajlirane v beli, 
modri in modro zeleni barvi

izdeluje

EMO

■■■ ■. ■ :

9 0 O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

jjehad

Novost v svetovni kozmetiki

Uporabljam

g a b y  s sProy
za idealno pričesko zato ker...

gaby's spray
ne m a s t i  in ne lep i las 
se razčesu je  brez težav 
u t r ju je  in da lep  s i ja j  
p r ič e s k i

Po licenci gaby»s 
FLYNN COSMETIK 
ekskluzivno v Jugoslaviji 
proizvaja

Ul Bf JANA

Mercator
KOZMETIKA •  USNJENA GALANTERIJA •  
BIŽUTERIJA •  MOŠKA, ŽENSKA, OTRO
ŠKA KONFEKCIJA IN PERILO •  TEKSTIL
NO BLAGO •  ŠPORTNE POTREBŠČINE •  
STEKLO •  PORCELAN •  GOSPODINJSKE 
POTREBŠČINE •  ELEKTROAKUSTIČNI APA
RATI •  ELEKTROGOSPODINJSKI APARATI 
•  POHIŠTVO •  ŠOLSKE POTREBŠČINE

do MILIJON Sdin 
KREDITA -  tudi 
brez porokov!

•blagovnica*
novo mesto

TAPETE
ZA VSAK PROSTOII

Velika izbira francoskih in belgijskih papirnatih in 
plastičnih pralnih tapet za oblogo sten v STANO
VANJIH, PISARNAH, KOPALNICAH, PRALNICAH 
— Izredno praktične za dekoracijo IZLOŽB IN 
RAZSTAVNIH PAVILJONOV

300 različnih modnih vzorcev 
strokovni nasveti 
lepilo za tapet«*

SUPERMARKET
LJUBLJANA, Pasaža na Ajdovščini, etaža D — 
specializiran oddelek za prodajo tapet

CK N E UGODNEJŠE KOT PREKO MEJE!



K M E T O V A L C I  P O Z O R !
V Murski Soboti je konsignacijsko skladišče kmetijske zveze kmetov Štajerske iz Gradca, Avstrija. -  Rabljeni KMETIJSKI STROJI, 
TRAKTORJI, PRIKLJUČKI, KOSILNICE, ORODJE, NOVI REZERVNI DELI. -  Šestmesečna garancija -  Zagotovljena servisna služba. -  
Možen nakup na kredit. -  Ogled in prodaja pod strokovnim vodstvom od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure -  KIK Pomurka, 
obrat KZ Agromerkur, Murska Sobota, Ulica Iva Lola Ribarja 3

RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 15.15,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 19.30 in  22.00. Pisan glas
beni spored od 4.30 do 8.00.

PETEK, 30. AVGUSTA: 8.08
G lasbena m atineja . 9.30 T rik ra t 
deset. 10.15 P ri vas dom a. 11.00 
Poročila — T urističn i napotki za 
tu je  goste. 12.30 K m etijsk i nasve
ti  — Ekonom ika. 12.40 čez  polja  
in  potoke. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  in pozdravljajo . 15.20 T u
ris tičn i napotk i. 15.25 Glasbeni 
interm ezzo. 16.00 Vsak dan  za 
vas. 17.05 človek in  zdravje. 18.45 
K ulturni globus. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 M inute s pevko T a 
tjano  Gros. 20.00 K oncert franco 
skega pevskega zbora »Jean Paul 
Kreder« iz Pariza. 20.30 Dobimo 
se ob isti u ri. 21.15 O ddaja o 
m orju  in pom orščakih.

SOBOTA, 31. AVGUSTA: 8.08
Glasbena m atineja . 9.15 Glasbena 
pravljica. 9.30 Čez travnike zele
ne. 10.15 P ri vas dom a. 11.00 Po
ročila — T uristični napotki za tu 
je  goste. 12.30 K m etijski nasveti 
— Stane Zorčič: Kako potekajo  
p riprave za sp re je tje  novega vin
skega zakona. 12.40 Pojeta  Esm a 
Redžepova in  Predrag Gojkovič. 
13.30 Priporočajo  vam . . . 15.20
Glasbeni intermezzo. 16.00 Vsak 
dan za vas. 17.05 Gremo v kino. 
17.35 Igram o beat! 18.15 Pravkar 
prispelo. 18.50 S  knjižnega trga.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nu te  z orkestrom  Ray Anthony.
20.00 Sobotni večer z napovedo
valko Vero Bohoričevo. 21.30 Iz 
fonoteke rad ia  K oper. 22.10 Od
da ja  za naše izseljence.

NEDELJA, 1. SEPTEMBRA: 6.00 
do 8.00 Dobro ju tro! 8.05 R adijska

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 1. IX.

9.10 Km etijska oddaja  v m adžar. 
ščini (Pohorje. Plešivec) — 
• Beograd)
Test z glasbo (L jubljana) 

9.30 Dobro nedeljo voščimo z Ve
selim i p lanšarji in Beneški
mi fanti (L jubljana)

10.00 K m etijska oddaja (Beograd)
10.45 Lev. k ra lj živali — serija  

Disneyejev svet (do 11.35) — 
(L jub ljana)
N edeljsko popoldne 

18.20. Osa — satirično hum oristična 
oddaja (Zagreb)

18.50 TV Kažipot (L jubljana)
19.10 Sence nad N otre Dame — se.

rijsk i film  (L jubljana)
20.00 TV DnevniR (B eograd)
20.45 V ijavaja (L jubljana)
20.50 Zabavno glasbena oddaja  — 

