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V s o b o t o  p r o s l a v a  

n a  L is c i
V soboto, 13. septembra, bo 

na Lisci pri Tončkovem do
mu proslava 50-letnice usta
novitve KPJ, SKOJ in sindi
katov. V tem kraju je bila 
pred 31 leti važna seja no
vega vodstva KPJ, katere se 
je udeležil tudi tov. Tito.

Dopoldne bo v Sevnici naj
prej svečana seja medobčin
skega sveta ZK ter sprejem 
predvojnih komunistov iz bre
žiške, krške, sevniške in la
ške občine, na katerem bo 
govoril Stane Kranjc, popol
dne pa bo na Lisci tovariško 
srečanje in vojaška vaja te
ritorialne enote.

5 0 0  b a n č n ik o v  

p r i d e  v  Č r n o m e l j
Ob 25-letnici ustanovitve 

Denarnega zavoda Slovenije, 
ki je posloval v Črnomlju od 
junija 1944 do aprila 1945, bo 
12. in 13. septembra v Črno
mlju več prireditev in sloves
nosti.

V petek, 12. septembra, 
bo ob 20. uri akademija v 
prosvetnem domu. Program 
bodo izvajale domače in go
stujoče kulturne skupine.

V soboto, 13. septembra, 
bo ob 10. uri na trgu koncert 
metliške godbe na pihala, na
to pa bodo odprli prenov
ljeno stavbo Kreditne banke 
in hranilnice Ljubljana, po
družnice Črnomelj. Ob slav
nostih na trgu bodo nastopi
le tudi belokranjske folklorne 
skupine.

Organizatorji prireditve ra
čunajo, da se bo shoda banč
nikov udeležilo najmanj 500 
bančnih delavcev iz vseh bank 
Slovenije ter tudi delegacije 
iz drugih republik. Ob tej 
priložnosti bodo proglasili 
dan bančništva, predvideni 
pa so tudi izleti v okolico.

Lojze Savom, predsednik 
Kolesarske zveze Jugosla
vije, je bil z organizacijo 
kolesarske dirke »PO HR
VATSKI IN SLOVENIJI«, 
ki je imela v nedeljo cilj 
v Metliki, zelo zadovoljen. 
Našemu sodelavcu je izja
vil, da bodo v Beli krajini 
kmalu ustanovili kolesar
ski klub. kar bodo belo
kranjski Športni delavci 
zagrabili z obema rokama.

(Foto: S. Dokl)

OD II. SEPTEMBRA 
DO 21. SEPTEMBRA
Prevladovalo bo pre

težito lepo vreme.
D. V. M.

»NOVO ŠOLO IMAMO«: učenci mirenske osnovne šole med govorom Janeza 
Vipotnika, predsednika RK SZDL. (Foto: M. Legan)

PRVI SADOVI TREBANJSKEGA SAMOPRISPEVKA

M i r n a  i m a  n o v o  o s n o v n o  š o l o

Ob otvoritvi je govoril Janez Vipotnik, predsednik republiške konference 
Socialistične zveze -  Milijon dinarjev prispevali občani

T i t o  n a  Č a t e ž u
V spremstvu predsednika 

slovenske skupščine Sergeja 
Kraigherja in predsednika 
OK ZKS Franca Popita se je 
tovariš Tito v ponedeljek 
okoli 18. ure za kratek čas 
ustavil na Čatežu.

Pozdravila sta ga predsed
nik hrvatskega sabora Jakov 
Blaževič in predsednica OK 
ZKH dr. Savka Dabčevič-Ku- 
čar, ki sta ga nato spremila 
v Zagreb. Dobrodošlico je vi
sokemu gostu izrekel tudi 
predsednik brežiške občin
ske skupščine Vinko Jurkas 
in ga povabil in kavo. Tova
riš Tito je povabilo prejefl
in posedel deset minut na te
rasi restavracije Grič.

Zanimal se je za kmetij
sko letino v občini in še po
sebej za pridelek Bizeljča- 
nov. Tudi za ceste v občini 
je vprašal, kakšne so.

Pred dobrimi tremi leta so Mirenčani skupaj z 
drugimi prebivalci trebanjske občine vplačali prvi 
samoprispevek za gradnjo in popravilo šol, v nedeljo 
pa so že izročili namenu novo šolo na Mirni. To je 
bil svečan dan za kraj in njegove prebivalce ter naj
lepši prispevek k prazniku trebanjske občine in Gub
čeve brigade.
Slavnostne seje občinske 

skupščine in vodstvo druž- 
beno-političnih organizacij —, 
vodil jo je predsednik ObS 
Ciril Pevec, slavnostni govor 
pa je imel predsednik OK 
SZDL Tone 2ibert, — so se 
udeležili tudi gostje iz repub
liških vodstev: Janez Vipot
nik, Miloš Poljanšek, Ivo Tav
čar, Božo Kovač, razen njih 
pa tudi zastopniki pobratene 
občine Obrenovac in prijatelj
ske občine Vitez, poslanci in 
drugi.

Z a  u b o j  t a š č e  

in  t a s t a  1 4  l e t  

s t r o g e g a  z a p o r a
V torek je senat okrožne

ga sodišča v Novem mestu 
obsodil 33-letnega '-cmeta 
Alojza Stiha iz Korit pri Do
brniču na 14 let strogega za
pora, ker je letos 20. aprila 
na grozovit način z vojni
kom do smrti pobil 90-letne- 
ga tasta Janeza Spellča in 
80-letno taščo Ano Spellč. So
dišče je obtoženca spoznalo 
za krivega, kar Je tudi ssm 
priznal, pri odmeri kazni pa 
so upoštevali mnenje izveden
ca psihiatra. Ta Je Alojza 
Stiha spoznal m slabše raz 
vito osebnost in kroničnega 
alkoholika, ki v času uboja 
ni bil duševno povsem pri 
števen.

O družinski tragediji pri 
Speličevih, ki je globoko od
jeknila med prebivalstvom 
Dolenjske, zlasti pa v ’ Suhi 
krajini, bomo obširneje po
ročali prihodnjič.

Janez Nunčič -  prvak
V nedeljo dopoldne je bilo Krškem prvo slovensko mladinsko 

prvenstvo v spodwayu. Domačin Janez Nunčič je zmagal v vseh Štirih vožnjah In wisUuono osvojil prvo mesto. Končni vrstni red: 1. Nunčič (KrSko) 12 toCk, 2. Miler iO, 3. Kraut, 4. Kos. 5. Kukovec (vsi Maribor). Mladinci so pokazali precej manju ln smisla za ta fijport. L. HABTMAN

Pred osnovno šolo je po 
pozdravu predsedniku ObS Ci
rila Pevca spregovoril Janez 
Vipotnik, predsednik repub
liške konference SZDL. De
jal je, da smo v dosedanjem 
času največ skrbi posvetili 
gmotnim vprašanjem šolstva, 
premalo pa vsebini dela. 
Človekovo znanje pomeni šti
ri petine sodobne tehnologi
je, zato bo potrebno narediti 
tudi nekatere revolucionarne 
ukrepe na področju organiza
cije in vsebinske izpopolnitve 
izobraževanja.

Glede vzgoje mladega rodu 
je poudaril, da sistem izobra
ževanja sam po sebi še ne ob
likuje mlade osebnosti v na
prednem socialističnem duhu, 
saj je to nenehna in odgo
vorna naloga prosvetnih de
lavcev, ki jim morajo poma
gati tudi vsi tisti, ki vpliva
jo na vzgojo mladih ljudi.

V govoru se je dotaknil 
tudi sedanjega političnega

trenutka pri nas ter dejal, 
da je za marsikatero napako 
krivo nepravočasno, pomanj
kljivo in neobjektivno obve-
(Nadaljevanje na 5. str.)

G r a š k i  n o v i n a r j i  
p r i d e j o  v  K R K O
Danes teden, v četrtek 

bodo obiskali novomeško 
tovarno zdravil Krko avstrij
ski novinarji iz Gradca, ki so 
na osemdnevnem ogledu slo
venskih in hrvaških tovarn 
in turističnih krajev. Pogova- 
jali se bodo z direktojem to
varne o proizvodnji in izvo
zu, kosili na Otočcu, potem 
pa odpotovali v turistično na
selje Uvala Scot pri Crikve
nici.

K a j  p a  k l u b i  z n a n j a r
Mladino radi dolžimo, 

da ji ni do resnega dela, 
da preveč -poseda po loka
lih in počenja neumnosti. 
Na srečo priznamo tudi 
to, da ji ne nudimo kaj 
prida: razen športa nima 
velike izbire za razvedrilo.

Ob tem zelo radi raz
pravljamo o klubih. O ze
lo velikih mladinskih klu
bih, v katerih bi bilo pro
stora za vse vrste krož
kov, zabave in udejstvova
nja. Za takšne klube pa je 
potrebno veliko denarja. 
Tega žal ni, mnogi resni 
mladi ljudje pa sami pri
znavajo, da bi bili klubi, 
ko bi bili mladini na vo
ljo, najbrž — prazni...

Veliko mladih ljudi de
la v proizvodnji in vedno 
več jih bo. Zal je med 
njimi zelo veliko takšnih, 
ki imajo samo osemletko. 
Zanje ni mar nikomur. 
Največkrat boste prav te 
srečali po lokalih.

Bodočnost je v rokah

znanja, čas in razvoj ga 
bosta zahtevala vedno bolj 
in bolj. Najbrž bomo mno
ge od teh mladih ljudi 
že čez nekaj let brez za
drege in lahkega srca na
ganjali na cesto, ker bo 
dovolj oolj izšolanih. Za
kaj jim ne bi zdaj, dokler 
ie še čas, omogočili izo
braževanja? Rast osebnih 
dohodkov* bi lahko vezali 
tudi na izobrazbo in orga
nizirali dopolnilno izobra
ževanje. Vsako leto bi lah
ko med mladimi delavci 
izbrali skupino in jim re
kli: določeni ste za izo
braževanje! Kolektiv gra
di na vas!

Med drugim je to tudi 
naša moralna obveznost 
do mladih. S tem bi na
redili družbi veliko korist, 
omejili bi pohajkovanje in 
naredili konec mnogim ne
utemeljenim sanjam o klu
bih, ki naj bi jih dala 
družba.

M. JAKOPEC

1 2 .  o k t o b r a  

N a g r a d a  

G o r j a n c e v

Končno so priprave za 
gorsko avtomobilsko cestno 
hitrostno dirko na Gorjance 
že tako daleč, da so nam 
predstavniki prireditvenega 
odbora AMD Novo mesto 
potrdili vest: 12. oktobra, to
rej čez mesec dni, se bodo 
pognali v gorjanske ovinke, 
na prvi samostojni tovrstni 
prireditvi pri nas, turistični 
avtomobili za »nagrado Gor
jancev«. Po velikem zanima
nju za dirko pričakujejo or
ganizatorji precej domačih 
voznikov, napovedani pa so 
tudi dirkači iz ‘Ljubljane in 
drugih republik, kjer )e av
tomobilski Šport že dokaj 
razvit. — Pokrovitelj prire
ditve je IMV iz Novega mo
sta.

Inž. Jože Šilc (levi) s Kmetijskega inštituta Slovenije v razgovoru z najboljšima 
pridelovalcema pšenice Antonom Kunejem in Radijem Možganom. (Foto. nt.

Vesti)

R e k o r d :  6 2 , 3 4  m e t r s k e g a  s t o t a

Navzlic slabšim razmeram je naš rekord 6234 kg pšenice na hektar 
Jugoslovansko poprečje za leto 1967 je 2560 kg, nizozemsko 4800 kg, 

dansko 4620, ameriško 1740, sovjetsko 1150 kg

Občinska skupščina Krško je v sodelovanju z 
Agrokombinatom iz Krškega tudi v letu 1968/69 orga
nizirala nagradno tekmovanje 2a pridelovalce pše
nice. Za tekmovanje se je prijavilo 31 tekmovalcev 
iz področja krške občine. Kmetovalci so morali pri
delovati oSenico v pogodbenem sodelovanju z Agro
kombinatom.

S pšenico so morali zase
jati najmanj 0,5 ha svoje 
zemlje, vendar posamezna 
parcela ni smela biti manj
ša kot 0,25 ha. Zaradi različ
nih pridelovalnih razmer so 

(Nadaljevanje na 3. str.)



tedenski
mozaik

Neopravičeni stroški
Pri gospodarjenju v gozdovih bo treba zmanjšati 
stroške, pa bo razlika v ceni lesa manjša -  
Gospodariti bo treba vzlic temu kar najbolje

x ' I  t$ $ ̂

NAJMLAJŠI POLITIK — Anthony Klepper je star 13 let in je najmlajši »politični 
voditelj« v Latinski Ameriki. Na sliki ga vidimo, kako ognjevito govori na shodu 
demokratske stranke v Willemstadu na otoku Curacao, ki je pod nizozemsko 
upravo. Telefoto: UPI

tedenski zunanjepolitični pregled |

Zahodnonemškega pred
sednika dr. Heinemanna so 
med govorom pred magistra
tom v Bremnu pogostokrat 
prekinjali ljudje iz množi
ce. Predsednik je stopil k 
enemu izmed demonstratov, 
ki od zadrege ni znal storiti 
drugega, kakor da je zajec
ljal: »Mir na zemlji, gospod 
Heinemann.« Predsednik mu 
je stisnil roko in dejal: »Po
polnoma se strinjam z va
mi.« . . .  V zadnjih dneh vo
lilnega boja v ZR Nemčiji 
je postalo precej vroče in 
politiki ne izbirajo preveč 
besed. Največkrat je slišati 
besedo svinjarija. Neki po
slanec CSU je takole de
jal v volilnem govoru: »če 
človek v tej deželi Bavarski 
ne more svinjarije več ime
novati svinjarija, je bolje, 
da se vse neha. . .  « . . .
Voditelj socialnih demokra
tov Willy Brandt pa je pri
merjal veliko vladno koali
cijo med krščanskimi in so
cialnimi demokrati z ljube
zenskim življenjem slonov. 
»Odigrava se na visoki rav
ni, dviga dosti prahu in do
sti časa traja, preden se iz 
tega kaj izcimi. . . . Brazil
ske oblasti so izpustile iz 
zaporov petnajst političnih 
jetnikov v zamenjavo za a- 
meriškega veleposlanika El- 
bricka, ki so ga ugrabili ne
znanci. Bivši jetniki so že 
na varnem v Mehiki. Pet
najst proti ena ni slabo, če 
bi po tem ključu ugrabili 
vse diplomate v Braziliji, bi 
prišlo dosti političnih jetni
kov na svobodo. . . . Fran
cija ima 200.000 ton surove
ga masla, ki ga ne more 
prodati. Zdaj mislijo prede
lati 110.000 ton masla v mi
lo, živinsko krmo in jedilno 
olje. To bo navrglo 66 mi
lijonov frankov. Iz državne 
blagajne gresta letno dve 
milijardi frankov kot sub
vencija mlekarski industriji. 
. . . »Literatumaja Gazeta« 
je ob tridesetletnici izbruha 
druge svetovne vojne zapi
sala: »število norcev se po 
drugi svetovni vojni ni zma
njšalo. ampak povečalo.« . . .

Po poletnih dopustih — se
veda ne na kmetih, v drugih 
gospodarskih dejavnostih in 
ustanovah — so se v neka
terih občinah že začele, v ne
katerih pa se bodo v prihod
njih dneh široke raaprave o 
gospodarjenju v zasebnih go
zdovih. Gospodarjenje naj bi 
izboljšali s spremembo in 
dopolnitvami zakona. Zastop
niki gozdnih gospodarstev so 
imeli pred dnevi o tem po
svet pri republiški konferen
ci Socialistične zveze Slove
nije. Opozorili so na neka
tere stvari, mirno katerih tu
di lastniki gozdov ne bodo 
mogli, če se bodo želeli re
sno pogovorita in predlagati 
tudi za druge sprejemljive 
spremembe.

TELEGRAMI
ADIS ABEBA — Predsednik T an

zanije Ju lius N jerere je  na  sestan 
ku  voditeljev držav, članic O rga
nizacije afriške enotnosti, izjavil, 
da  se ne s trin ja  z večino vodite
ljev, d a  m ora  o s ta ti N igerija  zdru 
žena. Po njegovem  im ajo  Skandi
navci več skupnega kakor Biafr- 
čani in  druge n igerijske narodno
s ti in plem ena.

BELFAST — Na Severnem  I r 
skem  je  spet prišlo  do spopadov. 
Zato so  b ritansk i vojaki, k i so od 
govorni za vzdrževanje reda, raz 
š irili svojo dejavnost na  dobro  po 
lovico B elfasta, glavnega m esta 
Severne Irske.

CAPE KENNEDY — R aketo »Sa- 
tum-5«, k i bo  14. novem bra letos 
popelja la  am eriške astronavte na 
drugo p o t na  Luno, so začeli po 
s tav lja ti na  izstrelno rapipo. Astro
navta G ordon in  B ean bi m orala 
po načrtu  p ris ta ti v m orju  viharjev 
na zahodni s tran i vidnega dela Lu
ne in o sta ti na  njem  dva dni.

TEL AVIV —> ZDA so začele po 
š ilja ti Izraelu  prve najsodobnejše 
lovce bom bnike tip a  »phantom«. 
To je  vzbudilo silno ogorčenje v 
a rabsk ih  državah. Izraelski zunanji 
m in ister Aba E ban  je  izjavil, d a  je 
F rancija  še vedno dolžna poslati 
Izraelu ob ljubljene lovce »mirage«.

TRIPOLI — Po nedavnem  držav
nem  udaru  se je  položaj v Libiji 
norm aliziral. Revolucionarni svet, 
v katerem  so m enda 20 do  30 let 
s ta r i o fic irji, je  dovolil obnovitev 
letalskih in telefonskih zvez s  tu 
jino . Se vedno n i m ano , ali se 
bo  strm oglavljeni k ra lj Id ris  vrnil 
v Libijo.

Goadarji dokazujejo s šte
vilkami, da za velike razlike 
v odkupni in prodajni ceni 
lesa niso krivi oni, ampak 
predpisi. Oni so zadolženi za 
izvajanje zakona. Po mnenju 
nekaterih gozdarjev je zakon 
sicer idealen, toda njegovo 
izvajanje je za sedanje raz
mere v kmetijstvu in gozdar
stvu predrago. To čutijo zla
sti kmetje. Zato je treba is
kati možnosti, kako bi ob 
nezmanjšani skrbi za vse goz
dove omejili nekatera dela 
in zmanjšali stroške. Gozdar
ji namreč trdijo, da nobeno 
samoupravljanje zasebnih la
stnikov gozdov ne bo moglo 
zvečati odkupne cene lesa, če 
bo zakon še naprej zahteval 
tako organizacijo dela, kot 
jo imajo zdaj. Tudi sprosti
tev odkupa lesa ne more pri
nesti izboljšanja, ker ba la
stniki gozdov morali pred 
prodajo plačati vse stroške.

Republiški organi se ne 
strinjajo povsem s tako 
razlago. Menijo, da so še 
možnosti za zmanjšanje stro. 
škov. Poleg tega je tudi repu
bliška skupščina sklenila, da 
je zakon treba prilagoditi se
danjim razmeram v gospodar
stvu. Pri tem je mišljeno tu
di zmanjšanje stroškov.

Veliki stroški so pri odka- 
zovanju drevja. V občinah, 
kjer prevladujejo majhni 
kmečki gozdovi, ne krijejo 
stroški vračunani v ceno od
kupljenega lesa, niti polovico 
dejanskih stroškov. Zdaj mo
rajo prispevati za kritje la
stniki boljših gozdov v dru
gih občinah.

Ali je odkazovanje dreves 
v takih gozdovih smotrno in 
gospodarno? Ali je lastniku 
gozda res treba odkazati sle
herno poškodovano drevo, ki 
ga sme posekati? Ali se go
spodarjenje v takih gozdovih 
s tem izboljšuje ali je to le 
»birokratsko« delo, da bi za
poslili odvečne delavce gozd
nih gospodarstev? Ali pa se 
v tem celo kaže pretirano ne

zaupanje do kmetov?

Gozdarji sicer pravijo, da 
je njihotvo delo hudo nehva
ležno, ker morajo skrbeti za 
dobro sodelovanje s kmeti, 
hkrati pa opravljati v njiho
vih gozdovih še - inšpekcijsko 
službo. To je res. Zato repub
liški organi medijo, da bi 
kazalo razpravljati tudi o 
tem, kako to spremeniti. 
Morda bi spremenjeni zakon 
o gozdovih prenesel vso od
govornost na lastnike gozdov, 
da bi gospodarili po enotnih 
gozdnogospodarskih načrtih 
— seveda ustrezno organizira
ni — strokovnjaki gozdnih 
gospodarstev pa bi opravljali 
zanje le določene storitve za 
ustrezno plačilo. Nadzorno 
službo bi opravljala inšpek
cija, ki bi jo po potrebi okre
pili. Tako bi se odnosi med 
kmeti in gozdarji izboljšali.

Odikazovanje drevja v 
majhnih in slabih gozdovih 
je pogosto preveč, formalno. 
Logar mora večkrat zamižati, 
da bo imel lastnik dovolj drv 
in nujno potreben tehnični 
les. če tega ne stori, ga 
kmet poseka brez njegove 
odobritve. Le redki pa po
sekajo, če ni sile.

JOŽE PETEK

Ho Si Minova smrt je ve. 
lika prelomnica ne samo v 
vietnamski zgodovini, ampak 
tudi v mednarodnem komu
nističnem gibanju, v katerem 
je postal legendarna oseb. 
nost. Devetinsedemdesetletni 
»striček Ho« je bil navzoč že 
pri ustanovitvi francoske KP 
leta 1920. Pol stoletja je sa- 
njal o združenem Vietnamu. 
Te sanje so bile videti ta
krat prav tako utopične ka
kor polet na Luno — ali še 
bolj. Francija je bila trdno 
zasidrana v Indokini in celo 
po zmagi nad Japonsko sc je 
moral Ho Ši Min s svojimi 
borci krvavo bojevati, da so 
se ^uresničile njegove sanje v 
severnem delu nekdanje fran- 
coske Indokine.

Septembra 1945 je razgla
sil Demokratično republiko 
Vietnam, toda šele s 
francoskim porazom pri 
Dien Bien Fuju je dežela po. 
stala neodvisna. Malokateri 
narod na svetn je bil toliko
krat sramotno prevaran in 
izigran In malokateri narod 
se je moral tako krvavo bo
jevati za svojo neodvisnost.

V tem boju je »striček Ho« 
postal legendarna osebnost. 
Ko je Leonid Brežnjev še kot 
študent proučeval kmetijstvo 
v Ukrajini, se je Ho seznanjal 
z Leninom In Trockim v Mo- 
skvi. Ko je bil Mao Ce Tung 
še neznan pokrajinski komu
nistični funkcionar, je bil Ho 
Ši Min pomembna osebnost 
v mednarodnem komunistič
nem gibanju. In ko so po
morskega podoficirja Richar
da Nixona demobilizirali, se 
je Ho Ši Min pogajal z de 
Gaullom o neodvisnosti svo. 
je domovine.

Ho Ši Min je združeval v 
sebi privrženost marksistični 
etiki in ljubezen do domovi, 
ne. Politično pravijo temu na
cionalizem in njegovo giba. 
nje je bilo brez dvoma na- 
cio nalno v tem smislu, da je 
prav tako kot kitajsko zraslo 
na domačih tleh. Bil je od- 
ločen zagovornik revolucije, 
a je bil hkrati predvsem rea
lističen operativec in praktik, 
manj teoretik.

Zanimivo je, da je njegova 
smrt sprožila neprimerno več 
komentarjev in ugibanj o 
nadaljnjem razvoju v zahod
nem, nekomunističnem sve
tu, predvsem v ZDA, kakor 
v komunističnem.

Za Severni Vietnam in po- 
temtakem tudi za Ho ŠI Mi-

WASHINGTON — Ameriški zu
n an ji m in ister Rogers so Je zahva
lil brazilski vladi, d a  Je izpustila 
15 političnih zapornikov v zam e
njavo za am eriškega veleposlanika 
v R ia de Jane iru , k i so ga ugrabili 
neznanci.

DJAKARTA — Indonezijska vla
d a  bo začela m od ljudstvom  kam 
pan jo , d a  bi lju d je  »odobrili« iz
pustitev več po litičn ih  zapornikov 
kom unistov.

na so težave izvirale ne sa. 
mo iz vmešavanja ZDA v Juž
nem Vietnamu, bombardira, 
nju in drugih ameriških ak
cijah, ampak tudi iz naspro
tij v komunističnem svetu, 
predvsem med ZSSR in LR 
Kitajsko. Njegov ugled je bil 
tolikšen, da sta morala ra
čunati nanj tako Moskva ka
kor Peking. Predvsem pa 
spoštovati njegovo neodvis
nost, saj je znano, da je Ho 
Ši Min vselej odklanjal kakr.

Ho Si 
Minh

šne koli tuje čete, ki bi uteg. 
nile priti na pomoč Severni 
Koreji.

Ho ŠI Min je bil že nekaj 
tednov hudo bolan. Zato so 
njegovi 'nasledniki gotovo pri. 
pravili politični in vojaški 
načrt za nadaljnjo konfron. 
tacijo z ZDA tako v Ženevi 
kakor na bojišču, če bi bilo 
potrebno. Za njim je ostala 
»velika četverica«: ministrski 
predsednik Fam Van Dong, 
sekretar partije Le Duan, 
predsednik skupščine Truong 
čin in obrambni minister Vo 
Ngujen Giap, zmagovalec pri 
Dien Bien ftiju In utemelji
telj gverilskega vojskovanja v 
Vetnamu. Iz Hanoja že pri
hajajo napovedi o kolektiv- 
nem vodstvu. Ce pa bo kate
ra izmed teh osebnosti le pre
vzela vodstvo, jo bo zelo ver
jetno s Ho Ši Minovo odo
britvijo.

Zanimivo je, da po Ho Ši 
Minovi smrti številni ameri
ški komentatorji pozivajo 
predsednika Nixona, naj spro
ži veliko »pobudo«. Marsika
teri komentator razmišlja 
tako kakor Joseph Kraft v 
»Herald Tribune«. Po Ho Ši 
Minovem odhodu bo Severni 
Vietnam postal podrejen v 
spopadu med Moskvo in Pe. 
kingom. S tem se bo polo
žaj Hanoja oslabil in zato bo 
Severni Vietnam še manj spo- 
soben in voljan, da popušča 
ameriškemu pritisku. »Pobu. 
da bo morala priti od ZDA,« 
piše Kraft. ». . .  Nixon bi mo- 
ral zagrabiti priložnost. Dru- 
gič v svoji karieri se mu je 
ponudila druga priložnost. 
Zdaj ima priložnost priti na 
dan z velikodušnimi predlogi 
in zdaj bi lahko prenehal 
biti nedostopen . . .  priložnost 
Ima tudi, da izkoristi mož- 
nosti, ki jih je zamudil, ko 
je postal predsednik.«

| tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
M SPREJETA OBRAZLOŽITEV

ZIS — Republiški izvršni svet je 
na petkovi seji razpravljal o polo
žaju, ki je nastal v zvezi z gradnjo 
hitre ceste na odsekih Vrhnika— 
Postojna—Razdrto in Hoče—Levec, 
ki je nastal po sklepu seje Zvez
nega izvršnega sveta, da se iz IV. 
posojila mednarodne banke za ob
novo in razvoj financirajo cestni 
odseki Beograd—Novi Sad, Saraje
vo—Zenica, Ped—Priština—Niš in 
Bar—Ulcinj. Objava tega sklepa 
ZIS, kot ga je posredoval Tanjug, 
ni obsegala nikakršne obrazložitve, 
zakaj sta izpuščena prej cestna od
seka Vrhnika—Razdrto in Hoče— 
Levec, kar je povzročilo številne 
kritike in zahteve, da ZIS svoj 
predlog pojasni, ponovno prouči 
ali spremeni.

Republiški izvršni svet je na 
omenjeni seji izdal sporočilo, v ka
terem pravi, da se je razprava, ki 
se je razmahnila o tem, povezovala 
z vrsto nerešenih perečih družbe
noekonomskih vprašanj v Sloveniji 
in Jugoslaviji, zlasti glede nadalj
njega doslednega uveljavljanja re
forme, stabilnosti gospodarskih gi
banj, spremembe deviznega in zu
nanjetrgovinskega sistema, financi
ranja manj razvitih območij, zah
tevala je utrjevanje družbenih kon
vencij ter iskanje nadaljnjih poti 
dogovarjanja in sporazumevanja v 
okviru samoupravnosti. Razprava 
je opozorila na pomanjkljivosti v 
delovanju samoupravnih in pred
stavniških organov ter na potrebo 
po nadaljnjem urejanju odnosov 
med republikaini in federacijo ter 
sta tusa federacije in pa na potrebo 
po hitrejšem razvijanju socialistič
ne demokracije. Bilo je tudi nekaj 
primerov šovinističnih in nacionali

stičnih pojavov, ki pa so naleteli 
na odločen odpor delovnega ljud
stva Slovenije, ki se zaveda svoje 
usodne povezanosti s socialistično 
jugoslovansko skupnostjo.

Po začetni zaostreni razpravi o 
teh problemih pa si je, po seji Iz
vršnega biroja ZKJ, začelo utirati 
pot spoznanje, da politični pritiski 
ovirajo preudarno in na dejstvih 
utemeljeno presojo in škodujejo 
utrjevanju samoupravnega sistema. 
Ogromna večina delovnih ljudi pa

Sporočilo republiškega 
izvršnega sveta 

o možnosti gradnje 
cestnih odsekov

želi, da se tako vprašanje hitre ce
ste kot tudi drugi odprti družbeni 
problemi dosledno rešujejo v smi
slu načel reforme.

ZIS je 13. VIII. ponovno raz
pravljal o cestah. Izhajal je iz te
ga, da mednarodna banka lahko 
odobri v IV. posojilu Jugoslaviji 
samo 30 milijonov dolarjev. Glede 
na to razpoložljivo kvoto je ZIS 
ocenil, da je potrebno vključiti v 
to posojilo tiste cestne odseke, ki 
niso bili upoštevani v III. posojilu, 
druge odseke pa bo predložil za pr
vo naslednje posojilo, ki ga bo 
skušal dobiti do konca 1. 1970.

Republiški izvršni svet spreje
ma tako stališče in obrazložitev 
ZIS. Glede na nastali položaj je

pričakovati, da se bo zato moder
nizacija cestnih odsekov Vrhnika— 
Razdrto in Hoče—Levec nekoliko 
zavlekla preko določenih rokov, 
kar pa ne bo bistveno vplivalo na 
uresničevanje programa moderni
zacije slovenskega cestnega omrež
ja.

■  INDUSTRIJSKA PROIZVOD
NJA — Kot vse kaže, bo industrij
ska proizvodnja v naši državi letds 
za 13 % večja kot lani.

■  GIBANJE IZVOZA IN UVO
ZA — Jugoslovanski izvoz je bil v 
avgustu za 16 % večji kot avgusta 
lani, uvoz pa je ostal na isti ravni. 
Vrednost izvoženega blaga in. stori
tev je v letošnjem avgustu znašala 
milijardo 533 milijonov dinarjev, 
vrednost uvoza pa 2 milijardi 120 
milijonov dinarjev.

■  BENCIN JE V REDU — 
Tržni inšpektorji so v več rafine
rijah po državi preverjali pritožbe, 
češ da bencin na črpalkah ni vselej 
najboljše kakovosti. Ugotovili so 
prav nasprotno, da vsebuje bencin 
v večini primerov več oktanov kot 
zahtevajo predpisi.

■  HLADILNIKOV NA OSTAJA
NJE — V naši državi sta doslej 
izdelovali hladilnike tovarni Gore
nje v Velenju in Obod na Cetinju. 
Njima se je zdaj pridružila še to
varna Georgi Naumov v Bitoli, ki 
bo izdelovala letno 500.000 hla
dilnikov. Vse tri tovarne bodo že 
prihodnje leto izdelane skupno 
1,400.000 hladilnikov, medtem ko 
jih doma v državi pokupimo naj
več pol milijona letno. Naši ljudje 
kakih 60.000 hladilnikov uvozijo tu
di iz Italije, Zah. Nemčije in od 
drugod. Hladilnike bo torej treba 
izvažati, vendar je na inozemskih 
trgih zelo huda konkurenca.



RAZPRAVAM O KMEČKIH POKOJNINAH NA ROB

Množica zgaranih pričakuje
SZDL Novo mesto meni, da bi morala za začetek zavarovanja sredstva 
prispevati družba -  Pokojnine naj bi kmetom izplačevali takoj, ne pa še le  
po petih letih — Najprej je treba rešiti vprašanje za generacijo kmetov, 

ki je morala dolgo »delati za razvoj drugih panog«

Dvorišče je  dišalo po kravjakih in konjskih figah, 
vsenaokrog pa nered, da se bog usmili. — Kaj ho
čete, sam  sem — je  pripom nil Per, 67-letni gospodar, 
in nalival jabolčnik dvajset let starejšem u km etu v 
praznični obleki, katerem u je bil pravkar prodal 
kravo. — Saj je  ne bi dal iz hleva, pa kaj, ko nima 
kdo krm iti živine, — je  govoril, da se mu je  izpiti 
obraz kom aj opazno napel, š e  je  nalil in razlagal: 
— Od tega dela so me same hlače. Otroci so šli, žena 
je um rla, zdaj pa bodi gospodar in gospodinja. . .

Seveda je uspeh — pridelati takle krompir! Uganete, 
koliko tehta? »Samo« 87 dkg! Njegov lastnik — kmet 
Alojz Sašek z Velikega Slatnika — je povedal, da je 
krompir (na sliki) sorte »tolminec« in da je ta sorta 
letos sicer dobro obrodila. Seveda pa »rekorda« tudi 
Saškov krompir še ni potolkel: bralci se bodo gotovo 
spomnili, da smo lani ob tem času objavili sliko 1,17 
kg težkega krompirja — prvaka, ki je bil izkopan 

v Kanižarici pri Črnomlju. (Foto: Ivan Zoran)

Včasih je bil Per trden 
kmet v Poljanah, zdaj pa, od
kar je ostal sam in je iz 
leta v leto bolj zgaran, oma
guje. Toda delati mora, kot 
bi mu bilo trideset let manj, 
in plačevati davke in druge 
obveznosti do družbe. In kaj 
lahko sam pričakuje od 
družbe?

Per nič ne ve o tistem, kar 
predlagajo v Sloveniji: da bi 
tudi kmetje dobili pokojni
no. Nič ni slišal o razburlji

vih pogovorih, ki so bili v 
Žužemberku, Mirni peči, Do
lenjskih Toplicah in Šentjer
neju, ko so obravnavali pred
log o pokojninskem zavaro
vanju kmetov. Kmetje v orne' 
ntjemih krajih so sicer bili za 
to, da bi tako zavarovanje 
uvedli, imeli pa so ugovore 
proti načinu, kako naj bi 
prišli do pokojnin. Njihove 
pripombe je hkrati z vse
slovenskim predlogom o 
uvedbi pokojninskega zavaro
vanja kmetov temeljito pre
tresla občinska konferen
ca Socialistične zveze v No
vem mestu in sprejela stali
šča, ki jih tukaj posredu
jemo.

Med drugim je občinska 
konferenca SZDL ugotovila, 
da je samo v novomeška ob  
čini nešteto Perov, nešteto 
zgaranih kmetov, tako rekoč 
že starčkov, ki sicer še de
lajo, če hočejo živeti, ven
dar bi jim na stara leta še 
kako prišla prav pokojnina. 
Do te bi bili tudi upravičeni. 
Seveda pa pokojninskega za
varovanja v celoti iz svojega 
žepa ne bi mogli plačati, saj 
kažejo analize, da tudi ob
veznosti do proračunov in 
zdravstvenega zavarovanja ne 
zmorejo. »Menimo,« je reče
no v stališčih občinske kon
ference SZDL, »da je možno 
pokojninsko 'zavarovanje s 
prispevki iz kmetijstva le de
loma financirati. Druge vire 
bi morale zagotoviti organiza
cije, ki se ukvarjajo s pre
delavo in prometom kmetij
skih pridelkov.«

Republiški predlog pravi, 
naj bi kmetje začeli dobivati 
pokojnino šele, ko bodo sta
ri 70 let. Kmetje so ta pred
log v razpravi, kasneje pa tu
di SZDL, odločno zavrnili. 
SZDL meni, da bi morala 
biti vstopna starost 60 ozi
roma vsaj 65 let, ker se po 
teh letih delovna sposobnost 
kmeta zmanjša domala na 
»otroško moč«. Prav tako ni 
možno sprejeti predloga, da 
bi morali kmetje ra  pokoj
nino čakati pet let, ker bi 
s tem odvrnili od zavarova
nja (in seveda plačevanja) 
vse tiste kmete, ki so — za
radi starosti — najprej po
trebni pomoči. SZDL poudar
ja, da so »nosili prav ti pred 
vojno in po njej največje bre
me s tem, da so tudi ustvar
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Vse v okviru „planiranih" podražitev?
1. januarja 1970 ekonomske stanarine -  Podražitev elektrike? -  Kako bo 

s  sadjem, mesom in sladkorjem? -  Dražje tudi pohištvo

čeprav vladata na tržišču v glavnem red in mir, 
potrošniki s skrbjo pričakujejo prihodnje mesece, 
ker so že brez govoric o povečani emisiji denarja 
napovedane tudi planirane podražitve, zaradi katerih 
bo treba spet seči po notranjih rezervah v domačem 
proračunu.

jali pogoje za druge gospo
darske dejavnosti«, »če sedaj 
od njih zahtevamo plačevanje 
prispevkov in se opredelimo 
za čakalno dobo,« je reče
no v stališčih SZDL, »potem 
za to generacijo nismo nič 
naredili...«

Zadnje besede o kmečkih 
pokojninah seveda še ni. Ko 
bo izrečena, bo ali zapisana 
v zakonu ali pa se bo kdove 
kje takole končala: »Za zdaj 
še ni pogojev za uvedbo 
pokojr-tin/skega zavarovanja 
kmetov.« Množica zgaranih 
Perov pa pričakuje zakon, 
po katerem bodo imeli tudi 
ljudje z »dvorišč, ki dišijo po 
kravjakih in konjskih figah«, 
pravico dobivati pokojnino. 
Nemara bo potem zamikalo 
kaj več kmečkih fantov, da 
bi ostali na kmetijah.

