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OB LETOŠNJEM PROTI- 
TUBERKULOZNEM  

TEDNU

Sovražnik, 
ki ga poznamo
O sedanjem stanju tu> 
berkuloze na ožjem do

lenjskem področju

Tudi letx>s je  dala organi
zacija Rdečega križa pobu
do, da ob protituiberkulo& 
nem  tednu opozoriano javnost 
na  pereče problem e tuberku
loze. Letos naj bi se še po 
sebej tudi določneje seznani
li s stanjem  te  bolezni v 
naših krajih.

Vse preveč se je  v javno
sti raisširilo m nenje, da sm o 
tuberkulozo obvladali, ^  ne 
predstavlja več problem a za 
adravstveno sktabo nitd ne 
škode za družibo in da rato  
n i nobena nesreča, če tuber
kuloza človeka slučajno p ri
zadene. Napačno je  budi m ne
nje , da tuberkuloza ne pom e
ni več nevarnosti za adravo 
prebivalstvo. V zadnjih 20 le
tih  imamo res na razpolago 
vedno več učinkovitih zdra
vil, Z njim i lahko vsakega 
bolnika, ki je  zbolel za tu 
berkulozo^ ozdravimo, če 
zdravljenje poteka tako, kot 
ga zahtevajo kom pleksna na
čela protituberkulozne .služ
be. Ta služba je  p ri nas sm o
trno  organizirana od dispan
zerskega om režja do bolniš
ničnih ustanov, povezana pa 
je  z vsemi — tudi nemedicin- 
skihi — činitelji, ki lahko na 
najrazličnejše n ^ in e  usodno 
vplivajo na - uspešnost zdrav
ljenja.

(Nadaljevanje na 20. str.)

140 pravnikov 
na Otočcu

Okoli 140 pravnikov iz de
lovnih organizacij, občinskih 
skupščin in občinskih sindi
kalnih svetov se je  v ponede
ljek in torek udeležilo dvo
dnevnega sem inarja o sam o
upravnem  u re ^ n ju  delovnih 
razm erij s splošnim i akti. Se
m inar so priredili in štitu t za 
javno upravo p ri pravni fa
kulteti, republiški sekretariat 
za delo, gospodarska zbornica 
in časopis »Gospodarski vest
nik«. Udeleženci so dobili bo
gate napotke za revizijo s ta 
tutov in pravilnikov, ki jo  je 
treba opraviti. Glede na veli- 
ko zanim anje bodo sem inar 
verjetno ponovili.

WŠ.

ammm
s***??

:  ' '  'V X

'J' !

»Svečano obljubljam, da bom zvesto služil svojemu 
narodu, da bom branil svojo domovino Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo, da bom čuval 
bratstvo in enotnost naših narodov in ugled Jugo
slovanske ljudske arm ade... Te besede iz zaprisege 
so ponavljali mladi vojaki v vojašnici Milana Majcna 
v Bršlinu v petek, 26. septembra, tako kot so te dni 
obljubili rekruti po vsej Jugoslaviji. Svečanosti so se 
udeležili tudi učenci in ^ jak i novomeških šol. V 
imenu obiskovalcev je vojake pozdi‘avila učenka 
4. razreda OŠ »Katja Rupena« Marina Reba

(Foto: S. Dokl)

Dvanajsta 
na Malkovec!

Donaicilna občina Sevnica 
bo na Malkovcu v sodelova
n ju  z odborom  X II. btvigade 
prired ila  v nedeljo, 12. okto
bra, srečanje borcev te  par
tizanske enote. Slavje, k i bo 
posvečeno 26-letnici ustano
vitve brigade, bo ob 9.30 ob 
vsakem vrem enu, obsegalo 
pa bo tudi kulturni spored. 
K er nam erava odbor organi
zirati prevoz iiz Novega me
sta  ali iz Mokronoga, do ko
der je  mogoče p riti z javni
mi prevoznimi sredstvi, naj 
se vsi tisti, ki nim ajo lastne
ga prevoza, pism eno prijavi
jo p ri ZZB Novo mesto.

NAGRADA
iaORJANCEV

o rsk a  av to m o b ilsk a  d irk a  
Lokt ob la a o  n a  G o rjan c ih

OB JUBILEJU GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKEGA ODDELKA

P(Nnagali so več kot 60.000 ženam
27. septembra so počastili 20-letnico delovanja ginekološko-porodniškega 
oddelka pri novomeški bolnišnici -  Po ogledu oddelka in tovarne zdravil 
Krka še sestanek sekcije Slovenskega zdravniškega društva na Otočcu -  

Navzočih je bilo blizu 70 ginekologov

v soboto dopoldne so se 
slovenski ginekologi, m ed ka
terim i so bili tudfl profesorja 
dr. France Novak, dr. Vladi
m ir Tram puž in  d r. Vito Lav
rič, 2jbrali na ginekološko-po- 
rodniškem  oddelku novome
ške boJnišnioe, Ko so si za
tem  ogledali še tovarno zdra
vil K rka v Ločni, so odšli na 
Otočec, k je r je  bil strokovni 
sestanek ginekološke sekcije 
Slovemskega zdravniškega 
društva.

Za uivod v strokovni del 
program a je  o dvajsebletnem 
delu ginekološko-porodniške- 
ga oddelka v Novem m estu 
govoril p redsto jn ik  d r. Ljulbo 
Kretič. V izčrpnem  referatu  
je  navedfiJ, v kakšnih okoli- 
ščinah je  bila leta 1894 usta

novljena m oška bolnišnica. 
Sele 14 let kasneje je  priza
devnemu zdravniku dr. De 
Pranceschiju uspelo zaintere
sira ti takratne oblasti, da so 
novem bra 1908 odprli twdi 
bolnišnico za ženske.