C Beograd)
21.50 šp o rtn i pregled (JRT)
22.20 TV Dnevnik (Beograd)

PONEDELJEK, 2. IX.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
14.45 TV v šoli (Zagreb)
18.30 Po Sloveniji (L jubljana)
18.45 Propagandna m edigra (Ljub. 

ljana)
18.50 R eportaža (Zagreb)
19.20 R eportaža s Partizanskega 

slavja v Beli k ra jin i (L jub
ljana)

19.40 Plošča za poletje  (L jubljana)
20.00 TV Dnevnik (L jubljana)
20.30 V ijavaja (L jub ljana)
20.35 Karel Čapek: RUR — TV 

dram a (L jubljana)
21.35 K oncert dunajskih  filharm o

nikov (L jubljana)
21.50 Poročila (L jubljana)

TOREK, 3. IX.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
14.45 TV v šoli (Zagreb)
18.30 R isanke (L jubljana)
18.50 Film ska burleska (L jubljana)
19.05 Jesenske sprem em be — iz če. 

hoslovaške serije  Leto kora 
ka skozi čas (L jubljana)

19.55 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV Dnevnik (L jubljana)
20.30 V ijavaja (L jubljana)
20.40 Spopad m ed spoloma — 

ang. film ska kom . — (L jub
ljana)
Ponovitev (L jubljana) 
Poročila (L jubljana)

SREDA, 4. IX.

18.40 Kljukčeve dogodivščine — 
lutke (L jubljana)

19.05 TV Robot — zabavno glasbe
na oddaja  (Skopje)

19.45 Cikcak (L jubljana)

20.00 TV Dnevnik (L jubljana)
20.30 V ijavaja (L jubljana)
20.35 E kran  na ekranu (Zagreb)
21.35 2enski k rik  — zgodba iz se

rije  Perry M ason (L jubljana)
22.25 Poročila (L jubljana)

ČETRTEK, 5. IX.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
14.45 TV v šoli (Zagreb)
17.30 Boj za Geronim a — iz seri

je  Buffalo Bili (L jubljana)
18.00 Po Sloveniji (L jubljana)
18.15 Propagandna medigra —

( L j u b l j a n a )
18.20 Moški zbor Slava Klavora iz 

M aribora — oddaja  iz cikla 
Naši zbori (L jub ljana)

18.45 K alejdoskop (L jubljana)
19.05 Zabavno glasbena oddaja — 

i Beograd)
19.45 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV Dnevnik z dodatkom  — 

(L jubljena)
20.45 V ijavaja (L jubljana)
20.50 Pick\vichovci — 'nadaljevanje 

dram atiziranega rom ana — 
(L jubljana)

21.50 Plesni orkester RTV L jublja
na  — oddaja iz Jazz festivala 
v L jubljani (L jubljana)

22.10 Poročila (L jubljana)

PETEK, 6. IX.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
14.45 TV v šoli (Zagreb)
18.30 T iktak: Žaba v črnilniku — 

(L jub ljana)
18.45 Beethoven, Schubert — od 

da ja  iz cikla Zapojte z nam i 
(L jubljana)

19.05 Vikingi — švedski film  —
(L jubljana)

19.35 češkoslovaški folklorni an. 
sam bel U rpin (L jubljana)

19.55 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV Dnevnik (L jubljana)
20.30 Mlin na Padu — italijanski 

celovečerni film  (L jubljana) 
Poročila (L jubljana) 
Sim fonični koncert (Skopje)

SOBOTA, 7. IX.

9.35 TV v šoli (Zagreb)
18.30 Disneyev svet (L jubljana)
19.20 S kam ero po svetu — (Ljub. 

ljana)
19.45 Cikcak (L jubljana)
20.00 TV Dnevnik (L jubljana)
20.30 V ijavaja (L jubljana)
20.35 Zabavno glasbena oddaja  — 

(B eograd)
21.35 Karavana zapravljivčkov — 

(L jubljana)
22.20 Osvajalci — serijski film  — 

(L jubljana)
23.10 TV K ažipot (L jubljana)
23.30 Poročila (L jub ljana)

igra za o troke — Borislav Mrk- 
šič: O medvedku T ipku in  njego
vem zlatem  zobku. 9.05 . Naši po 
slušalci čestita jo  in  pozdravljajo
— I. 10.00 Se pom nite, to v a r iš i . . . 
a) Mile Pavlin: N apad na Šent
je rne j, b) Franc Tomažič: Vrnilo

0 se nas je  sam o sedem. 10.25 Pe
smi borbe in dela. 10.45 Nedeljski 
mozaik lepih m elodij. 11.00 Poro
čila —■ T uristični napotk i za tu je 
goste. 12.10 Naši poslušalci česti
ta jo  in pozdravljajo  — I I .  13.15 
Iz operetnih p a rtitu r . 14.00 čez 
h rib  in dol. 15.05 Popoldne ob za
bavni glasbi. 16.00 R adijska igra
— Karel Heinz Tredup: Dnevnik 
Kellyja s kanončkom . 16.49 Glas
beni intermezzo. 17.05 Nedeljsko 
športno  popoldne. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 20.00 »V nedeljo zve
čer«. 22.15 Serenadni večer.

PONEDELJEK, 2. SEPTEMBRA:
8.08 Glasbena m atineja . 9.15 Iz 
album a skladb za m ladino. 10.15 
Pri vas dom a. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tu je  goste.
12.30 Km etijski nasveti — Jože 
K regar: V rt v septem bru. 13.30 
P riporočajo vam . . . 14.35 Naši 
poslušalci čestita jo  in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Oper
ni koncert. 1,8.15 »Signali«. • 18.35 
M ladinska oddaja: »Interna 469«.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 M i
nute  s pevcem Edvinom  Fliser- 
jem . 20.00 Skupni program  JRT
— studio Zagreb. 22.10 Radi ste 
jih  poslušali.