IVAN ZORAN

Upokojeni kočevski že
lezničarji bi se  radi sre

čali z novomeškimi
Upokojeni železničarji iz 

Kočevja bi se radi nekje na 
Dolenjskem srečali z želez
ničarj i-upokojenci iz Nove
ga mesta. Mnogi so to željo 
že izrazili, le da ne vedo, 
kako bi to akcijo začeli. Za
to pozivajo vse upokojence- 
železničarje, naj se dogovo
rijo med seboj o morebitnem 
srečanju. -

POPRAVEK
V prvem odstavku sestav

ka »Po 80 letih zaprta vra
ten, ki je bil objavljen v 
prejšnji številka na 1. strani, 
bi moralo bita pravilno zapi
sano: »KSS Grm stoji letos, 
prvič v 80 letih delovanja, 
pred dejstvom, da ne bo 
mogla odpreti I. letnika.« — 
in ne 9. letnika, kot Je bilo 
tiskano narobe po krivdi ti
skarne. Za napako se opra
vičujemo-

Vozniki, pazite 
na »rumene 

rutice«!
Prihodnji teden se bo 

do pojavili tudi na no 
vomeških ulicah učenci 
prvih razredov osnovne 
šole z rumenimi ruticami 
za vratom. S tem opo
zorilnim znakom se bodo 
malčici na cestah počuti
li vame, vendar samo v 
primeru, če bodo vozniki 
upoštevali nove uporab
nike cest. VOZNIKI, PO
MAGAJTE UČENCEM, 
DA SE BODO ČIMPREJ 
VKLJUČILI V CESTNI 
VRVEŽ!

Predvsem gre za povišanje 
stanarin, ki bodo 1. januar
ja »poskočile« še za 25 od
stotkov in tako dosegle eko
nomsko raven, določeno 
pred štirimi leti. Marsikdo 
bo težko vzdržal to novo po
dražitev in bo moral "poiska
ti izhod v zamenjavi stano
vanja za takega z manjšo 
kvadraturo. Ostaja samo to
lažba, da bodo stanarine za
mrznile za daljši čas in da

bo nato lažje načrtovati hiš
ne stroške.

»Drugi juriš« na žepe po
trošnikov lahko pričakuje
mo od ene največjih blagoda
ti našega časa — elektrike. 
Proizvajalci in razdeljevalci 
električne energije hkrati za
htevajo povišanje cen, in če 
bo njihov predlog osvojen, bo 
kilovatna ura v bodoče stala 
40 par namesto zdajšnjih 
20,26. Zvezni izvršni svet si-

PREDLOG PTT PODJETJA NOVO MESTO

Direktor za dve leti
Receptov za uskladitev statutov z določili ustav

nih amandmajev ne bo, bodo pa zgledi

S posvetom 5. septembra 
se je v Novem mestu začela 
javna razprava o usklajeva
lcu statutov in pravilnikov 
delovnih organizacij z določi
li 15. amandmaja zvezne in 
18. amandmaja republiške 
ustave. Le-ta med dru
gim določata novo vlogo di
rektorja in drugih vodilnih 
oseb, ki bodo postali samo 
izvršilni organi in bodo zato 
voljeni. V podjetju za ptt 
promet v Novem mestu so 
med drugim že poudarili mi
sel, naj bi bila mandatna 
doba direktorja dve leti, če 
pa bo hotel (brez reelekcije) 
ostati dlje, bo odločil delav
ski svet ob presoji njegove
ga dela. Navzoči predsednik 
komisije za samoupravljanje 
Prt republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije Mitja 
šivaib je poudaril, da recep
tov za to, kaiko usklajevati

interno zakonodajo podjetij 
z ustavnimi amandmaji, ne 
bo, da pa bo poskrbljeno za 
»nekaj dobrih zgledov«, pri 
katerih bi se lahko kaj na
učili. Podjetja in druge de
lovne organizacije v novome
ški občini so medtem že iz
razili željo po strokovni po
moči. Rok za uskladitev je 
31. december 1969.

cer vztraja, da mora biti 
predlog podražitve doku
mentiran z elaboratom o 
ekonomskem položaju te veje 
gospodarstva, kar vliva upa
nje, da bodo pri končnem 
sklepu res stvarni.

Končno prinaša jesen kot 
pretekla leta tudi običajne 
podražitve vsakodnevnih po
trošnih dobrin. Zaradi čeda
lje slabšega dovoza lahko pri
čakujemo povečanje cen raz
nega sadja in zelenjave. Po
ložaj z mesom, posebno svi
njskim in telečjim, ni bil naj
boljši niti v poletnih mesecih. 
Tovarne sladkorja enoglas
no zahtevajo povišanje cen 
in kažejo kilometrske analize, 
ki dokazujejo, da jih samo 
ta poteza lahko izvleče iz kri
ze, v katero vse globlje ga
zijo.

Kdor namerava stanovanje 
osvežiti z novim pohištvom, 
naj to naredi čimprej, ker 
napovedujejo tovarne no
ve podražitve do 10 odst., če
prav so cene že letos narasle 
za 20 do 25 odst. Trgovci si
cer trdijo, da so tega krivi 
kupci, ki z ugodnimi krediti 
kupujejo najdražje garniture.

S tem pa seznam predme
tov, ki naj bi se podražili, 
še ni izčrpan, kar pa ne mo
ti tistih, ki trdijo, kako so 
»cene stabilne«. Te podražit
ve gredo namreč v skupino 
»planiranih« in jih sploh ni 
treba upoštevati. . .

M. SOKOLOVIĆ

Čestitamo 
Ivanu Slobšku!

Veseli smo uspeha, ki ga 
je dosegel traktorist Ivan 
Slobšek 'iz Brežice pri Bre
žicah na traktorskem tekmo
vanju v Kranju. Za uspeh če
stitamo Tončka, Franc in 
Franci iz Stuttgarta. — Vsem 
lep pozdrav! Tončka Derni- 
kovič, Stuttgart — ZRN.

Y* • • vv

Sejmišča
Tehtnica jim 

ne diši
Na brežiškem sejmišču je 

bilo v soboto, 6. septembra, 
naprodaj kar 640 prašičev, za 
katere je bilo precej zani
manja. Prodali so 368 manj
ših pujskov po 10 din kilo
gram in 22 večjih po največ
6 dM kilogram. Kupčije se 
še zmeraj pretežno sklepajo 
»načez«, ker se prodajalci ni
kakor ne morejo navaditi teh
tanja živine.

Prašički so 
cenejši

Na novomeškem sejmišču 
je bilo v ponedeljek, 8. sep
tembra, naprodaj 873 prašič
kov, prodali pa so jih 531. 
Manjše pujske so prodajali 
po 120 do 180 din, večji pa 
so šli v promet po največ 
190 do 350 din. Mladi pujski 
so bili tokrat cenejši kot 
pretekli teden.

Kmetijski nasveti

Rekord: 62,34 metrskega stota

Obisk barmanov v DANI
V soboto, 6. septembra, si 

je skupina 60 barmanov, ki 
so se udeležili mednarodnega 
tekmovanja v Ljubljani, ogle
dala tovarno rastlinskih spe
cialitet in destilacijo DANO 
na Mirni. Obrate tovarne jim 
je razkazal direktor Alojz Kr- 
hin. Po obisku so imeli še 
prijateljski večer na veselič
nem prostoru pod mirenskim 
gradom.

(N adaljevanje s 1. str.)

področje razdelili na dva pri
delovalna okoliša.

Na zaključni prireditvi, ki 
je bila v ponedeljek, 8. sep
tembra, v Krškem, je zbra
nim pridelovalcem pšenice 
najprej govoril inž. Jože Šilc 
iz Kmetijskega inštituta v 
Ljubljani o pridelovanju 
pšenice, sortah, gnojenju in 
agrotehničnih ukrepih, ki za
gotavljajo dober pridelek. 
Zatem so pridelovalci tudi sa
mi povedali svoje izkušnje pri 
pridelovanju pšenice.

Predsednik občinske Skup
ščine Joško Radej in direktor 
Agrokombinata Stane Nun- 
čič sta nato čestitala najbolj
šim pridelovalcem in jim iz

ročila denarne nagrade.

V prvem pridelovalnem 
okolišu je bil najboljši Anton 
Kunej iz Brestanice, ki je pri
delal 62,34 metrskega stota 
pšenice na hektar in dobil 
1.000 din nagrade. V tem pri
delovalnem okolišu so dobili 
nagrade še Pavel Bogovič iz 
Dolenje vasi za pridelek 59,50 
q/ha, Aloj/. Jordan (53,70
q/ha), Ivan Goltez (44,55
q/ha) in Mirko Rožman za 
40,50 q/ha.

V drugem pridelovalnem 
okolišu je največ pridelal 
Rudi Možgan iz Veniše, ki je 
za pridelek 45,32 metrskega 
stota na hektar dobil prav 
tako 1.000 din nagrade. Dru
gi je Jože Tršclič (45,20
q/ha), tretji Mariin Zibert
((4,45q/ha), četrti Franc Jan
kovi (43,60 q/ha) in peti 
Milan Račič s 40,10 q/ha.

Po trije najboljši iz vsake 
skupine so dobili tudi diplo
me gospodarske zbornice 
SRS, predstavnik tovarne du
šika iz Ruš pa je najbolj
šim pridelovalcem pšenice 
izročil nagrade Tovarne du
šika Ruše.

Poleg naštetih nagrajen
cev je 16 pridelovalcev dobilo 
simbolične nagrade od 1 do 
3 vreče nitrofoskala.

Na zaključku je predsednik 
Radej izrazil željo občinske 
skupščine, da bi se prihod
nje leto vsi kmetje zbrali na 
živinorejski kmetijski raz
stavi, ki naj bi postala tra
dicionalna in na kateri bi 
pokazali, kaj vse se lahko 
doseže v poljedelstvu, sad
jarstvu, vinogradništvu in ži
vinoreji.

M. V.

Stroji za krompir
Ce pri nas zasebni kmetje porabijo na 1 ha krompirja 

poprečno blizu tisoč ur ročnega dela, je povsem razumlji
vo, da to delo na more biti posebno dobro plačano. Meha
nizacija kmečkih opravil je vse bolj potrebna. Omogoča 
jo skupinska uporaba strojev za pridelovanje krompirja v 
tako imenovanih strojnih skupnostih, ki so v naših raz
merah uresničljiva zadeva.

Strojev za pridobivanje krompirja je, rekel bi, nepre
gledna vrsta. Izhajajo predvsem iz dežel, kjer je krompir 
najvažnejša poljščina, sem pa šteje tudi Slovenija. Da bi 
usmerjali nakup, so sodelavci Kmetijskega inštituta s po
izkusi ugotovili, kateri stroji bi bili za naše kmetije, pa 
tudi za družbena posestva najbolj uporabni. Prepustimo 
jim besedo.

■  Z upoštevanjem zahtev ob sejanju krompirja je za 
pripravo zemljišča pred saditvijo najboljši stroj tvrdke 
RAU KOMBI ali ROTEKS — kulti. Te stroje lahko upo
rabljamo tudi pri pripravi zemlje za druge poljščine in 
jih na ta način bolje izkoristimo. Za sejanje priporočajo 
polavtomatski sadilnik s predalčnim vlaganjem gomoljev 
za kmete ali strojne skupnosti ter avtomatske sadilnike 
RAU KOMBI za družbena posestva.

Tudi za obdelavo krompirjevega nasada ter za škrop
ljenje priporoča inštitut stroje te tvrdke, ker imajo vrsto 
odlik. Opaziti je pravo navdušenje preizkuševalcev in 
praktičnih uporabnikov tovrstnih strojev, ki presenečajo 
z izvirnimi rešitvami in solidno izdelavo. Tipski stroji o- 
mogočajo tudi boljšo oskrbo z rezervnimi deli, saj le več
je tvrdke lahko zagotovijo redno servisno službo.

■  Strojni izkop krompirja je mogoč le, če njivo prej 
ustrezno pripravimo, to je: očistimo cime in plevela s 
košnjo :tli kemičnim pripravkom — reglonom. Izkop je 
najbolj zahtevna delovna operacija. Različne tovarne že 
desetletja izdelujejo vilaste in drugačne izkopalnike, ven
dar Irm j o le-ti različne slabosti. Izpodrivajo jih verižni in 
rešetkasti izkopalniki, ki lahko izkopljejo sosednje vrste 
krompirja, ne da bi ga bilo treba sproti pobirati. To je 
zelo velikega pomena pri skupinski rabi strojev, ko v 
ugodnem trenutku vsi uporabniki želijo naenkrat kopati. 
Za kmetije sta primerna dva taka izkopalnika izdelka FUX 
in WUHLMAUS tip 3. Inž. M. L.

\
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»Med vojno so vsi hodi
li v naše kraje za živežem, 
zdaj pa že leta in leta ni 
nikogar več. Le še davčni 
izterjevalec ve za nas, sicer 
bi bili povsem pozabljeni 
na tem svetu,« je grenko 
porogljivo pravila Ana

Tisti hip sem si vsaj 

za trenutek nadvse za

želel Cankarjevega ali 

Vorancevega peresa: 

dvoje deklic, 12-letna 

Gabrijela in 9-letna 

Zdenka, sami, s težkima

Drobni, umazani prstki 
strgajo z polomljenim no
žem kožico na mlaaem 
krompirju, vprašujoče oči 
le včasih zapustijo tla.

»Jedli bomo krompir in 
solato.«

»In kaj ste jedli včeraj?«
»Tud: krompir in sola

to.«

nekateri odšli drugam, za 
boljšim kruhom, da se bo
do lahko poslovili od plu
ga, teh prekletih, pa nad
vse ljubljenih zaplat po re- 
brih, ki redijo ljudi in njih 
živino, s katero so tako 
povezani, da kličejo časih 
celo prej veterinarja kot 
zdravnika.

motikama v rokah, sta

v sebi združevali podo

bo Vorančevih samo

rastnikov in Cankarjevih 

otrok, »ki ostarijo, pre

den so mladi«. Bose no

žice so tičale v kepah, 

ki so pokrivale pravkar 

zagrnjeno ajdino seme. 

Daleč je bilo še do kon

ca dolge, ob breg prt- 

slonjene njive . . .

»Erženovi sva, z Velike 
Strmice, šest otrok nas je,« 
sta povedali skuštrani gla
vici, ko sta težki motiki z 
zglajenimi toporišči za tre
nutek ostali na tleh. »Ke
pe tolčeva.«

Sprašujem ju o šoli, o 
počitnicah. Njuni vrstniki 
se kratkočasijo na morju 
s pisanimi žogami, slado
ledom, če ne celo z vožnjo 
na električnih avtomobilč- 

-kih.
Kakšno je morje, je ve

liko vode, sprašujejo oči. 
Nista še videli ne morja, 
ne ladje, samo narisano v 
knjigi. Predaleč je do tja, 
še do bele Ljubljane; pač: 
Gabrijela je že bila v Lju
bljani takrat, ko so jo pe
ljali v bolnišnico. »Bila pa 
sem enkrat na izletu v 
Sevnici, lepo je bilo,« pra
vi Gabrijela, ki jo kličejo
— Gabi.

Doma težko spravijo 
skup za šolsko malico, če
prav ima pozimi dve uri 
hoda do šole.

že njen prvi korak je obstal na pol poti: Sonja Knez je zaostala v drugem razre
du, ker šola ni njena najvažnejša skrb. Kot najstarejša mora varovati mlajše 

brate in kuhati za družino, medtem ko se oče in mati ubijata na skopi zemlji.

Za nas ve le še 
davkarija

Nikamor se ni mudilo. 
Desetero nas je stalo pod 
starim drevesom pred Hre
novo hišo.

»Napenjaj se, kolikor 
se hočeš, vse je prekleto 
tam, kjer je bog s prazno 
malho mahal,« je sklenila 
svojo misel mati Ana.

Tone, Janez, Miha, Ani, 
Marija, Mihelca, Tončka — 
sedmero otrok je rodila in 
nihče izmed njih še ni pre
skrbljen za življenje, Če bo 
moral zapustiti domačo 
hišo. Ure daleč je bilo do 
šole, otroci so končali le 
pet, šest razredov. Kam se 
naj gredo učit?

Oče Tone samo skomig
ne z rameni, vprašam, kaj 
bo z otroci. Bo že kako, 
odgovarja obraz. Daleč 
spodaj je doliha, kjer je 
več možnosti, da bi se 
otroci izučili in zaposlili.

Otrok kuha za vso 
družino

V majhni, napol leseni 
vežici s črnimi »šijami«, 
kjer dim dan na dan liže 
spleteno prot je, (svinjske
ga mesa pa že dolgo ne), 
sedi na tleh 9-letna Sonja. 
Težko odgovarja na bese
do; ne toliko, ker je pre
plašena, marveč, ker ima 
pomembnejše delo. — Za 
vso družino, za vseh šest 
Knezovih iz čužne vasi, 
mora skuhati kosilo. Naj
starejša je, mlajši bratci 
se igrajo za hišo, starša pa 
delata na polju.

»Kaj jeste ob nedeljah?«
»Včasih kupimo meso, 

zadnjo nedeljo ga nismo.«
V leseni hišici z eno iz

bo, v katero se vsiplje sve
tloba skozi mala okna, kjer 
glavo komaj spraviš sko
zenj, živi šest ljudi. Spijo 
na dveh posteljah. Je čud
no, če oče kdaj pa kdaj 
zbeži v pijačo?

Sonja ni izdelala razre
da. Zaostala je, ker je bila 
bolna in je zamudila dosti 
šole. Imela je bolne ledvi
ce, toda zanjo, kot je deja
la, niso kuhali posebej. V 
šoli bo bolje prijela letos, 
morda bo šlo, mora iti.

Zmotna predvide
vanja

Mirna vas, Cikava, Veli
ka Strmica, Zabukovje, ču- 
žna vas in še nekatere va
si trebelanskih hribov s 
Trebelnim vred. vse to se 
je po vojni malo spremeni
lo. Ni samo Kozjansko v 
Sloveniji, podobnih krajev 
in ljudi je še več tudi dru
gje.

Krivico bi delal in pre
tiraval, če bi trdil, da se 
ni prav nič spremenilo. Se 
je: dobili so elektriko in 
si uredili boljše poti, ven
dar so za vse to veliKo sa
mi prispevali.

Res pa je tudi, da so v 
vsaki hiši odgovorili: krom
pir in solato, ko so bili 
povprašani, kaj obedujejo.

Ozkih leh, na katere sili 
z vseh strani gozd, ki jim 
več ne pomaga iz stiske, 
so se oklenili s krčevitimi 
prsti in ne gredo nikamor. 
Nikamor, ker tega, kar 
imajo, ne morejo zadeti na 
ramena in nesti s seboj v 
dolino.

Začuda: v nasprotju s 
tem, kar smo govorili dol
go časa, se njih število ne 
zmanjšuje — vsaj bistveno 
ne. To pove statistika. Za
to pa zahtevajo zbor voliv
cev, na katerem bodo ter
jali boljšo šolo, ki jim la
hko pomaga, da bodo vsaj

Čakati pomeni po
daljševati krivico
Sedim za mizo ob mislih 

na tiste proseče oči in ču
tim del krivde. Misli neje
voljno hite po razpravah, 
za katere je bilo potem re
čeno, da so koristne, živah
ne in celo bogate. Veliko
krat so izzvenele v prazno, 
oni tam gori so imeli kaj 
malo od njih, največkrat 
zanje niti niso vedeli. Malo 
se je spremenilo, ker so o 
stiski govorili tisti, ki jih 
ni neposredno zadela.

Premalo mislimo na živ
ljenje kmeta, ki se ubija 
sam s seboj stran od mest, 
v zaostalih krajih, prepu
ščen sebi zdaj, ko je tudi 
njegova zemlja že prispe
vala svoj delež za obnovo 
mest in industrije.

Ima otrok iz zakotne va
si, kjer je uro hoda šola 
z golo tablo, stropom, ki 
ga s tal doseže odrasel člo
vek, kot je to na Jelševcu, 
kamor hodijo Sonja, Zden
ka, Gabrijela, Tonček, Ja
nez in drugi res vsaj pri
bližno enake možnosti kot 
mestni vrstnik?

Zavedam se, da je res
nično zmotno prepričanje, 
da bomo v novem družbe
nem redu vsi enaki toda 
mnogo bolj pa bi se mora
li prizadevati, da bi imeli 
vsaj mladi približno enake 
možnosti. Ljudem je treba 
resnično pomagati, da se 
bodo vendarle izkopali iz 
revščine, premalo je kmetu 
samo povedati, naj ne ver
jame iluziji o lepem življe
nju na koščku zemlje.

Veliko je pri nas že raz
košja za nekatere. Poveča
la se je razlika med me
stom in zaostalo vasjo. Je 
demagoško trditi, da bi v 
tem osnovnem razmerju 
morali iskati pravi ključ, 
s katerim bi odklenili vra
ta v pravičnejšo družbo, 
bistveno drugačno od onih, 
ki si ne nadevajo tako zve
nečega imena — socialisti
čna?

MARJAN LEGAN

HRENOVA DRUŽINA: »Ne vemo, kaj narediti, kako začeti, da bo jutrišnji dan
boljši od današnjega.«

NJUNE POCITNICE. Zdenka in Gabrijela z Velike 
Strmice. Nista edini: pri večini hiš po trebelanskih 

hribih so otroci najcenejša delovna sila.

»Kaj boš, kar je res, je 
res, dobili smo nekaj po
sojila za gradnjo hiše iz 
sklada za kmqte — borce. 
Toda zgradili smo samo 
do plošče in ne vemo na
prej. Vemo samo, da bo
mo tu ostali, ker drugje 
za nas ni prostora. Kaj bi 
z nami v dolini, če smo 
zrasli tu gori. č e  smo do
slej, bomo tudi vnaprej 
preživeli na teh dveh hek
tarjih obdelovalne zemlje. 
Krompir, fižol, repa in ze
lje nas bodo hranili tako 
kot do sedaj. Poskušali 
smo že marsikaj, toda sa
mo to je naša prihodnost.«

rTMaB



BILA STA PRIČI TAJINSTVENEGA SESTANKA

V Ljubljani je po dolgi bo
lezni umrl v 71. letu starosti 
Ivan Novak-OčKa. Od Tacna 
pod šmarno goro, kjer je bil 
*oien, pa vse do zadnjega 
dne je prehodil dolgo in ne
lahko pot proletarca in re
volucionarja. že kot otrok 
je moral na delo, bil je te
žak, pastir in čevljar. Kot 
mlad fant je moral v avstro- 
ogrsko vojno, kjer je bil ra
njen. Po vrnitvi je odprl svo
jo delavnico in živel kot pro

letarec. Družil se je z na
prednimi delavci v sindika
tih, leta 1938 pa je prejel 
tudi partijsko izkaznico. 
Kmalu je postal sekretar ra
jonskega komiteja v doma
čem kraju in pri tem poka
zal veliko zrelost. Zaupali so 
mu priprave na vsezvezno 
partijsko konferenco, ki je 
bila v hiši njegovega brata. 
Leta 1940 ga je žandarmeri
ja strpala v vojaško koncen
tracijsko taborišče v Ivanji- 
co. Po vrnitvi je odšel v ile
galo, partija pa ga je posla
la na Notranjsko.

Po kapitulaciji stare jugo
slovanske oblasti je odšel še 
v Belo krajino za okrožnega 
sekretarja, da organizira 
partijo, OF in partizanske 
enote. Na Kočevskem zboru 
je bil izvoljen v SNOS in za 
delegata za II. zasedanje 
AVNOJ v Jajcu, kar mu je 
bilo v posebno čast. Po voj
ni je bil v CK, republiški 
skupščini, na okrožnih komi
tejih in naposled direktor 
podjetja.

S 65. leti je odšel v pokoj 
kot star komunist in revo
lucionar. Na proslavo 25-let- 
nice AVNOJ v Jajcu pa ni 
več mogel. Včeraj so ga po
kopali v Ljubljani. Ohranili 
ga bomo v častnem spo
minu.

Spet srečanje v Metliki
V nedeljo, 7. septembra, 

so se v Metliki spet sešli 
nekdanji borci in aktivisti, 
ki iz raznih krajev Slovenije 
in Hrvaške že vrsto let obi
skujejo Metličane. Letos se 
je borčevsko srečanje začelo 
d o p o ld n e  ob 10. uri pTed sp o 
menikom na Trgu svobode, 
kjer je igrala metliška god
ba, kratek govor pa je imel 
tajnik občinskega odbora 
ZZB NOV Tone Vergot, za
tem pa so p o lo žil vence h 
spomeniku padlim.

Po kratkem slavnostnem 
uvodu je bilo snidenje na 
Pungartu, kjer so pekli do
mače specialitete. Ta del slav
ja je bil zlasti popoldne, bo

dlje obiskan. Nekateri borci,

Pripoved oskrbnikov doma na Lisci, Ivanke in Jožeta 
Škrab, o prvem sestanku novega vodstva KPJ marca 

1938, na katerem je bil tudi tov. Tito ____
»Spominjam se, kot da bi bilo danes. Prišel je v 

kuhinjo v lepi temno modri obleki in kravati ter 
svetlo modri srajci. Bil je velik gospod, z lepim pr
stanom na roki. (Tov. Tito se je takrat nalašč lepo 
oblačil.) Pravili so, da je inženir iz Zagreba,« se je 
spomnila tri desetletja nazaj Ivanka Škrab, ko smo 
sedli v hlad in m amljivi vonj napol suhega sena, da 
bi kaj več zvedeli o tajinstvenem sestanku na Lisci, 
katerega obletnico bodo proslavili v soboto, 13. sep
tembra.

ki so ob tej priložnosti pri
redili družinski izlet v Belo 
krajino, so spotoma nabirali 
gobe ter obiskovali stare 
znance

Pogodba 
z Madžari

Predstavniki ribniškega 
podjetja INLES so pred 
kratkim podpisali z madžar
skimi kupci pogodbo o pro
daji stavbnega pohištva v 
vrednosti 220.000 dolarjev. 
INLES bo pogodbo izpolnil
v prihodnjih dveh mesecih. 
Madžarski kupci so zaintere
sirani tudi za bodoče naku
pe pri tem ribniškem pod
jetju.

Čeravno so orožniki iz Jur- 
kloštra večkrat prihajali na 
Lisco in so imele vse planin
ske postojanke ukaz, naj vsa
ko sumljivo osebo ali sku
pino prijavijo najbližji orož
niški postaji, predvojna poli
cija ni nikoli zvedela za pr
vi sestanek novo izvoljenega 
začasnega politbiroja CK 
KPJ, kjer je bil sprejet raz
glas narodom Jugoslavije: 
»Za mir, neodvisnost in svo
bodo«, ki je spodbudil rodo
ljube za boj proti fašizmu 
naklonjeni politiki Stojadino- 
vičeve vlade. Ta razglas po
meni tudi začetek priprav 
na oboroženo vstajo.

»V dom na Lisci je že pr^J 
prišla na ogled neka tovari
šica. Sumljiva se mi je zazde
la, ko sem nehote pri njej 
opazila neko komunistično li
teraturo. Verjetno je prišla 
pogledat, če je kraj prime
ren za sestanek.

Tiste čase je na Lisco, kjer 
so železničarji, včlanjeni v 
planinsko društvo, imeli 
dom, prihajali mnogi gosti 
iz Hrvatske, posebno iz Za
greba. Nič nenavadnega to
rej ni bilo, če so tudi tisti 
dan mnogi govorili hrvatsko. 
Med njimi je bilo osem čla

nov novega vodstva Komuni
stične partije Jugoslavije.

Najprej so želeli zasedati v 
gostilniški sobi, vendar so bi
li tam že drugi gostje in bi 
bilo sumljivo, če bi morah 
sobo izprazniti. Zaradi tega 
so se preselili za dom in se
stanek nadaljevali še na pro
storu, kjer so bila skupin
ska ležišča.«

»Kot smo kasneje zvedeli,« 
nadaljuje Jože Škrab, »bi mo
ral biti sestanek v Krški va
si, vendar sta se dva izmed 
članov — Franc Leskošek in 
Miha Marinko — poškodova
la pri padcu e kolesom na 
poti tja. Sestanek je bil pre
stavljen, slovenska delegacija

Zaradi Ciganov kmetje 
nočejo plačati davkov

V Žužemberku ljudje zahtevajo od oblasti, da 
jim zagotovijo mir pred nasilnimi Cigani

Mirna ima novo osnovno šolo
(Nadaljevanje s 1. str.)

ščanje. Pri tem ne gre samo 
za obveščanje o posameznih 
dogodkih ter za delo ljudi, ki

TO SE PA BES 
NE IZPLAČA!

Kam s steklenicami, se 
sprašujejo gostilničarji, 
ker zanje pri ODPADU ne 
dobijo niti toliko, kolikor 
jih velja prevoz. Te dni 
so naložili poln voz ste
klenic od likerjev in dru
gih pijač v gostilni PRI 
BELEM KONJIČKU v Za- 
kotu. Za prevoz so plačali 
petnajst dinarjev, izkupi
ček za prodano steklo pa 
je bil dobrih osem dinar
jev.

delajo pri tisku, radiu in te
leviziji, temveč za splošno ob
veščenost organizacij in nji
hovih članov. Naše ljudi je 
treba bolje seznaniti s polo
žajem, uspehi in težavami
drugih.

Učenci osnovne šole so za
tem izvedli krajši kulturni 
spored, nato pa so si obisko

valci, ki jih je bilo čez tisoč, 
ogledali novo šolsko poslop
je. Nova šola je veljala 2,56 
milijona dinarjev; od rega so 
prebivalci občine zbrali okoli 
milijona dinarjev; od tega so 
redov, 6 kabinetov, telovadni
co, knjižnico in druge pomož
ne prostore.

M. L.

Še vedno aktualno
Čeprav delovne organizaci

je, ki bolj ali manj načrtno 
rešujejo stanovanjske težave 
delavcev dajejo prednost čla
nom ZB, v krški občini še 
vedno ni urejeno stanovanj
sko vprašanje borcev. Največ 
sredstev za stanovanja zago
tavlja borcem občinska skup
ščina, saj je v zadnjih le
tih porabila za te namene
1,666.000 dinarjev. Stanovanj 
primanjkuje največ za člane 
ZB, ki živijo na podeželju.

V NOVOTEKSU so prvi na Dolenjskem nabavili elek
tronski računalnik PHILIPS SIEMAG 
16 K. Namen tega računalnika, ki je stal 600.000 dinar
jev, ni samo da nadomcSča delovno silo v evidenčnih 
službah in drugje, ampak da hitro preračuna ustrezne 
pokacovalce, s katerimi se lahko prilagaja proizvodnja 
tržnim razmeram. Razen tega veliko pomaga pn 
usklajevanju proizvodnih faz. Odlikujeta ga ncprckos- 
liiva natančnost in hitrost opravljanja računskih ope

racij. (Foto: S. Dokl)

Skoraj ni dneva, da se ne 
bi prišel kdo na žužember- 
ški krajevni urad pritožit 
zaradi nasilnosti Ciganov, ki 
jih je v okolici za več dru
žin. »Cigani nam kradejo, 
svoje konje pa spuščajo na 
posevke, da jih povsem uni
čijo. Ce jim kdo kaj reče, 
grozijo,« pripovedujejo ljud
je. Hkrati se pridušajo, da 
ne bodo plačali davkov in 
drugih družbenih obveznosti, 
dokler jim pristojna oblast 
ne bo zagotovila miru pred 
nasilnim ciganskim prebival
stvom.

S plačilom prispevkov in 
davkov je v Žužemberku in 
okolici sicer vsako leto ve- 
ik križ. Zdaj so na primer 
razposlane položnice že za 
novo davčno akontacijo, 
ljudje pa še prejšnje niso 
plačali. Namesto denarja 
prinašajo na krajevni urad 
prošnje za odpis ali zmanj
šanje davčnih obveznosti. Do

Bo zdaj kdo odgo
voril?

Dasiravno se ljudje, doma 
z Bučke, Studenca in drugih 
vasi, veselijo pričetka šolske
ga pouka, ko bodo spet vozili 
šolski avtobusi, ne morejo 

.verjeti, da veljajo za prevoz 
z njimi višje cene kot sicer.

Podjetje Gorjanci iz Nove
ga mesta ima občutno nižje 
cene) saj velja vozovnica od 
Impolja do Celja za skoraj 
50 km le 5 dinarjev, pri šol
skem avtobusu od Bučke do 
Sevnice, kjer je 13 km razda
lje, pa kar 4J> dinarja.

Pred leti sem o tem že za
stavil javno vprašanje, ven
dar nanj ni nihče odgovoril, 
čeprav je za to nekdo kriv. 
Upam, da bo tokrat drugače, 
saj so javna prevozna sred- 
tva zaradi ljudi in ne narobe.

KAREL ZORKO

zdaj se je nabralo 15 pro
šenj za odpis in okoli 30 
prošenj za plačilo bolniških 
stroškov oziroma zmanjša
nje davčne obveznosti v 
ustrezni višini.

I. Z.

Dve sekciji bosta 
začeli delati

Sekcija za zunanje politič
ne in gospodarske odnose 
ter sekcija za kmetijstvo pri 
občinski konferenci SZDL v 
Krškem bosta že septembra 
pripravili prve javne tribu
ne. Prva bo obravnavala pe
reča gospodarska vprašanja 
v Jugoslaviji, druga pa bo 
razpravljala o gozdovih.

JOŽE 1IS IVANCA SlUtAB 
Ivanka in Jože Škrab (na 
sliki zgoraj), nekdanja 
oskrbnika doma na Lisci, 
sedaj upokojenca v Loki 
pri Zidanem mostu. Od 
njiju orožniki niso nikoli 
zvedeli, kaj se je dogajalo 
na Lisci. (Foto: Legan)

pa je predlagala, naj bi se 
sestali^na Lisci.«

Tistega pomladnega dne, 
ko je fašizem samo še čakal 
nove priložnosti, da bi poka
zal svojo pravo podobo, so 
se na Lisci zbrali tov. Tito, 
Edvard Kardelj, Prane Le
skošek, Milovan Djilas, Alek
sander Rankovič, Miha Ma
rinko, Rade Končar in Ivo 
Lola-Ribar.

»Slutili smo, da nekaj pri
pravljajo, nismo pa natanko 
vedeli kaj. Ko sem jim stre
gla pri jedi, sem slišala be
sede: »Ko bodo oni popusti
li, moramo začeti mi. Vedno 
se moramo opirati na mno
žice,« se še spominja Ivanka.

»Ko sem kasneje videla v 
časniku sliko moža, ki ga Je 
iskala policija, sem takoj 
vzkliknila: ,Da ,to je on. TM1 
je tov. Tito. M. LEGAN

Neizpolnjena obljuba
V skladu z dogovorom z 

občinsko skupščino Kočevje 
bi morala vodna skupnost 
Ljubljanica—Sava do konca 
avgusta obnoviti zapornice 
na Rinži. Dogovor pa ni iz
polnjen, ker menda Vodna 
skupnost ni mogla pravočas
no dobiti izvajalca del. Kon
čno je izvajalca dobila, zdaj 
pa vreme nagaja. Pričakuje
mo, da bodo pristojna orga
ni zahtevali, da Vodna skup
nost svojo obveznost izspol- 
ni še v tem letu, saj mo
rajo svoje obveznosti redno 
izpolnjevati tudi kočevske 
delovne organizacije, ki red
no plačujejo vodne pris
pevke.

Da se upa tako žaliti!
V opomin tistim, ki ža

lijo naš narodnoosvobodil
ni boj v zadnji vojni fin 
ki jim v novi družbeni 
ureditvi običajno zelo do
bro gre) bi rad opisal do
godek, ki me je kot udele
ženca NOB globoko vriza- 
dejal.

Ker sem se z invalidsko 
pokojnino s težavo preživ
ljal, sem pred meseci pre
vzel honorarno zaposlitev 
kot izterjevalec radijske 
naročnine. Ko je RTV Lju
bljana sklenila podražiti 
naročnino, sem ljudem ra
zlagal, zakaj se je to zgo
dilo. Moram reči, da je 
večina prav razumela ta 
ukrep, ki bo, po zagoto
vilu iz Ljubljane, pripo
mogel do boljšega progra
ma.

Pri nekem mlajšem kme
tu, ki je že več let zapo

slen tudi v podjetju, pa 
sem naletel na pravi iz
bruh sovraštva in zaniče
vanja. Najbolj je kritizi
ral nedeljski program, 
pr e vsem oddajo »Se pom
nite, tovariši«. »Vsakikrat 
zaprem radijski sprejem
nik, ko partizani lažejo
o svojih junaštvih. Naj bi 
raje povedali, koliko so 
ljudem pokradli, ko so 
se skrivali po hostah,« je 
dejal!

Ostal sem brez besed. 
To, kar sem slišal, je iz
ustil človek, ki je med zad
njo vojno prodajal platno 
po Nemčiji, kamor ga je 
izselil okupator. Ne mo
rem razumeti, kako si upa 
nekdo tako žaliti boj slo
venskega naroda in izkori
ščati priborjeno svobodo
v prepričanju, da mu nih
če nič ne more.

KAREL ZORKO

d o l e n j s k i  l i s t  a

Umrl je zaslužni 
revolucionar Očka
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Kakor piše tov. Repič, Je 
septembra 1941 SNOO spre
jel odlok o narodnem davku, 
objavljen pa je bil v Sloven
skem poročevalcu 1. oktobra 
1941. Odlok je določal, da Je 
dolžan vsak Slovenec, kd ima 
lastne dohodke, plačevati na- 
rodni_davek, ki je najmanj
1 liro na mesec in raste pro
gresivno do 10 ost. čistih do
hodkov. V isti številki Poro
čevalca je bil objavljen tudi

razpis za posojilo »Svvboda«. 
Posojilo so plačevali v lirah, 
najmanjši znesek pa je bil 
100 lir.