TOREK, 3. SEPTEMBRA: 8.08
O perna m atineja. 9.15 Kaj pojo 
o troci po svetu in  p ri nas. 10.15 
Pri vas dom a. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tu je  goste.
12.30 K m etijski nasveti — inž. M i
lan Rovan: Različni načini zati
ran ja  razstlinskih bolezni in škod
ljivcev. 12.40 Iz k ra ja  v k ra j.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.05 
K oncert Za oddih in  zabavo. 15.20 
Glasbeni intermezzo. 15.40 V to 
rek na svidenje! 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 Igra sim fonični o r 
kester RTV — L jubljana. 18.15 Iz 
naših studiov. 18.50 Na m ednarod
nih križpotjih . 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 M inute s pevko M et
ko Stok. 20.00 R adijska igra — 
Roger R ichard: »Mala su ita  čaka
nja«. 21.15 Parada popevk. 22.10 
G lasbena m edigra.

Visoko kvalitetna 
sodobno embalirana

S p c c ia l

Zahtevajte jo 
v naši trgovini!

SREDA, 4. SEPTEMBRA: 8.08
Glasbena m atineja. 9.30 Pol ure 
z o rkestri. 10.15 Pri vas dom a.
11.00 Poročila — T uristični n a 
po tk i za tu je goste. 12.30 Km e
tijsk i nasveti — inž. Josip Bu
tinar: Velikost njiv in ekonom ič
nost obdelovanja. 12.40 Slovenske 
narodne pesmi. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  in pozdravljajo. 15.20 G las
beni intermezzo. 16.00 Vsak dan  za 
vas. 17.05 M ladina sebi in vam. 
18.45 Naš razgovor. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene raz
glednice. 20.00 M arjan Kozina: 
Ekvinokcij. 21.38 Godala v noči. 
22.10 Zaplešite z nam i.

ČETRTEK, 5. SEPTEMBRA: 8.08 
O perna m atineja . 9.30 V planin 
ski koči. 10.15 Pri vas dom a. 11.00 
Poročila — T uristični napotki za 
tu je  goste. 12.30 Km etijski nasve
ti — inž. Jože Spanring: Poljedel
ski problem i v Evropski gospo
darsk i skupnosti. 12.40 Pihalni 
orkestri na  koncertnem  odru. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.05 V rtiljak 
zabavnih m elodij. 16.00 Vsak dan 
za vas. 17.05 če trtk o v  sim fonični 
koncert. 18.15 Glasba in turizem .
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute  z vokalno instrum enta ln im  
ansam blom  Bele vrane. 20.00 č e 
trtkov  večer dom ačih pesmi in 
napevov. 21.00 Sto let slovenske 
lirike — IX . 22.10 Z recitala te 
norista  Antona Dermote.

1 Vi.sc* z a l o g e
so mrtev kapital v skladiščih! Razprodajte 
jih in pomagajte si z denarjem, ki ga boste 
dobili na ta način! Obvestite javnost in 
kupce, koliko odstotkov p o p u s t a  ste 
namenili za blago iz zalog! Pri tem Vam 
najbolj učinkovito pomaga oglas v lokal

nem tedniku!

MAGAJ Sl SAM

UNIOR®
BO POMAGAL

V VSAK
SLOVENSKI
DOM...

•SSii i
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KNJIGE
PREŠERNOV:
DRUŽBE!

t i *
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m KNJIG 
SAMO DVAJSET 

DIN
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USPEŠNO UNIČUJE MUHE, KOMARJE,  
MOLJE, RASTLINSKE UŠI ,  B O L H E . . .

KRKA - TOVARNA ZDRAVIL, NOVO MESTO

8 + 5
O S V A J A  S V E T  

IN NAGRAJUJE

Če boste kupili enega izmed skrivnostnih 
izdelkov in rešili nagradno izpolnjevanko, 
ki jo izrežete in hkrati s kuponom za žre
banje, katerega dobite ob nakupu izdelka, 
pošljete proizvajalcu, boste vključeni v ve
liko nagradno žrebanje v drugi polovici 
decembra!

1. NAGRADA FIAT 124 
39 NAGRAD IZDELKOV EMO: 

štedilnik TOBI tip 166, 
štedilnik na elektriko in plin TOBI 

- tip 170,
omarica za pomivanje posode . . .

EMO P_Č N 0 E 
_M _-8 IN I_0-5 
N JV Č J  D O SJ K 
TO L T E T HN K

Č E L U
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek, 30. avgusta — Roza 
S obota, 31. avgusta — Rajko 
N edelja. 1. sep tem bra — Tilea 
Ponedeljek. 2. septem bra — Stefan 
Torek, 3. sep tem bra — Darija 
S reda, 4 septem bra — Ida 
Četrtek, 5. septem bra — Ljuba

K llS l
Brežice: 30. in  31. 8. špansko- 

italijansko-francoski barvn i film  
»Mož iz Istanbula« . 1. in  2. 9. 
ameriSki barvn i film  »Operacija 
strela«. 3. in  4. 9. jugoslovanski 
film  »Diverzanti«.

Č rnom elj: od 30. 8. do 1. 9. 
am erišk i barvni film  »May fa ir 
ladytt. 3. in  4. 9. ita lijansk i film  
»Zapeljivke«.

Kočevje — »Jadran«: 31. 8. in  1. 
9. am eriški barvni film  »Arabe
ska«, 2. 9. am eriški barvni film  
»Nasilje v D jerihu«. 3. in  4. 9. 
am eriški film  »Kralji sonca«. 5. 
in  6. am eriški barvni film  »Mul. 
je ta« .

K ostanjevica: 31. 8. italijanski 
barvni film  »Noči Orienta«, 1. 9. 
italijanski barvni film  »V senci 
inkvizicije«. 4. 9. ameriški film  
»Mori turi«.

M etlika: od 30. 8. do 1. 9. am e
rišk i film  »Sabotaža« in  am eriški 
barvni film  »Divja reka«. 4. in 
5, 9. češki barvni film  »Dama na 
kolesih«.

M okronog: 31. 8. in  1. 9. angle
ški film  »Darling«.

Novo m esto: od 31. 8. do 2. 9. 
am eriški barvni film  »Serif iz

Dodge Cityja«. 3. 9. am eriški bar- 
vnd film  »Nepozabna pesem«. 4. 
9. ita lijansk i barvni film  »Verdi«. 
5. 9. nem ški barvni film  »Dežela 
sm ehljaja«M

Ribnica: od 31. 8. do  1. 9. fran . 
ooski film  »Dokler s i zdrav«.

Sevnica: 31. 8. in  1. 9. am eri
ški film  »Na svidenje Karlo«.

Sodražica: 31. 8. in  1. 9. an. 
gleški barvni film  »Becket«.

Šentjernej: od 30. 8. do  1. 9. 
»Klic trobente«.

Trebnje: 31. 8. in  1. 9. franco
ski avanturistični film  »Sto tisoč 
dolarjev  na  soncu«.

Ob bridka izgubi m oje ljube žene 
in m atere

FRANČIŠKE
ANDRUŠČIŠEN

iz Gor. K am enja
se zahvaljujem o vsem, ki so  jo  
sprem ili na n jeni zadnji po ti in  ji 
darovali vence in  cvetje. Posebno 
se zahvaljujem o Jožetu Banu za 
vso pom oč in  R udiju  M razu za go
vor. Vsem skupaj še enk ra t hvala! 
Žalujoči: mož, hčerka M ari z m o

žem, sinova Rudi in Karel

^OBVESTILA I
Gostilna v Beli cerkvi vabi na 

vinsko trgatev, k i bo 8 . 9. 1968. 
Zabaval vas bo  kvin te t VeseM Do
lenjci (b ra ta  S laka).

KOTI,K za žganjekuho vseh vrst 
izdeluje kvalite tno  V. K apelj, ba-

SLUŽBO DOBI
IŠČEMO ŽENSKO za varstvo dveh 

o trok . Oglasite se v dopoldan
skem  času  p ri d r. K rižm anu, 
bolnica Novo m esto, K andija.

STANOVANJA
V  KRŠKEM sprejm em  dva d ijaka 

n a  stanovanje in hrano. Naslov 
v uprav i lis ta  (1456/68).

GARSONJERO, novo, m oderno o- 
p rem ljeno, centra lno  ogrevano, 
sončno, ugodno prodam  v N o
vem m estu . Vseljiva tako j. Po
nudbe pod »Mestne njive«.

MIRNA, solidna trgovka, išče n e 
oprem ljeno sobo v Novem m e
s tu . P lača dobro . Naslov v 
upravi lista (1463/68).

MOTORNA VOZILA
PRODAM FIAT 500 C — topolino, 

brezhiben. M atoh, Paderšičeva 
23, Novo m esto.

PRODAM SPAČEK furgon. Anton 
Zupančič, Adamičeva 15, Novo 
m esto.

PRODAM DOBER dlOJKll poltovor- 
n > k  2 ,5 t .  letnik 1963, za 16.000 
Nckin. M ilana M ajona 47, Iz u b 
ijana.

PRODAM AVTO zastava 600 D. Na
slov v upravi lis ta  (1454/68).

PROIIAM PRIMO ali zam enjam  aa 
m oped. H očevar, Vrhovčeva 18, 
Novo m esto.

PRODAM dobro  ohranjeno m o to r
no  kolo znam ke BMW, 250 com, 
le to  izdelave 1956. In teresentu  
ozirom a kupou dajem  m ožnost 
plačila  tud i s  čekom  za poso
jilo . Ogled možen vsak dan pri: 
Jože Tanko, R ibnica 206, R ib
n ica na Dol.

POCENI PRODAM tovorni avto 
m ercedes 322, letnik 196.'», dobro 
ohran jen . Naslov v upravi lista 
(1466/68).

UGODNO PRODAM m oped T  12 3 
trem i prestavam i. Stane Pusta- 
vrh, Žabja  vas 116, Novo m esto.

NEM ŠKI dizel m otor »Deutz« od
6—7 KS, v odličnem s tan ju  p ro 
dam  po ugodni ceni. V rlije 23 b, 
Reka.

ZARADI SELITVE prodam  dobro 
ohranjeno kuhinjsko  oprem o in  
divan. Inform acije  pri K erm at, 
Jerebova 16, Novo m esto.

PRODAM vprežno kosilnico Farov- 
ko v dobrem  stan ju . Zupančič, 
G rm ovlje 8, Škocjan.

PRODAM KAVČ. Ana Jereb , Nad 
m lini 4, Novo m esto.

PRODAM globok o troški v«#ček 
po ugodni ceni. Miš jak , Reger- 
Ča vas 25, Novo m esto.

OTROŠKI VOZIČEK kom biniran, 
ita lijansk i, prodam . Germ, M est
ne njive, blok 10, Novo m esto.