Vojska je narasla, 
denarja je bilo malo

Po italijanski kapitulaciji 
se je narodnoosvobodilna voj
ska močno povečala, precej 
prebivalstva pa je živelo tu
di na osvobojenem ozemlju.

Banka kar pod kozolcem!
Novomeščan Anton Ogrin se  že deset let 
ukvarja z zgodovino slovenskega bančništva

—  Pred vojno smo bili 
v novomeški mestni hra
nilnici 4 ljudje. Opravlja
li smo vse bančne posle 
od menjave Uljih valut do 
poslovanja s hranilnimi 
vlogami. Ob prvi osvobo
ditvi Novega mesta, leta 
1943, sem bil kot aktivist 
imenovan za komisarja 
banke.

S komisijo smo šli v 
banko, pobrali okoli dva 
milijona Lit, jih dali v 
vreče in partizani so de
nar odnesli, čez nekaj dni 
so mi gotovino ponovno 
izročili. Dobil sem nalog,

cih takega poslovanja sem 
denar in papirje oddal fi
nančni komisiji pri OF, 
jaz pa sem postal obve
ščevalec na komandi me
sta.

Ko je bil v Črnomlju 
ustanovljen Denarni za
vod Slovenije, sem mo
ral nazaj k bančnim po
slom. Dobili smo nekaj 
pisalnih strojev in pro
stor, ter 2. junija 1944 
začeli redno uradovati tu
di za stranke.

Tovariš Ogrin se živo 
spominja raznih partizan-

OB 25-LETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA BANČNIŠTVA

naj poslujem kot banka. 
Jz mesta smo se morali 
umakniti. Dali so mi za
ščito treh oboroženih fan
tov, s katerimi sem se 
podal k Mrvarju na Hrib. 
Tam sem posloval kar 
pod kozolcem. Kasneje 
smo se z vrečami denarja 
prebijali na Ljubenski 
hrib. če sem dobil od ko
misarja pismeni nalog, 
sem izdal denar za naba
vo hrane, vedno pa sem 
skrbno spravljal vse do
kumente. Po dveh mese-

skih bančnih dogodivščin 
in tudi nekaj originalnih 
dokumentov iz takratnega 
poslovanja nam je poka
zal. Kakor je povedal, se 
zadnjih deset let, od upo
kojitve, ki jo je prav ta
ko dočakal v bančni služ
bi, ukvarja z zgodovino 
bančništva. To področje 
ga izredno veseli in mu 
je, kljub 74 letom, pre
dan z vso vnemo, saj 
pravi, da brez dela ne zna 
živeti.

RIA BAČER

★  12. marca je mini
lo 25 let, ko je Pred
sedstvo Slovenskega 
narodno - osvobodilne
ga sveta ustanovilo 
Denarni zavod Slove
nije. Posloval je v Čr
nomlju vse do zadnjih 
dni pred osvoboditvi
jo, zato bo tudi letoš
nja proslava bančni
kov v Beli krajini. Ob 
srečanju v Črnomlju, 
ki bo 12. in 13. sep 
tembra, bo proglašen 
dan bančnikov, obe
nem pa bodo počasti
li 50-letnico Zveze ko
munistov Jugoslavije.

2?s ’jamadu po ustanovit
vi Osvobodilne fronte Slove
nije, ko so se množile par
tizanske enote na terenu, po 
mestih pa je nastajala moč
na mreža ilegalcev, se je po
kazala potreba po ustanovit- 
rl finančne službe, ki bi ure
jale te probleme.

Sprva je bilo v NOB fi.- 
•nčno poslovanje zelo eno- 
Javno organizirano preko 
Vlavne blagajne. Tu so se 
<ekala sredstva iz posojil,

in tu so izdajali gotovino za 
potrebe vojske, propagandnih 
akcij ter za pomoč ilegalcem 
ter njihovim otrokom.

Centralno blagajno v Ljub
ljani je najprej vodil Lojze 
Lubej. Ko so ga kot talca 
leta 1942 ustrelili, je posle 
prevzel tov. Rus, kasneje pa 
Zoran Polič.

NIKDAR PRAZNA...
Iz spominov Zorana Poliča, 

objavljenih v reviji »Borec«, 
povzemamo:

— Četudi so bili zmeraj ve
liki izdatki, glavna blagajna 
ni bila nikdar brez sredstev. 
To je samo potrjevalo viso
ko zavest posojilodajalcev in 
njihovo pripravljenost na ma
terialne žrtve.

Ko sem prišel junija 1942 
na osvobojeno ozemlje, sem 
takoj prevzel v komaj usta
novljenem poverjeništvu (ta
krat smo mu rekli slovenska 
vlada) »resor financ« in pri
čel finančno poslovati. Pre
vzel sem gotovino, podrezal, 
da se pospeši tiskanje bonov 
in pričel vzpostavljati zveze 
z okrožnimi blagajniki. Naj
več je trošil Tilen, glavni in
tendant. Skoraj vsak dan je 
prihajal po denar in nikdar 
ni bil zadovoljen z zneskom, 
ki sem mu ga dal. Oskrbo
vati vojsko in upravo na os
vobojenem ozemlju, tudi ta-

Enostavno, a učinko
vito poslovanje

Tovariš Polič v spominih 
nadaljuje:

— Kar me posebno navdu
šuje, če danes pomislim na 
dobo svojega prvega finanč
nega poslovanja, je enostav
nost in vendar učinkovitost 
tehnike in finančnega apara
ta. Finančno poverjeništvo — 
to sem bil jaz sam. Iz ti
skarne mi je kurir prinašal 
bone, iz Ljubljane pa denar. 
Vse sem vtaknil v torbo, 
ki sem jo imel stalno pri se
bi. V knjižico, podobno ti
stim, na katere so potrošniki 
pred vojno nabavljali blago 
v trgovini, sem na levo stran 
napisal vse, kar sem prejel, 
na desno pa vse, kar sem 
izdal.

Marsikdaj, ko preklinjam 
neštete papirje, ki jih terja 
današnje poslovanje in raz
mišljam, kako bi bilo mogo
če zmanjšati število finančne
ga aparata, da bi delo hit
reje steklo, se spomnim na 
svojo knjižico in na prvi fi
nančni resor v slovenski 
upravi. Nočem sicer poeno
stavljati stvari in trditi, da 
Je mogoče danes poslovati ta
ko, kot leta 1942, toda ven
darle je odprto vprašanje, 
če takratne izkušnje zadost
no izkoriščamo.

Med vojno 
tri finančna obdobja

Viktor Repič, ki je v času 
NOB postal prvi načelnik fi
nančnega odseka, je v svo
jem obširnem članku za re
vijo »Borec« razdelil razvoj 
finančnega gospodarjenja 
med vojno na tri obnobja:

1. Na čas od ustanovitve 
OF do italijanske kapitula
cije;

2. Na obdobje od sep
tembra 1943 do prvega zase
danja SNOS v Črnomlju in

3. na dobo od ustanovitve 
denarnega zavoda pri Pred
sedstvu SNOS do osvobodit
ve.

Tovariš Repič opisuje, ka
ko je OF zbirala denar za 
svoje potrebe:

— V prvih mesecih po usta
novitvi OF so prevzeli nalogo 
zbirati materialna sredstva 
odbori Osvobodilne fronte. 
Poleg teh odborov Je zbirala 
prostovoljne prispevke za 
pomoč žrtvam okupatorjevega 
nasilja tudi samostojno orga
nizirana »Ljudska pomoč«, ki 
pa se je kmalu vključila v 
OF. Finančno gospodarske 
komisije pri vseh odborih OF 
so poleg denarja zibiirale tu
di hrano in material. Goto
vina je bila uporabljena le 
z& potrebe, ki jih ni bilo mo
goče plačati na drug način. 
Na primer za podpiranje žr
tev okupatorjevega nasilja, za 
vzdrževanje organizacije in 
za izdatke tehnično-propa- 
gandnega sektorja.

krat na bilo poceni.

Obveznico za 3-odstotno posojilo narodne osvoboditve 
je narisal dr. inž. Vlado Jordan, tiskala pa jo je ti

skarna Triglav 11 A, leta 1944

Originalno potrdilo iz arhiva tovariša Ogrina priča, 
kako so se med vojno odvijali bančni posli na terenu

S prevzemom oblasti v teh 
krajih, je bilo treba prevzeti 
tudi breme javne uprave, 
predvsem preživljanje name
ščencev in upokojencev prejš
njega državnega aparata in 
vseh tistih, ki niso imeli no
benih sredstev za življenje. 
To obdobje opisuje tov. Re
pič tako:

— Po prvih dveh mesecih 
naša uprava ni več mogla iz
plačevati rednih plač javnim 
nameščencem, temveč je sa
mo prevzela dolžnost preživ
ljati vse, ki nimajo lastnih 
sredstev in to v obliki pre
živnin, deloma v gotovini, de
loma v naravi. Nabave za voj
sko so v pretežni meri krili 
s potrdili, na osvobojenem 
ozemlju, pa je nastala nova 
oblika odmere davka. Davko
plačevalci so se na javnih 
sestankih sporazumeli za vi
šino davčne stopnje.

Davčna bremena so takoj 
porazdelili šele potem, ko so 
presodili razmere, v katerih 
so posamezniki živeli. Poleg 
davka so na osvobojenem 
ozemlju pobirali tudi troša
rino na alkoholne pijače. Na 
okupiranem slovenskem oze
mlju je ostal način finanč
nega poslovanja isti kot v pr
vem obdobju. V tem času je 
Ljubljana zbrala okoli 1 mili
jon lir na mesec.

V začetku 1944 
ustanovljen

Na prvem zaseanju 
SNOS, ki je bilo 19. in 20. 
februarja 1944 v Črnomlju, 
je bil sprejet odlok o narod
nem davku, ki je temeljil na 
sklepu Zbora odposlancev v 
Kočevju ter na prejšjih od
lokih. Predsedstvo SNOS je 
nato 12. marca 1944 s poseb
nim odlokom ustanovilo De
narni zavod Slovenije. Ta za
vod je bil tudi pooblaščen za 
izdajo lirskih plačilnih bonov. 
Predsednik Denarnega zavoda 
je bil Lavoslav Dolinšek, bla
gajnik Alojz Stular, razen nji
ju pa so v zavodu delali še: 
Anton Ogrin, Alojz Kramar, 
Olga Virens, Ilija Kaufman 
in Silvo KrižmančlC.

Denarni zavod Slovenije je 
kmalu ustanovil ’ svoje po
družnice na Primorskem, šta
jerskem in Gorenjskem, v 
Črnomlju pa je začel redno 
poslovati 2. junija 1944. Ob 
zadnji okupatorjevi ofenzivi, 
aprila 1945, so uslužbenca De
narnega zavoda Slovenije za
pustili Črnomelj ter se pre
ko Gorskega Kotara prebili 
do Ajdovščine, od tam pa jih 
je vodila pot v osvobojeno 
Ljubljano.

Ta, prva bančna ustanova 
na Slovenskem, Je tudi po 
osvoboditvi postala nosilec 
novega kreditnega sistema. 
Denarni zavod Slovenije Je 
prenehal samostojno poslova
ti oktobra 1946, Uco se je po 
zvetzni uredbi združil z Na
rodno banko FLRJ.

V tej stavbi v Črnomlju je posloval prvi Denarni za 
vod Slovenije od junija 1944 do aprila 1945. Zgodovin 
sko poslopje (na sliki levo) je odkupila ljubljanski 
Kreditna banka in hranilnica za potrebe svoje črno 

maljske podružnice. (Foto: Ria Bačer)
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Ob odkritju spominske plošče je o pesniku spregovo
ril njegov dober poznavalec kritik Filip Kumbatovic- 

Kalan. (Foto: M. Legan)

T r e b n j e  v  č a s t  P a v l u  G o l i i

V spomin 10-letnice pesnikove smrti: razstava 
del, spominska plošča in večer poezije

Ob praznovanju občinskega 
praznika v Trebnjem se je v 
soboto,' 6. septembra, rojstni 
kraj pesnika in dramatika, 
akademika Pavla Golie do
stojno oddolžil spominu veli
kega rojaka, ki je umrl pred 
10 leti.

Ob prisotnosti mnogih go
stov iz Ljubljane, Novega me
sta, domačinov ter pesniko
vih svojcev je Bogo Komelj, 
ravnatelj študijske knjižnice 
iz Novega mesta, odprl spo
minsko razstavo Goliovih del, 
spominskih fotografij ter lite
rarnih ocen njegovega pri
spevka v zakladnico slovenske 
literature.

Na rojstni hiši so v sodelo
vanju s Slovensko akademijo 
znanosti in umetnosti odkrili 
.spominsko ploščo, o pesniko
vem življenju in delu pa je 
spregovoril njegov dober po

znavalec, rektor Filip Kumba- 
tovič. Bariča Videčnik iz Mo
kronoga je recitirala pesem Se
verina šalija, napisano v čast 
Pavlu Golii.

Zvečer je na večeru Golio- 
ve poezije po pozdravu pred
sednika odbora Janeza Gart- 
narja spregovoril o pesniku 
še Josip Vidmar, predsednik 
Slovenske akademije znanosti 
m umetnosti. Polni dvorani 
poslušalcev je posredoval ob
sežen in globoko občuten pri
kaz značaja, notranje življenj
ske stiske ter svojevrstne 
ustvarjalnosti tega pesnika 
samohodca in anakreontika. 
čudovit kulturni večer sta do
polnila še Stane Sever in Ja
nez Rohaček, ki sta recitirala 
Goliove pesmi, ter Vilma Bu
kovčeva in Ladko Korošec, ki 
sta odlično zapela več pesmi.

M. L.

J o ž e  D u l a r :  „ M e t l i š k i  g a s i l c i  '
»Ogenj — večni prijatelj, pa hkrati večni sovražnik človeka . . . 

je Siril civilizacijo in kulturo, v isti sapi pa ju je načenjal in brisal z zemlje .. .«Tako začenja uvodno razmišljanje o ognju, človekovem dobrot, niku in preganjalcu, ravnatelj Be
lokranjskega muzeja prof. Jože Dular v knjigi »Metliški gasilci«, ki jo je napisal za stoletnico ga
silskega društva v Metliki — najstarejšega v Sloveniji, izdalo in založilo pa jo je društvo letos ob svojem visokem jubileju. Pisatelj je delo posvetil muzejskemu arhivarju in častnnemu članu gasilskega društva Ivanu Drobniču, ki je dolga leta zbiral gradivo o gasilcih, in »čigar zasluga Je da je knjiga sploh izšla«, je rečeno v posvetilu. Knjigo je opremila Mladena Brancelj, v prodaji* pa stane 5 din.»Metliški gasilci« so precej obširna kronika gasilske dejavnosti v Metliki. Iz nje izvemo, da je ogenj pestil mesto davno prej, 
preden je bila organizirana obramba pred njim: že v času turških vpadov in pred njimi. Knjiga 
bralca pouči, da je bila Metlika skoza stoletja gotovo največkrat goreče mesto na slovenskih tleh.

Pisatelj je porabil veliko podatkov in zapiskov in ustvaril res 
temeljit pregled skozi obdobja 
gasilstvaZa sam opis društva oziroma kroniko njegovega dela je imel na voljo že precej več gradiva, več podatkov, pa čeprav tudi vsi ti niso bili zbrani in urejeni. Ta
ko je v poglavjih »Od ustanovitve vojne«, »Večji požari do konca I svetovne vojne«, »Med obema vojnama«, .»Požari in razdejanja med okupacijo«, »Po II. svetovni vojni«, »Požari v zadnjih desetletjih«, »V jubilejnem letu« in »Vodje gasilskega društva« obširno prikazal neprecenljivo delo ljudi, opravljeno v nenehnem boju s po- končevalcem — ognjem. Zato bo Dularjeva knjiga dobro in neiz- ogibno svetilo vsem tistim bodočim rodovom, ki bodo še prostovoljno pristopali v gasilske vrste, kajti v njej bodo našli obilo človeškega, marsikaj, kar je lastno samo gasilcem.Pisatelj Jože Dular Je tako k vrsti doslej napisanih poljudnih del (»Metlika skozi stoletja«, »Ad- lešiči v Beli krajini« itd.) dodal 
tudi »Metliške gasilce«. Zdaj pripravlja še zgodovino Semiča inokolice. I. Z.

M a l i  k u l t u r n i  b a r o m e t e r
■ SELIMOVICU NJEGOŠEVA NAGRADA — Letošnjo Njegoševo nagrado za književnost — nagrado podeljujejo vsako tretje leto — Je dobil pisatelj Meša Selimovič iz Sarajeva za roman »Derviš in smrt«. Do zdaj sta to nagrado že dobila Mihajlo Lalič in Miroslav Krleža..H PANONIA 69 — MEDNARODNA RAZSTAVA — V Murski Soboti so v nedeljo odprli razstavo, na kateri sodeluje 58 likovnih u- stvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrijo, Madžarske in Slovaške. Prikazali so 93 del. Prireditev, imenovano Panonia 69, je odprl podpredsednik republiškega izvršnega sveta dr. France Hočevar.■ ZGODOVINARJI V OHRIDU — Okoli 1000 zgodovinarjev in gostov se je udeležilo otvoritve petega kongresa Jugoslovanskih zgodovinarjev v' Ohridu. Slovenski predstavnik dr. Janko Pleterski Je imel prvi dan referat o KP in narodnostnem vprašanju v prvi Jugoslovanski državi. Na kongresu bodo obdelali predvsenr obdobjadrt lot m 1Q4ri
■ SVETOVNA OTROŠKA RAZ STAVA — V Novem Sadu gredo h koncu priprave na otvoritev 

razstave otroških risb iz vsega sveta. Prikazali bodo okoli 1.400 dol. Hkrati bodo odprli razstavo del Jugoslovanskih otrok.■ PRVI NA MADŽARSKEM — Folklorna skupina »Vladimir Nazor« iz Sombora je na folklornem festivalu obdonavskih dežel v 
madžarskem mestu Baja dobila prvo nagrado.■ FESTIVAL ŠTUDENTSKIH GLEDALIŠČ — V hrvaškem glav- nem mestu se je začel deveti med-

k u l t u r a

i n

i z o b r a 

ž e v a n j e

T rž ač a n i p r id e jo  
19. s e p te m b r a

Poročali smo že, da bo no
vo gledališko abonmajsko se
zono v Novem mestu odprlo 
Slovensko gledališče iz Trsta. 
Zdaj je že znano, da bodo 
Tržačani gostovali v Novem 
mestu 19. septembra in upri
zorili dramo ,Tri sestre« A. P. 
Čehova. Naslednji dan, 20. 
septembra, bo Slovensko gle
dališče iz Trsta v gosteh v 
Črnomlju. V eni izmed vlog 
nastopa tudi belokranjski ro
jak Stane Starešinič.

N o v o  m e s t o :  
z a č e t e k  b a l e t a

Zavod za kulturno dejav
nost je razpisal sporazumno 
z občinskim svetom ZKPO 
V Novem mestu pouk balet
ne vzgoje. Le-ta bi se pričel 
17. septembra in končal 27. 
maja. Vpisali se bodo lahko 
predšolski otroci, stari več 
kot 6 let, učenci od prvega 
do tretjega razreda osnovne 
šole, učenci od četrtega raz
reda dalje in odrasli. Pouk 
bo vsako sredo dopoldne in 
popoldne v Domu kulture, 
poučevala pa bo Milica Buh 
iz Ljubljane. Pri organizaciji 
pouka sodelujejo glasbeni 
in telesno vzgojni delavci. Me
sečna učnina za šolarje bo 
16, za odrasle pa 20 dinarjev.

J a r o  H i l b e r t  
v  k r š k i  g a l e r i j i

V krški galeriji je bila v 
ponedeljek, 8. septembra, cd- 
prta razstava akvarelov aka
demskega slikarja Jara Hil- 
berta, krškega rojaka, ki je 
vrsto let živel v Egiptu in 
prihaja sedaj v svoj domači 
kraj iz Francije. Razstavo 
Hilbertovih akvarelov so 
prebivalci Krškega prisrčno 
sprejeli. V uvodni besedi je 
ravnatelj Umetnostne galeri
je iz Maribora Branko Ru
dolf poudaril vrednost lirič
nih tonov Hilbertovegu sli
karstva.

G o s to v a li  b o d o  
n a  K o ro šk e m

Pevci delavskega prosvet
nega društva »Dušan Jereb« 
iz Novega mesta bodo gosto
vali na Koroškem. Za to go
stovanje pripravljajo pose
ben program, ki bo obsegal 
vrsto znanih pesmi. Kdaj bo
do šli gostovat, se bodo po
govorili na enem prihodnjih 
sestankov.

narodni festival študentskih gleda
lišč. Sodelujejo študentske igralske skupine iz Firenc in Parme (Itall ja), Cehoslovaške, Bredforda, Lublina, Kobenhavna, Palema in Zagreba.■ NOVO VODSTVO TRŽAŠKE- GA SNG — Dramatik prof. Josip Tavčar Je postal predsednik upravnega sveta, pesnik Miroslav Košuta pa dramaturg Slovenskega gledališča v Trstu, čigar ravnatelj je— kakor je znano — Filibert Be- 
nedetič.■ PARTV V SOBOTO ZVEČER— Pod tem imenom je bila minulo soboto v Gradcu skupna glasbena Javna oddaja bavarskega radia MUnchen, avstrijskega radia in RTV Ljubljana. Plesni orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Jožeta Pirivška pripravil 30 instrumentalnih plesnih izvedb, razen tega pa spremljal več znanih nemških pevcev zabavne glasbe. Oddajo je vodila napovedovalka RTV Ljubljana Nataša Dolenc.

■ 30 KONCERTOV V ZSSR -  Plesni orkester RTV Ljubljana bo 12. septembra odpotoval na tritedensko turnejo po Sovjetski zvezi, kjer bo priredil okoli 30 samostojnih koncertov v raznih mestih. Turnejo priznanega ansambla Je organiziral Jugokoncert iz Beograda.■ ZNANI SLOVENSKI SLIKARavtodidakt Jože Tisnikar iz Slo- venjega Gradca razstavlja svoja novejša dela v Kranju. Ta Tisni- karjeva samostojna razstava je vzbudila v Kranju veliko zanimanja. Predtem so je s temi deli Tisnikar predstavil v Celovcu, kjer je razstavljal skupaj z Antonom 
Repnikom.

M u z e j  
v  D o l .  T o p l i c a h
Krajevna muzejska zbir. 

ka NOB v Dolenjskih To- 
plicah je za ogled odprta 
vsak dan dopoldne in po
poldne v istem času, kot 
je odprt Turist biro, ki 
ima prostore v nasproti 
ležeči stavbi. Za obisk sc 
je treba oglasiti pri uslu
žbenki Turist biroja tov. 
Zalki Bučar.

S to v ič e k  v C e lju
Minuli petek so odprli v ce

ljskem likovnem salonu raz
stavo del akademskega ki
parja Vladimira Stovička. Ce
ljski pododbor Društva slo
venskih likovnih umetnikov, 
ki mu je štoviček nestor, je 
izdal za ta dogodek poseben 
katalog v spremno besedo 
umetnostnega zgodovinarja 
dr. Ivana Komelja. Stoviček 
je v Celju razstavil nekaj 
najnovejših del, ki jih je na
redil v svoji umetniški delav
nici pri Krškem. Razstava bo 
odprta do 26,'iseptembra.

Odbojkarji Trebnjega v prvih dveh srečanjih niso 
iztržili nobene točke. Na sliki: med tekmo v Gabrju 

pri Celju. (Foto: M. Legan)

K o č e v j e  : N o v o m e s t o  2 : 3

O D B O J K A

Zanimivo srečanje med dolenjskima predstavnikoma je trajalo poltretjo uro. Domačini so v prvem setu že krepko vodili, vendar so izgubili. Srečanje je bilo borbeno, na koncu pa so Novome- ščani z večjn izkušenostjo iztržili 2 točki.Kočevje: Bižal, Pogorelc, Ogrinc, Kavčič. Arko, Luzar. Kersnič, Čo- korilo.Novo mesto: Goleš, Penko, Simič, Koprivnik, Šonc. Medic in Potrč. A. ARKO
TREBNJE — MISLINJA 1:3

V nedeljo je imela odbojkarska ekipa Trebnjega priložnost, da premaga eno slabših moštev v republiški ligi, vendar je ostala brez zmage. Zmagala je Mislinja s 3:1. Domačinom, ki so nastopili pred več kot 150 gledalci, se je po znalo, da psihično slabo prenašajo težo odgovornega dvoboja, saj so zagrešili veliko nepotrebnih napak.

K O Š A R K A

LITIJA — METLIKA 71:52 
Metličani so se razigranim domačinom upirali vse do polovice drugega polčasa, ko je bil rezultat 39:36. Kasneje so popustili in so domači zmagali precej močno.Metlika: Polojac 27, Ipavec 4, S. Gasparič 6, Mrvar 10, štrucelj 3, Predovič 2, Milek in Culig.S. MRVAR

MOSTE : NOVO MEST 78 :74 
Novomeščani so srečanje z Mo- ščani izgubili že v prvem delu igre. Proti koncu so se močno popravili, vendar niso mogli nadoknaditi izgubljenega. Pri Novome- ščanih je bil najboljši Počrviua.Novo mesto: Pirc 20, Kopač 4, 2. Kovačevič 12, Splihal 13, Počr- vina 18 in Grein 7. T. PIRC

N O G O M E T

Sodil je Brajnik iz Ljubljane dobro. M. LEGAN
BRESTANICA — KAMNIK 3:2
Brestaničanke so v nedeljo osvojite dve točki v srečanju s Kam- ničankami. Gostje so prvi set dobile, v nadaljevanju pa so bile slabši nasprotnik.

R O K O M E T

PECA — CELULOZAR 2:1
V drugi tekmi vzhodne II. conske nogometne lige je Celulozar klonil pred novincem iz Črne na Koroškem, čeprav so gostje imeli več od igre, jim je sreča obrnila hrbet. Zadetek za goste je dosegel Kandič v 61. minuti. Na tekmi se je poslovil od nogometašev Krškega odlični vratar Vukotič, ki odhaja v Beograd. L, HARTMAN
MIRNA — SLOVAN (Lj) 1:2

Nogometaši Mirne so prvo srečanje na domačem igrišču izgubili s povprečno ekipo ljubljanskega Slovana. Po prikazani igri bi bil lahko razultat bolj ugoden za Mi- renčane. Zadetek za domače je dosegel Medič. A. TRATAR
ODRED (PONOVA VAS) — ELAN 1:1

Nogometaši novomeškega Elana so razočarali v prvem srečanju ljubljanske conske lige. Doma so remizirali s povprečno ekipo Odroda. Domačini so igrali znani »bunker« in niso dovolili, da bi Jim boljši Novomeščani napolnili mrežo.

V prvem srečanju na domačem igrišču pod lučmi so Brežičani težko osvojili dve točki. Novinec v ligi je vodil ves čas srečanja in je domačim uspelo priti v vodstvo komaj nekaj minut pred koncem. Pri Brežicah so se najbolj izkazali Antolovič in šelinc.Brežice: Berglez, Skočaj, Rovan I, Antolovič 9, Bršec, Avsec 2, Pavlič, Jurešič 1, Šetinc 3, Bužan- čič, Rosina 4 in Zore.
V. PODGORŠEK

SLOVENJ GRADEC — RIBNICA
39:22

Ribničani na gostovanju v Slovenj Gradcu ni so bili kos razigranim domačinom, ki so že v 10 minutah srečanja vodili s 7:0. O- pravičilo za precej krepak poraz je tudi avtomobilska nesreča, ki so jo Ribničani doživeli med potjo. Vendar je 61 zadetkov na tej tekmi svojevrsten rekord in kaže, da sta obe obrambi obeh ekip bili zelo slabi.
GROSUPLJE — KRMELJ 18:23
Krmeljčani so poželi že drugo zaporedno zmago na tujem igrišču in vodijo. Igra je bila živahna in lepa. Med igro sta bili ekipi sicer izenačeni, vendar je na koncu domačim pošla sapa.
Krmelj: V. Logar, C. Logar 2, Furlan, Mirt, Prosenik 3, inž. Pa- pež 1, Zaman 7, M. Papež 8 in Damjan 2. Srečanje je sodil odlično Ivan Novak iz Ljubljane.B. DEBELAK

BREZICE — USNJAR 18:6
Brežičanke so se resno lotile mlade ekipe iz Šmartnega in že v prvem polčasu vodile z 9:0. Ko so v drugem delu igre zaigrale mlajše igralke, so gostje pokazale več. Pri Brežicankah lahko pohvalimo Bužančevo in Molano- vo. V. PODGORŠEK

LESKOVEC — BETI 24:20
V prvem kolu rokometnega tekmovanja v zasavski ligi so Črnomaljci izgubili v Leskovcu s 24:20.BELT: Englaro, Novak, Črnič, 

Avguštin 7, Goršek 8, Svetič 1, Avsec, Štimac 1, Štajdohar 3 in Papež. A. LATERNER
BREZICE B : CERKLJE 25:20
V prvem kolu zasavske lige je ekipa Brežice B zasluženo premagala Cerkljane s 25:20.V. PODGORŠEK

NOVO MESTO — DOBOVA 22:15 
Novomeščani so komaj v drugem polčasu ugnali borbene goste iz Dobove. Najboljša pri Novome- ščanih sta bila Jaklič (10) in Pelko (7).

■ KRŠKO — Zvezni kapetan za plavanje je določil Franca Čarga v ožji izbor Jugoslovanske pla
valne reprezentance, ki se bo udeležila letošnjih balkanskih iger. Upamo, da bo Čargo upravičil za
upanje. (L. H.) b■ KOČEVJE — Košarkarji Kočevja so gostoval: v Ljubljani pri KK »Tone Čufar« in srečanje izgubili 67:53. Igralci so se dobro borili Ul postajajo od tekme do 
tekme boljši. (A. A.)

S P E E D W A Y

Z m a g a
Č e h o s l o v a k o v

Na stadionu Matije Gubca v Krškem je bil pred približno 5.000 gledalci troboj spedway ekip ČSSR, Italije in Jugoslavije. Po zanimivih vožnjah si je prvo mesto priborilo moštvo ČSSR (Ha- nuš, Bartonek, Buric in Polivka) s 40 točkami, 2. Jugoslavija (Perko, Stojkovič, Kukovec in Visočnik) s 33. točkami, 3. Italija (Zil- li, Rupil, Pizzo in Fedel) — 17 točk. V konkurenci posameznikov 
je bil najboljši Drago Perko Jugoslavija. L. HARTMAN

O d  t u  m  t a m
■ ČRNOMELJ — Na rokometnem igrišču pred gimnazijo so rokometaši KELTA v zelo lepi in borbeni igri premagali goste iz Ozlja na Hrvaškem. Rezultat je bil 19:18 za domače. Najboljša strelca sta bilr. Goršek (11) in Avguštin (5). (A. L.'■ SKOPJE — V atletski repre- 

zrentanci Slovenije, ki je nastopila na tekmovanju »Pokal republik«, sta sodelovala tudi Novo- meščana Meta Zagorc in Kost ja Virant. Mlada atleta sta bila uspešna: Zagorcev*, je bii- peta v metu kopja (31,91 m), Kostja Virant pa je bil tretii v disku z re zultatom 39,70 m. (P. R.)■ NOVO MESTO — V soboto in nedeljo (13. in 14. septembra) bo na teniških igriščih na Loki odprto teniško prvenstvo Novega mesta. Organizatorji so na tekmovanje povabili teniške igralce iz Brežic, Mari'>cra, Celja, Trbovelj, Kranja in Kamnika. (I. Z.)■ KRMELJ — Na hitropoteznem turnirju za prvaka Krmelja je že petič zapored zmagal Drst- venšek (Sevnica) z 9 točkami, sledijo: D. Perha' 7,5, Debelak6,5, Šribar, Šibila 5,5 itd. Nastopilo je 11 igralcev. V skupn uvrstitvi še vedne voc. šribar pred Debelakom. (B. D i■ PRELOKA — Nogometaši s 
Preloke so odigra v zadnjem času dve nogometn tekmi. Najprej so gostovali v Gribljah in doživeli s tamkajšnjimi nogometaši hud poraz s 5:0, zadnjo nedeljo pa so Šampioni gostoval v Adlešičih in premagali domače s 6:2. (M. P.)

■ DOLENJSKE TOPLICE — 
Sredi prejšnjeg t-dna je bilo tu občinsko plavalno prvenstvo v okviru delavskih športnih iger. Ude ležba na tem zanimivem tekmovanju je bila dobra, saj je nastopilo 50 tekmovalce\ Naivec uspeha so imeli plavalci Pionirja, KRKE in Družbeni* služb, med posamezniki pa Bencinova, Preskarjeva, Uhl in inž. Horvat. Posebej lahko pohvalimo nadarjene topli- ške plavalce, ki sc v štafeti 4 x 50 m dosegli zelo dobei čas 2:18,0. Rezultati: 50 m pisno — . Benčina (NOVOLES) 50,3, 2. Ličen (KRKA) 52,2, 3. Dokl (ŠCG) 54,0; .Dm prosto — 1. Preskar (PIONIR) 42,3, 2. Ličei (KRKA) 51,8, 3. Šmalc in Sajevec (obe KRKA) 52,0. Moški — 50 m prsno — 1. Uhl, (Družbene ’užbe) 39,3, 2. inž. Lapajne (PIONIR) 42,8, 3. Potrč (KRKA) 43 5; 50 m prosto— 1. inž. Horvat (PiONIRj 32,0,2. Uhl (Družbene službe) 33,0, 3. inž. Lapajne (PIONIR) 33.2; 4 x 50 m — 1. Dolenjske Toplice (Krajnc, Pelko, Dular, Kušau) 2:18,0, 2. PIONIR (inž. Horvat, inž*, Lapajne, Dul . Sefman), 2:21,4 in 3. NOVOLES (Vidmar, Tisovec, Novinec, Aš) 2:34,5. (S. D.)

■ BREZICE — Med tednom so Brežičanke v prijateljski rokometni tekmi premagale rokometašice Steklarja iz Hrastnika. Prva ekipa je že na začetku dosegla precejšnjo prednost, vendar so jo mlajše igralke v drugam delu zapravile. Srečanje pa se je končalo z zmago Brežičank z rezultatom 14:13. (V. P.)■ KOČEVJE — Mladinke TVD Partizan tekmuiejo v ljubljanski košarkarski ligi. I'"eteklo sredo so se v prvem kol srečale z mladinkami Ilirije iz Ljubljane in izgubile 9 46:8. Za Partizana so igrale Lovšin, Milino >’ič, čahuk. Strle, Per in Virant. (A A.)
■ KRŠKO — V K.škem je bilo3. septembra posamično prvenstvo SRS za mlajše pionirje in pionirke v plavanju / močni konkurenci so Celulozarjevi plavalci bili 14-krat v finalu in osvojili dve zlati, 3 srebrne In 2 bronasti medalji. Največ pohval zasluži borbena in vztrajna Metka Novak, ki 

je postala dvakratna republiška prvakinja. Rezultati — pionirke: 50 m prsno — 1 Novak 42,2, 2. Babič 45,6, 3. Pres '<r 45,9; 50 m delfin — 2. Preskar 44,0; 50 m prosto — 1. Novak 35,6; 200 m mešano — 2. No' k 3:16,7, 6. Preskar 3:48,4; pionirji — 100 m prosto — 8. Škafar 3?,8; 100 m prsno— 3. Rovan 45,8; 50 m hrbtno — 7. Frece 47,2; 50 m delfin — 6. Škafar 45,8, 7. Rovan 51,2. (L. H.)
■ Črnomelj — V prijateljski rokometni tekmi so rokometaši BELTA porazili goste iz Novega mesta z 31:22. Najboljši strelec pri BELTU je bil Goršek s 13 zadetki, pri Novomeščanih pa Pelko 

z 10. (A. L.)■ NOVO MESTO — Pričelo se je tekmovanje ženskih dobojkar- skih ekip za občinsko sindikalno prvenstvo. Sodelujejo ekipe: NOVOLES, KRKA, PIONIR, OŠ Stopiče — Šmihel, NOVOTEKS in Prosveta. V prvem kolu je Prosve ta premagala KRKO s 3:1, osnov na Šola Stopiče — Šmihe’ pa NO
VOTEKS s 3:0 (1. P.)■ KOČEVJE — Pionirji iz Ko čevja tudi drugega košarkarskega 
srečanja niso im li. PionLji KK Most iz Ljubljane niso prišli v Kočeve in so srečanje izgubili z 
20:0, b. b. (A. A.)■ ČRNOMELJ — Nogometaši 
Bele krajine bod danes odigrali 
v Litiji zaostale nogometno tek- ■mo, ld so jo na željo Litijčanov 
preložili. (A. L.)



Pogled na bodoče jezero v Resi. Takšno, kot je na sliki, nudi kaj žalosten pogled
(Foto: S. Dokl)

BODO NA RESI KONČNO LE ZAMAŠILI POŽIRALNIKE?

S i v i  l a s j e  o b  j e z e r u  b r e z  d n a

Je Geološki zavod iz Ljubljane zavedel krške turistične delavce? -  So se 
morda Krčani prehitro zadovoljili z geološkim izvidom? -  Jezero bo najbrž 

usposobljeno, čeprav z velikimi napori!

V Resi nad Krškim imajo lepo zeleno jezero, 
v nijem mrgoli rib, po jezeru plavajo beli labodi. 
Mladi ljudje veslajo, kosajo se, kdo je boljši. Ob 
gozdičku je lepo sprehajališče, na klopcah se po
menkujejo mladi parčki. Lepo je, kaj ne bi bilo, ko 
ljudje po delu v tovarni, pisarni in drugje najdejo 
priljubljen kotiček v prijetnem rekreacijskem cen
tru. Ne, to zdaj še ni res, to je zaenkrat še fantazija! 
Bilo pa bi natanko tako, ko ne bi bilo tistega pre
snetega ČE.
Krški turistični delavci in 

dragi, ki skrbijo za razvedri
lo občanov, so se pred leti 
lotili gradnje rekreacijskega 
središča v Resi. Zamisel je 
dala tudi prve sadove: izde
lali so načrte, buldožer je za
čel riti, prostovoljci so zavi
hali rokave in delo je šlo le
po od rok. Ko je bilo že vse 
pripravljeno in urejeno, da 
bi se natekla voda v umetno 
jezero, pa je prišlo do naj
hujšega: jezero namreč ni dr-- 
žalo. Voda je začela odte
kati, vsi napori, da bi jo 
zadržali, niso pomagali.

V Krškem gre na ta račun 
precej pikrih. Ko smo si pri
šli ogledati jezero, je bilo 
res prazno, napolni se nam
reč samo ob velikem dežev
ju.

Najprej smo se ustavili pri 
predsedniku turističnega dru
štva Janezu Breskvarju, ki 
je potožil, da turistične de
lavce boli zastoj, vendar ne 
mislijo jenjati. Vložili so že 
7 milijonov starih dinarjev 
ter opravili nešteto prosto
voljnih delovnih ur. Zagotovil 
je, da bodo zamašili dno, 
čeprav z nekoliko nenavad
nim posegom.

Načrt za ureditev tega cen
tra se ni rodil ravno seda
nji generaciji. Pred seboj 
imamo načrte iz leta 1906 
oziroma 1909. 2e tedaj so 
razmišljali, kako bi usposo
bili jezero s prijetno oko
lico. Vendar je bolj zares 
šlo tedaj, ko je " občinska 
skupščina Videm—Krško 4. 
12. 1963 naročila izvid o pre
iskavi zemljišča za ribnik na 
področju Rese. V ta namen 
sta geolog in geomehanik 
Geološkega zavoda iz Ljublja
ne pregledala teren in napra
vila Štiri ogledne jaške na 
področju, kjer sta predvide
ni zemeljska pregrada in 
kaskadni jez. Omenjeni za
vod je pripravil geotehnič- 
ni izvid, ki ima naslednje ugo
tovitve in napotke: »Iz geo
loške in geomehanske pro- 
spekcije bodočega poplavlje
nega območja lahko sklepa* 
mo, da je obravnavano po
dročje nastalo v pliocenu in 
miocenu. Pliocen, ki ga pred
stavljajo pusta glina, meljna 
glina in peščene zemljine, je 
praktično skoraj nepropu
sten za vodo.

geološko podobo bodoče za
jezitve. V primeru, da tvo
ri osnovo na mestu pregrad 
in na področju akumulacije 
litotamnijski apnenec, ki bi 
kazal znake izkraselnosti, bi 
bilo potrebno osnovno plo
skev pregrade injicirati ali 
kako drugače doseči vodo- 
držnost. Na lokacijah obeh 
pregrad je treba izvesti še 
nekaj sondažnih vrtin, da se 
ugotovi osnova apnenca ali 
karbona in njuna medseboj
na lega.

Sam material za gradnjo 
pregrade granulacijsko sicer 
ne odgovarja idealnim zahte
vam vendar bi zaradi prak
tične neprepustnosti (velik 
odstotek glinenih sestavin) 
prišel v poštev.«

Na koncu je omenjeni za
vod priporočil podrobnej
še geološko kartiranje in iz
vedbo sondažnih del, ker so 
menili, da so nekompaktna 
zemljišča neugodna za grad
njo ter omogočajo v takih 
pogojih odcejanje vode. Na 
mestih pregrad je nujno se
stavo in globino osnove ugo
toviti z vrtanjem.

4. avgusta lani so skušali z 
barvanjem ugotoviti, kam 
uhaja voda. Inž. Sreten Gad- 
žid iz oddelka za injiciranje 
pri Geološkem zavodu v Ljub
ljani je ugotovil, da voda 
uhaja na desnem obrežju, 
zato je predlagal, naj se na
redi mešanica gline in bento
nita. Najprej so zabili luknje 
z omenjeno mešanico oziro
ma izdelali 20 m dolg in 2 m 
širok pas prevleke, da bi za
jezili iztok vode. Vendar 
tudi to ni pomagalo.

Končno so položili na kri

tičnem mestu polivinilasto 
preprogo in tako zajezili vo
do. Tako jim je svetoval do
mačin Lojze Fornazarič, ker 
vodne kapljice, da jim ne 
uidejo v zemljo. Upamo, da 
bo zdaj s tem končno reše
no to težko vprašanje.

Ostane vprašanje, kdo 
je dejanski krivec? Je mor
da Geološki zavod, ki je bil 
premalo dosleden? Morda 
preveč zagreti turistični de
lavci, ki so spregledali na- 
migavanje'zavoda, da bo dr
žalo, vendar ne stoodstotno. 
Nimamo namena s prstom 
kazati na grešnega kozla, 
vendar je to spet dokaz več, 
da je pri takšnih opravilih 
treba biti bolj oprezen. 
Kaj ni škoda skrbno zbrane
ga turističnega dinarja, da 
odteka skozi špranje jezera'?

SLAVKO DOKL

Na zadnji skupni seji sve
ta za gospodarstvo in sveta 
za finance občinske skup
ščine Kočevje so med 
drugim, razpravljali o lesni 
industriji in turizmu. V raz
pravi se je oglasil tudi pred
sednik Turističnega društva 
Kočevje Karel Rigler, ki je 
med drugim dejal:

— Na sestankih pogosto 
ugotavljamo, da so v kočev
ski občini najboljši pogoji za 
razvoj lesne industrije in 
turizma, vendar prav ti dve 
panogi najbolj zanemarja
mo. Imel sem. smolo, da 
sem delal v obeh teh pano
gah. Najprej sem izgubil živ
ce pri lesni industriji, zdaj 
pa jih izgubljam še-pri tu
rizmu!

N e  p r e d  d r u g i m i
Ob zaključku iste seje, je 

član sveta za gospodarstvo 
Tone Šercer vprašal:

— Kaj ne bom na današ
nji seji obravnavali tudi 
članov našega sveta od sej, 
kot smo zadnjič sklenili.

Predsednik sveta za gospo
darstvo Franc Rudi se je zna
šel:

— Pa vendar ne bomo pred 
svetom za finance in gosti 
prali svojim članom glav!

N o v  r e k o r d  
J e n k o l e t o v e

Na mednarodnem član
skem prvenstvu SRS v 
plavanju za posameznike 
je plavalka Celulozarja 
Nevenka Jenkole osvojila 
prvo mesto na 100 m del
fin s časom 1:17,5. Dose
žek je nov republiški re
kord, ki ga je tudi prej 
ka.

L. HARTMAN

I s k a l i  to p E o , n a š l i  h l a d n o  v o d o

Z vrtanjem v Družinski vasi bo prihranjenih 6 
milijonov din, ki bi bili sicer potrebni za čistilne 

naprave pri novem vodovodu

Ekipa Geološkega zavoda 
SRS iz Ljubljane je po naro
čilu ObS Novo mesto vrtala 
v Družinski vasi za obratom 
KZ KRKA. Iskali so izvor 
tople termalne vode, ki je po
trebna za razširitev zdravili
šča v Šmarjeških Toplicah. 
Pričakovanja strokovnjakov 
so se uresničila in izvir to
ple vode so res našli. Vrtali 
so še globlje in iznenada na
leteli na hladno vodo, ki se 
v zemeljskih plasteh meša s 
toplo. Ta voda ima 16,5 sto
pinj toplote, medtem ko ima 
voda ob izvirih običajno 9 
do 12 stopinj.

Novemu mestu in podjetju 
Vodovod se je s tem ponu
dila izredna rešitev iz dose
danje stiske z vodo: voda v 
Družinski vasi je neoporeč
na, izvir pa je primerno mo

čan, saj izbruha okoli 2001 
vode na sekundo. S tem od
padejo vsa tri do zdaj pred
videna zajetja za bodoči no
vomeški vodovod: ali tisto v 
Luknji ali pri Radešči ali pri 
Tpminčevem izviru, ki bi bi
la precej dražja. Pri vseh 
treh bi bile namreč potre-b- 
ne čistilne naprave, ki bi ve
ljale najmanj 6 milijonov 
din. Te naprave so pri naših 
vodovodih največji strošek, 
pri zajetju v Družinski vasi 
pa ne bodo potrebne.

Podjetje Vodovod se je že 
dogovorilo z Geološkim za
vodom, da bo letos novem
bra nadaljeval z vrtanji v 
Družinski vasi. Geologi so 
prepričani, da bodo našli iz
vir hladne vode, preden se 
ta meša s toplo.

M. J.

L e p o t i c a  J u g o s l a v i j e  p o r o č e n a

Poroka je bila v Ljubljani, svatba pa v Kočevju

Lepotica Jugoslavije 1968 
Nataša Košir in sodelavec 
RTV Ljubljana Jože Mušič 
sta se v soboto, 6. septemb
ra, v Ljubljani poročila. Svat
ba je bila v HOTELU PU-

L ju d je  
n i s m o  p t i č i

Stanovalci ribniških 
stolpičev se jeze, češ »da 
niso ptiči«, ker bi le v 
tem primeru lahko neovi
rano prihajali in odhajali 
v svoje stanovanjske 
zgradbe. Urejanje okolice 
stolpičev traja po njiho
vem mnenju predolgo (bo 
pa zato bolj temeljito!). 
Po prvotni pogodbi bi mo
rala biti okolica urejena 
do maja, nato so rok po
daljšali do junija. Zdaj je 
že september, okolica pa 
še vedno ni urejena... 
Vse kaže, da bo urejanje 
okolice trajalo dalj kot 
gradnja velike trgovske 
hiše NAMA v Kočevju!

G LED v Kočevju. Začela se 
je ob 16. viri in je trajala 
približno 10 ur. Svatbe se je 
udeležilo 50 povabljenih so
rodnikov in prijateljev obeh 
družin mladoporočencev. V 
Kočevju pa je bila zato, ker 
tu žive Natašini starši.

Lepotica Jugoslavije 1968 
Nataša Košir je pred 
kratkim predala lento lepo
tice Snežani Džembas iz Ni
ša, ki je bila letos izbrana 
za naj lepšo Jugoslovanko. S 
svojo poroko je Nataša tudi 
ovrgla govorice, da se je po
ročila že pred meseci, ko se 
zaradi dogovorov z organiza
torji lepotnih tekmovanj še 
ne bi smela.

Mladoporočenca bosta žive
la v Ljubljani. Na poročno 
potovanje nista šla, ker mo
rata pogosto potovati že za
radi svojih službenih in dru
gih obveznosti ter imata, kot 
sta dejala, za leto« potovanj 
že dovolj.

Mladoporočenca in svatje 
so bili s postrežbo v HOTE
LU PUGLED zelo zadovoljni.

JOŽE PRIMC

S m o l o  i m a

B r š l i n s k i  p o t o k  
s k o z i  p r e d o r

Letos in prihodnje leto bo 
Vodna skupnost Dolenjske 
nadaljevala z gradnjo beton
skega predora, po katerem 
bo v prihodnje tekel Bršlin
ski potok. Dosedanjim 70 m 
predora se bo pridružilo še 
kakšnih 150 m, tako da bo 
tekel potok po odprti strugi 
le zadnjih 70 m pred izlivom 
v reko. Denar za to nalož
bo bodo prispevali Republi
ški vodni sklad, ObS Novo 
mesto in prizadete delovne 
organizacije. Industrijski del 
Bršlina bo s tem precej pri
dobil, ker bodo lahko zasuli 
prejšnjo strugo potoka in 
pridobili prostor za razvoj in
dustrije.

S p e t  
p o l h a r s k i  v e č e r i

Dom pr Miklavžu na 
Gorjancih bo tudi letos 
priredil tradicionalne pol
harske večere. Predvido 
ma bodo ti večeri ob so
botah 13., 20. in 27. sep
tembra. Za zabavo bosta 
skrbela harmonikarja iz
pod Gorjancev. Polhov 
letos ne bo toliko kot la
ni, ko je bilo polšje leto, 
zato bo pa lov tembolj 
zanimiv. Najuspešnejši 
lovci bodo tudi tokrat 
prejeli že znane diplome 
z Valvasorjevo upodobit
vijo, kako hudič polhe 
pase.

G o b a '

r a s t e

n a  g o b i

Ne gre za nikakršno »sek
sualno revolucijo« v kra
ljestvu gob (kakor bi mor
da kdo pomislil), temveč 
za povsem nedolžno igro 
narave. Katja Murgelj iz 
Trebnjega (na sliki spo
daj) je te dni pri Dol. Do
bravi našla gobana, iz ka
terega raste njegov mlajši 
brat. Podoben primer so 
gobarji našli tudi v gozdo
vih okoli Sel-šumberka.

(Foto: Legan)

Vprašanje je, ali sega ob
robni litotamnijski apnenec 
(ki kaže pojave skraselnosti) 
kot podlaga izpod pliocena. 
Vsekakor bi bilo potrebno 
podrobnejše geološko karti
ranje, ki bi dalo dokončno

Po končani letošnji kolesarski dirki »Po Hrvatski in Sloveniji«, ki se je končala 
v nedeljo dopoldne v Metliki, se je tudi zmagovalna ekipa ljubljanskega Roga 

slikala s čednimi Belokranjkami (Foto: Slavko Dokl)

PRISEBNOST VOZNIKA KOMBIJA ZASLUŽI JAVNO POHVALO

P r i  M r t v i c a h  k a r  š t i r j e  m r t v i

Štirje mrtvi, trije ranjeni, avtomobila pa zgorela v plamenih -  Izredna 
požrtvovalnost, prisebnost in pravo junaštvo Antona Petacija, 42-letnega 

pečarja iz Brežic, pri reševanju ponesrečencev

V e j i c a  r o ž m a r i n a

Bil je pust jesenski dan. Iz goste megle 
je pršel droben dež. Iz Korenove hiše je 
odmevalo petje in vesel smeh: vaška mla
dina si je krajšala nedeljsko popoldne.

Lipnikova Ančka je bila sama doma. 
Starši so bili pri sorodnikih, brata pa sta 
bila na vasi. Bila je ljubljena edinka boga
tega Lipnika. Lepa, vesela osemnajstletna 
deklica je bila ponos staršev. Vezla je prti
ček, toda delo ji danes ni šlo od rok. V hišo 
je prisopihal Jožek, njen najmlajši brat: 
»Ančka! Korenova Marinka je rekla, da pri
di k njim! Vsi so rekli, tudi Kovačev Ivan!«

Komaj je povedal, že je zaloputnil vrata 
in oddirjal nazaj. Ančka je polglasno za
mrmrala: »Ne ljubi se mi.« Odložila je ve
zenje in se zamišljeno zastrmela skoz okno.

Kovačev Ivan. Najlepši fant daleč na
okoli. Dober, pošten, junak njenih sanj. To
da kaj, ko je Ivan sin revnega bajtarja. Star- 

so mu zgodaj umrli in Ivan si je že kot 
deček moral sam služiti kruh. Zdaj dela v 
mestu. Bil je priden in varčen; govorilo se 
je, da ima veliko denarja. Ančka je že davno 
opazila, da je do nje prijaznejši kot do dru
gih, toda beseda o ljubezni med njima še 
ni bila izgovorjena. Zdramila se je iz sanj. 
Zamahnila je z roko in vzdihnila: »Saj oče 
ne bi nikdar pustil...«

Tedaj je rahlo potrkalo in v hišo je vsto
pil Ivan. Nekako v zadregi jo je pozdravil in 
ji podal roko.

»Dober dan, Anica, zakaj si tako sama?«
Tudi Ančka je bila v zadregi, saj se ji je 

zdelo, da ji fant bere z obraza prejšnje 
misli.

»Ne ljubi se mi na vas,« je zašepetala.
Ivan je sedel k nji na klop. »Tudi meni 

je ljubša samota, najraje pa bi ostal tukaj, 
pri tebi, Anica!«

Prijel jo je za roko. Ni mu je umaknila, 
a tudi odgovorila mu ni. Njen pogled se je 
ustavil na oknu, kjer je med rožami zele
nel rožmarin. Kakor v snu je slišala besede:

»Zakaj mi ne odgovoriš? Povej ali smem 
upati.« Tedaj je segla z roko v rožmarin, 
odlomila vejico in mu jo ponudila z bese
dami: »Upaj, zakaj upanje je življenje.«

Ivan je z drhtečo roko vzel rožmarin in 
rahlo privil Ančko k sebi. V tem trenutku 
sta spoznala, do bo njuna usoda poslej 
skupna.

Dnevi so hitro minevali. Ančki je bilo le
po kot še nikoli. Mami je sama razkrila svo
jo ljubezen, mama pa je pregovorila očeta, 
da je tudi on privolil. Dogovorili so se, da 
bodo skupno zgradili hišo, potem pa se bo
sta poročila. Vsako nedeljo je Ivan prihajal 
domov in obema je bilo lepo.

Prišla je pomlad in začeli so zidati hišo. 
Ančka se je vračala iz mesta, kjer sta se z 
Ivanom mudila pri delavcih in se kot otroka 
veselila nove stavbe. Delala sta načrte za 
bodočnost. Ivan jo je spremil do postaje. 
Med potjo je pokazal vejico tistega rožma
rina. Ančka se je nasmehnila in mu dejala:

»Z rožmarinom sem ti dala upanje, z njim 
tudi srce; zdaj imaš vse.«

Prisrčno sta se poslovila in Ivan je odhi 
tel nazaj.

Ančka je zrla za vlakom, ki je odsopihal 
v daljavo, ko jo je blizu domačega kraja 
ogovoril mlad moški, ki je stal pri avto
mobilu.

»Ali se greste peljat?« jo je prijazno po
vabil. Prisedla je. Prijazni tujec ji je začel 
razlagati, da mu je ime Drago, da je direk
tor v podjetju, da ima novo hišo, da je zelo 
osamljen, da je zelo nesrečen, da si želi po
štenega dekleta, pa da so v mestu vse po
kvarjene. želel bi prav tako, kot je Ančka, 
saj se mu zdi, da bi ga prav ona lahko 
osrečila. Ančka ga je le na pol poslušala. 
Umikala je oči pred njegovim pogledom, 
ker se ji je zdelo, da ji sega v dno duše 
Tako sta prišla do vasi in ustavil je avto
mobil. Povabila ga je v hišo, toda vljudno 
se ji je opravičil, češ da nima časa, da pa 
se morata kmalu spet videti, kajti med vož
njo mu je vzela srce.

Dekle je bilo razburjeno, vzel ji je mir. 
Tako se je začelo. Ančko je povsod sprem
ljal žgoči pogled Dragovih oči, Ivanova sli
ka pa se je čedalje bolj umikala iz srca. 
Ivan je spoznal, da ni več taka, kot je bila, 
toda zaman jo je spraševal, pravega odgo 
vora ni dobil.

Ančka in Drago sta se skrivaj sestajala, 
da domači niso ničesar slutili, že davno je 
dala fantu iz mesta srce in ljubezen, dala 
pa mu je tudi svoje telo. Nekega dne ga je 
obiskala v mestu. Doma je rekla, da gre k 
Ivanu. Ko pa je vpraševala, kje je Drago, 
je mimogrede zvedela, da je poročen delo 
mrznež, poln dolgov in bahač, ki se hvali 
predvsem s tem, koliko deklet je že poteg
nil.

Ančka je bila obupana. Njen ponos je bil 
smrtno zadet, njeno srce strto, njena ljube
zen poteptana. Kaj naj še pričakuje od živ
ljenja? Pred seboj je zagledala žalostne Iva
nove oči. Ali sme upati, da ji bo odpustil? 
Ne, ni vredna njegovega odpuščanja, noče 
mu več pred lice. Uničila je svojo in nje
govo srečo. Nenadoma je zagledala pred se
boj reko. Valovi so jo vabili. Postala je. Da, 
v teh valovih bo našla mir, hladna voda bo 
ublažila pekočo bolečino in sramoto, še tre
nutek, nato polglasen krik: »Ivan, odpusti!« 
in dekle je izginilo v vrtincu.

Ivan je stal ob njenem mrtvaškem odru. 
V njegovih očeh ni bilo solz. Prehuda je bi
la bolečina. Pred njim je ležala mrtva nje
gova sreča. Kaj naj mu še pomeni življenje 
brez nje? Gledal je njeno bledo obličje, na 
prsi pa ji je položil vejico suhega rožmari
na. Suhe ustnice so šepetale: »Anica, vra
čam ti rožmarin, danes je ugasnilo moje 
upanje, s teboj gre v grob tudi vsa moja 
sreča. Dam ti najdražje, kar sem imel: rož
marin za spomin ...«

MARTA
(Honorar: 100 din)

Nihče v hrastniški in v brežiški ekipi si 3. sep
tembra najbrž ni mislil, ko so po rokometnem sre
čanju popoldne zapuščali stadion v Brežicah, kako 
grenka kaplja bo kanila v spomin na ta športni do- 
godefc. Osebni avtomobil LJ 517-47 major 10, ki ga 
je vozil Prane šuštar (30), v njem so bili Irena Kre
že (15), vratarka hrastmiške rokometne ekipe, Bogo 
Miilbauer (22) in Ernest Pufler (57), vsi štirje iz 
Hrastnika, ter Janko Dornik (22) iz Trbovelj, je na 
povratku ob 18.50 na vožnji proti Ljubljani na avto 
cesti pri Mrtvicah začelo iz neznanih vzrokov zana
šati- Udaril je v nasproti vozeči osebni avto ZG 717-80 
mimmoris, ki ga je vozil Ervin Cividini iz Zagreba, 
ob katerem je sedela 16-1 etna hčerka Andrijana. Na 
kraju nesreče sta izgubila življenje Bogo Miilbauer 
in E rnest Pufler, Ervin Cividini je umrl med prevo
zom v bolnišnico, Irena Kreže pa je podlegla po- 
škof bam v bolnišnici.
Voznik Franc šuštar je s 

svoji#1 vozilom major 10 po 
rokofl1 Jtnem srečanju naj
prej zl̂ ozil tekmovalce hra- 
stnišk£ ekipe z brežiškega 
stadi°r a na brežiško železni
ško pitajo. Nato so se, kot 
je meC športniki navada, po
slovili’ v svoj avtomobil pa 
je naKzil vratarko ekipe Ire
no Kr̂ že, Boga Miilbauerja,
Ernesti Pufler ja in Janka 
Dornifca. Ob 18.30 so krenili 
z želez oiške postaje proti av
to ces'1 in Ljubljani domov.

V te-n času se je vračal po 
avto ^sti proti Zagrebu tudi 
vozni* Ervin Cividini s 16-let- 
no bcJrko Andrijano. Malo 
preden sta se nasproti voze
či vov 1 na avto cesti pri Mrt
vicah srečali, je začelo Šu
štarjev 3 vozilo iz neznanih

vzrokov zanašati. Zaneslo ga 
je na levo stran ceste in z 
zadnjim desnim delom je za
delo v prednji levi del mini- 
morisa. Prišlo je do strahot
nega udarca, ob katerem sta 
se obe vozili vneli.

Samo izredni prisebnosti 
in požrtvovalnosti Antona 
Petacija, 42-letnega pečarja iz 
Brežic, gre zahvala, da se ni 
nesreča končala še bolj tra
gično. S svojim kombijem je 
vozil kakšnih 70 metrov za 
minimorisom in je ob nesreči 
takoj ustavil ter začel brez 
premišljanja reševati.

Najprej je potegnil pone
srečence iz gorečega major
ja in jih pogasil z odejo, na
to pa stekel reševati še iz 
minimorisa, odkoder je sli
šal krike na pomoč. Tri po

nesrečence, ki so še kazali 
znake življenja, je odpeljal s 
svojim kombijem v brežiško 
bolnišnico, svoj tovor, ki ga 
je zložil na cesto, pa je pu
stil medtem nezaščiten. Na
to se je, opečen od reševa
nja, takoj vrnil na kraj ne
sreče, da bi kot priča po
magal prometnim in sod
nim organom pri njihovem 
delu.

Več kot junaštvo je po
trebno, da se ob dveh gore
čih avtomobilih in ob kri
kih ponesrečencev brez od
lašanja odločiš pomagati ter 
da posreduješ tako zbrano 
in prisebno, kot je to storil 
tovariš Petaci. Njegovo de
janje je polno junaštva in 
človečnosti. Prav zto zasluži 
tovariš Anton Petaci iz Bre
žic, Ulica bratov Milavcev 5, 
za svoje pogumno dejanje 
javno pohvalo!

IZKOPAVANJ V DRNO
VEM NE BO

V Narodnem muzeju v 
Ljubljani smo izvedeli, da le
tos ne bo arheoloških razisko
vanj v Drnovem pri Kr
škem. Rimsko naselbino Ne- 
viodunnum je prejšnje leto 
odkopaval dr. Peter Petru, ki 
se te dni mudi na študij
skem potovanju v Angliji. V 
prihodnjem letu pričakujejo 
obsežnejša dela v Drnovem, 
kjer so lansko leto odkrili iz
redno lep mozaik.

a f n , * S  m  m
Ko p  po strahotnem trčenju pri Mrtvicah zajeli plameni oba avtomobila, je 
°Se™ konca uničil tisto, kar je ostalo od udarca. Na sliki: pogled na ostanke 
obe* avtomobiIov 'neposredno po nesreči na avto cesti, v ospredju major 10, 

v ozadju minimoris (Foto: M. Jakopec)

N e o s k r u n je n a
d i v j i n a

Žganji del Kolpe je 
pravo neoskrunjena div
jina, zato jo radi obisku
jejo Predvsem inozemski 
turi^' ter domači in tuji 
ribiti- Tu se prijetno spo- 
čiješ o d mestnega trušča, 
razen tega pa je Kolpa 
ena tlstih redkih voda, ki 
še 1lis° onesnažene z od-
plaVMi.

Preti kratkim smo vpra
šali enega izmed gostilni
čarji na tem območju, 
če ie bllo v tem izrednem 
tu rn e m  ietu pri njem 
kaj listov.

Od9°vorii j€;
Prišlo je nekaj Fran

cozov' Pa so zaradi lu
kenj na cesti kardane pri
avtomobilih p0i0Tnin # \n
Šli!

Vse torej kaže, da z di- 
vjiiio na tem območju le 
pr e V1’' Pretiravamo!

O d  s t r a ž a r j a  v  O r e s t e j u  d o  v o j a k a  v  J L A

Dare Valič, gledališki in filmski igralec, ki služi vojaški rok v Črnomlju, 
izjavlja: »Bela krajina me je vsega prevzela!«

— Usojeno vam je bilo vo
jaško suknjo nosita po Beli 
krajini. Ali ste že od prej 
poznali to deželo?

— Samo enkrat sem bil v 
Črnomlju. Tudi kasarno sem 
tedaj videl, a sploh nisem 
pomislil, da bom tu preživ
ljal vojaščino. Zdaj me je 
Bela krajina vsega prevzela 
in navdušila. Se nikoli v živ
ljenju nisem videl na kupu 
toliko prijaznih ljudi, kot jih 
tu srečujem vsak dan.

— Kako vam ljudje izkazu
jejo prijaznost?

— Zelo prisrčno so me 
sprejeli črnomaljski igralci, 
s katerimi sem vadil Spe- 
waokove »Naše tri angele« za 
tekmovanje v Župančičevem

natečaju. Postali smo prav 
dobri prijatelji. Večkrat sem 
sodeloval tudi na kulturnih 
prireditvah v raznih krajih 
in prav povsod sem natelel 
na iskreno gostoljubnost. Ko 
sem nazadnje recitiral na Vi
nici ot> proslavi 50-letnice vi- 
niške republike, so me celo 
neznani ljudje vabili k mi
zam.

— Torej boste tudi kot ci
vilist še hodili v Belo kra
jino?

— Vsekakor. Ce pa bi ime
li v Črnomlju poklicno gle
dališče, bi kar tu ostal.

— Ali tudi vi štejete dne
ve, ki vas še loči od igral
skega vrveža v Ljubljani?

— Odslužil sem že 9 me

secev, vojak bom še natan
ko 68 dni. Priznam pa, da 
se bolj bojim postati civilist, 
kot sem se prej bal vojaške 
suknje. Zdaj živim v povsem 
drugem svetu. Ljubljana z 
njenim kulturnim vrtiljakom 
se mi zdi neznansko daleč ...

— V kratkem času ste sl 
pridobili ime med slovensko 
mlajšo igralsko generaci
jo. Kako vam je uspelo?

— Po študiju na igralski 
akademiji sem hotel na vsak 
način delati, zato sem spre
jemal vse, še tako neznatne 
vloge. Počasi so ml dajali 
zahtevnejše tekste. Nazadnje, 
preden sem šel k vojakom, 
sem bil še preveč zaposlen. 
Delal sem v drami, pri ra

diu, televiziji in snemal film.
— Vam je katera od dose

danjih vlog prirasla k srcu?
— Rad sem igral v Oreste

ju, v režiji Mileta Koruna, 
kjer sem bil stražar in Pila- 
des. Tudi Horatio v Hamle
tu mi je bil všeč. Prav tako 
sem z veseljem odigral glav
no vlogo v domačem filmu 
Peta zaseda.

— Kaj boste zaželeli Belo
kranjcem, ko se boste od 
njih poslovili?

— Da bi vsako leto kak 
mlad igralec ali režiser pri
šel k vojakom v Črnomelj. 
Tako bi še naprej lahko po
magali domačim igralcem in 
Črnomlju. To bi bila skrom
na oddolžitev mestu, ki je 
med vojno nudilo zavetje pr
vemu partizanskemu gledali
šču.

RIA BACER

S

Igralec Dare Valič je kot 
dober vojak najprej na
ravnal kapo, se prepričal, 
če je zvezda v sredini, in 
šele potem dovolil posne

tek.



Obisk pri zamejskih Slovencih
Prijateljske vezi Svobode iz Brežic segajo čez  

mejo na Tržaško -  Vtisi z gostovanja

DPD Svoboda bratov Milavcev iz Brežic je na le
tošnjem  X II. srečanju dram skih skupin Slovenije
navezala prijateljske stike s prosvetnim  društvom  
Frosek — Kontovel. Ob tej priložnosti so se člani 
obeh društev dogovorili za tesnejše sodelovanje.

Konec junija so prišli člani 
kulturno-prosvetnega društva 
Prosek-Kontovel ponovno na 
enodnevni izlet v Bežice. Do 
mače društvo jim je pripra
vilo prisrčen sprejem. Po og
ledu muzeja jim je moški 
pevski zbor v slavnostni dvo
rani brežiškega gradu zapel 
nekaj pesmi. Gostom je petje

govore o svojem delu in so
delovanju. Prihodnje dopol
dne so sl gostje iz Brežic 
ogledali grad Miramar.

Na proslavi, ki je bila v 
nedeljo popoldne, so nastopi
li: domači pevski zbor VASI- 
lij MIRK, moški pevski zbor 
brežiškega prosvetnega društ
va ter kontovelska godba na 
pihala. Pred pričetkom spo
reda so odkrili spominsko 
ploščo rojaku Jaki Štoku, 
ustanovitelju in dolgoletnemu 
vodji tamkajšnjega pevskega 
zbora. Brežičani so se pred
stavili domačinom z narod
nimi in umetnimi pesmimi, 
ki so jih zapeli vod vodstvom 
pevovodje Franca Baškoviča.

Ob odhodu so se člani obeh 
društev dogovorili za sodelo
vanje in medsebojne obiske 
v novi sezoni. Dramska sku
pina bo gostovala na Trža
škem že januarja ali febru
arja prihodnje leto.

FRANCI KUHAR

RADIO BREŽICE
PETEK, 12. SEPTEMBRA: 20.00 

do 20.10 — Napoved sporeda in 
poročila. 20.tO—20.25 — Nove plo- 
Sće RTB, obvestila  in  reklam e. 
20.25—21.15 — G lasbena oddaja: 
Izbrali s te  sam i.

NEDELJA, 11. SEPTEMBRA: 
11.00 — Domače zanim ivosti — 
Franc Volčanšek: Sprem em be in 
dopolnitve in terne zakonodaje v 
delovnih organizacijah — Vzgojno 
predavanje — Za naše kmetoval- 
oe: inž. Lojze Pirc — Sestavine 
g rozdja in predelava — Zabava 
vas ansam bel Avsenik — Nedelj 
ski in terv ju : Uresničevanje p rogra 
m a občinske Zveze prijate ljev  
m ladine — Pozor, nam iš predno 
sti! — Obvestila, rek lam e in spo
red kinem atografov. 13.00 — Ob
čani čestita jo  in pozdravljajo .

TOREK, 16. SEPTEMBRA: — 
18.00—19.00 — Svetujem o vam — 
Jugoton vam  predstav lja  — Iz na 
še glasbene šole — Tedenski 
Športni kom entar — O bvestila, re 
klam e in pregled film ov. 19.00 do 
19.30 — K oraka jte  z nam i — Glas
bena oddaja.

IZ BREŽIŠKE 
PORODNIŠNICE

P retekli 14 dni so v Brežiški po 
rodnišnici rodile: G abrijela Gerje- 
vič iz Brežic — Blaža, Anica Drža- 
nič iz Sevnice — D ejano, Zdenka 
Kun-st iz B ristrice  ob Sotli — 
H edviko, Zinka Stepanovič iz 
B reganskega sela — G orana, Ana 
K uhar iz Šm arja  - Jerneja , L jud
m ila Tom še iz žejnega  — dečka, 
Vera B arbič iz K r^ e g a  — Petra , 
M arja Met ličar z  Artič — M etko, 
M agdalena J^bec iz Pod v rha — 
M ihaelo, M arica Orešnik iz Oplaz- 
nika — deklico M arija B ratanič 
3. Bukovška — Alenko, Slavka 
Arh lz B oršta — Jožico, M arija 
Pernar iz Križa — Snežano, Ana 
S lak  iz Piršenbreg — Ireno, 
F rančiška Korctie iz Bregane — 
M ajdo, B ariča Bavič iz K oritnega
— dečka, Danica O -ojnik z Bi
zeljskega — R om ana, M arija An- 
d re jaš iz Viher — dečka, M arika 
Radovanovič iz Brnžič — Ivico in 
Ana Kožar iz Vel Malene — Ano.
— Čestitamo!

tako ugajajo, da so ob slo
vesu povabili zbor na jubi
lejni koncert ob 80-letnici us
tanovitve pevskega društva 
»Danica« na Kontovelu. Na 
obisk so povabili tudi dram
sko skupino, s katero bodo 
izmenjavali gostovanja.

V soboto, 30. avgusta, so 
člani dramske skupine in pev
skega zbora odpotovali na 
obisk če zmejo. Domačini so 
jih pričakali že na obmejnem 
prehodu ter jih odpeljali v 
društvene prostore na Konto
vel. Po sprejemu so Brežiča
ni odšli v Trst in si ogledali 
zanimivosti mesta. Zvečer so 
člani obeh društev imeli raz-

Čatežu turistični videz!
Prebivalci vasice Čatež so sklenili, da bodo sami 

začeli zbirati denar za asfaltiranje ceste skozi vas. 
Menijo, da je  sedanje stanje nevzdržno.

Del stroškov za cesto bo 
prevzel Pstrol, za gornji od
sek, ki pelje nad črpalko.
Spodnji del naj bi po mne
nju turističnih delavcev fi
nansirala v glavnem občin
ska skupščina. Občani raču
najo, da bodo sami lahko 
zbrali 40.000 dinarjev. Vsi 
storoški za cesto bodo znaša
li približno 580.000 dinarjev.
Odsek, ki ga nameravajo as
faltirati, je dolg 1800 m.

Vas bo s tem veliko pri
dobila, saj je največ turistič-

Taborniki v Kozje
V torek, 9. septembra, so 

se zbrali na sestanku tabor
niki partizanskega odreda 
Matije Gubca iz Brežic, da 
bd se dogovorili za obisk na 
srečanju slovenske mladine v 
Kozjem. Na prireditev v Ko
zje bodo odpotovali taborni
ki in predstavniki mladin
skih organizacij iz občine v 
soboto, 13. septembra.

Zlati jubilej
V Zgornjem Obrežu s>ta 

prefleklo nedeljo praznovala 
50. obletnico skupnega živ
ljenja zakonca Marija in 
Anton Cerjak. Njuna bog ita 
življenjska pot je povezana 
s trdim delom kmečkega 
človeka, vendar kronana z 
veliko mero ljubezni do svo
jih 'otrok in domače zemlje. 
Ob tem pomembnem j ubile 
ju sta zlatoporočenca obiska 
la tudi predstavnika SZDL 
Zg. Obrež in jima stisnila 
roke v imenu vseh vaščanov 
z iskreno željo, da bi vedra 
in srečna dočakala še ve'.ikr 
let.

F. Glogovšek

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekle š tir in a js t dni so se po 
nesrečili in  iskali pom oči v b re 
žiški bolnišnic

K atarina  Jankovič gospodinja iz 
Dovškega, je  padla v stanovan ju  
in si zlom ila desno nogo; F ranjo  
Stunknvič, km et J Lugarskega 
brega, je  pade. "Od voz !r- si po 
škodoval desne nogo; Jože Su
m rak, upokojenec iz Pišec, si je 
p ri p rom etni nesreči zlomil desno 
nogo; Ana Sum rak, gospodinja iz 
Pišec, je  p ri prom etni nesreči do 
j i la  poškodbe p- desni nogi; An
tonija  K ajs, k m e ic a  iz S ta re  vasi, 
ie pad la  na dvorišču in si poško
dovala desno nogo, Alojza Kiler- 
ja , vojnega invalida lz A rdra, je 
nekdo z nožem poškodoval v vrat; 
Jože šav rič , sobo ikar iz Malega 
Obreža, si je  pri p rom etni nesre 
či poškodoval desno nogo.

n ih sob v brežiški občini 
prav na Čatežu. Z vodo so 
se ljudje že oskrbeli, preo
stane le še cesta. Tudi turi
stično pisarno so dobili v 
tem kraju. Zdravilišče Cate- 
ške Toplice bo čez zimo po
šiljalo njene uslužbence iz
menoma na prakso h KOM
PASU. Tako bo novi turistič
ni biro do sezone 1970 uspo
sobljen za poslovanje. J. T.

Manjka strokovni 
kader

V brežiški bolnišnici je za 
240 do 250 bolnikov prema
lo prostora in strokovne
ga kadra. Manjka predvsem 
zdravnikov in medicinskih 
sester s srednjo in višjo izo
brazbo. Verifikacija zahteva 
oboje: primerne prostore in 
boljšo strokovno zasedbo.