POSEST
PRODAM novo hišo z nekaj nad 

3 ha zem lje: travnik , njivi, gozd, 
po zelo ugodni ceni. Peter K u
kovičič, Dol. Leskovec 71, p. 
B restanica.

PRODAM lepo posestvo z novim 
gospodarskim  poslopjem  in vsem 
inventarjem  skupaj ali posa
m ezno. Cena 32,000.000 Sdin. N a
slov v upravi lis ta  (1432/68).

V SREDIŠČU Trebnjega prodam  
stanovanjsko hišo z dvema so 
bam a, kuhinjo, kle tjo , garažo in 
drugim i pritik linam i. Petrovič, 
T rebnje 55.

PRODAM HIŠO v dobrem  s tan ju  
blizu Sevnice. V prašajte  p ri Kle
novšku, Šm arje — Sevnica.

PRODAM zidno opeko in. nedogra
jeno hišo do prve plošče z zem 
ljiščem  840 m2 na Vidmu. V pra
ša jte  p ri U ršiču, Podšoa 7, Krško.

PRODAM m alo posestvo in novo, 
do prve plošče dograjeno hišo 
z elektriko , vodo in  cesto do 
hiše. — Redi se eno govedo in 
dva prašiča. Gozda je  za dom a
čo uporabo dovolj. Poizvedbe: 
Ivan Mervič, Drožanje, p . Sev 
niča.

RAZNO

n r̂*OAM
UGODNO PRODAM m otorno kosil- 

nioo Alpino z žetveno p ap ravo v 
novem  stan ju . M arija G abrijel, 
M alkovec 22, Tržišče.

KOZOLEC — enojnik, poceni p ro 
dam . Ivan G lobevnik, Škocjan 2.

PO UGODNI CENI prodam  dobro 
o h ran jeno  kom pletno spalnico. 
Naslov v upravi Usta (1445/68).

PRODAM trofazni e lektrom otor 
2 KS. Inform aoije: Gotlib, Oto
čec 3 ob K rki.

UGODNO PRODAM rabljeno struž 
nico, s tružne dolžine 1,30 m. Na
slov v upravi Usta (1439/68).

PRODAM KRAVO z Junčkom , sta  
rim  20 dni, ali zam enjam  za 
voznega junčka. Klemenčič, 2di- 
n ja  vas 41. Otočec.

PRODAM kom biniran brusilni 
s tro j za parket s  krožno žagaco. 
H a rtin  S tip ič, Podbočje 67.

kroko tlarstvo , L jubljana. Aljaževa
c. 4 — šiška .

I *

OBLAČILA OČISTI takoj Pralni- 
ca in  kem ična čistiln ica  Novo 
m esto, Germova 5.

ŠČETKE ZA LOŠČILCE in  za
sesalce za p rah  obnovi ščetarstvo 
Armič, L jubljana, T ržaška 52.

Pouk na zdravstveni šoli se bo 
začel 5. sep tem bra ob 8. u ri.

G ostilna Rom ana Zorka iz D ru
žinske vasi p rired i v nedeljo  1, 9. 
vi,nsko trgatev . Zabavali vas bodo 
Veseli fan tje  iz  M okronoga. V ab
ljeni!

Franc B regant, Brezovica 17 pri 
š m a r je ti.  živim  v Nem čiji, p rek li
cujem  vsako hojo  čez m oj vrt. 
K dor tega ne bo  upošteval, ga 
bom  sodno preganjal.

Anton Rozm an, Dol. Karteljevo 
7, M irna peč, prepovedujem  hojo , 
pašo in vožnjo po  m ojem  posestvu 
vsem sosedom , posebno Jožetu 
Novaku in Alojzu Sajetu. K dor te
ga ne bo  upošteval, ga bom  sodno 
preganjal.

IZ N0V0MEŠKE$!Ifi 
PORODNiSNiCE&fltel

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnitei rodile: Anica Zvar iz 
V rhnike — M atjaža, Terezija Zub. 
čič iz Č rnom lja — D am irja, M ari
ja Breanik iz Sel p ri H in jah  — 
M arijo , M ajda Ivanov iz Praproč 
— Suzano, Jožefa H rasta r iz K ro 
no va — Franca, M artina Kuzm a iz 
Zabjaka — Anko. Ida K revs z M a
lega vrha — Anito, K ristina Vid
m ar iz V isejca — M arjana, M arija 
Goršin iz Sm olenje vasi — Franca, 
Anica Luzar iz Zapuž — Cvetko, 
Helena Skedelj iz Dobruške vasi — 
Drago, Amalija Govednik iz Grada- 
ca — Ivanko in  Petra, Ana Jerči- 
novič iz G ribelj — Antona, Nežka 
K lajder iz G ornjega Suhadola — 
dečka, M arija  Sudac iz M etlike — 
M ari jo , * M artina L tkar-Kum elj iz 
Žužem berka — Iatoka, N ataša . Lu. 
š tek iz Ledeče vasi — Tom aža, An
ton ija  K ocjan s Potovrhn — An
tona, Jožefa K um p iz O brha — 
dečka. Vida Proje  iz D olnjih P ra. 
proč deklico. Tončka B runskole 
s H rasta  — dečka, A ntonija S ta ri
ha iz Osojnika — deklico. Draga 
Kovačič s Križa — deklico, in 
Anica Fekonja iz Raven — 2 dečka.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE
Pretekli teden  so v brežiški po 

rodnišnici rodile: šefica  K apus ta  
iz D renja — San jo . M arta Završ
nik iz Orehovega — Romano. Ana 
K ostanjšek iz Križa — deklico, 
M ajda V idm ar iz Brežic — Ljud. 
niilo, S tanka Petrovič iz Brežic — 
M irjano, Dragica Vlahovič iz Hra- 
stine — R enato. Vera Kosec iz 
šen tlen a rta  — T atjano, M arija 
K rižan s  Srem iča — Jerneja , Regi
na Jager iz K lanjca — R enato, 
N ada R u ta r iz Krške vasi — Je r
neja  in Ivanka PavUja iz Sel — 
deklico.