V soboto na Lisco
številni komunisti iz bre

žiške občine bodo v soboto, 
13. septembra, obiskali Sev
nico in Lisco ter tako poča
stili spomin na zgodovinsko 
sejo politbiroja CK KPJ. Ta 
seja je bila pred 50 leti na 
Lisci. Na proslavo tega do
godka bodo prišli tudi čla
ni občinskega komiteja in 
medobčinskega sveta ZK in 
brežiščke občine.

Nova razsvetljava 
v Cerkljah

Nedavno tega so v Cerk
ljah ob Krki dobili novo so
dobno javno razsvetljavo. 
Enako razsvetljavo so dobi
li tudi v Zupeči vasi in Do
lenji Pirošici. Dela je finan
cirala KS Cerklje, stala pa 
so nekaj več kot 10.000 din.

NOVO V BREŽICAH
■  V KNJIGARN' IN  PAPIRNI

C I kom aj sproti postrežejo  š te 
vilne šo larje , ki kupujejc knjige 
in  druge šolske potrebščine Tudi 
letos ne m ore jr ustreči vsem že
ljam . Nekateri učbeniki še vedno 
->rihajajo i  zam udo.

■  OBČINSKA Z* EZA PRIJATE
LJEV MLADINE Je zadovoljna z 
organizacijo  letošnjega letovanja 
za šolsko m ladl i V Savudriji je 
preživelo po deset počitn išk ih  dni 
191 o trok . Lani jih ;e  bilo po lo 
vico m anj, z a to r :  je  sedan ja  š te 
vilka to liko  bo lj razveseljiva

■  TRŽNICA je  zadnjih  deset 
dni zelo dobro  založena z gobam i. 
N aprodaj je  na jv o  ju rčko ’ Oko- 
ličanke jih  p roda  a to  p  šest in 
set'.om d inarjev  kilogram . Prvotna 
oena je  bila 10 d inarjev , ko pa so

•se stojnice napolnile z n jim i, so 
se tudi gobe pocrnile

■  POTNIKI AVTOBUSOV, ki s t 
vozijo iz Brežic na B izeljsko, se 
zadnje čase zelo p ritožu jejo  nad 
slabo cesto iz Dobove p ro ti Kape 
lam . Se m anj kot po tn ik i so  za 
dovoljni vozniki in prenekatera  
o s tra  bodica je  izrečena n a  račun 
tis tih , ki bi m orali skrbeti za ce
sto.

■  LEPO VREM JE  SPET PR I
NESLO življenje na  gradbišče no 
ve osnovne šole v Brežicah. Avgu
stovski dež je g radnjo  precej za 
vrl. Upajo, da bodo v spetem bru 
in  ok tobru  zam ujeno lahko nado 
knadill.

■  V ARTIČAH težko pričakuje- 
jo  skupino za asfaltiran je  Na igri
šču so med počitnicam i opravili 
prostovoljno  vsa p rip rav ljalna dc 
la. Z roko v roki sc dele; šo larji 
in s tare jši m ladinci, pretežno šp o rt
niki. Igrišče bodo asfaltira li ta 
k ra t, ko bodo z asfaltom  prekrili 
odsek cesta, Brež c«—Pohanca. N aj
kasneje do srede septem bra bi 
ta  cesta  m orale oriti mi vrsto

Na Čatežu dobijo 
družbene prostore
Na Čatežu pri Brežicah so 

pričeli graditi stavbo, v ka
teri bodo občani Čateža do
bili družbene prostore in tr 
govino brežiške »KRKE«. De
la bosta financirala ObS in 
trgovsko podjetje »KRKA«.

Vodovod tudi na 
Vinji vrh

V krajevni skupnosti Cerk
lje, je malo vasi. kjer še ni
majo vodovoda. Med vasi, 
kjer še nimajo vode, sodi 
hribovska vas Vinji vrh, ven
dar tudi tu ne bodo dolgo 
brez vode. Občani bomo s' po
močjo KS in ObS kmalu (Šo
bili vodovod. Dela so se že 
pričela In upajo, da bodo pri
zadevni vaščani te vasice 
kmalu dobili pitno vodo.

NIHČE NE PONUJA POMOČI. ČE SE DOMAČINI NE ZGANEJO

Asfalt do Rake že čez leto dni?
Razgovor s  člani iniciativnega odbora za ureditev ces te  -  Najprej bodo 

na Raki poskrbeli za kanalizacijo, z lastnim denarjem seveda

»Pobuda?«
»Odbornika občinske skup

ščine Krško za naše območje 
sta sklicala razširjeno sejo 
odbora krajevne skupnosti in 
družbeno-političnih delavcev, 
na kateri smo ustanovili ini
ciativni odbor za asfaltiranje 
ceste Raka—Smednik. čez te
den dni, 30. avgusta, smo se 
že podrobneje dogovorili o 
poteku akcije.«

»Koristi, ki jih bo prinesel 
asfalt, so očitne. Pa vendar?«

»Boljša povezava s svetom, 
lažje vnovčenje kmetijskih 
pridelkov, možnost hitrejšega 
gospodarskega razvoja, to je 
bistveno. Nič več ne bo 
treba požirati neprestano dvi
gajočega se prahu; vozilom 
se bo podaljšala življenjska 
doba; pluženje bo pozimi te
meljitejše, zato bo cesta ve
liko prej kopna. Pridobili bo
do vsi: pešci, kolesarji, de
lavci, ki se vozijo na delo 
drugam, domačini, ki so od
šli v svet za kuhom, pa se 
radi vračajo ob praznikih in 
dopustih na rodne domove, 
številne tujce, ki se zdaj us
trašijo razritega makadama, 
bo zanesla pot tudi v naš 
kraj, kjer bodo gotovo pustili 
tudi nekaj denarja.«

»Na cesti je dvoje precejš- 
njih klancev. Za vprežna vo
zila bo vožnja težavna?«

»Tudi o tem smo razglab. 
ljali. če bi cesto asfaltirali 
z gladkim asfaltom, bi bila 
hoja za živino res težavnejša, 
zato bo treba poskrbeti za 
grob, raskav asfalt.«

»Kaj pa denar?«
»Nespametno bi bilo pričar 

kovati, da nam ga bodo po-

»Informacije«, o ka
terih malo vedo

Občinski sindikalni svet 
Krško je po zgledu republi
škega odbora Zveze sindika
tov pričel izdajati za svoje 
člane mesečno glasilo IN 
FORMACIJE. Čeprav je pri
zadevni uredniški odbor iz
dal že štiri številke, v katerih 
je prikazana dejavnost posa
meznih osnovnih organizacij 
sindikata in posredovani važ- 
nejši sklepi občinske skupšči
ne, o teh INFORMACIJAH 
člani sindikata v delovnih or
ganizacijah ne vedo veliko. 
Krivdo za to nosijo pred
vsem njihovi predsedniki, ki 
zadržujejo INFORMACIJE za 
osebno obveščenost. O obsto
ju občinskega sindikalnega 
glasila so na primer v Tovar
ni papirja zvedeli šele iz zad
nje številke Dol. lista.

J . ).

Samo 18 je zaposlenih!
Tajnik osnovne organizacije Zveze gluhih Anton 
Zajc je spregovoril o delu društva, ki vključuje 

gluhe iz treh spodnjeposavskih občin

nuj ali. Pripravljenost morajo 
pokazati porabniki sami. Več 
kot 3 km dolg odsek bo ve
ljal 30 milijonov starih dinar
jev, to pa je vsota, ki je pre
bivalstvo našega območja ni
kakor ne more samo zbrati, 
če bomo spravili’ skupaj več 
kot desetino sredstev, meni
mo, da bomo s tem pokazali 
dovolj velik interes. Za po
moč bomo zaprosili občinsko 
skupščino v Krškem, ki nam 
je bržkone ne bo odrekla.«

N. K.

Seminar v Krškem
Na pobudo občinskih sin

dikalnih svetov spodnjepo
savskih občin je delavska 
univerza v Krškem razpisala 
šestumd seminar za kadrov
ske in splošne službe v de
lovnih organizacijah. Sem.nar 
bo v petek, 26. septembra, v 
Krškem, vodil pa ga bo stro
kovni delavec tovarne »SA
VA« iz Kranja inž. št-’.fan 
Marsijan. Na seminarju bo
do obravnavali spremembe s 
področja statutov delovnih 
organizacij v zvezi s 15. rve- 
znim in 13. republiškim 
ustavnim amandamajem m 
ostalih predpisov, ki nareku
jejo spremembo statutov

Občinski sindikalni svet 
pričakuje, da se bodo delov
ne organizacije odzvale raz
pisu za seminar.

M. Zioret

Anton Zajc, prizadevni taj
nik osnovne organizaci
je Zveze gluhih za območje 
občin Brežice, Krško in 
Sevnica, ki vključuje 220 čla
nov, je pripovedoval o delu 
te organizacije.

»Kot vse podobne organi
zacije tudi našo tare težko 
denarno stanje. Naši ljudje, 
ki so v izjemnem položaju
v družbi, potrebujejo zelo 
malo, da so zadovoljni. 
Vendar jim tudi tega skrom
nega zadovoljstva ne more
mo dati. Samo 18 naših čla
nov je v rednem delovnem 
razmerju, ostali pa delajo 
na kmetijah ali kje drugje. 
Seveda jih precej prejema 
socialne podpore in si tako 
nekako pomagajo.

Največjo skrb smo posve 
tili mladini, saj jih imamo 
14 na šolanju v Ljubljani. 
Dejavnost teče tudi na 
športnem področju, vendar 
razen strelcev drugi nimajo 
pogojev za delo če bi imeli 
svoje prostore, bi bila de
javnost znatno večja. Več
krat priredimo tudi kakšen

izlet, na primer na Veliko 
Planino in v druge kraje 
naše dežele.

Naši člani so dojemljivi 
za marsikaj, vendar nas ob
jektivne težave vlečejo na
zaj. Vemo, da občinske 
skupščine ne morejo poma
gati bolj kot zdaj, vendar bi 
morala družba za take lju
di nekoliko bolj poskrbeti.

Tudi z drugimi društ
vi vzpostavljamo stike, saj 
si naši ljudje želijo razve
drila in športnega udejstvo
vanja.« Sd.

Umrl je Anton Lozar
Pred dnevi smo pokapali 

86-letnega Antona Lozarja iz 
šutne. Bil je mož starega 
kova, poštenjak od peta do 
glave. , čeprav reven bajtar 
je vzredil 7 otrok, od kate
rih jih še šest živi. Bil je ze 
lo priljubljen; to je pokazal 
tudi njegov pogreb, na kale 
rega niso prišli samo Suten- 
čani, ampak tudi ostali.

Skulpturi 
iz Kostanjevice 

V Cleveland
Leseni skulpturi Gorenjke 

in Gorenjca, izdelek Petra 
Jovanoviča, ki sta še ored 
kratkim stali pred Lamuto
vim likovnim salonom « Ko
stanjevici, je SlovenksKa iz
seljenska matica podarila 
ameriškim Slovencem v Cie* 
velandu.

Pokopališča 
pa nihče noče
V Kostanjevici se ljudje 

še vedno jezijo, da jim 
Krčani vse, kar je kaj vre
dnega, sproti odpeljejo 
Najprej je zadruga odpe
ljala stroje, potem so 
zgubili obrat LABODA, 
zdaj pa sta jim ostala 
samo Forma viva in poko
pališče. Nekateri, rahlo 
zlobni jeziki so predlaga
li, da bi prestavili še po
kopališče kam druaam. 
vendar imaio v Krškem  
za to gluha ušesa.

V nedeljo 
tombola 

v Krškem
Na stadionu Matiji* Gub

ca v Krškem bo v nede
ljo velika tombola, ki jo 
prireja domače turistično 
društvo. Glavni dobitek je 
avtomobil znamke škoda, 
razen tega pa vleče ljudi 
na to tradicionalno pri
reditev še vrsto drugih 
dobitkov velike vrednosti.

KRŠKE NOVICE

POPRAVEK
V sestavku »Zakaj toliko 

prometnih nesreč?«, ki j3 bil 
objavljen v št. 36 DL na kr
ški strani, je po krivdi ti
skarne prišlo do neljube na 
pake pri navedbi položaja 
tov. Franca Bučinela. Pravil
no se mora glasiti, da je 
Franc pomočnik komandirja 
postaje LM v Krškem.

■  »SMETAR« SELE O K IO v  
IIRA. Cepruv je  Zavod za  komu- 
nalno dejavnost predvidel nakup 
avtom obila za odvoz sm eti že v 
začetku septem bra, se je  nakup 
zavlekel. Z boljSim odvozom sm e
ti bodo pričeli Sele oktobra . Do 
tega časa m ora jo  vse s tranke n a 
baviti ustrezne posode pod jetja  
EMO. V K rškem  bodo sm eti od 
važali ob ponedeljkih, sredah in 
petkih, v Senovem in v B resta 
nici pa ob tork ih  in četrtk ih .

■  MAM) KUPCEV. Tekstilna 
tovarna TEKSTILANA iz Kočevja 
je  v m estu nekaj dni prodajala  
svoje blago: več vrst blaga za 
mo&kc in ženske obleke in odeje. 
Kljub ugodnim  pogojem  nakupa 
kupcev v p rim erjav i z lanskoletno 
razprodajo  tega pod je tja  ni bilo 
veliko. Kupci v preteklem  lotu 
z blagom  niso bili na jbo lj zado 
voljni, na leto&njo p rodajo  pa 
vpliva tudi ugoden nakup  kvali
tetnega blaga v dom ačih ‘ trgovi
nah.

■  I/J .E T  PRIPRAVIJAJO. Krn
jevna organizacija ZB Videm p ri
pravlja za konec septem bra dvo
dnevni izlet za svoje člane. Ude
leženci nam eravajo  obiskati pa r 
tizaaske k raje  G orenjske in N o
tran jske . Udeleženci — predvide 
vajo jih  približno 100 — bodo 
prispevali za izlet le m inim alne 
stro šk e .

■  BREZ MOOI. Prizadevni
člani organizacijo Zveze gluhih,

kateri je  včlanjeno 220 prizA' 
detih občanov iz brežiške, scvi£ 
ške in krške kom une, se najvef 
krat zam an prizadevajo na jti sv^ 
jim  članom  boljše življenje. 
leg pom anjkan ja  osnovnih 
Jev za norm alno delo organ izaci 
se m ora odbor boriti tudi z« L  
nančna sredstva, najm anj uspe" 
pa im a organizacija p ri nudem 
ustrezne zaposllteve svojim  ^  
nom. Neuspehe pa ne gre ocH» 
aktivnem u odboru , pač pa dcio 
nlm organizacijam , ki se v 
in podobnih p rim erih  najraJ 
izgovarjajo- na  gospodarske ^  
form o. Poteptana ustavna pravic 
do dela!

■  20 NOVIH STANOVANJ. ** 
dni je  prejelo  ključe novih s‘|h 
novanj 20 občanov in  njiho* 
družin. OP PIONIR Je v ene®  »JJ 
tu  zgradilo pri železniški P0® ^ , 
20-stunovanjskl stolpič, v katere 
so delovne organizacije in ^  
nove kupile p rosto re  za svoje o 
lavco. 20 stanovanjskih  problem  
m anj . . .

BREŽIŠKE 
»VESTI

V E S T I  
I Z  K l l Š K E  

O B Č I N E



O GOSPODARJENJU KOMUNALNEGA STANOVANJSKEGA PODJETJA

Mnoge pripombe so upravičene
Občinska skupščina je 2. septembra sprejela poročilo komisije za družbeni 

nadzor ter predlagala ukrepe za izboljšanje gospodarjenja

Razen cele vrste poročil in odlokov je občinska 
skupščina Sevnica prejšnji torek obravnavala tudi 
poslovanje Komunalnega stanovanjskega podjetja. 
Odborniki so namreč zahtevali že na eni prejšnjih 
sej temeljito poročilo, zakaj je toliko pritožb in pri
pomb k delu tega podjetja in zakaj so bili rezultati 
lani slabši kot predlanskim.

Kot smo že poročali, je po
slovanje pregledala tudi Slu
žba družbenega knjigovod
stva in ugotovila, da je fi
nančno v skladu s predpisi. 
Komisija za družbeni nad
zor, ki je za sejo skupščine 
pripravila poročilo, pa ima 
mnogo pripomb h gospodar
jenju podjetja.

V poročilu je rečeno, da 
Podjetje kljub lanskemu pri
poročilu skupščine še vedno 
bolj obremenjuje z režijski
mi stroški tiste dejavnosti, 
ki so posebnega družbenega 
Pomena in za katere je za
gotovljeno redno financiranje. 
Na račun tega vzdržuje do
polnilne dejavnosti v večjem 
obsegu, kot je to gospodar
no.

Komisija Je ugotovila, da 
podjetje nima pravilnika o 
gospodarjenju s stanovanjski
mi hišami, v katerem bi bile

natančno določene pravice in 
dolžnosti podjetja, hišnih 
svetov in vlagateljev. V poro
čilu so naštete še nekatere 
druge pomanjkljivosti.

Občinska skupščina je v 
svoji razpravi poudarila, da 
morata biti stanovanjska in 
komunalna dejavnost osnov
ni namen poslovanja podjet
je, dodatne dejavnosti pa le 
dopolnilo. Režijske in druge 
skupne stroške je potrebno 
pravilno razdeliti, saj se le 
tako jasno pokaže, kaj je za 
podjetje donosno in kaj ni.

Izkušnje doma in v dru
gih krajih kažejo, da je go
spodarjenje s komunalnimi 
napravami zelo zahteven po
sel. Ljudje se s temi zade
vami srečujejo tako rekoč 
vsak dan in imajo zato mno
ge pripombe. Prav zaradi te- 
«a je strokovnost ljudi, ki 
delajo v teh službah, velike

Kaj z nezavarovanimi kmeti?
Za plačilo zdravstvenih storitev kmetom je po

rabljeno že trikrat več od predvidenega

Socialna služba sevniške 
občine je imela pTav, ko je 
Ob sprejemanju občinskega 
proračuna zahtevala več de
narja. v  prvih 7 mesecih le 
za socialno varstvo porabila 
ze čez 70 odst. zneska, pred
videnega za leto, za zdrav
stveno varstvo pa 66,5 od
stotka.

Načelnik oddelka za druž
bene službe Mišo Keršič je 

zadnji seji skupščine po-

Konkurenca?
Nad izredno slabo ce

sto, ki veže Brestanico in 
Sevnico po levem bregu 
Save, je zadnja leta že 
toliko pritožb, da jih pri- 
stojni nočejo več niti po
slušati. K poslabšanju so 
svoj delež pripomogli še 
delavci, ki modernizirajo 
železniško progo. Ko pre
kopljejo cesto, puščajo za 
seboj površno zasute jar
ke, da je promet z avto
mobili še težji.

Vrag ga vedi, če ne de. 
tujo tega iz konkurenčnih 
rodlogov?

jasnil, zakaj tako naglo na
raščajo tovrstni izdatki. Zad
nja leta so se močno podra
žili oskrbni domovi, narašča
joči alkoholizem pa povzro
ča še dodatne stroške, ki ni
so majhni.

Poseben problem je plače
vanje zdravljenja za tiste 
kmetovalce, ki so izgubili 
pravioo do zdravstvenega za
varovanja, ker niso pravo
časno plačali prispevkov. Za
vod za socialno zavarovanje 
je dobil za plačilo teh zdrav
stvenih storitev letos že čec 
60.000 novih dinarjev, iz ob
činskega proračuna, kar mo
ra potem občina izterjati od
prizadetih ljudi.

Poda/tki' o razmerah na va
si kažejo, da bo v prihodnje 
še večje število ljudi izgubilo 
pravico do zavarovanja, ker 
ne bodo zmogli prispevkov. 
S posebnim popisom so ugo
tovili, da je v sevniški obči
ni čez 150 kmetovalcev, ki so
v starosti ostali brez svojcev 
in se komaj še preživljajo.

Občinska skupščina je za
to sklenila, da je potrebno 
vsa ta dejstva upoštevati pri 
novi razdelitvi občinskega 
proračuna.

SEVNIŠKI PABERKI
&J* o b e t i  za o t r o šk a  ig r i-
ki '1- Za u re jan je  p redela m esta, 
rtl,r je  Cesta hero ja  M aroka, je 
MojS 000 iSOOO novih dinarjev.

bodo zajeli tudi >otro- 
S r , igrišča, so že naročeni pri 
ni!? nu v Brežicah, uresničeva
nj načrtov pa bo potekalo v 
iJr'Jpu z možnostmi. Tak odgovor 

inž. Martin Novak na od- 
vprašanje na zadnji seji

k, ■  NA SREČO — MALO. Po 
j, Matkih javnega tožilstva iz 

j« bilo minulo leto na ob- 
jo^Ju spodnjo posavskih občin 
]„ Prijav kaznivih dejanj, ki jih 
,  narodu« 56 mladoletnikov. Od 
5«a odpade na sevniško občino le 
.Prijav, kar jo sorazmerno precej 

J kot drugod. 
uJi JAMSTVENA IZJAVA. Mcd- 
luui *co 1° občinska skupščina na 
jTf*jski soji odklonila jamstveno 
ta? v° za posojilo, ki ga namerava 

tl pogodbena družbena dolov- 
Marijo Vidic, jo prejšnji te

to?, .sprejela to izjavo. Pred odlo- 
v'Jo se Jo nadrobnojo seznanilo

SEVNIŠKI 
VESTNIK

s poslovanjem  delavnice, ki je  v 
glavnem dobro  in se ni bati iz
gube.

■  NEVARNI »SLOVENSKI 
.N EM C I«. Sodnik za prekrške in

javni tožilec ugotavlja ta , da  soraz
m erno zelo veliko nesreč z m o to r
nim i vozili povzročijo naši ljudje, 
ki delajo v tu jin i. Ob praznikih 
se vračajo  te r  s svojo neveščo in 
ob jestno  vožnjo z m očnejšim i vo
zili povzročajo m arsikatero  gorje 
sebi in  drugim .

■  IN SE ENA TRGOVINA. V 
trgovski hiši naspro ti kolodvorske 
restavracije  bodo odprli še eno 
trgovino v kateri bodo prodajali 
konfekcijo.

■  ZBIRANJE PODATKOV O 
KRVODAJALCIH. K ljub  poletne
m u prem oru  občinska organiza
c ija  Rdečega križa no m iruje. 
Zdaj zb ira  podatke o k rvodaja l
cih, da  bi najbo ljš im  podelili p r i
znanja  — srebrno, pa  tudi zlate 
značko. Doslej so žo ugotovili, 
da  bo veliko nagrajencev z ob 
m očja K rm elja.

■  TR7.ISCE: POMOČ IZ R E
ZERVNEGA SKLADA. Na predlog 
kom isijo za p rošn je  In pritožbo so 
iz rezervnoga sk lada občino odo
brili denarno pom oč Frančiški 
G rabnar iz Trščlno, ka te ri Je sneg 
v m inuli zimi m očno poškodoval 
s treho  stanovanjske hiše. Ker jo 
s ta ra  ln bolehna, ji bodo p ri po 
pravilu  pom agali tudi vaščani.

ga pomena. Komisija in 
skupščina sta ugotovili, da 
je zato treba v podjetju čim- 
prej izboljšati kadrovsko za
sedbo, bolje načrtovati delo. 
Izdelati potrebne pravilnike, 
razčistiti, kaj je s trgovino 
v okviru podjetja, ter uredi
ti še nekatere druge zadeve.

M. L.

(Z KREMLJA
% Pred kratkim se je se

stal novoizvoljeni odbor 
DPM. Za predsednico je bi
la izvoljena Anica Hočevar, 
tajnik je Boris Debelak, bla
gajničarka pa Jožef Pirc. S 
154 člani je DPM najštevil
nejše društvo v Krmelju.

O Od 24 povabljenih se je 
razširjene seje SZDL udeleži
lo samo 5 oseb. Zaradi sla
be udeležbe bo seja ponov
no sklicana.

% Obiranje hmelja je v 
Šentjanžu končano. Zadnje 
dni so priskočili na pomoč 
tudi šolarji iz Šentjanža in 
okolice. B. D.

Uvajajo 
molzno kontrolo
Kot so sklenili na zadnji 

seji sveta za kmetijstvo in go
zdarstvo, bodo na območju 
Krmelja in Tržišča, ki že ima 
odkupno progo za mleko, 
uvedli še molzno kontrolo. 
Kontrola, ki pripomore k na
predku reje, je potrebna pri 
uveljavljanju premije za krav
je mleko. Na seji so poudar
jali, da je potrebno uvesti 
progo tudi vzdolž Save in v 
začetku prispevati k plačilu 
stroškov prevoza, ker za mle
karno proga še ne bo do
nosna.

Krmelj: 
trgovina do aprila

Na starem rokometnem 
igrišču v Krmelju so te dni 
vendarle začeli graditi novo 
samopostrežno trgovino sev- 
niškega Trgovskega podjetja. 
Gradilo bo podjetje »Grad
nja« iz Žalca/ vrednost vseh 
del pa je 1,2 milijona dinar
jev. Predvideno je, da bodo 
gradbena dela opravljena do 
konca novembra, vse drago 
pa do aprila prihodnjega 
leta. B. D.

Obrtniki veliko 
dolgujejo

Do konca julija je imel pro
račun sevniške občine za 7 od
stotkov ali 390.000 dinarjev 
manj dohodkov, kot je bilo 
predvideno v načrtu. Med
tem ko sta prispevek od oseb
nih dohodkov in davek od 
prometa blaga, na drobno do
segla predvidevanja so s pla
čilom obveznosti v precejš
njem zaostanku kmetovalci, 
še bolj pa zasebni obrtniki, 
ki so v tem času poravnali 
le petino letnih dajatev.

Dohodki temeljne izobraže
valne skupnosti niso toliko 
zaostali, saj so bili le za 1,8 
odstotka pod planom.

' . V  •
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ČEZ 5000 LITROV MLEKA NA LETO. Lastnik te rekorderke Franc Radenšek iz 
Brune vasi pri Mokronogu se še ni pokesal, da je v Velikih Laščah odštel zanjo 

čedno vsoto denarja — kar 461 tisočakov. (Foto: M. Legan)

PRED KMETIJSKO RAZSTAVO NA VESELI GORI PRI ŠENTRUPERTU

Kateri rejec ima najboljšo živino?
Razstavljenih bo čez 40 krav in teiic, last rejcev iz Mirenske doline -  

Nagrade za najboljše -  Po razstavi bo na Veseli gori še veselo

2e drugo desetletje mineva, odkar sta bili zadnji 
kmetijski razstavi v Šentrupertu in na Veliki Loki. 
Da bi znova oživili to obliko spodbujanja rejcev in 
poljedelcev, so sklenili znova prirediti razstavo, ki 
bo tokrat 28 septembra na Veseli gori.

Letošnja razstava,. ki Jo 
prireja kmetijska zadruga 
Trebnje v sodelovanju s 
Kmetijskim zavodom iz Lju
bljane, bo posvečena zlasti 
reji krav molznic, ki je zad
nja leta. dobila vse večji po
men. Ze lansko'prvo pollet
je so na območju občine od
kupili 303.000 litrov mleka, 
letos pa v istem času že kar 
525.000.

Na Veseli gori bodo raz

stavili čez 40 krav in telic, 
ki jih je v okolici Šentruper
ta in Mokronoga izbrala pri 
zasebnih rejcih strokovna 
komisija. Razen tega bodo 
razstavili tudi nekaj živine 
iz hlevov KZ Trebnje in 
kmetijskega posestva Sloven
ska vas, vendar ta ne bo tek
movala v konkurenci.

Bazen živine bodo razstav
ljeni nekateri kmetijski pri- 
ki, med njimi različne sorte

Ugodno - pa ne za vse
Občinski komite ZK o programu dela za prihod

nje obdobje ter o gibanju gospodarstva

Ze sprejeti program dela 
organizacije Zveze komuni
stov v občini za prihodnje 
obdobj« je treba začeti ures
ničevati, tak je bil sklep ob
činskega komiteja, ki se je 
minuli teden sestal skupaj s 
predsedniki komisij. Te dni 
bode sestanki krajevnih or
ganizacij, sklicali bodo akti
ve mladih komunistov ter 
pripravljali gradivo za sejo 
občinske konference ZK.

Na seji so obravnavali tu
di gibanje gospodarstva v 
trebanjski občini in ugotovi
li, da večina podjetij vidno 
napreduje, nekatera pa ven
darle zaostajajo. Med sled
nja spada mokronoška 
ISKRA, ki se kaT ne more 
Izkopati iz težav. Več so go
vorili še o tovarni EMI. DA
NI, Gradbenem opekarskem 
podjetju z Mirne, gozdnem 
obratu Mokronog ter o Put- 
nlkovem motelu, kjer imajo 
najbolj nespodbuden način 
nagrajevanja.

Člani komiteja so z zaskr
bljenostjo govorili o naših

splošnih gospodarskih toko
vih. Velika zadolženost, preti
rano naraščanje osebnih do
hodkov, investicij ter cen, 
vse to pelje h gospodarski 
nestabilnosti in razvrednote
nju denarja. Dodali so, da je 
gospodarska in družbena re
forma najbolj pomembna ak
cija vseh družbenih sil in je 
treba ukreniti vse, da se ne 
bi oddaljevali od njenih ci
ljev.

Strela zažgala kozolec
5. septembra ob treh zju

traj je med nevihto nad Ko- 
renitko pri Veliki Loki uda
rila strela in zažgala kozolec 
Alojzije Mežan. Ogenj so ta
koj opazili in ga ob pomoči 
vaščanov in gasilcev pogasili. 
Zgorel je del kozolca in nekaj 
sena, tako da je škode okoli 
500 din.

krompirja, pšenice, okopav 
in sadja. Posebna komisija 
bo izmed razstavljene živine 
izbrala najboljšo, njeni last
niki pa bodo dobili lepe de
narne nagrade in pismena 
priznanja.

Razstavo na Veseli gori bo
sta -omogočila sklad za re
produkcijo živine in občin
ski sklad za pospeševanje 
kmetijstva, del stroškov pa 
bosta nosila tudi KZ Treb
nje in ljubljanski Kmetijski 
zavod.

28. septembra popoldne bo 
na Veseli gori, ki je zelo pri
merna za prireditve, najprej 
svečana otvoritev novega vo
dovoda, zatem pa še veseli
ca, ki jo bo priredilo turi
stično društvo Šentrupert.

M. L.

Razstava 
ob 10-letnici 
Goliove smrti

V sejni sobi občinske skup
ščine v Trebnjem so minulo 
soboto odprli razstavo del 
Pavla Golie in literature o 
njem. Razstava obsega: šest 
pesniških zbirk, osem objav
ljenih dramskih del, šestnajst 
Goliovih prevodov iz tujih li
teratur, izbor Goliovih član
kov, literaturo o njem, izbor 
prevedenih Goliovih pesmi, 
nekaj pesnikovih rokopisov 
in drugo. Bogato je slikovno 
gradivo, ki prikazuje pesnika 
in dramatika Golia ob raznih 
priložnostih. Razstavljenih je 
tudi nekaj pesnikovih portre
tov, enega teh je naredil Boži
dar Jakac za Študijsko knjiž
nico Mirana Jarca v Novem 
mestu, ko je imel Pavel Golia 
70 let. Gradivo za razstavo 
sta prispevali študijska knjiž
nica iz Novega mesta in ljub
ljanska Akademija za gledali
šče, radio in televizijo.

TREBANJSKE IVERI

Temeljna izobraževalna skupnost 
Trebnje
želi
o d d a t i

v rejo šoloobvezne otroke
v starosti od 7—9 let v šolskem let/u 1969/70.

Družine iz Trebnjega, Mirne in bližnje okolice, ki 
so pripravljene proti plačilu sprejeti otroka v rej
ništvo, naj se takoj zglasijo pri občinski skupščini 
Trebnje, na oddelku za skupne in družbene službe.

■  PRIPRAVE ZA KOZJE 69.
Za veliko m ladinsko zborovanje, 
ki bo 14. septem bra v Kozjem , so 
na občinski konferenci ZMS v 
Trebnjem  zbrali že čez 50 prijav  
Računajo, da se bo skupno udele
žilo proslave blizu sto  mladincev.

■  NI BILA POLNA DVORANA. 
Na četrtkovem  koncertu, ki ga Je 
imel v čast občinskega praznika 
Partizanski invalidski pevski zbor

.iz  L jubljane, je  bilo v dvorani 
precej praznih m est, kar je  velika 
škoda. Vse kaže, da  bi bilo v p ri
hodnje res bolje rezervirati nekaj 
spredn jih  v rst za goste, potem  pa 
dovoliti p ro st vstop brez p red 
hodno razdeljenih vstopnic.n OTROCI NA CESTI. V as 
zoni nabU anja  gob ob cesti Ljub- 
liana—Zagreb na vseh priključkih 
in počivališčih o troci ponu lajo  n a 
brane lurčke in se, prepuščeni sa 
mi sebi. izpostavljajo prom etni

nevarnosti, ko po m ili volji ho
dijo  čez cesto. P rejšn ji teden je 
samo prisebnost voznika p repre 
čila hujšo  nesrečo pri Biču, ko je 
Robidovega o troka, doma s Sel— 
Sum berka, oplazil avtom obil.

■  DOBRA PODUDBA SADJA. 
Razen trgovin M ercatorja, K m etij
ske zadruge in Dolenjke ponujajo  
zdaj sadje tudi različni prilož
nostni prodajalci, tako  da se go
spodinje skoraj ne m orejo p rito 
ževati nad izbiro. Pripom be pa 
im ajo k cenam.



V oddelkih konfekcije in pletenin v kočevskem TRIKONU so letos zaposlili 30 de
lavk, ki so končale ustrezen tečaj. Jeseni bodo s pomočjo Zavoda za zaposlovanje 
organizirali nov tečaj za dopolnitev nekaterih delovnih mest v obratu konfekcija, 

na katerega bodo sprejeli do 15 delavk (Foto: Primc)

ODGOVOR NA NEKATERE GOVORICE

„TRIKON" ni v takih težavah
V zadnjem času smo v Kočevju slišali nekaj go

voric, češ da je zašel TRIKON, mlado tekstilno pod
je tje  z blizu 300 zaposlenimi, v resne težave. Baje so 
se mu nakopičile v skladišču precejšnje količine iz
delkov, predvsem konfekcije, in da mu je usojenih 
le še nekaj mesecev.

Manj dohodkov, kot so računali
Do 1. avgusta letos je imel proračun občine Ribnica za nad 721.000 din 
manj dohodkov, kot je bilo predvideno s planom -  Izpad dohodkov so 

zabeležili tudi pri občinski temeljni izobraževalni skupnosti

Po letošnjem  planu bi m oral imeti proračun ob
čine Ribnica do konca leta 3,282.000 din dohodka. Do 
konca ju lija  je priteklo v proračun le 1,641.000 din 
ali 271.643 din manj, kot so za to obdobje predvideli. 
To so ugotovili na sestanku kolegija občinske uprave, 
ki je bil pretekli teden.

Odkrito so povedali, da te
žave so, kakor povsod dru
gje, le da ne takšne vrste, o 
kakršnih krožijo govorice. 
Sitnosti imajo zaradi pre
majhnih obratnih sredstev, 
kar niti ni čudno, saj je pod
jetje zelo mlado, razvilo pa 
se je iz nekdanjih invalid
skih delavnic. Njihov razvoj 
je šel pravzaprav skozi več 
obdobij in šele od 1967 lah
ko govorijo o smotrnejšem 
in vidnejšem napredku. To 
dokazuje tudi skokovit po
rast proizvodnje od nekda
njih skromnih desetin sta
rih milijonov na blizu staro 
milijardo 1967, lani pa že 
prek 1,2 milijarde. Letos bo 
njihova proizvodnja še več
ja, nad poldrugo milijardo 
starih dinarjev.

Začeli so s starimi stroji, 
z izdatnim italijanskim kre-

Jutri seja 
skupščine

Za jutri, petek (12. sep
tembra), je sklicana seja ob
činske skupščine Kočevje z 
naslednjim dnevnim redom: 
poročilo o blagovnem prome
tu, turizmu in gostinstvu, in 
formacija o poslovanju go 
spodarskih organizacij v pr
vem polletju, informacija o 
realizaciji proračuna Ln skle- 
dov v prvem polletju, spre
memba odloka o prispevkih 
in davkih občanov, premo
ženjskopravne in nekatere 
druge zadeve.

■  ■  ■  NITI MEDVEDOV SE 
NE BOJE gobarji, ki so v začetku 
preteklega tedna spet začeli nab i
ra ti ju rčke. Sicer pa  medvedje 
verjetno  zbeže globlje v gozd, ker 
Jih preplaši kričanje  gobarjev. 
Največ gob naberejo  dom ačini iz 
Ložin. Na trgu  p rodaja jo  lepe 
jurčke za vlaganje po 10 d in kg. 
Gobe najdejo  tud i v najbližji 
okolici m esta. Ob robovih gozdov 
Je vse do Kočevja precej av to 
m obilov, ker p riha ja jo  sem po 
gobe tud i nabiralci iz drugih m est 
in krajev. Ti izletniki napravijo  
v gozdovih precej škode, zato 
km etje njihovih obiskov niso ve
seli.

■  ■  ■  PRAVI MONTECARLO
je  tribuna  športnega stadiona v 
G aju, k je r se zbirajo  m ladoletni 
kvartopirci, ki igra jo  sam o po 
ker, in to  za velike vsote. Tu se 
vsak dan zbirajo  m ladoletni p re 
s topnik i, ki so tudi sicer problem

ditoan (odplačevati ga mora
jo v devizah) pa se pričenja 
obdobje modernizacije proiz
vodnje, uvajanje sodobne 
tehnologije, načrtnejše razis
kovanje in nastopanje na tr
žišču, skratka — napredek. 
Lani so investirali v pletilni- 
co okrog milijon novih di
narjev (inozemski kredit, ki 
ga morajo odplačati v treh 
letih!), letos pa imajo v teku 
ponovne investicije. Prostori 
so za tako razširjeno proiz
vodnjo že davno premajhni, 
za gradnjo novih prostorov 
pa nimajo dovolj denarja. 
Odločili so se za ureditev 
večjega prostora (160 m3) na 
podstrešju za konfekcijo, kar 
jih bo veljalo z opremo 
okrog 400.000 din.

Podjetje ima dve vrsti pro
izvodnje — pletilstvo in kon
fekcijo, zaradi česar je tre
ba organizirati dva povsem 
različna tehnološka postopka, 
le komerciala je lahko skup
na. Z novimi investicijami 
nameravajo predvsem poso
dobiti sistem likanja, saj pre
težno ročno likanje konfek- 
oijskih izdelkov (hlače, suk
njiči) ne more dohajati pro
izvodnje, V kratkem bodo 
dobili tudi več parnih likal
nih strojev.

Zaradi tujega kredita so 
del proizvodnje morali usme
riti na zunanje tržišče, že la
ni so izvažali pletenine, le
tos tudi konfekcijo — hlače, 
vse na zahodno tržišče. Pro
dor v tujino je uspešen, če
prav bi imeli morda več ko
risti samo s prodajo doma.

m esta. P rekvarta jo  običajno vse 
popoldneve, a  jim  tega nihče ne 
prepreči; nekateri se izgovarjajo, 
da  to  n i njihovo delo, drugi pa, 
da jih  ne m orejo zalo titi »pri 
delu«. Ti izgovori niso p rep rič lji
vi! K er kvartopirci n im ajo  vedno 
denarja , gredo v »akcije«, saj je  
reden gost »igralnice« Uidi eden 
izmed nedavno odkritih  tatičev 
mopedov. Igralci si za visoke 
obresti posojajo  m ed seboj tudi 
denar. Že problem atični m lado le t
n i p restopnik i so zvabili v svoje 
v rste  tud i precej šoloobveznih 
o trok  te r jih  skubejo za denar in 
kvarijo .

■  ■  ■  NAJ BOI J  BREZBRIŽ
NO MESTO sm o najbrž , k a r se 
tiče nadzorovanja m estnega p ro 
m eta in  doslednega izvajanja od
loka o javnem  redu. P roti novi 
osnovni šoli g radijo  novo po t za 
pešce, vendar je  že zdaj polna 
kolesarjev in avtom obilov. Brez 
nadzora in  kazni ne bo reda!

■  ■  ■  VOZNIŠKE IZPITE je 
delalo p retek li četrtek  31 kand i
datov, od tega 10 žensk. T okrat 
so b ile  ženske p ri teoretičnem  
delu precej boljše ko t m oški. P a 
dla je  le ena, m oških pa ka r 11.

Pa tudi doma uspešno nasto
pajo. Medtem ko so še lani 
veliko prodajali s potujočo 
trgovino, letos to v glavnem 
opuščajo in prodirajo v red
no prodajo. Ime Trikon pač 
že nekaj pomeni, kar je po
kazal tudi zadnji modni se
jem, na katerem so prodali 
toliko izdelkov, da je proiz
vodnja prodajo komaj doha
jala. Zdaj pa organizirajo 
prodajo tako, da se proiz
vodnja ravna po njej in ima
jo vedno proizvodnjo proda
no za nekaj mesecev naprej.

In kako je z zalogami, ki 
naj bi Trikon pokopale?

Res je v skladišču nekaj 
tisoč parov hlač, vendar 
predstavljajo le enomesečno 
proizvodnjo. Pa še to so de- 
sortirani izdelki, nekomplet
ne serije. Sicer pa je povpra
ševanje za zdaj večje od 
zmogljivosti. Končno pa, pra
vijo, sezona za konfekcijo se 
šele približuje.

-vec

Strah pred 
konkurenco

Prebilvaci kočevske in rib
niške občine šo leta in leta 
zaman zahtevali, naj bi SAP 
uvedel na kočevski progi več 
avtobusov. Prevoz je bil po
gosto skrajno nekulturen, saj 
so bili avtobusi velikokrat 
prenatrpani. — Predstavniki 
SAP pa so zagotavljali, da 
to ni res (!), da pogosto 
vozijo avtobusi prazni in da 
se jim zato na to progo ne 
izplača dati več avtobusov. 
Julija letos pa je kočevsko 
podjetje AVTO sklenilo, da 
bo med drugim uvedlo tudi 
potniški promet. A glej ga 
vraga! Podjetju SAP se je 
takoj »splačalo« število avto
busnih zvez Kočevja z Ljub
ljano podvojiti!

Teden planinstva 
v Kočevju

Po sklepu Planinske zve/e 
Slovenije bo vsako leto 
drugi teden v septembru — 
teden planinstva. Kočevski 
planinci bodo že leti>s orga
nizirali v tem tednu več pri
reditev, v izložbah trgovin 
pa bodo razstavili propagan
dni material. Ta teden bo
sta svečana seja društva m 
članski tanek v domu te
lesne kulture, kjer b>do po
delili zaslužnim članom dru
štvena priznanja in prizna
nja Planinske zveze Slovenije.

Društvena koča pri Jele
novem studencu za Me
stnim vrhom bo redno oskr
bovana še samo do zadnje 
sobote in nedelje tega mese
ca. Po tem datumu pa bo 
koča na voljo planincem in 
izletnikom po predhodni pri
javi društvu.

A. ARKO

Podoben izpad dohodkov 
so zabeležili tudi pri temelj
ni izobraževalni skupnosti, ki 
bi morala imeti do kon
ca leta 1,698.000 din dohod
kov, do konca julija pa jih 
je zbrala 868.320 din ali 18.000 
manj, kot je bilo za to ob
dobje predvideno.

Podrobnejša analiza izpada 
proračunskih dohodkov še ni 
izdelana. Napravljena bo do 
konca tega meseca, nato pa

RIKO izdeluje 
pletilne stroje

Proizvodnjo bodo v krat
kem še povečali

Ribniško podjetje RIKO 
že od maja letos izdeluje v 
sodelovanju z neko avstrij
sko firmo pletilne stroje RE
GINA RIKO. Na mesec izde
lajo okoli 500 teh strojev, 
pri tem pa je zaposlenih 14 
ljudi, od tega kar 12 žensk.

Ko bodo nadzidali prostore, 
bodo proizvodnjo še poveča
li, saj se kupci za take stro
je zanimajo. Na teh strojih 
se namreč lahko vsak hitro 
nauči plesti jopice in druge 
volnene izdelke. Zaradi prak
tičnosti stroj ni niti drag, 
saj stane le nekaj nad 2000 
din.

Podjetje RIKO se je z 
uvedbo novega proizvoda 
znašlo, saj je bilo doslej po 
takih strojih v Jugoslaviji 
precejšnje povpraševanje. Po
dobne stroje so naši domači 
kupci doslej kupovali pred
vsem v inozemstvu. Z uved
bo novega proizvoda je RI
KO ugodil povpraševanju tr
žišča, hkrati pa je spet do
bilo zaposlitev nekaj domač- 
nov. Ker nameravajo proiz
vodnjo strojev še povečati, 
bo v RIKU spet dobilo kruh 
nekaj ljudi, predvsem žensk.

Čistilci snega 
za široko potrošnjo
RIKO iz Ribnice, nekdanje 

Kovinsko podjetje, priprav
lja izdelavo malih čistilcev 
snega za široko potrošnjo. 
Strojčki so na bencinski ali 
električni pogon ter so nji
hov lastni proizvod, bodo pa 
zelo primerni za zasebno upo
rabo. Naenkrat lahko očisti
jo 40 cm širok pas, sneg pa 
odmetavajo do 14 metrov 
daleč. Letos bodo izdelali 
okrog 300 strojčkov, cena pa 
verjetno ne bo presegla 2.500 
dinarjev.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem  in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje ma 
loprodajne cene: *

Kočevje Ribnica: 
(cena v din za kg)

krompir 0,85 0,80
sveže zelje 1,25 0,90
kislo zelje 1,85 2,00
fižol v

zrnju 7,05 in 7,35 5,00
stročji fižol 2,20 3,10
kumare 1,40 1,60
paprika 2,45 2,50
paradižnik 2,60 2,40
čebula 2,80 2.60
česen 10,00 8,10
solata 3,20 2,20
korenje 2,00 .  1,80
peteršilj 2,60 3,00
rdeča pesa — 1,80
jabolka 2,00 1,60
hruške 3,90 1,60 in 3,30
breskve — 2,50 in 3,50
grozdje 3,30 3,00
limone 9,20 8,00
banane 6,20 —
slive —  2,00 in 2,40
jajca (cena

za kos 0,63 in 0,64 0,65 in 0,72

bodo o njej razpravljali na 
seji občinske skupščine, ki 
bo tudi ukrenila vse potreb
no za rednejši dotok denar
ja v proračun.

Nekateri menijo, da je iz
pad nastal tudi zavoljo letoš
nje organizacije davčne 
službe. Zaradi tega namreč 
davčna služba ni pravočasno 
poskrbela za izterjavo neka
terih prispevkov in davkov.

Ze brez analize pa se da 
ugotoviti, da nekateri kmet
je, obrtniki in trgovci z iz
delki domače obrti precej ne
redno poravnavajo svoje' ob
veznosti.

Kmetje najprej poravnajo 
svoje 'obveznosti do kmečke
ga zavarovanja in šele nato 
davke. Zaradi splošnega nere
da na trgu s kmetijskimi 
proizvodi so kmetje zelo 
oškodovani pri dohodku. Ta
ko na pr. lani živine niso 
mogli prodati, letos, ko se je 
trg odprl, je pa nimajo in 
nimajo kaj prodati itd. Tako 
tudi denarja za poravnavanje 
prispevkov in davkov nimajo.

Podobno je z zasebnimi 
gostinci, ki jim je občinska 
skupščina nudila v preteklih

Ostreje proti 
samovolji

Zaradi odhajanja na delo v 
Nemčijo zapuščajo v ribniški 
občini nekateri zaposleni de
lovna mesta samovoljno, se 
pravi, ne da bi dali odpoved 
in počakali, da bi jim potekel 
odpovedni rok. Zaradi tega 
nastajajo v nekaterih delov
nih organizacijah težave in 
škoda (RIKO, HRAST). Vse 
kaže, da bodo v bodoče proti 
takim samovoljnežem ukrepa
li: ugotovili bodo škodo, ki jo 
je delovna organizacija zaradi 
takega postopka utrpela, toži
li samovoljneže in prepove
dali pristojnim službam, da bi 
jim izdale dovoljenje za od
hod v tujino.

Nova trgovina
»Modna oblačila« iz Ljub

ljane so 3. septembra odprla 
v Ribnici svojo trgovino s 
konfekcijo, perilom, postelj
nino itd. Prodajajo tudi na 
kredit brez porokov. Marico 
Selič iz Ribnice, ki je v tr
govini prva kupila dvoje mo
ških hlač v vrednosti 101.30 
dinarja, so predstavniki pod
jetja prijetno presenetili: 
kupljenega ji ni bilo treba 
plačati.

■  M H  KONČNO SO ODSTRA- 
NILI do tra jano  drvarnico pri 
stanovanjski stavbi zdravstvenega 
dom a, ki je kazila okolico. V 
Ribnici je  še nekaj podobnih 
»okraskov«, ki jih  bo treba od 
s tran iti.

■  ■  ■  ZELO OBREM ENJENI 
s ta  bili med rekonstrukcijo  ceste 
do Sodražice obvozni cesti prek  
š u š ja  in Jurjeviče. Na obeh so 
zdaj velike luknje, da m orajo 
biti šoferji zelo previdni, če ho 
čejo voziti po n jih  brez nezgod. 
Upamo, da bosta  cesti km alu spet 
popravljeni.

■  ■  H ZELO RAZGIBANA jo 
tudi letos gradbena sezona v 
ribniški občini. Dovolj dela Imajo 
tako zasebniki ko t Stanovanjsko 
podjetje . Čeprav je  bilo v zadnjih 
letih zgrajenih v Ribnici precej 
stanovanj, jih  še v6dno prim anj. 
kuje. Tudi s ta re  stavbe, ki so 
v družbeni lasti, *bl bilo treb a  ob. 
noviti, vendar zaradi nizkih sta 
narin  za obnovo ni denarja .

■  ■  ■  RAZSTAVO SUHE ROBE 
in prikaz izdelave dom ačih izdel
kov je  prired il 31. avgust v So. 
dražici dom ači ob ra t pod je tja

letih precej olajšav, predvsem 
v zvezi z odpiranjem novih 
gostišč in modernizacijo sta
rih. Več gostilničarjev nere
dno plačuje davke in pri
spevke.

Inšpekcijske službe bodo v 
bodoče tudi dosledneje kon
trolirale trgovanje z izdelki 
domače obrti, ki je bilo do
slej precej divje.

Radi bi se vrnili
Več mladih v ribniški obči

ni, ki delajo v tujini, je izra
zilo željo, da bi se zaposlili v 
domači občini, če bi vedeli, 
katera delovna mesta so pro
sta. Ob obiskih doma so nam
reč videli, da so se osebni do
hodki v občini v zadnjih letih 
precej povečali, razen tega pa 
so si v tujini tisto, česar so 
si najbolj želeli (avto itd.), že 
prislužili. Zato bi bilo prav, 
da bi (po mnenju predstavni
kov občinske skupščine) za
čela domača podjetja objav
ljati v Dolenjskem listu, ki je 
zelo bran tudi v tujini, prosta 
delovna mesta.

Postajališč še ni
Pred meseci je komisija za 

varnost prometa predlagala 
vsem krajevnim skupnostim 
ob glavni cesti Ljubljana— 
Kočevje v ribniški občini, ka
ko naj urede postajališča, da 
bodo varna za potnike in da 
avtobusi, ki zdaj ustavljajo 
na cesti, ne bodo ovirali pro
meta. Krajevne skupnosti ni
so pokrenile ničesar (menda 
čakajo na neki obljubljeni se
stanek na občini, ki ga nihče 
ne skliče), medtem pa se je 
podvojilo število avtobusov 
na tej cesti, s tem pa tudi 
nevarnost za potnike.

ORTNEŠKI 
DROBIŽ

■  ■  ■  AVTOBUSNO ZVEZO a  
žele prebivalci Dvorske vasi. Zdaj 
m orajo  na avtobus v okpli 2,5 km  
oddaljeno Prilesje ali do Male 
Slevice. Zvezo si žele z Ljubljano 
ln Kočevjem. Da bi dobili zvezo 
s svetom , so pripravljeni s p ro 
stovoljnim i deli in prispevki iz
boljšati cesto do njihove vasi.

■  ■  ■  PLINSKA RAZSVE1 
LJAVA vedno bolj osvaja zašelk< 
z nekaj hišam i, k je r ne kaže, da 
bi v bližnji prihodnosti dobili 
elektriko. Plin niti n i drag.

■  ■  ■  PRVI DVE VIKEND 
HIŠICI na Velikih Poljanah bosta 
v teh dneh, tre tja  pa verjetno do 
zime. Lastniki se sedaj dogovar
ja jo  za napeljavo elektrike do 
svojega naselja . G raditelji so 
predvsem Ljubljančani, ki se po 
napornem  delu m ed tednom  žele 
spočiti v p rijetn i in m irn i naravi.

■  ■  ■  NA IZLET V B ENET
KE bodo odšli 13. septem bra r ib 
niški tu ris ti in upokojenci. Neka
teri m enijo , dn bo enodnevni izlet 
prenaporen, drugi pa, da pot do 
Benetk ni nobena daljava. Oboji 
pa se s trin ja jo , da  m orajo  z iz
letom pohiteti, ker so brali, da 
so B enetke pogrezajo. V. P.

DOM. štev iln i obiskovalci so si 
z  zanim anjem  ogledovali raz
stavo, ki je  b ila  sicer v m ajhnem  
prostoru , vendar lepo p rip rav lje 
na. Izdelke suhe robe, so tudi 
prodajali.

■  M  ■  DRUGA LETINA JUR
ČKOV, ki jih  je  ka r precej, so 
Je začela. M ala gora  Je spet polna 
m ladih in  s ta r ih  nabiralcev tega 
koristnega gozdnega sadeža.

■  ■  ■  PREMALO AVTOBUSOV 
vozi n a  progi Sodražica—Ribnica. 
Več bi jih  m oralo  voziti predvsem  
zju tra j in popoldne. Ribnica in 
Sodražica n im ata  tudi nlkakšno 
avtobusne zveze z N otranjsko. 
Ce se hoče kdo pe lja ti na  Bloke, 
m ora na jp re j do  Velikih Lašč, 
k je r bo šole dobil zvezo. Občani 
pa so zelo zadovoljni, ker so do- 
bili še enkra t več avtobusov na 
progi L jub ljana—Kočevje.

DROBNE IZ KOČEVJA RIBNIŠKI ZOBOTREBCI

KOČEVSKE 
NOVICE



Tudi in š p e k to r ju  
v s to p  p re p o v e d a n

Pred, kratkim se je trž
nemu inšpektorju Jožetu 
škofu iz Novega mesta 
rx>dstvo tovarne »Belt« hu
do zamerilo. Po svoji služ
beni dolžnosti se je ogla
sil v tovarni, toda že pri 
vhodu ga je vratar odslo
vil, češ da je vsakomur, 
ki nima dovolilnice, vstop 
prepovedan, čeprav je trž
ni inšpektor vztrajal pri 
svoji zahtevi, da mora v 
tovarno priti neopažen, 
vratar m spremenil svoje 
odločitve. Telefoniral jena 
dve ali tri strani zaradi 
dovolilnice toda inšpektor 
se je raje poslovil, kot še 
čakal, da bi prišel v »Belt«. 
Vedel je, da bi s pregledi 
ne dosegel zaželenega li
činka, če so vsi vedeli za 
njegov obisk.

S p re m e m b a  n a a b č in i
Inž. Martina Golob, dolgo

letna referentka za kmetij
stvo pri občinski skupščini 
Črnomelj, se je avgusta od
selila v Izubijano. Trenutno 
delo stoji, sredi septembra 
pa bo mesto kmetijskega re
ferenta zasedla inž. Malka 
Stefančič, do sedaj zaposle
na v kmetijski zadrugi.

V Črnomlju je zadje čase več delovnih mest kar sredi 
mesta. Na fotografiji vidimo gradnjo nove trafo po
staje za gradom in bodočo Dolenjkino blagovnico. 

(Foto: Ria Bačer)

A l i  b o d o  v s e  o b l j u b e  u r e s n i č e n e ?

V začetku leta so občani potrdili program javnih del za leto 1969; kot kaže, 
pa obljube ne bodo v celoti izpolnjene -  Kje so ovire in kdo je temu 
kriv? Na vprašanje je odgovoril Franc Cimerman, načelnik oddelka za 

gospodarstvo pri občinski skupščini

Tovariš Cimerimn je po
udaril, da so morali najprej 
urediti nekatere obveznosti 
do programa javnih del iz 
lanskega leta, kot polaganje 
vrhnjega sloja na costah Čr
nomelj—Vinica, Črnomelj—
Vojna vas in v Ulici heroja 
Starihe. Kar pa zadeva letoš
nje napovedi, je dejal:

— Me večjimi deli napo
vedanimi za leto 1969, je ne
kaj že opravljenih, druga so 
še v teku. Tako še ni konča
na rekonstrukcija semiškega 
vodovoda, za katero smo na
menili 700.000 din. Če re bi 
bilo dolgotrajnega dežja, ob 
katerem je voda vdirala v 
jaške, bi dalavci že odšli. V

Č a k a ln ic e  ž e  g ra d e
Na območju črnomaljske 

občine bodo prevozi za šo
larje letos tako organizirani 
kot v lanskem šolskem le
tu. V šolo se bo iz raznih 
krajev vozilo okoli 500 otrok. 
Prevozi so že precej urejeni 
na vseh področjih občine 
razen v Dragatušu. Otroko- 
kom, ki se vozijo v šolo, le
tos ne bo treba čakati na 
prostem. Postaviti namerava
jo 23 montažnih avtobusnih 
čakalnic. Nekatere že postav
ljajo in računajo, da bo do 
jeseni 12 čakalnic že zgra
jenih.

Črnomlju sta končani rekon
strukcija cest in ureditev ka
nalizacije Na utrdbah in v 
Ulici Mirana Jarca, medtem 
ko asfalta še ni mogoče po
ložiti zaradi močno razmoče
nega terena.

Kar zadeva kanalizacije, 
načrti niso uresničeni na Sa
dežu in v Loki. Da je tako, 
ni treba iskati drugega vzro
ka kot v premajhni zmoglji
vosti komunalnega podjetja. 
Računamo, da bodo do kon
ca leta dela vseno opravlje
na.

Zgrajen je bil vodovod do 
Pake in do novega zazidalne
ga območja v Črnomlju. Do
grajena je bila tudi osemlet
ka na Vinici. V gradnjo ga
silskega doma smo vložili
100.000 din, več tako ni bilo 
določeno za letos. Nismo pa 
začeli urejati pokopališča ne 
napeljevati elektrike v Loko, 
in tudi drugi del žuniškega 
mostu še ni zgrajen.

— Zakaj te obljube niso 
uresničene?

— Na pokopališču je pred
videna nova mrliška veža in 
razširitev pokopališča. Zem
ljišče je že odkupljeno, na
črt za ureditev obstaja, na 
razpolago je 200.000 din, in 
dela bodo letos opravljena, a 
žal malo kasneje, kot smo 
računali.

Z napeljavo elektrike v Lo
ko smo čakali m željo tam-

Č R N O M A L J S K I  D R O B I R
■ MLADINSKA PISARNA SPET ZASEDENA — 1 septemt:a Je nastopil službo plačanega predsednika občinske konleience ZMS Mirko Čadonič, dos ej učitelj v Starem trgu. Poleg tega bo opravljal tudi pošlo tajnika za občinsko Zvezo telesno i.ulture. Obe organizaciji sta doslej močno pogrevali stalnega uslužbenca.■ FOLKLORNI SKUPINI iz Dra- 

gatufia In Prelo*© so pripravljata na nastop v Koz.em, kjer se bo zbrala vsa slovenska mladina. Iz 
črnomaljske občini >e bo proslave udeležilo okoli 100 mladih ljudi, med katerimi bodo tuu mladinci iz oddaljeni- vaških aktivov.■ V PONEDELJEK, 8. SEPTEMBRA, se Jo v telovadnici os
novne ftolo spet začela rodna vad-

n o v i c i ;

Č R N O M A L J S K E
K O M U N E

oa za cicibane, Solarje in dijake. 
Razvrščeni v Ij- skupin bodo pod vodstvom učiteljice telovadbe Marije Kunič stalno vi.dili pod okrl- jem TVD Part'/an Pr organizaciji redne vadbe za otroke in mladino je veliko pomagala tuli krajevna skupi .ost■ POKONCI JE BIL DO ZORE— Ker se nasi fcralci zelo zanimajo, do kdaj Je semiški stoletnik praznoval, sporočamo, da Je bil z gosti vreo pokonci do zore, naslednji dan pa n zato pni v nič poležaval. Tisfcn , ki se zanimajo, kdo mu Je prinesel zm meni to torto s 100 svečkami, pa javljamo, da Jo Jo v dar p- inesla Angelca '<.os iz Novega mesta.■ OD C0 VABLJENIH SAMO 16 PRISOTNIH — Pre^kli teden je občinski sindikalni svet organiziral seminar za uskladitev samo
upravnih aktov, ki ga Je vodil pravnik Peter Toš iz Ljubljane. Vabili so 60 predsednikov delavskih svetov, seki pjjev podjetij in predsednikov sindikalnih orga
nizacij, a Je priSl«-' samo 16 ljudi. Kako bodo v delovnih kolektivih 
do konca leta usk’adlll samoupravne akte z najnovej&lml predpisi?

kajšnjih občanov, češ da bi 
radi prej pospravili pridelke. 
Do žuniškega mosta pa bo 
občina Črnomelj svojo obve
zo izpolnila še letos, vpraša
nje pa je, če bodo besedo dr
žali sosedje.

— Zakaj niste omenili ce
ste Semič—Gradac?

— Gradnja te ceste je bi
la sicer v načrtu, vendar ne 
s samoprispevkom občanov. 
Graditi smo nameravali s 
prispevkom Iskre in s poso
jilom pri KBH Ljubljana, 
vendar prošnja za odobritev 
posojila še čaka. Vloga ni bi
la zavrnjena in bodo ponov
no o njej razpravljali na pr
vi seji kreditnega odbora.

—Koliko je bilo letos že 
porabljenega denarja za ko
munalna dela?

— Za komunalna dela po 
programu javnih del je bilo 
določenih 3 milijone din, od 
tega smo okoli 1,700.000 din 
že porabili, če ne bo prišlo 
do uresničitev prav vseh ob
ljub, bo temu kriva samo po
dražitev gradenj. Sedanje ce
ne gradbenim storitvam ne 
ustrezajo več cenam, s kate
rimi smo računali ob začet 
ku leta.

9 - le tn e g a  b o ln e g a  
d e č k a  p re te p a jo

Mati 9-letnega Tončka Mo
horčiča iz Črnomlja je pri 
šla k socialni delavki prosit 
pomoči:

— Naš Tonček je imel 
možgansko krvavitev in je 
duševno prizadet. Doma ze
lo pazimo nanj, a ko ga mal
ce spustim pred hišo, več
krat pride do tepeža. Prete 
pajo ga otroci in tudi odra
sli so se že znesli nanj. Zdaj 
je njegovo zdravstveno sta
nje še slabše. Sramota je 
da so ljudje tako brezsrčni! 
Obupana mati je zagro
zila, da bo sama začela ob
računavati s suroveži, če bo 
soseska še tako krnita do 
bolnega otroka.

V  N O V O T E K S U  n a j b o l j š i  z a s l u ž k i

Rekonstrukcija v metliškem obratu Novoteksa bo vsak čas končana -  
Delajo v štirih izmenah, proizvajajo več, zato imajo ob koncu m eseca tudi 

debelejše kuverte -  Še več je povedal vodja obrata Andrej Smuk

V Metliki se vsaka stvar 
hitro razve, zato javnosti ni 
ostalo prikrito, da delavci 
Novoteksovega obrata poteg
nejo ob mesecu več kot 1.000 
din. Ker se je Novoteks v 
zadnjem času po višini za
služkov res uvrstil na prvo 
mesto v občini, smo vodjo 
obrata Andreja Smuka pro
sili, naj o tem pove kaj več.

— Trenutno so osebni do
hodki našega kolektiva res 
najboljši v občini. Dosegli 
smo jih z rekonstrukcijo ob
rata, z večjo proizvodnjo in 
uvedbo štiriizmenskega dela. 
Stroji stojijo samo ob držav
nih praznikih, sicer pa so 
noč in dan v pogonu. Kakor 
je rekonstrukcija obrata pre
hajala v zaključno fazo, je 
obenem naraščala proizvod
nja, ob tem pa so naraščali 
tudi zaslužki. Aprila letos je 
povprečni saslužek v našem 
kolektivu znašal še 994 din, 
julija pa že nad 1070‘dinar
jev.

— Koliko je veljala rekon
strukcija in kaj ste z njo pri
dobili?

— Rekonstrukcija še ni 
končana, bo pa do konca le
tošnjega leta. Veljala je
4,500.000 din. Imamo štiri no
ve stroje v predprediLnici, 
dva stroja še dobimo. Lani 
je vsaka izmena v predpre-

dilr-ici štela 17 ljudi. Ti so
v osmih urah naredili naj
več 600 kg preje; zdaj bo sa
mo pet ali šest ljudi v istih 
prostorih, a z novimi stroji

O g l e j t e  s i  
r a z s t a v o !

V Belokranjskem mu
zeju je odprta razstava 
barvnih lesorezov japon
skega umetnika Hiroshi- 
ge »53 poštnih postaj na 
cesti Tokaido«. Vabimo 
prebivalce, zlasti šolsko 
mladino, da si ogleda za
nimivo razstavo.

Vsak dan je odprt tudi 
novo osnovani Slovenski 
gasilski muzej.

naredilo najmanj 800 kg pre
je.

—Ali ob povečanju proiz
vodnje niste zaposlili nove 
delovne sile?

— Ne, ker nat je bilo že 
tako preveč. Novi stroji so 
bolj avtomatizirani, zato smo

s presežkom delovne sile 
odprli četrto delovno izme
no. Prav to, da z istim števi
lom ljudi naredimo več, omo
goča boljši zaslužek.

—Ali izdelke tudi izvaža
te?

— Do zdaj smo bolj malo 
izvažali, ker smo prejo potre
bovali doma. Ob povečanju 
proizvodnje od dosedanjih 
450 ton na okoli 800 ton pre
je v letu 1970 pa bomo lah
ko bolj sodelovali na zuna
njem trgu. R. B.

P r e m a l o  v n e m e  
n a  S u h o r j u

Krajevna skupnost ima že 
dalj časa v načrtu urediti 
vaško pokopališče, ki je po
pravil zares potrebno. Kot 
kaže, pa letos do uresničit
ve načrtov ne bo prišlo, ker 
za akcijo krajevne skupno
sti občani ne kažejo nobe
ne vneme. Za popravilo po
kopališča bi morali ljudje ne
kaj prispevati; vsaj v delu, 
vendar se za to ne morejo 
odločiti.

M a r t i n a c  j e  š e  k o r e n i n a

Janez Klemenčič s Sel pri Jugorju, v čigar hiši 
je bivalo več štabov slovenskih brigad, je do

polnil 80. leto -  Starosti res ne kaže

T e k m o v a n j e  j e  

r a z p i s a n o
V Metliki so razpisali delav

ske športne igre, ki jih navad
no vsako leto prirejajo v po
častitev občinskega praznika 
26. novembra. Prijave tekmu
jočih skupin in posameznikov 
sprejemajo v pisarni občinske 
konference SZDL do 15. sep
tembra. Tekmovanja v stre
ljanju z zračno puško, malem 
nogometu, rokometu, odbojki, 
kegljanju, šahu in namiznem 
tenisu se letos lahko udeleži
jo tudi vaške ekipe, in ne sa
mo športniki iz delovnih ko
lektivov. K sodelovanju pa 
vabijo tudi posameznike, bo
disi nezaposlene, obrtnike in 
druge občane, ki jih v podjet
jih niso uvrstili v tekmovalne 
ekipe.

O k te t  G a llu s  
v M etlik i in G ra d c u

V nedeljo 14. septembra, bo
v Beli krajini gostoval znani 
oktet GALLUS, ki si je z na
stopi doma in v tujini prido
bil vrsto lepih priznanj. 
Oktet, ki ga vodi Borut Lo- 
pamik, bo nastopil to nede
ljo ob petih popoldne v za
družnem domu v Gradcu, zve
čer ob osmi uri pa na graj
skem dvorišču v Metliki. 
Vstopnice za nastop v Metliki 
so v predprodaji v Turistični 
pisarni.

Slaba cesta 
v Božakovo

Letos, ko je v Metliki biva
lo več tujih gostov, so mno
gi obiskovali bližnjo okolco 
in tudi vas Božakovo jih je 
zamikala. Ko pa so tujci pri
šli v vas, so izjavljali, da je 
kraj sicer lep, vendar ga ne 
bodo več obiskali, dokler bo 
cesta tako slaba. Doslej so 
nad slabo vaško cesto tar
nali samo domačini, a ni 
nič pomagalo. Bo mnenje 
tujcev zaleglo kaj več?

Janez Klemenčič, po doma
če Martinacev gospodar s Sel, 
je bil več kot 50 let lovec, v 
njegovi hiši je med NOV bi-

Janeza Klemenčiča s Sel 
pozna vsak, kdor je prva 
leta vojne partizanil po 

Beli krajini

valo več štabov slovenskih 
brigad, pokojna Martinacova 
žena pa je gostoljubno stregla 
vsem partizanom. Jubilantov 
sin Stane, ki je pred vojno

študiral v Ljubljani, je bil 
eden od organizatorjev upora 
v suhorskem predelu. Iz Kle
menčičeve hiše so šli borci na 
pot, ko so napadli sovražno 
postojanko pri Zajcu in 
Hrast.

Vse to so mi na Selih pove
dali, še preden sem našla 
Malrtinaca. Možak je tako ve
der, mladosten in čil, da mu 
nihče ne bi prisodil osem kri
žev in tudi ne trpljenja, ki ga 
je prestal med vojno.

— Bil sem v Italiji zaprt,
— je povedal. Ko so Italijani 
zvedeli, da so moji sinovi 
Ivan, Stane, Miro in Vinko v 
brigadah ter da je hčerka 
Milka skojevka, so me zaprli 
in obsodili na 12 let ječe. Le
to in pol sem res presedel za 
rešetkami ječe v Alessandrii, 
ob razpadu Italije pa sem 
prebral do Ljubljane. Domov 
nisem mogel naravnost, pač 
pa sem na Sela prišel čez 
Zagreb. V naši vasi ni bilo 
nikdar izdajalca, zato so Sela 
ostala nepoškodovana vse do 
konca vojne.

Jubilant, ki je bil že dva
krat na žilah operiran in tudi 
kap ga je zadela, je še prava 
korenina. Povedal mi je, da 
so ga snahe ob osemdesetlet
nici spravile še plesat.

R.B.

S P R E H O D  P O  M E T L I K I

Iz tovarn smo prejeli nove pošiljke ženskih plaščev 
po cenah, znižanih do 60 °/o.
Brezobvezno se o tem prepričajte pri

O e l e t e U s f i l «  Č R N O M E L J

■ KOŠI OZIROMA POSODE ZA SMETI, pritrjene na ulične stene 
metliških hiš, so namenjene predvsem mimoidočim, da morejo kam odložiti papir in razne odpadke. Opažamo pa, da nekatere gospodinje v te koše do vrha natlačijo razne domače, pa tudi kuhinjske odpadke. Zanje bi seveda morale imeti posebne smetarske pločevinaste posode, toda ker je treba te kupiti in odvoz smeti tudi plačati, je seveda ceneje, če za svoje smeti uporabljajo kar male stenske koše. Menda pa vendar ne bo treba imen teh gospodinj 
ali hiš javno povedati?■ OBE STRANSKI CESTI oziroma parkirna prostora vzdolž glavnega pročelja tovarne BETI sta že nekaj časa asfaltirana, prejšnji mesec pa so na asfalt načrtali še poševne predelke za parkiranje avtomobilov. Tako je zdaj tu lepo rešen problem parkiranja, saj se vse več delavcev in uslužbencem vozi na delo z avtomobili in drugimi motornimi 
vozili.■ PREBIVALCI NOVEGA STANOVANJSKEGA NASELJA pred tovarno BETI so še pred kratkim ob vsakem deževnem vremenu gazili po ilovnatem blatu. V avgustu pa so med obema vrstama hiš navozili kamenja In grušč ter na

pravili kar dobro makadamsko cesto. Tako so prebivalci rešeni 
vsaj najbujšega blata.■ SPOMLADANSKA LETINA GOB je bila letos bolj revna, zato pa je toliko bolj bogata jesenska bera. Po ložah in steljnikih zadnje dneve kar mrgoli nabiralcev gob. Tako si ljudje popestrijo domači jedilnik ali pa gobe posuše za zimo. Kmetijska zadruga v Metliki odkupuje kilogram suhih gob prve vrste po 20 din, druge vrste pa po 15 din.■ METLIČANI SO LETOS PRIKRAJŠANI za odlično namizno grozdje iz vinomerskih vinogradov. Zaradi nedavnega dolgotraj- nega deževja je pričelo naglo gniti, zato so vsega takoj potrgali ln stisnili v vino. Minuli teden pa je že dozorel rdeči in beli špa- njol, ki ga v vinotoču kmetijske zadruge prodajajo po 3 dinarje 
kilogram.

M E T L I Š K I  

I  T E D N  I K



Te dni projekt 
za grmsko šolo
15. avgusta bo dostavljen 

v Novo mesto glavni projekt 
za novo osnovno šolo na Gr
mu Izdelal ga bo avtor prvo- 
nagrajenega idejnega pi'Ojek- 
ta za to šolo. Ob koncu av
gusta je projektant inž. arh. 
Kajzer sk ical posvet zain
teresiranih, kjer so se dogo
vorili o podrobnostih, ki jih 
bo upošteval glavni projekt 
za grmsko šolo. Projekt bo 
veljal 48.000 din.

Za postajo v Ločni
Po sklepu zbora občanov 

si je posebna komisija pred 
kratkim ogledala prostor za 
avtobusno postajališče v Loč
ni. krajevna skupnost pa je 
dala DOMINVESTU delat 
lokacijsko dokumentacijo. 
Za krajevno postajališče so 
se v Ločni že večkrat pote
govali, zdaj pa se bo njiho
va želja izpolnila. Kdaj bo
do začeli urejati postajali
šče. zdaj še ni znano.

Radio za vsak 
avtomobil

V novomeški trgovini 
ELEKTROTEHNA imajo 
lepo izbiro radijskih spre
jemnikov.

Najcenejši je niški avto- 
tranzistor S-8, ki stane 450,60 
din. Med japonskimi omeni
mo SANKOL, ki ga dobite 
za 642,70 din; SANYO z UKW 
valom stane 1.178,30 din, 
SANYO s tastaturo ima le 
srednji val in ga dobite za 
1.045,25 din, TEN pa stane 
730 din. Zahodnonemški avto
radio BECKER Avus stane 
1.705,90 din in ima kratki, 
srednji in UKW val.

Suhokranjci ponujajo sadje
Na Hinjah odkupujejo živino, mleko, zobotrebce, 
zdravilna zelišča, jabolka pa ne -  130 pogodb

SPREJEM. PRVOŠOLČKOV na osnovni šoli »Katja Rupena« — Še kratek razgovor 
in učiteljica Majda šuln bo spremila malčke prvič skozi šolska vrata. Pretekli 
petek je prvič prestopilo šolski prag osnovne šole v Novem mestu 182 prvošolčkov.