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden  so se ponesrečili 
in iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:

Helena Ferenčak, m ati km eta Iz 
Gor. Lenarta, je  padla v stanova
n ju  in sl zlomila levi kolk; F.anjo 
Peh, km et iz Pluske. Je padel z 
voza in si poškodoval glavo; S ta 
nislav Butara, s tro j, tehnik  iz Cer. 
kelj, je  padel z m otorjem  in ai 
poškodoval glavo; Anica Le*, go
spodin ja  iz Pile, je  padla z drevesa 
in si poškodovala glavo, levo ro 
ko in levo nogo.

Čudne navade 
v Bučni vasi
Starši v Bučni vasi pri No

vem m estu, posvarite otroke, 
da ne bodo m etali kam enja 
in sadja v avtomobile! H it
ro  lahko pride do nesreče, 
vaša odgovornost pa je tudi 
precejšnja. V nedeljo zvečer 
okoli 19.30 je fant, s ta r ka 
kih 11—13 let, izza kozolca 
na ovinku, na katerem  se od
pre pogled na novo stano
vanjsko kolonijo, m etal ka
menje na osebne avtomobile. 
Ko se je nek šofer ustavil 
in skočil iz avtomobila, je 
fant pobegnil v dolino, v ka* 
teri raste skupina dreves, od 
tam  pa še naprej proti hosti. 
— Ukrepajte, dokler je čas!

Na travniku sta trčila
M otorist Franc Zofič s C im ika 

se je  13. avgusta popoldne peljal 
iz Globokega p ro ti Brežicam. V 
Cundrovcu je  opazil, da  je  iz 
dvorišča zapeljala na  cesto kole
sarka Ana Kržan. Z zvočnim sig
nalom  jo  je  opozoril, tako da je  
za trenu tek  obstala, na to  pa n a 
daljevala vožnjo preko ceste. Da 
b i preprečil trčen je , je  zavozil v 
levo preko ceste na  travnik , isto  
pa je  sto rila  tudi kolesarka, da 
sta  potem  trč ila  na travniku. K o
lesarka je  p ri tem  teže poškodo
vana po kolenu, škode na vozi
lih pa  je  za okrog 100,00 d in a r
jev.

Srečanje na ozki cesti
Voznik osebnega avtom obila Jo 

že Germovšek iz Podgorja je  17. 
avgusta popoldne vozil iz Brežic 
p ro ti Globokem. V vasi č rn e  je  
nasproti privozil voznik tovorne
ga avtom obila Jože Kukoviča iz 
Zakota. Ko sta  se na  ostrem  ovin
ku  in ozki cesti srečala, s ta  t r 
čila. k e r je  Germovšek vozli z ne- 
p rim em o h itro stjo . Na vozilih je  
za okrog 400 d inarjev  škode.

Trčenje pod Lisco
Franc Tihole iz Sevnice se je  

18. avgusta popoldne pelja l z 
osebnim  avtom obilom  p ro ti Lisci. 
N asproti navzdol m u je  pripelja l 
v levem, nekoliko nepreglednem  
ovinku po levi s tran i ceste voznik 
osebnega avtom obila Ivan Sleme- 
n jak  iz Prekorja  ln trč il v av to 
m obil T iholeta. P ri trčen ju  se ,ie 
laže poškodovala sopotnica Pavla 
Godler iz 2alca. Na vozilih je  za 
okrog 5.000 dinarjev  škode.

Mopedist je zavozil 
na levo v pločnik

17. avgusta popoldne se je  p ri
petila  prom etna nesreča na Trgu 
svobode v Sevnici. Od Šm arja 
p ro ti Sevnici je  po  sredin i ceste 
privozil m opedist R udolf Karlič 
s  Teslč. N a t»gu svobode ga  Je 
dohitel voznik avtobusa Ludvik 
Volčanšek iz Brezine, ki je  z 
zvočnim signalom  opozoril m ope
d ista , d a  se um akne na  desno 
s tran , k a r je  tud i s to ril. Ko je  
avtobus odpeljal m im o m opedista, 
je  ta  zavozil z desne n a  levo 
s tran  in se iz neznanega vzroka 
zaletel v pločnik  in  padel po ce 
s ti. Zaradi poškodb so ga odpe
ljali v celjsko bolnišnico. Odvze
ta  m u je  b ila  tud i kri zaradi pre  
iskave.

Na ovinku sta trčila
Voznik osebnega avtom obila 

M artin Račič 1z  Trbovelj se je  17. 
avgusta popoldne peljal iz Sobe- 
n je  vasi p ro ti Čerini. N asproti je  
privozila voznica osebnega av to 
m obila Terezija Tom še iz Polja 
p ri L jubljani, s  katero  je  na 
ostrem  ovinku zaradi neprim erne 
h itrosti prišlo  do trčen ja . Na vo
zilih je  za okrog 1.800 dinarjev 
škode

V NAJEM oddam  gara io  v Kan- 
d iji. Naslov v upravi lista 
(1443/68).

POUČUJEM nem ščino, angleščino 
in  francoščino šo larje , odrasle v 
skupinah od dva do šest. Priče
tek  15. septem bra. Dernovšek, 
Paderšičeva 21, Novo m esto.

NAJBOLJŠE DARILO za vašo ne 
vesto vam pripravi z la tar. G o
sposka 5, L jubljana (poleg un i
verze). .

PRED JEDJO in  po njoj m orate  
m isliti m orda na svoj želodec, 
če ga zdravite bracuspošno z 
raznim i zdravili. S te  že poskusili 
s  preizkušenim  in  učinkovitim  
naravnim  zdravilom  — z roga 
šk im  DON AT vrelcem? Zahtevaj
te  ga v trgovini, te pa  ga dobe 
v Novem m estu p ri trgovskem 
p od je tju  HM ELJNIK, STAN
DARD (MERCATOR) in  pri DO
LENJKI.

JAUOI.CN l KIS dobite  pri Pan 
čič, Novo m an o , LJubljarakM 4,

vsak«
hiš«

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

Štefan: avtomobil razbit, 
potnici v bolnišnici

23. avgusta zvečer je pri Štefanu 
zapeljal s ceste voznik osebnega 
avtom obila M ilan Terzin iz Novega 
m esta. Z bankine je  zdrsnil v levi 
usek. k je r se je  prevrnil na  streho. 
Laže poškodovani sopotnici so od 
pelja li v novom eško bolnišnico, 
škodo  so ocenili na 15.00o d inar, 
jev.

Dobruška vas: 
tovornjak s pivom 

se je prevrnil
Štefan Vovko iz žab je  vasi je 

24. avgusta s tovornjakom , n a  k a 
terem  je  bilo  pivo in druge pijače 
v steklenicah, p ri D obruški vesi 
zavil na  cesto p ro ti Šentjerneju . 
K er je po prik ljučku  prišel kom bi, 
se m u je Vovko um aknil na  rob 
ceste, k je r pa se je tovornjaku 
udrlo , da se je  prevrnil, škodo  so 
ocenili na 12.000 dinarjev .

Ponikve: Nemec zaspal 
za krmilom

23. avgusta z ju tra j je za krm ilom  
osebnega avtom obila, s  ka terim  se 
je  pelja l iz  Zagreba v L jubljano, 
zaspal nem ški voznik Josef Wann. 
Vozilo se je  h itro  znašlo na ban 
kini in treščilo  v sm ernik. Voznik 
se je  ran il in so ga odpeljali 
v novomeško bolnišnico. Po prvi 
oceni je  škode za 10.C00 dinarjev.

Mačkovec: 
štirje poškodovani

24. avgusta popoldne se je  Franc 
Zupančič peljal z osebnim  avtom o. 
b ilom  iz Novega m esta dom ov v 
M ačkovec. Ustavil se je  n a  sredini 
ceste in dal znak, da bo zavil na 
levo. N aproti se je  s fičkom  p ri
pelja l Zagrebčan Danilo Zučak. Ker 
je  Zupančiča v tem  trenu tku  p re 
hiteval Janez Gorenc z renaultom  
celjske registracije, so vozila tre 
ščila. š t i r i  osebe so b ile  laže po 
škodovane. Škodo so ocenili na 
6.000 dinarjev

Zaradi treh srnjakov 
11.700 dinarjev škode
19. avgusta je  M artin  R ajk  iz 

B ojanje vasi na  m okri cesti pri 
K oroški vasi zavri tovornjak , da 
ne b i povozil s rn jaka, ki je  skočil 
na cesto, p ri tem  p a  ga je zaneslo 
s ceste, da  se je  %  s trm in i p re 
vrnil. škodo  so ocenili na 10.000 
d inarjev .

Istega dne je srn jak  skočil tudi 
v karteljevskem  gozdu pred osebni 
avtom obil, s ka te rim  je v Zagreb 
potoval Francoz Michel Francaise, 
Voznik je  m očno zavrl, bilo  pa Je 
že prepozno. Zaradi trčenja  so o- 
cenili škodo na  1.000 dinarjev.

Podobno nesrečo je  doživel No- 
vomeščan R ihard  Rom ih 24. av- 
gusta  zvečer pri Ruhni vasi. S rn ja 
ka, ki je  skočil pred njegov avto 
m obil. je  podrl. ds je  poginil, ško. 
do pa so ocenili na 700 dinarjev.

Ruhna vas: nesrečno 
prečkala cesto

22. avgusta zvečer je  Antonija 
K irar iz Ruhne vasi prečkala av
tom obilsko cesto. Z osebnim  avto
m obilom  se je  p ripelja l Nemec 
H elm ut Dirka in  jo  zbil n a  tla . 
A ntonija K irar je  dobila poškodbe 
n a  levi nogi in  so jo  odpeljali v 
novom eško bolnišnico na zdravlje, 
nej. škodo  so ocenili na  200 d i
narjev .

Gradišče: poltovornjak 
na strehi

Ciril Klemenčič je  20. avgusta 
p ri Dol. G radišču n a  po ti v Do
lenjske Toplice s  poltovornjakom  
srečal tovornjak , zapeljal preveč na 
desno, aadel sm ernik in  se p re 
vrnil na s treho, škodo  »o ocenili 
na  5.000 dinarjev.

Odrga: prezrl vozilo 
pred seboj

22. avgusta zvečer je  Ju ra j šču- 
kanec iz Zagreba no a ^ v o m  ob tiski

cesti pri Odrgi zm anjšal h itro st, 
da bi z osebnim  avtom obilom  lah 
ko varno prehitel stoječe vozilo 
Dražen Luksa iz Zagreba se- je 
pripeljal za njim  in se iz p rek ra t. 
ke varnostne razdalje zaletel v nje. 
govo vozilo. Škodo so ocenili na 
5.000 dinarjev.