(Foto: Slavko Dokl)

Šmarjeta in Zbure: pošte ne damo!
Prebivalci so  na zborih občanov v Zburah in v Šmarjeti odločno zavrnili 
nameravano preselitev pošte iz Šmarjete v šmarješke Toplice -  O zadevi 
bo razpravljala tudi občinska skupščina Novo mesto

Hinje z okolico — 11 vasi 
s približno 1500 prebivalci — 
štejejo med večja odkupna 
območja v novomeški obči
ni, v Suhi krajini pa gotovo 
med naj večja, žužemberška 
kmetijska zadruga odkupuje 
prek svoje poslovalnice na 
Hinjah predvsem živino, ra
zen te pa še krompir, zdra
vilna zelišča in zobotrebce. 
Zanimivo je, da se je tudi v 
Suhi krajini zobotrebčarstvo 
zadnja leta precej razširilo, 
poslovalnica na Hinjah pa 
odkupi na leto za 200.000 din 
zobotrebcev. Za zbiralnico v 
Kočevju odkupuje ta poslo
valnica tudi mleko. S 130 rej
ci ima kar pogodbe za od
kup mleka. Na hinjskem od
kupnem območju zberejo na 
mesec po 30.000 litrov mle
ka. Z vsem odkupom ustva
ri poslovalnica na Hinjah do
900.000 din letnega prometa.

Hinje so tudi trgovsko sre
dišče za Suhokranjce, poslo
valnica žužemberške kmetij
ske zadruge pa ustvari polo
vico vsega prometa s proda
jo živil in drugih gospodinj
skih potrebščin. Razen tega 
prodaja še drugo blago. Ta
ko preskrbuje območje z 
umetnimi gnojili. Na leto 
gre iz trgovine kakšnih 80 
ton umetnih gnojil, ki jih

kmetovalci porabijo na 
krompiriščih in traviščih.

Najbolj tare Suhokranjce 
vprašanje sadja. Le-tega je 
letos precej. Kmetje ga po
nujajo križem kražem, kup
cev pa je zelo malo. Zadruž
na poslovalnica sadja ne od
kupuje. Ljudje so se odloči
li, da bodo sadje predelovali 
v sadjevec in kuhali žganje.

223 strokovnjakov
Zavod za izobraževanje 

kadrov in produktivnost de
la v Novem mestu preživlja 
letos 10 let od ustanovitve.
V tem času je opravil 933 
izobraževalnih akcij in 58.295 
izobraževalnih ur, ki jih je 
obiskalo 24.722 slušateljev, 
ter naredil 66 večjih raz- 
izskav in študij na 5825 stra
neh za potrebe gospodarstva 
in družbenih služb na Do
lenjskem. Do srednje stro
kovne izobrazbe je pomagal 
113 tehnikom raznih strok, 
do višje izobrazbe pa 110 
strokovnjakom.

Ogla&ufie 
v Dol. listu!

Samo na videz nepomemben spor okoli preselit
ve pošte iz šmarjete v šmarješke Toplice je tlel leto 
in pol in se razrasel v politični problem. Tako vsaj 
se je pokazalo na zborih volivcev, ki so bili sklicani 
6. septembra v Zburah in 7. septembra v šmarjeti. 
Na obeh zborih so prizadeti prebivalci med drugim 
zagrozili s popolnim političnim mrtvilom, če se po
šta kljub njihovemu nasprotovanju preseli v šmar 
ješke Toplice, hkrati pa so se soglasno izrekli proti 
preselitvi.

Kakšnih posebno novih do
kazov ni bilo slišati od no
bene strani ne na sestanku 
predstavnikov KS šmarjeta, 
Občinske konference SZDL, 
ObS in PTT podjetja, ki je 
bil 3. septembra v šmarjeti 
in ne na obeh zborih. Zelo 
razveseljiva novost je že to, 
da je končno le prišlo do 
sodelovanja med prebivalci 
in PTT podjetjem pri reše
vanju za prebivalce tako po-

Novomeška kronika
■  KZ KRK." NUDI O iiM N lU )

— Tudi letos lahko dobijo  po tro š
n ik i iz Novega m esta  ozimnico pri 
km etijsk i zadrugi KRKA Lahko 
jo  dobijo  na dom  se vedi plačajo 
v tem  prim eru  nekoliko d raže), 
takšna  naročili pa  sprejem ata 
poslovalnici p ri gostilni Košak in
v B ršlinu aJ' pa g re lo  lahko po 
posam ezne p rid e lk t sam  na po
sam ezne obrate zadruge Plantažne 
hruške bodo na voljo po 2 din 
na  Strugi še kakšnih  15 do 20 dni, 
k rom pir sorte urgenta ( te ' je še 
zelo m alo) ir. Igor po 0 ^  din (v 
v rečah po 0,60 d in) drobni k rom 
p ir za krm o pa oo 0,20 din  na 
posestvu Zalog; jabolka: na p lan 
taži v Brezovici pri Senjem eju  
sorte  delišes in jona tan  po 1,60 
din, zlata parm ena, koks oražna 
reneta , carjevi« ontario , šam panj- 
ka. boskopski kosmao u bobovec 
po 1,40 din, drva listavcev na po 
sestvu Zalog p* 50 din. Ce kupite 
večje količine (t velja  sindi
kalne podružnice prodajo  po 
g rosističnih cenah

■  ĆE 2EL IT E SAMI OMIKATI, 
lahko dobite drugorazredna jabo l
ka  na km etijsk ih  deloviščih KZ 
KRKA Kletevž Orehovica, Vrh pri 
Škocjanu, Družin ka vo. S truga, 
Občice. Ruperč vrh Soteska in 
G raben po cen ^.20 din. Naredili 
boste  izlet in še pripelja li domov 
jabo lka  za ozimn'oc

■  NOVOMESK. GOZDNI OBRAT 
je  v letošnjem  j. > iu dobavil No 
vom eščanom  preče vei drv za 
kurjavo  kot lani v enakem  času, 
lju d je  pn 7 naročili p ritiskajo  
vedno bolj in bolj. Pozna se da 
je  oila lanska zim a hud<- j i  da 
je večina gospodin'stev d< konca ' 
pospravila vse za oge v drvarni
cah. Drva za kur vo ima gozdnt 
o b ra t napi odaj po 53 d<. 78 din 
prosto rn insk i m eter na železniški 
p osta ji, če pt. Jih dostavijo  na 
dom  plača naročnik 3 din za 
dostavo pri vsa!- n  m etru  vzeti 
pa m ora n a jn  8 m etrov drv.

J  DROGERIJ*' PREUREJAJO — 
P rejšn ji teden so z;i*el na Glav

nem trgu p reu re .a ti kot zadnjo 
trgovino, ki še r  posodobljena, 
novomeško drogerijo . O bljubljajo , 
da  bo, povečana za hodni., v stav
bi in  za nekdanjo p rodaja lno  u s 
nja, odprta  z? občinski praznik 
29. ok tobra  letos Za 6at dokler 
p rodajalno  p reure ja jo , teče zasil
na p ro d a ja  v sklaaiščnih p ros to 
rih  za prodajalno

■  GIBANJE PREBIVALSTVA — 
Rodila je: Jožica K ranjc * Ada
mičeve n h ianjo

1
Pretekli teden so v novomeški 

porodniščnicl rodile: K atica En- 
glaro iz Č rnom lja — RoDerta, Ma
rija  Arh iz Velikega Podloga — 
Ivana, M arija Foršček iz Praproč
— M arjana, T ilka S trle  iz Drnove- 
ga — Jolando, Katica Vrviščar 1? 
M etlike — B oruta, Ana Žvab iz 
Č rnom lja — S taneta , Vera Hoče
var lz Mačkovca — R oberta, Ire 
na Petrič iz Straže — Andreja, 
Anica Mcžan iz K rm elja  — Janjo , 
M arija Grivcc iz Vrbovca — M a
rico, Milena Š travs iz Stavče vasi
— M arka, Rozalija Zalokar lz 
Straže — /deklico, Vera K lobučar 
iz Velikega O rehka — dečka, Jo 
žefa Salm ič iz S tare  Bučke — de 
klico, Irena Kadunc 7. Mirne — 
dečka, Ana S trim pfelj iz Sela — 
dečka, M arija Tomc iz Jerneje 
vasi — dečka, Slavka Juvančič iz 
Ločne — deklico in Antonija Te
kavčič iz 2 virč — dečka

Upbkojenci!
Pevske vaje našega pev

skega zbora se bodo pri
čele v ponedeljek, 15. sep
tembra, ob 19.30 v pevski 
sobi DU Novo mesto.

la pisarne DU

membnega vprašanja, kot je 
pošta.

Občani so na obeh zborih 
v prisotnosti predstavnikov 
PTT podjetja poudarjali, da 
bi se stvari najbrž reševale 
drugače, ko bi do takšnega 
sodelovanja že takoj od za
četka.

PTT podjetje ni nastopilo 
z novimi dokazi, nerentabil
nost šmarješke pošte pa celo 
umikajo kot glavni argument 
za preselitev. Njihov pred
stavnik v Zburah povedal, 
da je rentabilnost drugotne
ga pomena.

Enoten nastop selo velikega
ste v.-a pio-j*. aicev je ....
obeh zborih dokazal, da ne 
gre za rovarjenje majhne 
skupine ljudi proti preselitvi 
pošte, pač pa živ interes 
velike večine prebivalcev. Po
kazalo se je tudi, da pri na-

Priznanja za delavce 
v prometu

Republiški sekretariat za 
notranje zadeve je ppdelil 
nekaterim posameznikom ter 
vodstvom osnovnih šol v no
vomeški občini diplome za 
prizadevno delo pri usposab 
ljanju mladine v prometu. 
Diplome so prejeli: Valen
tin Dobnikar, Anton Remec, 
Lado Marolt, Jože Rotar, 
Marjan Tratnik, Jože Tavčar, 
Jože Gosenca, Jože Jazbec, 
Niko Golob. Ljubo Žagar, 
Franc Krošelj, Božena Pava
sovič, Ivan Rolih ter UJV 
in Postaja LM Novo mesto, 
komisija za vzgojo in var
nost v cestnem prometu, os- 
novn^ šole Novo mesto, Do
lenjske Toplice, Šentjernej in 
Škocjan.

Plakete za vzorne 
voznike

Komisija za vzgojo in var
nost v cestnem prometu je 
pozvala delovne organizacije 
v novomeški občini naj 
predlagajo vzgledne voznike, 
ki bodo prejeli plaketo 
»Vzorni voznik«. Komisija 
sprejema predloge do 15. 
novembra.

vezanosti na pošto v šmar
jeti ne gre toliko za tradici
jo, kot za druge življenjsko 
pomembne stvari.

Ljudem je nerazumljiva 
preselitev pošte v šmarje
ške Toplice, kjer traja turi
stična sezona samo 4 mese
ce. Blizu 2000 prebivalcev bo 
ob tem čez vse leto prikraj
šanih za mnoge opravke, ki 
so jih lahko doslej postorili 
na pošti v šmarjeti gredoč, 
bodisi šolarji, bodisi odrasli, 
kadar jih je tja zanesla pot. 
šmarjeta namreč je in bo 
ostala krajevno središče s 
šolo, s krajevnim uradom, s 
trgovinami itd. ,

Pošta jim pomeni povezavo 
s svetom, zato jim je ne 
sme nihče jemati, so dejali. 
Na obljube, da se bodo po
štne storitve po preselitvi 
pošte izboljšale, pa se po do
sedanjih grenkih izkušnjah 
s poštnim žigom, zadružnim 
domom in zadrugo ne mo
rejo zanesti, so menili pre- 
bivaci.

M. J.

Dva obroka za pet ljudi!
Hudo pretepeni Srečko, Jožica in irenca pri 
zdravniku -  Košar je delil hrano tako, da se  je 
najprej najedel sam s  svojim sinom, prihranil 
nekaj za večerjo, ostanke pa prepustil Tomčevim 

otrokom

Na prijavo sosedov je 20. 
julija pripeljal v Center za 
socialno delo tri Tomčeve 
otroke iz Bršlina: 14-letnega 
Srečka. 13-letno Jožico in 8- 
letno Lrenco. Zdravnik je na
to ugotovil, da so otroci pol
ni podplutb od pretepanja. 
Pretepel jih je Alojz Košar 
(brez zaposlitve'), ki živi z 
njihovo materjo Marijo 
Tomc. Ta je bila takrat v 
bolnišnici.

Pričakovati bi bilo, da se 
bo mati zavzela za otroke, to
da Tomčeva zagovarja Ko- 
šarja. Pravi, da je zelo do
ber po srcu, le nagle jeze je.

Avgusta je spet odšla v 
bolnišnico. Obroci so tačas

Eden — ni nobeden

X \ \  #8

Na Hinjah so se ljudje 
pritoževali čez slabe ceste 
v okolici in zatrjevali, da 
že dolgo niso videli nobe
nega cestarja.

Da so se pritoževali čez 
slabe ceste, so imeli birž- 
kone prav, glede cestarja 
pa njihova trditev ne bo 
držala. Janez Blatnik iz 
Pleš pri Hinjah je bil tre
nutno res sam na cesti, 
ni bil pa »nobeden«.

»Tako pravijo?« je zateg
nil, Ho sem mu povedal, 
kaj govorijo na Hinjah.

Naslonil se je na ob
rabljeno cestarsko kopačo 
in pripovedoval:

»Na tej cesti sean že 
enajst let, moj kolega pa 
že več kot dvajset. Zdaj 
sem res sam, ker so šli 
drugi na asfaltiranje v So
dražico.«

»Saj tale ni tako slaba,« 
sem pokazal na cesto.

»Trudim se, da . porav
nam jame in jo lepo op- 
nem. Ko se mi zdi, da 
je dobro, pa ti pridejo 
tovornjaki, avtobusi, oseb
n i . . .  in cesta je spet ta
ka, kot da bi ne bilo ce
starja na njej. Da, pro
met je sem čez Rog če
dalje večji. Ce bo šlo ta
ko naprej, bo asfalt neiz
bežen.«

»Tod hitijo tudi medve
di. ali ne?«

Janez Blatnik je, smeje 
se, pokazal s pogledom 
na razrito mravljišče nad 
cesto in dejal: »Tole Je 
pa medved naredil!«

Na srečo je bilo podne
vi, da sem svojo pot pred 
seboj dobro videl. Ampak 
kosmatinca le nisem sre
čal.

IVAN ZORAN

hodili v NOVOTEKSOVO 
menzo (Tomčeva dela v NO- 
VOTEKSU) vsak dan po dva 
obroka kosila. Delavci Cen
tra za socialno delo so kaj 
kmalu ugotovili, da se s te
ma obrokoma preživlja cela 
družina: trije Tomčevi otro
ci in Košar s svojim 7-letnim 
sinom. Torej 5 ljudi!

Iz preplašenih Tomčevih 
otrok so le stežka zvlekli res
nico, kako jedo: najprej Ko
šar s sinom, nato prihrani 
nekaj za večerjo, in če kaj 
ostane, dobijo to Srečko, Jo
žica in Iranca . . .

V NOVOTEKSU so takoj 
odobrili vsem trem otrokom 
brezplačno hrano v menzi, 
vendar pod pogojem, da jo 
pojedo v menzi. Košar je ta
koj nato pritekel s pismom 
Tomčeve (kot je trdil on), v 
katerem ta naroča, da mora
jo otroci še naprej nositi 
hrano domov. Seveda ni 
uspel.

Srečko, Jožica in Irenca se 
hranijo ždaj v NOVOTEK- 
SOVI menzi. Najedo se do 
sitega in so najbrž srečni, 
saj ne vedo, kaj je materin
ska ljubezen, kaj sireča v 
družini, zaenkrat pa so re
šeni gladu.

Košar je vdovec, ki se že 
nekaj časa potika iz kraja v 
kraj. Praznih rok se je vri
nil v Tomčevo družino in za
jedal njihova že tako pi
čla sredstva. Zaradi grobega 
postopanje s Tomčevim i
otroki so zanj predlagali ka
znovanje.

14 gozdarskih 
tehnikov

Minuli teden so podelili di
plome slušateljem novome
škega oddelka gozdarske 
srednje šole iz Postojne, šo
lanje je končalo 14 diploman
tov, ki so večinoma delavci 
Goznega gospodarstva Novo 
mesto. Gozdarski oddelek pri 
Zavodu za izobraževanje 
kadrov so odprli leta 1966. 
Vpisalo se je 34 obiskoval
cev, že prvo leto pa so ne
kateri nehali študirati. Odde
lek je financiralo Gozdno 
gospodarstvo Novo mesto.



NA NOVOMEŠKI TRANSFUZIJSKI POSTAJI

530 litrov človeške krvi
Med darovalci še  vedno največ delavcev, ljudi 
s  položajev pa skoraj ni -  Julija in avgusta: 

rekordni odvzem -  5. avgusta: 29 litrov!

Od januarja do konca av
gusta so na novomeški trans
fuzijski postaji odvzeli 1858 
ljudem vet kot 530 litrov kr
vi. Toliko je v osmih mese
cih do zdaj še niso zbrali. 
Rekordna meseca sta bila ju
lij in avgust, ko so v stekle
ničke natočili po 72 litrov 
tople človeške krvi. Med dne
vi bo gotovo nepozaben 5. 
avgust, ko se je iz človeških 
žil natočilo kar 29 litrov rde
čega nepogrešljiv0^  zdravila.

Do zdaj je transfuzijska 
postaja načrt odvzema krvi

Prevelike oči 
lastnikov

Poročali smo že, da je tr
govsko podjetje DOLENJKA 
sporazumno odstopilo svojo 
prodajalno tekstilnega bla
ga ob MERCATORJEVI bla
govnici na Glavnem trgu in 
s tem omogočilo MERCA
TORJU povečanje blagovnice. 
Eno stavbo so med tem že 
podrli', za odkup samostan
ske stavbe, v kateri je imel 
nekdaj delavnice KROJAČ, 
so se z vodstvom samostana 
pametno sporazumeli. Zatak
nila so se pogajanja za od
kup Hočevarjeve hiše na 
Glavnem trgu, ker zahtevajo 
lastniki previsoko ceno. Pri 
Merca to rju  pravijo, da bo 
preurejena blagovnica gotova 
do konca prihodnjega leta, 
če bodo lastniki kmalu zni
žali ponudbo, sicer pa ne.

uspešno izpolnjevala, če ne 
celo presegala. V prvem tro
mesečju so zbrali 172 litrov, 
v naslednjih dveh mesecih 
pa skupaj kar 140 litrov. Ker 
je bilo vmes še nekaj izred
nih odvzemov, je postaja ob 
koncu osmega meseca izpol
nila dve tretjini letnega na
črta — 800 litrov krvi.

Med letošnjimi krvodajalci 
je bilo do zdaj spet največ 
delavcev (okoli 70 odstotikov 
vseh), nato uslužbencev, di
jakov, kmečkih gospodinj in 
vojakov. V krvodajalski vrsti 
je tudi letos še zelo malo in
telektualcev, predvsem pa 
ljuidi s položajev.

Med delovnimi organizacija
mi, v katerih je, seveda, med 
delavci največ krvodajalcev, 
je potrebno omeniti NOVO- 
TEKS, IMV, KRKO, GOR
JANCE, DOLENJKO in med 
manjšimi podjetji predvsem 
BOR iz Dolenjskih Toplic. 
Od 27 krajevnih organizacij 
RK v novomeški občini jih 
je do adaj 18 priredilo od
vzem krvi. Več krvodajalcev 
so letos poslale na novome
ško transfuzijsko postajo tu
di sosednje občine Črnomelj, 
Metlika in Trebnje.

Kri, odvzeto v Novem me
stu, so skoraj sproti porabi
li v novomeški bolnišnici. 
Tu so letos porabili znatno 
več krvi kot prejšnja leta, ta
ko da so morali večje količi
ne dobiti tudi iz Ljubljane. Ze
lo veliko krvi so porabili na 
nezgodnem oddelku in na ki
rurgiji. Odkar je postala kr
sta neizbežna spremljevalka 
voznikov motornih vozil, po
rabijo v bolnišnici precej 
več krvi, saj dostikrat lahko 
samo z njo rešijo človeško 
življenje.

Trgovino LOVEC na Cesti herojev v Novem mestu so preselili iz kletnih v prit
lične prostore in sedaj še povečali izbiro. Tudi promet se je povečal, saj je to 
edina specializirana prodajalna lovske in športne opreme na Dolenjskem (Foto:

M. VESEL

PRVI OBRAČUN TURISTIČNE SEZONE

Tudi v Kočevju rekorden obisk
Avgusta letos so  v HOTELU PUGLED zabeležili skoraj dvakrat toliko nočnin 
kot v istem m esecu lani -  Tudi prodajalna spominkov je imela letos precej 

večji promet -  Še vedno prevladuje prehodni turizem

V prvih dneh septembra smo obiskali največje 
tri turistično gostinske delovne organizacije v Ko
čevju in se pozanimali, kako se je letošnji jugoslo
vanski »turistični čudež« odrazil pri njih.
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KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
2. septem bra so darovali k ri ria novomeSki transfuzijski E

S  postaji: Ivan Gorenc, Ivan Kafol, Franc Cečelič, Jože Ovni- 5
S  ček, Drago1' Sm rekar, Bela Jud , Vlado Tram te, Jože Količ, E
S Ivan Vidic in Anton Skofljanec, člani P ionirja , Novo m esto; E
S  Betka Kuplenik, Terezija SMvkovič, Milka K astelic, Joža Mo- =
E har, M arjeta Košele, M arica Gliha in  Štefka E rjavec, člani =
E Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Alojz Tekstor, član No-
E volesa, Straža; Gabrijel O brekar, Jože S rebrn jak , Polde Pate,
=  Jožefa Udovč, Milena Može, Nada N ared, M artina Ajdišek in =
=  Ciril Jarnovič, člani M arcatorja, Novo m esto; Jože Žagar, =
E delavec iz Rodin; Lada K ostrevc in Milka B rudar, članici —
E N ovoteksa, Novo mesto; Franc Sašek, član IMV Novo m esto; =
E Dragoslav S tojanovič, član K njigotiska, Novo m esto; M arija E
E Zupančič, članica K rke, tovarne zdravil, Novo m esto.

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinniiii

Stane Jajtič, računovodja 
HOTELA PUGLED: »Izreden 
promet smo dosegli predvsem 
avgusta letos, ko smo v na
šem hotelu zabeležili kar 1245 
nočnin (770 domačih in 475 
tujih), saj so v istem mesecu 
lani prenočili turisti pri nas 
le 674 krat (406 krat domači 
in 268 krat tuji gostje). Z ozi
rom na pretekla leta je bil 
izreden tudi letošnji julij, ko 
smo zabeležili 888 nočnin na
sproti lanskih 660. Med tuji
mi gosti nas je obiskalo naj- 

= več Nemcev, Avstrijcev in 
E Italijanov. V Kočevju so osta- 
E li pretežno le dan ali dva, ker 
E so si v tem času lahko ogle- 
E dali vse kočevske zanimivo- 
E sti. Zelo so bili zadovoljni z 
E mestom in s hotelskimi uslu- 
E gami.«
E Karel Rigler, predsednik 
1 Turističnega društva: »Naša 
E prodajalna spominkov je ime- 
!  la največji promet v prvi po- 
= lovici avgusta letos. V vsem 

avgustu smo iztržili 10.733 din,

v istem mesecu lani pa 7000 
din. Ko se je v drugi polovici 
avgusta začelo slabo vreme, 
je promet skoraj popolnoma 
zamrl. Tudi v juliju letos 
smo prodali nekaj več kot v 
istem mesecu lani, vendar to 
povečanje ni posebno veliko, 
V naši prodajalni so kupovali 
največ Avstrijci, Italijani, 
Nemci, Kanadčani in Ameri
čani. Menim, da bo Kočevju 
že v naslednjih nekaj letih — 
ko bo modernizirana cesta do 
Broda na Kolpi — potreben 
turistični urad, agencija ali 
nekaj podobnega s stalno za
poslenimi ljudmi. Ta turistič
ni urad, ki se sam ne bi mo

gel vzdrževati, naj bi financi
rale delovne organizacije, ki 
imajo od turizma največjo 
korist, se pravi gostinstvo, 
trgovina, KGP, prevozna pod
jetja in drugi.«

Stane Trdan, direktor RE
STAVRACIJE: »V letošnjem 
poletju je imela tudi naša 
RESTAVRACIJA dober pro
met. Obiskovali so jo tako 
domači kot inozemski turisti.

J. P.

izstava v avli nove 
šole na Mirni

r avli nove osnovne šole
Mirni je predsednik ob- 

skega sveta ZKPO Treb- 
Janez Gartnar na dan 

•inskega praznika 4. sep- 
lbra odprl razstavo slikar- 
h in kiparskih del sloven- 
ti in hrvaških samorastni- 
r. V spremni besedi je Pe- 

Breščak iz Novega me
na kratko predstavil po- 

lezne ustvarjalce, ki jih 
namo s trebanjskega ta- 
a naivnih ali že s prejš- 
i razstav; oba Peterne- 

Lackoviča, Jovanoviča, 
gyara in druge. Slej ko 
j je mirenska razstava 
:az, da je trebanjska obči- 
odprt prostor za dejav- 
;t, ki je ljudem blizu — 
emljiva.

Razstava 
o Notranjskem 

odredu
V okviru proslave Notranj

skega odreda, ki je bila 30. 
in 31. avgusta v Sodražici, je 
bila odprta tudi razstava o 
Notranjskem odredu, ki jo je 
pripravil muzej iz Loža. Ob
iskovalce so zelo pretresle fo
tografije požgane in poruše
ne Sodražice. V drugem pro
storu pa so bile razstavljene 
fotografije in drugi dokumen
ti o borcih in bojih Notranj
skega odreda, o grozodejstvih 
okupatorjev in njihovih po
magačev ter drugo gradivo.

V spomin pesnika 
Antona Medveda

Ob 100-letnici rojstva slo
venskega pesnika in dramati
ka Antona Medveda — rodil 
se je 1869 v Kamniku — bo 
priredila študijska knjižnica 
Mirana Jarca v Novem mestu 
knjižno razstavo njegovih 
del. Razstava, ki jo bodo pri
pravili te dni, bo odprta do 
občinskega praznika v No
vem mestu.

Če želite
odgovor ali naslov iz ma 
lih oglasov nam pošljite 
v pismu dopisnico ali 
snamko za 50 par!

UPRAVA LISTA
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ST K V ZADRE«!
ZA DARILO?

^ O S
Šopek nageljčkov je primerno darilo za vsako «2*
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je več vg
tisoč cvetov v 6 barvah. — Zahtevajte v vaši
najbližji cvetličarni

nageljčke iz vrtnarije Čatež ||

33
Naposled je zbral ves pogum in s trdo roko pose

gel v lastno usodo. Prodal je Bogenšperk in hišo v 
Ljubljani, poravnal vse dolgove in kupil navadno me
ščansko hišo v Krškem...

Stresel se je in postrani pogledal na ženo. Spom
nil se je, kako sta se kot novoporočenca pred šestimi 
leti vozila po istih cestah kakor danes, le v obratni 
sm eri.’..

In čutil se je krivega in povesil je glavo. Kako 
lepo življenje ji je takrat obetal na svojih krasnih 
gradovih! Bil je tedaj — čeprav vdovec s štirimi otro
ki — vendarle premožen plemič. Trije gradovi in 
mnogo sveta naokrog in cele vasi podložnih kmetov 
so bili njegova last.

In danes?
Stisnil je pes t . . .  Danes!
Ne, tako početje je neplodno. Saj večno ga ne 

bo zasledovala nesreča. Vse življenje je posvetil izsle- 
dovanju resnice — ali more propasti? Največja sila 
na svetu je sila človeškega duha. In on, Valvasor, se 
po svojih močeh trudi, da to silo spoštuje, da se od
zove klicu ter izrabi darove, ki jih je vanj položila 
skrivnosti polna narava. Ni mogoče, da bi popolnoma 
propadel, ni mogoče. Prihodnje njegovo delo mu pri
nese popolno priznanje, slavo in mu vrne bogastvo . . .

Silil se je, da razmišlja o drugih rečeh. Premišljal 
je, kako si uredi novi dom. Snoval je načrte, kako 
razpostavi pohištvo, kri ga je bil že včeraj odposlal 
na petih saneh v Krško.

A zopet in zopet ga je stresla vsa groza njegovega 
globokega padca.

Sani so drsele proti dolini. Kmalu so privozih 
v naročje dolenjskega sveta: cesta navzgor, nav
zdol; kamor je segal pogled, so valovali nizki in vi
soki griči. Cerkvice na vrhovih, prijazne vasice so 
bežale mimo drvečih sani in z visokimi zidovi ufcr-

ILKA VAŠTETOVA:

Vr ažje '
DEKLE

(Zgodovinski roman)

jena mesteca, tabori in gradovi. Vse zasneženo, vse 
solčno, vse kristalno bleščeče.

Proti 'poldnevu so vrh »Kačje ride« zagledali 
v daljavi za gozdovi stolp novomeške kapiteljske 
cerkve, še  so prevozih nekaj klancev — in sani so 
se zagugale vrh kapiteljskega marofa.

Valvasorjevi otroci, ki so jih dotlej pačile mate
rine solze in očetov okameneli obraz, so se razživeli 
ob krasnem razgledu s pobočja tega griča. Vse jih 
je zanimalo: temno zelena široka Krka, polotok 
z zasneženim mestom, Trška gora s cerkvico na 
vrhu in vsa posuta z zidanicami, gradovi v okolici 
in v ozadju za mestom — Gorjanci.

Baron je močno stisnil obrvi, ko je njegov po
gled zadel ob široko potegnjeno pogorje. Tam pod 
Gorjanci leži grad Berhovo, dom njegove tašče, 
oziroma njenega drugega moža, barona Wemegka. 
Berhovo je bil Valvasorjev današnji cilj. Zaradi že
ninega stanja je sklenil, da prekinejo vožnjo in 
prenoče na taščinem domu. Valvasorja je izpreletela 
zona, če je pomislil na sprejem, ki ga čaka tam do
li: solze, očitanja, dobri nasveti, opom ini. . .

že so zavozili po hribu navzdol ter mimo kapu-

■ cinskega samostana in skozi močno utrjena Ljuo- 
ljanska vrata v mesto. Le kratko so se ustavili na 
vratih, kjer je pristopil iz čuvajnice brkati mestni 
vratar. Po opravljenih formalnostih so adrčali po 
Ljubljanski ulici navzdol in v ostrem ovinku zavili 
mimo vodnjaka na trg. široki novomeški trg — niti 
Ljubljana ni imela tako lepega — so ob straneh 
obrobljale meščanske hiše s prijaznimi arkadami, 
kar je dajalo trgu silno prijetno domačnost.

Valvasorjeve sani se v mestu niso ustavile. 
Zdrsele so po trgu proti Krki in zavile na desno po 
kratkem klancu in krenile pri kapelici na leseni 
most čez Krko, onstran mostu pa po strmem, dol
gem klancu navzgor proti Grmu.

Pri dveh lipah so zavili s sanmi h gradu. Le na 
kratek obisk so se oglasili pri baronu Mordaksu, 
kjer so jih že pričakovali in jim postregli s kosilom. 
Po kosilu ie gospodar, baron Volk Ferdinand Mor- 
daks peljal Valvasorja, njegove sinove in umetnika 
Trošta na stolp. Z lesenega hodnika, ki je vodil 
okro" stolpa, je bil lep razgled na mesto, zidano na 
skalah vrh Krke, in na okolico, polno prijaznih va
sic in gradov in gričev s cerkvicami. Gospodar je 
poklical slugo, da je pokazal dečkom podzemel j slu 
hodnik, ki je iz stolpa vodil pod zemljo daleč v do
lino in se končal v skriti jami.

Medtem sta gospe sedeli v veliki sprejemnici, 
bogato, skoraj prebogato opremljeni, poslikani z le
pimi freskami in s štukaturami okrašeni. .

»Saj to je strašno! Vse premoženje -  za izdajo 
kopice knjig!« je pritrdila baronica Mordaksova 
tožbam Valvasorjeve žene.

»Ni mi hudo zaradi mene same. Zadovoljim se 
tudi z navadno meščansko hišo. In toliko nam je 
vendarle še ostalo, da bomo nekako živeli. Ampak 
zaradi otrok mi je. Trije sinovi — kakšna bo nji
hova dediščina? in deklici! Kje naj vzaamem doto 
za nju?«
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Vas potrošniki in kupci še ne poznajo? Pokličite Novo mesto (068)-21-227!
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:I kupujte izdelke »rašica«!

Nagradni razpis 

za bralce »DELA«

TURISTIČNI

NAGRADE

kupon

DELO DELO

ŽIVILSKI KOMBINAT

ŽITO —  Ljubljana
ŠMARTINSKA 154

o b j  a v l  j a

naslednja prosta delovna mesta za

DE Pekarna in slaščičarna Novo mesto

1 VK ali K strojnega ključavničarja
2 K kurjača

Za navedena delovna mesta je kot poseben pogoj 
poskusno delo, ki traja 2 do 3 mesece.

Prednost za nastop dela imajo kandidati z odslu
ženim vojaškim rokom in urejenim stanovanjem 
v Novem mestu ali bližnji okolici.
Pismene ponudbe sprejema Kadrovsko socialna slu
žba živilskega kombinata ŽITO, Ljubljana, šmar- 
tinska 154, do vključno 15. 9. 1969.

Obrtno komunalno podjetje Črnomelj

r a z p i s u j e

naslednja prosta delovna mesta:

a) SKLADIŠČNIKA
b) CESTARJA
POGOJI:
pod a) KV delavec trgovske stroke ali KV de- 
lavec gradbene ali kovinske stroke z najmanj 
3-letno prakso v stroki.
pod b) KV delavec ali NK delavec s prakso 
v cestni službi, lahko je tudi začetnik, s 6 
razredi osnovne šole, če ima veselje do po
klica.

Razpis velja 10 dni po objavi.

Prijave pošljite na naslov: Obrtno kouuinulnu pod
jetje Črnomelj.

OPREMALES, Novo mesto
ponovno
r a z p i s u j e m o  
sprejem učencev v uk za:

strojne mizarje -  montažne mizarje 
-  krojilce lesa -  sušilničarja lesa -  
površinskega obdelovalca lesa  -  mo
delnega mizarja
POGOJI: končana osemletka.

Teoretični pouk bodo obiskovali vsako leto na stro
ške podjetja v Škofji Loki. Med ukom bodo dobivali 
nagrado.

Vsak četrtek

DOLENJSKI UST

»DOLENJKA*
Vas pričakuje v svojih 

trgovinah na Dolenjskem 
*  in v Beli krajini *

SGP PIONIR, Novo mesto

o b j a v l j a  začasno

zaporo ce s te  »Nad mlini« na odseku 
od kržišča s  cesto  k vrstnim hišam 
do priključka dovoza k novim blokom

Zapora velja za čas med 15. 9. in 15. 10. 1969.

Promet do blokov je za to dobo preusmerjen po
Trdinovi in Kristanovi ulici.

P I O N I R
NOVO MESTO 
T E L .  21-243

•  Opravljamo servisne preglede in ga
rancijska popravila na vozilih FIAT- 
ZASTAVA, RENAULT. TAM in MAN

•  splošna in generalna popravila vozil 
vseh vrst

•  zamenjujemo motorje na vozilih ZA
STAVA in TAM

•  opravljamo kleparska, avtoličarska in 
druga dela

•  NAJNOVEJŠE:

Vse lastnike vozil FIAT-ZASTAVA 850 in 
1100 R obveščamo, da odslej opravlja
mo vsa garancijska in servisna popra
vila tudi na teh vozilih.

OBIŠČITE NAŠ SERVIS!

Vrafella

Temu ni treba namensko varče
vati, toda če hočete kaj več kot 
gnezdo na veji, začnite namen- ■ 
sko varčevati že ta teden!

DOLENJSKA BANKft 

IN HRANILNICA 

v Novem mesta
je uvedla posebno 
namensko varčevanje

za nakup, graditev in obnovo

stanovanj

Lastno stanovanje si lahko pri
dobite z varčevanjem, z veza
njem sredstev delovne organi
zacije ter s posojilom banke!

Vključite se v novo obliko var
čevanja! -  Vsa pojasnila dobite 
brezplačno pri DOLENJSKI BAN
KI IN HRANILNICI v Novem me
stu ter pri njeni podružnici v 
KRŠKEM, kakor tudi v obeh 
ekspoziturah: v TREBNJEM in v 
METLIKI.

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

DBH v Novem mestu obrestuje 
hranilne vloge:

-  navadne po 6%
-  vezane do 7,5 %

S



R A D IO  L JU B L JA N A
VSAK DAN: poročila ob 5.00,'

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in  ob 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

■  PETEK, 12. SEPTEMBRA: 
8.08 O perna m atineja. 9.35 »Mor. 
da vam bo všeč«. 10.15 P ri vas 
dom a. 11.00 poročila — T urističn i 
napotki za tu je  g06te . 12.30. Kme
tijsk i nasveti — inž. Janez Juvan: 
Resonančni les Iz gorenjskih go
zdov. 12.40 Cez p o lja  in  potoke. 
13.30 Priporočam o vam  . . .  14.35 
Na&i poslušalci čestita jo  in po
zdravljajo. 15.25 G lasbeni tnter- 
mezzo. 16.00 Vsak dan za vas. 
17.05 Človek in  zdravje. 19.00 
Lahko noč otroci! 19.15 M inute z 
ansam blom  B orisa Kovačiča. 20.00 
K oncert zbora »Kolo« in  Šibeni
ka. 21.15 O ddaja o m orju  in po 
m orščakih.

■  SOBOTA, 13. SEPTEMBRA: 
8.08Glasbena m atine ja . 9.35 »Cez 
travnike zelene«. 10.15 P ri vas 
doma. 11.00 P oročila — T urističn i 
napotki za tu je  goste. 12.30 Kme
tijsk i nasveti — inž. Dušan Ter. 
čelj: Sodobni ukrepi p ri prede
lavi grozdja. 12.40 Z dom ačim i 
ansam bli in  pevci. 13.30 P ripo 
ročajo vam  . . .  14.05 Glasbena
pravljica. 15.20 G lasbeni Interm ez
zo. 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
Gremo v kino. 18.15 »Pop—pops«. 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
M inute z ansam blom  Zadovoljni 
K ranjci. 20.00 Sobotni večer z n a 
povedovalko Evo Janc. 20.30 Za
bavna rad ijska  igra — Radivoj 
Rehar: »M ojstrovine Sam a So
ma«. 22.15 O ddaja za naše iz
seljence.