Dol: prehiteval 
na ovinku

L jubljančanka M arija Kolenc Je 
20. avgusta z ju tra j v Dolu pri 
T rebnjem  z osebnim avtom obilom  
na ovinku prehitevala voz s ko 
njem , ki ga je  vodij Franc Lavriha 
iz Dola. N aproti se je  z osebnim 
avtom obilom  p ripelja l Novomeščan 
M irko Vesel in m očno zavrl, kljiib 
zaviranju pa se m u ni posrečilo 
preprečiti trčenja. Škodo so ooe- 
nili na 3.000 d inarjev.

Peš po cesti 
ob pločniku

13. avgusta popoldne se je  pri 
petila  prom etna nesreča na  cesti 
m ed Brestanico in Senovim . K ole
sar Izidor Urh iz Brezja je  vozil 
pravilno po desni s tran i od Bre 
stanice p ro ti Senovem, nasproti 
pa je  prišla  peš po levi s tran i 
M arija Radej iz B restanice. Ker 
s ta  za kolesarjem  vozila dva ne
znana tovornjaka, se je  kolesar 
m oral um akniti sk ra jno  na desno, 
Radejeva pa  je  šla še naprej po 
cesti, čeprav b i se lahko um akni 
la na pločnik. K olesar se je  za 
letel v njo, da sta  oba pad la  po  
cesti. Radejeva si je  p ri padcu 
zlom ila levo roko in  so jo  odpe
ljali v novomeško bolnišnico.

Vožnja brez vozniškega 
dovoljenja

Voznik tovornega avtom obila 
Ivan Ivanuš iz S tare  vasi je  13. 
avgusta z ju tra j vozil iz Br«?-/ine 
p ro ti ' Brežicam . Na ravni cesti je  
p rehiteval vprežno vozilo. Iz na 
sprotne sm eri m u je  iz vaške 
poti p ripelja l m opedist Stanko 
Novak iz Zakota, ki se ni p rep ri
čal, če je  cesta p ros ta  in tako  
zapeljal p red  zadnje kolo tovor
n jaka. Zaradi trčenja  v tovornjak  
je  m opedista vrglo na desno stran  
ob cesto. P ri tem  je  dobil uda
rec po roki in nogi. vendar zdrav
niške pomoči ni iskal. Vozil je 
brez vozniškega dovoljenja. Na 
m opedu je  za okrog 900,00 d in a r
jev škode.

Trčenje v križišču
Ludvik Kunej iz Arnovega sela 

se jc  15. avgusta z ju tra j peljal z 
osebnim avtom obilom  iz Brežic 
p ro ti dom u. V križišču ni pogle 
dal. če je  cesta prosta  in je  za 
vozil v sredino križišča prav v 
trenu tku , ko jc  iz sm eri Artič po 
prednostni cesta oz. kot p red 
nostni vozač privozil voznik oseb
nega avtom obila Franc K lobasa 
iz B restanice. K ljub zaviranju je 
prišlo  do trčen ja . Na obeh vozi
lih je  nasta lo  za okrog 4.000 d i
narjev škode.

Kolesarja so odpeljali 
v bolnišnico

K olesar Ivan Podgoršek iz Ded- 
n je  vasi se Je 14. avgusta dopol
dne peljal od Bojsnega p ro ti Glo
bokem, k jer m u je naspro ti p r i
vozil neznan voznik osebnega av
tom obila, katerem u se je  um ak 
nil na skrajno  desno s tran  in p ri 
tem  zavozil na gramoz te r padel. 
P ri tem  se je  teže poškodoval, da 
so ga odpeljali v brežiško bolniš
nico.

Izsiljevanje prednosti
15. avgusta popoldne se je  p r i 

petila  prom etna nesreča na križi
šču Križišnikove ulice in  Ceste 
pod obzidjem  v Brežicah. Obe ce 
s ti s ta  s prom etnim  znakom p re 
povedani za vsa vozila. Po Kri- 
žišnikovi je  v sm eri križišča p r i 
peljal z osebnim  avtom obilom  Edo 
Verstovšek Iz Brežic, po Cesti pod 
obzidjem  pa je  v križišče p rip e 
lja l voznik osebnega avtom obila 
Z latko Pešec lz L jubljane, ki v 
križišču prvem u, kot desnem u, ni 
odstopU prednosti. Med obema je 
p riš lo  do  trčen ja  lm Je na  avto. 
m obllih  za okrog 4.000,00 din 
škode.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konferen

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metildka, 
Novo mesto, Ribnica, Sevnica in Trebnje.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik 
(glavni in odgovorni urednik), Ria Bačer, Milotš 
Jakopec, Marjan Legan, Marija Padavan, Jože Primc, 
Jožica Teppey in Ivan Zoran. Tehnični urednik: 
Marjan Moškon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) — Letna naročnina: 32 Ndinarjev 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva je vnaprej — Za inozemstvo: 
50 novih dinarjev (5.000 Sdin) oz. 4 ameri&ke dolarje 
ali ustrezna druga valuta v vrednosti 4 ameriških 
dolarjev — Tekoči račun pri podr. SDK v Novem 

.mestu: 521-8-9 — NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA- 
VE: Novo mesto, Glavni trg 3 — Poštni predal: 33 
— Telefon: (068)-21-227 — Nenaročenih rokopisov in 
fotografij ne vračamo — Tiska CP »Delo« v Ljubljani