■  NEDELJA, 14. SEPTEMBRA: 
4.30-78.00 Dobro ju tro ! 8.05 Ra
d ijska igra za o troke — Jam es 
KrUss: »Srajca srečnega človeka«. 
9.05 Srečanje v studiu 14 10.05 
š e  pom nite tovariši . . .  a ) Albina 
Lajpana: Kako so  1944 volili v 
Bukovšek okra ju , b) Tončka 
Drobnič: Na goriški fron ti. 10.50 
Naši poslušalci čestita jo  in po
zdravljajo  — vmes ob 11.00 Po
ročila  — T urističn i napotk i za 
tu je  goste. 13.15 Zabavna glasba. 
13.30 Z novimi ansam bli dom ačih 
viž. 14.05 V rtiljak  zabavnih m e
lodij 16.05 »Po domače«. 10.00 
Lahko noč, otroci! — 20.00 »V ne
deljo  zvečer«. — 22.15 Zaplešite z 
nam i.

■  PONEDELJEK, 15. SEPTEM 
BRA: 8.08 Glasbena m atineja.
9.45 Iz m ladinskega glasbenega 
arh iva. 10.15 P ri vas dom a. 11.00 
Poročila — T urističn i napotki za 
tu je  goste. 12.30 K m etijski na 
sveti — inž. Jože Zunkovič: Pre- 
sevne vrste ozim in. 12.40 M ajhen 
koncert pihalnih orkestrov. 13.30 
Priporočajo vam  . . .  14.35 Naši
poslušalci čestita jo  in  pozdrav
lja jo . 15.20 G lasbeni interm ezzo. 
16.00 Vsak dan  za vas. 18.15 
»Signali«. 19.00 Lahko noč, o tro 
ci! 19.15 M inute z ansam blom  
»Fantje treh  dolin«. 20.00 Skupni 
p rogram  JRT — D ubrovnik. 22.15 
za ljub itelje  jazza.

■  TOREK, 16. SEPTEMBRA: 
8.08 O perna m atineja , 9.35 »Mor
da vam  bo všeč«, 10.15 Pri vas 
dom a. 11.00 Poročila — Turističn i 
napotki za tu je  goste. 12.30 Kme
tijsk i nasveti — inž. M arija 
Orešnik-Ocvirk: Nasveti za p itanje 
piščancev. 12.40 Slovenske narod-

TELEVIZIJSK I
SPO R ED

NEDELJA, 14. SEPT.
8.55 EVROPSKO VESLAŠKO PR

VENSTVO — prenos z  V rb
skega jezera (EVR — L jub
ljana)

10.50 PROSLAVA OB 50-LETNICI 
USTANOVITVE SKOJ-a — 
prenos iz  K ozjega — (L jub
ljana)

n . 50 NADALJEVANJE PRENOSA 
Z VRBSKEGA JEZERA — 
(L jub ljana) •

12.45 DISNEVEV SVET —
(EVR — L jubljana)

13.35 TV BIRO (L jub ljana)
13.55 MOTORNE DIRKE ZA VELI

KO NAGRADO JADRANA — 
prenos iz Preluk  (do  18.00) 
(Zagreb)

18.30 NEVESTA V ČRNEM — 
španski film  (L jubljana)

18.45 CIKCAK (L jub ljana)
20.00 TV DNEVNIK (B eograd)
20.30 VIJAVAJA (L jub ljana)
20.35 FANTJE IN  DEKLETA — hu

m oreska (B eograd)
21.20 VIDEOFON (Z agreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.05 TV DNEVNIK (Beograd)
22.25 WATERPOLO MADŽARSKA :

JUGOSLAVIJA — posnetek iz 
B udim pešte ' (B eograd)

PONEDELJEK, 15. SEPT.

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 ANGLEŠČINA (Zagreb)
14.45 TV V ŠOLI (Zagreb)
15.40 ANGLEŠČINA (Zagreb)
15.55 NEMŠČINA (Zagreb)
16.10 RUŠČINA (Beograd)
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.45 TIKTAK: Suzankin svet II 

(L jubljana)
18.00 PO SLOVENIJI (L jubljana) 
18.25 PROPAGANDNA ODDAJA —

(L jub ljana)
18.30 PRI ZOBOZDRAVNIKU — I .  

oddaja (L jubljana)
18.50 ZABAVNO GLASBENA OD

DAJA (Skopje)
19.20 KALEJDOSKOP (L iubljana)
19.45 CIKCAK (L jub ljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 VIJAVAJA (L jub ljana)
20.35 M. Gorki: MALJVA — d ra 

m a TV (Skopje)
ČEMBALIST SYKORA — 
glasbena oddaja  (L jubljana)

VSAK MESEC 
ZA VSE 
OTROKE DO 
4. RAZREDA

ne pesm i. 13.30 P riporočajo 
vam . . . 14.05 Iz album a skladb 
za m ladino. 15.20 G lasbeni in ter
mezzo. 16.00 Pri vas dom a. 18.15 
V torek  na svidenje! 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 M inute z an- 
sam blom  R udija B ardorferja . 20.00 
R adijska igra  — M atej Bor: 
»Raztrganci«. 22.15 Jugoslovanska 
glasba.

■  SREDA, 17. SEPTEMBRA:
8.08 Glasbena m atineja . — 9.45 
Počitniški pozdravi. 10.15 P ri vas 
dom a. 11.00 Poročila — T uristič 
ni napotki za tu je  goste. 12.30 
K m etijski nasveti — inž. Milica 
Oblak: Oblikovanje grm ov črnega 
in  rdečega ribeza. 12.40 Od vasi 
do vasi. — 13.30 P riporočajo  
vam . . . 14.35 Naši poslušalci če
s tita jo  m pozdravljajo. 15.20 
Glasbeni inaterm ezzo. 16.00 Vsak 
dan  za vas. 17.05 M ladina sebi in 
vam . 18.45 K ulturni kažipot. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbe
ne razglednice. 20.00 K oncert 
opernih m elodij. 22.15 S festiva
lov jazza

■  ČETRTEK, 18. SEPTEMBRA:
8.08 Glasbena m atineja . 9.35 Iz 
zakladnice resne glasbe. 10.15 Pri 
vas dom a. 11.00 Poročila — Tu
rističn i napotki za tu je  goste. 
12.30 K m etijski nasveti — inž. 
V iktor Bajec: Problem i siliran ja  
z uporabo p lastičnih  m as. 12.40 
Iz slavonskih ravnic . . .  13.30 P ri
poročajo vam  . . .  14.05 »M ladina 
poje«. 15.20 G lasbeni interm ezzo. 
16.00 Vsak dan  za vas. 18.15 Tu
rizem  in  glasba. — 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 M inute s  pevko 
Eldo Viler. 20.00 Četrtkov večer 
dom ačih pesm i in  napevov. 21.00 
Od Ibsena do Ionesca. 21.40 G las
beni nokturno.

TOREK, 16. SEPT.

9.35 TV V ŠOLI (Zagreb)
10.30 RUŠČINA (Zagreb)
14.35 TV V ŠOLI (Zagreb)
15.25 RUŠČINA (Zagreb)
16.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
16.30 Atene: EVROPSKO ATLET

SKO PRVENSTVO — prenos 
(EVR — L jubljana)

18.40 OBREŽJE — oddaja za ita 
lijansko narodnostno skupino 
(L jubljana)

19.00 IZSELJEN IŠK I VEČER — I. 
del (L jubljana)

19.25 NA SEDMI STEZI — 
(L jubljana)

19.50 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TVD (L jub ljana)
20.30 VUAVAJA (L jubljana)
20.35 POSTOPAČI — ita lijansk i 

film  (L jubljana)
22.15 EVROPSKO ATLETSKO PR

VENSTVO — posnetek iz 
Aten (L jub ljana)

23.35 POROČILA (L jubljana)

SREDA, 17. SEPT.

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
14.00 Atene: EVROPSKO ATLET

SKO PRVENSTVO — prenos 
(do  17.00) EVR — L jubljana)

17.45 RASTIMO — oddaja  za o tro 
ke (Beograd)

13.30 VELIKA PUSTOLOVŠČINA — 
serijsk i film  (L jub ljana’)

19.00 CIKCAK (L jub ljana)
19.15 PRENOS ŠPORTNEGA DO

GODKA (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (L jub ljana)
20.15 NADALJEVANJE ŠPORTNE

GA DOGODKA (Z agreb)
21.00 VUAVAJA (L jub ljana)
31.05 ČLOVEK S  KAMERO — 

(L jubljana)
22.05 POROČILA (L jubljana)

ČETRTEK, 18. SEPT.

9.35 TV V Š O U  (Zagreb)
10.30 ANGLEŠČINA (Zagreb)
10.45 NEMŠČINA (Z agreb)
11.00 FRANCOSCINA (Beograd)
14.45 TV V ŠOLI (Z agreb)
15.40 ANGLEŠČINA (Zagreb)
15.55 NEMŠČINA (Zagreb)
16.30 Atene: EVROPSKO ATLET

SKO PRVENSTVO — prenos 
(EVR — L jub ljana)

17.45 PO SLOVENIJI (L jubljana)
18.15 VELESEJEM SKI TV BIRO 

(L jubljana)
18.45 TV KOMEDIJA (Zagreb)
19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jub ljana)
20.30 VUAVAJA (L jub ljana)
20.35 VOZNIŠKO DOVOLJENJE, 

PROSIM (L jubljana)
21.10 SMART — serijsk i film  — 

(L jubljana) __
21.35 EVROPSKO ATLETSKO PR 

VENSTVO — posnetek iz 
Aten (L jub ljana)

23.05 POROČILA (L jubljana)

PETEK, 19. SEPT.

9.35 TV V Š O U  (Zagreb
11.00 ANGLEŠČINA (B eeograd)
14.45 TV V ŠO U  (Z agrb)

Sedaj ko prihaja jesen in 
se bodo odprla Šolska 
vrata, obiščite trgovino ■

PLASTIKA
ČEVLJI
pri tržnici v Brežicah!

Trgovina je dobro zalo
žena z obutvijo, usnjeno 
galanterijo in izdelki iz 
plastike.

Sedaj je čas za ozimnico!

OSNOVNA ŠOLA 
KOČEVJE

r a z p i s u j e  
prosto delovno mesto

KNJIGOVODJE
POGOJ:
dokončana srednja eko
nomska šola.

Rok prijave 15 dni. 
Nastop službe 1. okto
ber 1969.

vsak mesec 
NOV PROGRAM

OSNOVNA ŠOLA 
BRUSNICE

r a z p i s u j e  
3 prosta delovna mesta

UČITELJEV
za razredni pouk
na podružnici Gabrje za 
nedoločen čas.

Stanovanje je.

Ponudbe z življenjepi
som vložite do 25. sep
tembra 1969.

16.00 Atene: EVROPSKO ATLET
SKO PRVENSTVO — prenos 
(EVR — L jubljana)

19.50 CIKCAK (L jub ljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 VUAVAJA (L jub ljana)
20.35 POJMO V DE2JU  — am eri

šk i film  (L jubljana)
22.15 POROČILA (L jubljana)
22.20 POLETNI QUIZ — oddaja 

TV B eograd (L jubljana)

SOBOTA, 20. SEPT.

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
16.00 DISNEYEV SVET — 

(L jubljana)
16.50 Atene: EVROPSKO PRVEN

STVO V ATLETIKI — p re 
nos — (EVR — L jub ljana)

19.45 CIKCAK (L jubljana)
20.00 TV DNEVNIK (L jubljana)
20.30 VUAVAJA (L jub ljana)
•20.35 KRAPINA 69 — prenos —

(Zagreb)
22.05 TV BIRO (Zagreto)
22.20 INSPEKTOR MAIGRET — 

serijsk i film  (L jubljana)
23.10 TV KAŽIPOT (L jubljana)
23.30 POROČILA (L jubljana)

S

Obveščamo potrošnike, da nudimo po ugodni ceni 
kvalitetno ozimnico:

□  HRUŠKE
Na delovišču STRUGA pri Otočcu dobite prvovrstne 
plantažne hruške sort: viljamovka, kleržo, gelertova, 
pastorjevka in društvenka. Hruške so, dokler ne 
prezore, zelo primerne za vlaganje. Dobite jih lahko 
vsak dan med 7. in 12. uro, popoldne pa med 15. 
in 19. uro — tudi v nedeljo.

□  JABOLKA
Na delovišču DOL. BREZOVICA pri Pleter jih imamo 
kvalitetna plantažna jabolka sort: jonatan, zlata par- 
mena, carjevič, rdeči delišes, koksoranž, krivopecelj 
in bobovec.

□  KROMPIR
Na farmi ZALOG pri Novem mestu prodajamo je
dilni krompir urgenta in igor. Rejci prašičev pa 
lahko dobe drobni krompir po ugodni ceni. Tu ima
jo še večjo količino drv listavcev po 50 din kubični 
meter.

□  JABOLKA NA DREVESU
nudimo v sadovnjakih: Klevevž, Orehovica, Družin
ska vas, Struga, Graben in Ruperč vrh. To sadje, 
ki ga boste sami nabrali, prodajamo še posebno 
ugodno.

□  NAROČILA
za dostavo ozimnice na dom — v Novem mestu, zbi
ramo v naši poslovalnici št. 1 (pri tovarni obutve) 
in v poslovalnici Bršlin.

Priporoča se Kmetijska zadruga »KRKA«, 
NOVO MESTO

NQVOTEHNA
NOVO MESTO

o b j a v l j a  prosti delovni mesti

V SERVISU ZASTAVA
v Novem mestu:

a) pralca osebnih vozil
b) učno mesto vajenca -  
avtokleparja
POGOJI:
pod a) NK delavec
pod b) končana osnovna šola z dobrim uspehom

Prošnje sprejema splošni sektor 16 dni po 
tej objavi.
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V TEM TEDNU VAS ZANIMA
s k 6 l e d b r

Petek, 12. sep tem bra — Silvin 
Sobota, 13. septem bra — Filip 
N edelja, 14. septem bra — Zdenko 
Ponedeljek, 15. sept. — Nikodem  
T orek, 16. septem bra — Ljudm ila 
Sreda, 17. septem bra — Frančiška 
če te r tek , 18. septem bra — Irena

kiM
Brežice: 12. in  13. 9. angleški 

film  »Samo d v ak ra t se živi«. 14. 
in  15. 9. ameriSki film  »Sodoma 
in Gomora«. 16. in  17. 9. nemSki 
film  »Bobni Tabue«.

Č rnom elj: od 12. do  14. 9. ame- 
rišk i barvni film  »BledoliCni u b i
jalec«. 16. in  17. 9. am erišk i barv . 
n i film  »Na svidenje n a  m odrem  
m orju«.

SLUŽBO DOBI
ISĆEM pošteno m  pridno  dekle 

za gostilno Stanovanje in  h ra 
na v hiši. V rhovnik, Trdinov 
h ram , Novo mesV 

SPREJM EM  vajenca v uh m izar
ske stroke. Čiri, Lam pe, T rška 
gora 27/a  p ri KrSkem.

TAKOJ sprejm em  m izarskega po
m očnika in vajenca. H rana in  
stanovanje p.' oskrbljena. Rudi 
Sm olej, Kosova uli^s 9. Jesenice 
na  G oren jsken  

POŠTENO in prion '- žensko, s ta 
ro  od 16 do  40 le t, tako j zapo
slim  kot gospodi, isko pom očni
co za varstvf eno in  pol leta 
s tarega  o troka  v L jub ljan i. P o 
nudbe pošljitt na naslov: S tan 
ka Kovačič Prekm urska 3, Lju- 

. b ljana
NUDIM oprem ljene sobo ir. hrano 

dekletu, ki bi delal v izm eni, da 
Di iahko pazila na o troka. Ivan 
B ojane, ž ab ja  v«s 64, Novo m e
sto

SP 5SOBEN m izarski pom očnik 
dobi zaposm ev v K ranju . Pla- 

'  čam  dobro  M 'n e  nadurno  de 
lo. Franc B rafon, m izarstvo 
K ran j, K okr; *a 2 '9  

VAJENKO za brivsko-frizersko 
stroko s p re :m . frizer C iril Pu 
celj, Novo m esto. S tanovanje 
p reskrbljeno  

SPREJM EM  v rstvo  otroke v 
staro sti od 15 mesecev dc 2 let. 
In fo rm acije  vsak dan  m ed 17. 
in  19. uro  popoldne, razen ne
delje. Naslov v upravi lista 
(1784/69)

DEKLICO od S ao  6 let sp re j
m em  v varstv lahko za ves 
dan. Naslov v upravi lis ta  
(1760/G9>

STANOVANJA
KUPIM d v oso Di k) stanovan je , pol 

hiše ali celo la b ro  tu d  p o treb 
no popravila Novem m estu ali
bližnji okolic Ponudbe na u p ra 
vo lista  pod »TfkoJ«

ISCEM sobo - okolici Sevnice. 
Plačam  tuc naprej ali po  mož
nosti pom agam  ori delu. B ran 
ka S tnpar Ka) 17 Šentjanž na 
Dolenjskem 

SOBO ODDAIV- sam ski osebi. Mi
ha Čolnar. Trdinova 14, Novo 
m esto.

1SĆEIVI enosobno stanovanje v 
Novem m estu ali bližnji oko
lici. Ponudbt na uprav; lista  
pod »Takoj«

IŠČEM  enosobno stanovanje v 
Vavti vasi a! Straži. Naslov v 
upravi lista  ( P  /69).

MOTORNA VOZILA
PRODAM avto znam ke Volkswa- 

gen, letn ik  1957 E rih  Kač, Ka
nižarica 31 Črnom elj.

UGODNO prodani fičku. dobro 
ohran jeno  lončeno peč m  lito 
železni lijal 3gled v K ristano
vi 19. Novo -to 

UGODNO prodam  avt znam ke 
R enault D aup.’ ne, le tn ik  1960. 
Ogled vsak d a  o< 14. ure da 
lje  p ri Selaku PAN A. M irna na 
D olenjskem

PRODAM
NUJNO prodaa nove rezervno de

le za en m oped T  12, vključno 
z  m otorjem , za 950 N&.n Cena 
v trgovini 1.420 N din. Naslov v 
oglasnem  oddelku (1738/69).

PRODAM kuhii.jsko  oprem o, šle 
d iln ik  na trd o  gorivo in nekate
re  dele p o h iS t.t. Logar, Sarano- 
rifieva 11, Ljubljani.

PRODAM mlivdih papig za
učenje. Pete: He-cog Trebnje
95.

UGODNO p ro d i ti. fazni hidro- 
fo r (3001) vse avtom ati. J a 
ri • C rtalič  Sentjem oJ 100.

HtODAM m ak in veliko s. tk a ln i
co za grozdje Jože Povše, B re 
zje 4, Semič

ŠTEDILNIK in  dv< posteijl po
ceni prodam  Jordan V rbine 6, 
KrUto.

PRODAM sad jev mote, zimska Ja
bolka vseh vrst in h ru ik e  — 
tepke. Kastolic Vrh p  Pukl 5, 
Otočec.

PRODAM 200 l i f ov  hruškovega 
Zganja. N ašlo" v upravi lista  
(17(18/69).

PRODAM nerabljen  iupem viom at 
pralni str^J, Z m.<jvc . K rško, N o
va Rosa 0,

PRODAM dve novi peči K am in 
3 x 2 .  M atija  Slak, Novo m esto, 
M irana Jarca  V 

PRODAM 800 do 1000 kg grozdja 
po ugodni ceni jo fce Pakar, Dol. 
Toplice, b lok  111.

PRODAM šo to r K ladivar (70.000 
Sdin) v dotom . s tan ju  F ranc 
Koželj, H raše 38. Sm lednik. 

PRODAM enofazni m otor, kom 
p letn i c irku lar ir  dva soda po 
1000 litrov  (skoraj nova). Naslov 
v upravi lis ta  O 779/69':

PRODAM dobro  ohran jen  kavč 
(700,00) M artir č. D ilančeva 1, 
Novo m esto.

POCENI PRODAli vodno črpalko  
E iektrokovina, trofazno s  te r
m ičnim  in  tlačninr stik; 2om, 25 
m  kab la  in  rezevoar. K ašnik, 
M estne njive 9 Novo m esto.

KUPIM
KUPIM okroglo žeiezno prešo  za 

sad je , 50 do 80 cm, visoko. An
ton  Jo ras, R 'bnica na D olenj
skem.

POSEST
PRODAM hišo, v rt in  lep sadov

n jak  ob cest, n  lepem k ra ju  
in  12 arov vini<grada nad Ple- 
te rjam i 3, Šentjernej

PRODAM m anjše prsestvo  z 2 ha 
zem ljo blizu g la \n e  ceste Ogla
site  se na  naslov: T e re ^ ja  K o
vačič. T rebeln  '  p ri M okrono
gu.

ZELO UGODNO prodam  posestvo 
z gospodarskim  poslop ji -i dvo
stanovanjske h išo  in  z vso p re 
m ičnino ob prom etni cesti K r
ško—Brežice Pf -vica p lačljiva 
v gotovini tako  r»stalo na  obro 
ke po  dogovoru. Jože Bogolin, 
M rtvice 56, Leskovec p ri Kr-

KUPCI, POZOR P rodan, dvosob
no stanovanje kuhinjo  v rt in 
drvarn ico  v S tarem  trgu  30, p r 
vo nadstrop je  Franc Slavič, 
S ta ri trg  30, T re tn je .

UGODNO PRODAT. gospodarsko 
poslopje. 1 ha  pol n jiv , 2 ha  
vrta  in travnikov in */« ha  goe- 
da . /s e  v dobrem  s tan ju  P ro 
dam  tud i vsak- ,'oseboj. Alojz 
Muh ar, OreŠir pri Šm arjeških 
Toplicah

PRODAM SKEDENJ s kozolcem 
11 X 11 m  (kom plet j .  Ogled v 
Irč i vasi 31 Novo m esto.

PRODAM stavbr. parcelo v Irči 
vasi. Jerič, Irča  vas 22, Novo 
m esto.

/RODAM HIftf. n  m alo pose
stvo. Naslov Dragica Klun, 
B lanca 18

PRODAM POSESTVt 12 ha vseh 
ku ltu r ob glavni cesti. In fo rm a
cije: gostilna Pioan Podgorje
pri Sevnici

ZELO UGODNI prodam  /seljivo 
stanovanjsko  hišo z gospodar
sk im  poslopjem , n jivam i, trav 
niki. s sadn in ' drevjem  ln go
zdom ob cesti na m ariborskem  
Pohorju. Poizvedbo: Jože Mo-
škon, M ali Kai Senovo.

NA TRŠKI GOR u o d am  m anjšo 
hifio t. dvem a sobam a, kuhinjo 
in kleti z garaže in  nek a ' vino
grada. Ponudb ood »Ugodno«.

PRODAM IIISO vinogradom  v 
bližini sem iške oostajr Loizka 
Klopčič, Kot :v Semič.

RAZNO
TISTEMU, ki m i posodi 15.000 N 

d in  za dobo enega leta, nudim  
12-odst. obre  po preteku tega 
roka, Naslov v upravi lista 
(1748/60).

ZENSKO URO, izgubljeno pred 
D rogerijo  v Novem m ostu dne 
3. septem bra dotrito p r: Leopol
du  Ferbežarju  PaderSIčova 31, 
Novo m esto

ALI NE DELUJEJO želodec. Jetra, 
žolč, črevosjcV Uredite Jih z ro 
gaško DONAT vodo! V zaiog: Jo 
Im ajo trgovsko podjetjo  STAN
DARD (MERCATOR), trgovsko 
podjetjo  HM ELJ NIK in  DO
LENJKA V Kovom m estu.

STE V ZADREGI, kaj b) kupili 
uA, tra jn o  dariloV S top ite  k O t
m arju  Zidariču, z la t« r|u  v L ju 
b ljani, Gosposk ‘i (poleg unl 
verze).

RAZOČARAN m osam ljen  fan t, 
dom a z dožo’j  s  s talno  službo 
v L jub ljan i želi spoznati p re 
p rosto  km ečko, resno in vem o 
dekle od 16 do 2-1 e t. Samo res 
ne ponudbe Nuslov na upravi 
lis ta  (1774/69).

Kočevje — »Jadran«: od 12. do 
14. 9. ita lijansk i film  »Lisjak«. 15. 
in 16. 9. am eriški barvni film  
»Zadnji vlak  iz Katange«. 17. 9. 
francoski barvni film  »Lamid«. 18. 
9. francoski barvni film  »Teta Ži
ta«.

K ostanjevica: 14. 9. francoski
barvni film  »Nebo nad  glavo«. 17. 
9. angleški film  »O pravem  času«.

M etlika: od 12. do  14. 8. ita li
jansk i barvn i »Črna zvezda«. Od 
12. do 14. 9. slovenski barvni 
film  »Srečno, Kekec!« .17. in  18. 
9. jugoslovanski film  »Divje sen
ce«.

M irna: 17. in  18. 9. »Dr. Strange- 
love««.

M okronog: 13. in  14. 9. španski
film  »Pevec blodllec«.

Novo m esto: od 12. do 14. 9. 
am erišk i barvni film  «Grand Prix
— velika nagrada«. 15. in 16. 9. 
am erišk i film  »Prostor n a  soncu«. 
17. in  18. 9. nem ški barvni film  
»Pogani iz K um m erowa«. — POTU
JOČI KINO NOVO MESTO: od 12. 
do 16. 9. am eriški barvni film  
»Klic trobente«.

Ribnica: 13. in  14. 9. am eriški
barvni film  »Pot na  zahod«.

Sevnica: 13. in 14. 9. špansko,
ita lijansk i film  »Neustrašeni m a. 
ščevalec«. 17. 9. francoski film
»Avanture v C arigradu«.

Sodražica: 13. in  14. 9. franco 
ski barvni film  »Ne vznem irjajm o 
se«.

Trebnje: 13. in  14. 9. am eriški
avan turističn i film  »Tarzan v New 
Yorku«. 17. 9. francoski k rim inal
n i film  »Zlati trium f«.

Septembrsko vreme 
v pregovorih

Tilen oblačen, me
glen. naznanja deževno 
jesen. — Ge je na mali 
šmaren lepo, rado osta
ne še dva meseca tak.6.
— č e  je Matevž vedren, 
bo še prijetna jesen. — 
če  na Miholovo veter 
zaveje, mrzla bo zima, 
s snegom do veje. — če  
o Mihaelu sneg naletu- 
je, dolga se zima oblju- 
buje.

LUNINE MENE:

11. 9. %  ob 20,56 
19. 9. )  ob 03,25 
25. 9. (D ob 21,21

Ob tragični sm rr našega dobrega 
očeta in s tarega očeta

ALOJZA BLAŽONA
iz S ta r Bučke

se iskreno zahvaljujem o vsem, ki 
ste ga sprem il zadnji p o ti, m u 
darovali vence ln cvetje in nam  
izrazili sožalje. Hvala sosedom 
Koščevim. posebna F rancu in J a 
nezu, te r B ob^svim , ki so nam  
prvi priskočili na pom oč ln  nam  
vseskozi pom agali. PoseV v zahva
lo sm o dolžni trgovskem u podje
tju  DOLENJKA h. kolektivu m en
ze PIONIR v Nov. m  m estu za 
podarjene vence. Hvala gospodu 
kaplanu za  poslovilne besede ob 
odprtem  grobu Vsem Iskrena 
hvala

Žalujoči sinovi in hčere 
z dru/.Mi -nii 

S ta ra  Bučka, Škocjan. Novo me- 
m esto, L jubljana

Ob bridki in nenadom estljivi Iz
gubi naše drage hčerke in sestre

MICKE PERUŠIČ
B utoraj l f  n H Črnom lju 

oC zahvaljujem o vsem, ki ste nam  
s ta li ob s tran i v tem  bolečem  tre 
nu tku , nam  Izrekli sožalje in  Jo 
v tako velikem Spevih; posprem ili 
na zadnji poti k  pnagodn jem u  po
č itku , Ji darovali to liko  vencev 
m cvetja. Iskren^ se zahvaljujem o 
njenim  sodelavkam  in sodelavcem 
'z tovarn  BETI za ganljivi govor 
tovarišu Slav/a* Silerju , obrato- 
vodji iz BETI obrat Črnom elj 
in vsem , ki s< ra m  lajšali trp 
ljen je  Se enkrat Iskrena hvala.

Žalujoč m am a K atarina , 
b ra tje  i r  S tttre  t «  druge 
sorodstvo 

B utoraj, d n r l-t avgusta 1969

Dr. Petru Kapšu za uspešno 
opravljeno  diplom* na m edicinski 
faku lte ti č e s ti ta 'o ' — p rija te lji .

Dragi m am . M ariji H očevar i* 
Dobruške vasi p ri Škocjanu vse
najlepše za njen  Jm praznik 
želi sin  V iktor iz Zagreba, sestri 
in svaku pa le oozdrav.

EKSPRESNO "čisti oblačilu 
Pralnica in komičnu čistilnica, No
vo mesto, Germova S.

Prepovedujem  . di K ram ar, Sp. 
Vodale 20, ho .b  po našem  zem lji
šču, obenem  jo  opozarjam , naj 
tako j preneha š iriti lažne vesti o  
m eni. č e  tega ru bo upoštevala, 
bo sam a nosila poslecvce. Rudi Po
gačnik. K rm elj

Drago K učin it iz Konca vasi 14 
razglašam  besede ka te re  so bile 
govorjene p ro ti tov. S tanetu  Vi
drihu , Podgorška 35, Kočevje, za 
neresnične in se m i' zahvaljujem , 
ker je  odstopu oa 'Ožbe.

Ana Drenovec, L jubljana, Vodo
vodna 36, prepovedujem  hojo in 
pašo kokoši po m ojih  p s i cel ah v 
Podzem lju 20 G radac, posebno po 
parceli Pušča. K ršilce bom  sodno 
preganjala.

S tvari, k i sem  jih  govorila o 
T ereziji V itosavič iz G ornje S tra 
že 75, niso  resnične in jih  obža
lujem . Silva Lemovec, Gor S tra 
ža 75.

Drago Badovinac, V inja vas Z, 
Stopiče, prepovedujem  paso  živi
ne po  košenicl v Dolcah p ri Je- 
glenku. K dor prepovedi ne bo 
upošteval, ga bonj sodno prega
n ja l.

USPEH USPEH U
USPEH USPE
USPEH US
USPEH U
U S P E H
USPEH
USPE
USP

Oglas v

Dolenjskem
listu!

Ruhna vas: Piccoli umrl 
v bolnišnici

7. septem bra pozno popoldne je  
nem ški voznik B em dt Gimbel p ri 
R uhni vasi u stav lja l kom bi. Za 
n jim  se  je  pripe lja l F ranc Kav- 
šček iz G ornje S traže z zastavo 750 
m  ga začel preh itevati. Tedaj se 
je  nap ro ti p rip e lja l z osebnim  av
tom obilom  Ita lijan  P ierantonio  
Piccoli. Kavščkov in  Piccolijev 
avtom obil s ta  se strahov ito  zale
tela  drug  v drugega. 31-letni Pic
coli se je  tako  hudo poškodoval, 
da je  v bolnišnici um rl, njegovo 
sopotnico, K avščka in njegove t r i  
sopotnike p a  so prid ržali na  zdrav
ljen ju . šk o d o  so ocenili na
15.000 din.

Obrežje: umrla na poti 
v bolnišnico

6. septem bra zvečer je  M ijo Mi- 
lašinič iz Zagreba p ri O brežju 
ustavil svoj tovornjak , da bi po 
m agal tovarišu iz K ran ja  odp ra 
v iti okvaro  n a  njegovem  vozilu. 
Tedaj se je  v njegov tovornjak  
silovito  zaletel osebni avtom obil, 
k i ga je  - vozil Zagrebčan Davor 
M rakovčič. 24-letna M irjana Cepe- 
liš  je  dobila tako hude poškodbe, 
da  je  m ed prevozom  v bolnišnico 
um rla, voznik M rakovčič in  n je 
govi sopotnici M aja Fleck in R aj
ka Jam brek  p a  so  ostali na  zdrav
ljen ju . škodo  so ocenili na
22.000 din

Novo mesto: zaradi 
neprevidnega srečanja 

4 ranjeni
Jože Avbar iz Novega m esta se 

je  5. septem bra zvečer pelja l z 
osebnim  avtom obilom  po L jub
ljansk i cesti v Novem m estu. Izza 
nepreglednega ovinka m u Je na 
p ro ti p rip e lja l avtom obilist Jože 
B arbo iz Sevnega. B arbo je  zape
lja l n a  levo s tran  ceste in treščil 
v Avbarjevo vozilo. Jože B arbo 
je  dobil hude, njegovi sopotnici 
Nežka Rifelj in  Alojz Luštek te r 
voznik Jože Avbar pa lažje po 
škodbe. škode  je  bilo za oko
li 20.000 din.

Drnovo: kombi zaneslo 
v prikolico

5. septem bra popoldne je  Jože 
Leček iz L jubljane p ri Drnovem 
s  kom bijem  prehiteval tovornjak  
s  prikolico, k i ga je  vozil M usta- 
fa Mesič iz M edvod. K er je  na 
p ro ti vozil osebni avtom obil, je  
Leček zavrl, p ri tem  pa  ga je  za
neslo v p rikolico  Mesičevega to
vornjaka. Leček je  padel n a  cesto 
in  so h iije poškodovanega odpe
lja li v bolnišnico, škodo  so oce
n ili na  15.800 din.

Ribnica: prehiteval 
v nepravem trenutku

Zagrebčan S tjepan  Keser je  
6. septem bra z ju tra j p ri Ribnici 
prehiteval tovorn jak , ki ga je  vo
zil Lovro H orvat iz Zagreba. K er 
Je napoti pridrvelo  neko vozilo, 
se je  K esser um aknil na desno 
s tra n  ceste, tam  pa zadel H orva
tov tovornjak . K eser se je  ran il 
ln  so ga odpeljali v brežiško bol
nišnico, škodo pa so ocenili na
7.000 din.

Karteljevo: zgrmel 
s  ceste

1. sep tem bra ponoči Je voznik 
zagrebškega tovornjaka na karte l
jevskem  klancu prehiteval av to 
m obile, ko se Je napro ti pripelja l 
Nemec Ervin G ruber z osebnim

Turistično 
društvo Krško
p r i r e j a  v nedeljo, 
14. septembra 1969, s 
pričetkom ob 14. uri, 
na Stadionu Matije 
Gubca

VELIKO
TRADICIONALNO

TOMBOLO
GLAVNI DOBITKI:

avto »Škoda« 
motorna kosilnica 
motorna žaga

in še 377 drugih dobitkov 
v skupni vrednosti prek
6 milijonov starih dinar
jev. Tombolske kartice so 
v predprodaji v trafikah 
in knjigarnah v Krškem, 
Brestanici, Kostanjevici, 
Senovem, Sevnici, Breži
cah in Novem mestu.

Obiščite Krško in sreča 
se vam bo nasmehnila!

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske Konferen 

ce SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje. Krško, Metli- 
ka. Novo mesto Ribnica, Sevnica m Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: rone Gofimk 
(glavni in odgovorni urednik). Ria Bač er, Slavko 
Dokl, Miloš Jaicopoc, Marjan Legan, Manja Pado- 
van, Jože Primc, Jožica Teppey to Ivan Zoran Teh 
niča) urednik: Marjan Moškon

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 70 
par (70 starih din) -  Letna naročnina: 32 Ndin 
(3200 Sdin), polletna naročnina 16 novih dinarjev 
(1600 Sdin); plačljiva Je vnaprej -  Zo inozomstvo 
62.50 novih dinarjev (6.260 Sdin) oz 5 ameriških do 
larjev ali ustrezna druga valuta v vrednosti 5 ameri
ških dolariev -  Tekoči račun pri podr SDK v Novem 
mestu: 5214M) -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UP RA 
VE- Novo mesto Glavnj trg 3 -  Poštni predal: 33 -  
Telefon: (068)421-227 — Nenaročenih rokopisov m 
fotografij ne vračamo -  Tiska CP »Delo« v Ljubljani

avtom obilom . G ruber se je  se je 
um aknil n a  bankino in  nato  zgr
m el po  nasipu . Voznik zagrebške
ga tovorn jaka je  tako j odpeljal 
naprej, škodo  so ocenili na
10.000 din.

Pluska: pivo in oranžada 
na tla

1. sep tem bra je  Alojz Zagorc 
s  tovornjakom  novom eškega 
HMELJNIKA pelja l p ivo in  oran- 
žado po  nadvozu p ri P luski. N a 
vozilu p a  se je  zlom ila ročica za 
zapiranje  stran ice  in  skoraj po
lovica tovora je  zgrm ela na tla . 
škodo  so ocenili na 4.000 din.

Medvedjek: 
z avtomobilom 

pod nasip
Zagrebčan M iloš Ralič Je 31. av

gusta p ri M edvedjeku preh itro  za
peljal na park irišče ob cesti, zato 
ga je  zaneslo na nasip , k je r se je 
njegov avtom obil prevrnil. Vozni
kova žena je  b ila  laže ran jena, 
škodo pa so ocenili na  2.000 din.

Nesreča z mopedom
D arko Volčinšek iz Brezine se je  '  

31. avgusta zvečer z m opedom , ki 
ga Je vozil brez izpita , zaletel v k a 
pelico ob Cesti 4. ju lija  v Krškem  
te r se poškodoval. O dpeljali so ga 
v brežiško bolnišnico.

Bela cerkev: 
z nesrečo plačano 

prehitevanje
G rk Anestis M eladianos je  30. 

avgusta p ri Beli cerkvi z osebnim 
avtom obilom  nem ške registracije , 
m ed vožnjo od Zagreba p ro ti L jub
ljan i, prehiteval tovornjak  v tre 
nutku, ko je  nap ro ti drvel osebni 
avtom obil L jubljančana D ragana 
Boškoviča. Le ta  se je  um ikal na  
desni rob  ceste, vendar Je bilo za 
varno srečanje  že prepozno. Grkov 
avtom obil Je treščil v L jub ljanča
novega, p ri tem  s ta  b ila  Boškovič |
In sopotnik N edeljko Spasojevič j
ranjena, škodo  so ocenili na  15.000 
dinarjev. L