V žensko bolnišnico, usta
novljeno pred  60 leti, so spre
jem ali žene z raaličnim i obo
lenji. Eno izmed redkih ohra
njenih poročil iz le ta  1912 go
vori, da je  bilo tedaj med 
800 s p r e je m i ženami samo 
14 porodnic in sam o dve sta  
v boOnišnico prišli zaradi 
splava.

O delu ženske bolnišnice 
m ed obem a vojnam a podat
kov ni, ker je  bil ves arhiv 
ueničen ob bom bardiranju 
oktobra 1943. Po vojni je

Medvedja usluga
Hribovski km etje  se le

tos zelo pritožujejo zara
di škode, k i jo  povzročajo 
divji prašiči, pa tudi m ed
vedi. Goloroki se bojujejo  
za težko prigarani pride
lek z d ivjim i zvermi. Svo
jem u ogorčenju dajo du- 
Ska na sejah občinskih  
skupščin in na sestankih  
SZDL, kjer se o te j za 
njih  pereči zadevi lahko 
pogovorijo le s posamez
nim i lovci.

Lovcem je  družba pre
pustila gospodarjenje v lo
viščih. Odgovorni so to
rej za stanje, za škodo, pa 
tildi za politične posledice 
svojega gospodarjenja.

Lovci pravijo: škodo bo
m o poravnali, prašičev pa 
ni mogoče pregnati kar 
tako, kot bi si kdo m i
slil! Obljube ne bodo sne
dli in škodo bodo res po-

ravnali. S tem  pa ni re
šeno vse: ko  prepuščamo 
polja hribovskih km etov  
uničevanju divjih zveri, 
delamo m edvedjo uslugo 
km etovem u razpoloženju 
in njegovi volji do delal 

Narobe bi bilo zanikati 
vse koristi, k i jih  ima 
družba od vedno bolj raz
vitega lovskega gospodar
stva. Ob tem  pa so spet 
hribovski km etje  tisti, k i 
preživljajo hude trenutke  
iz leta v leto, ogorčenje 
prizadetih hribovskih  
km etov je vedno hujše in  
hočeš nočeš bo treba od
govoriti na vprašanje: ali 
so lovci (m nogim  izmed  
njih  je lov razvedrilo!)
kljub najboljši volji, spo- 
sobni učinkovito ukrepati 
in zaščititi tisto delo, s 
katerim  se km et preživ
lja? M. JAKOPEC

ženska bolnišnica delala po 
starem  organizacijskem  nači
nu vse do leta 1948. Sele ta-

(Nadaljevanje na 20. str.)

Noben učitelj 
ni brez kruha
Po podatkih izobraževalne 

skupnosti v Novem m estu ni 
noben učitelj v novomeški 
občini v novem šolskem  le 
tu  ostal na cesti in  brez 
kruha. Vse prej ko t to: le
tos prosvetnega kadra celo 
prim anjkuje. Z& m atem atiko 
in fiziko so dobili učitelje le 
v Novem m estu, Šmihelu, 
Žužemberku in Šentjerneju, 
na drugih podeželjskih osem
letkah pa m orajo ta  pred
m eta poučevati učitelji, ki 
nim ajo predpisane izobrazbe 
za predm etni pouk. Zanimivo 
je, da se študentje tudi nič 
ne tepo za študij m atem atike 
in fizike, za k a te r^ a  je izo
braževalna skupnosit razpi
sala ugodne štipendije in 
rizpis celo ponovila. Tudi 
štipendij za študij drugih 
predm etov (slovenščine in 
angleščine, tehničnega pouka, 
glasbene vzgoje itd .) še niso 
razdelili, ker ni interesentov. 
So m orda krivi tudi osebni 
-dohodki? Le-te je  izobraževal
na skupnost izboljšala v 
skladu z laiiiskim priporoči
lom republiškega iz ^ n e g a  
s v ^ .

M l

OD 2. DO 12. OKTOBRA

Okrog 8. oktobra pa
davine z ohladitvijo, v 
ostalem lepo oziroma 
suho vreme. Dr. V. M.

VRATA
OKNA

POLKNA

r i b n i c a  KREDIT

inles :
: ZA VAS SMO PRIPRAVILI

cd 1. do 31. oktobra

POSEBNO REKLAMNO 
PRODAJO

dlllOKE NACRTE JE PRIČELA URESNIČEVATI NOVOMEŠKA IMV s postavitvijo velilie montažne dvorane 
pod Grmom v Gotni vasi. I^reha, ki bo pokrivala^.OOO kvadratnih metrov, bo dala zavetje za 50 odstot. 
pove&mi proizvodhiji osebnih in dostavnih ayt<Hnobilov ter prikolic. Vseljiva mora biti do 15. decembra letos. 
Na sliki: kovinarji »pletejo« jekleno nosiliio okoetje» ki so ;a  naredili v krmeljski METAI^Nl

(Foto: M.Moškon>

JESEN V KOKRI
Z nagradnim  žrebanjem

* 100 DENARNIH PRIZNANIC
podjetje K okra za nakup blaga v  v s ^  naših 
prodajalnah v vrednosti 30.000 Ndln in

* 300 PRAKTIČNIH DARIL
proizvajalcev te r  druga presenečenja.

Vsak nakup preko 50,00 N din bo žreban 6., 15,,
32. oktobra t« r 3. novem bra 1969.

Rezultati žrebanja bodo objavljeni ob vsakem žre 
banju v časopisu Glas, Kmečki glas in  v vseh 
oaših prodajalnah.

POTROŠNIKI! I
Za je j^n  sm o vam pripravili b c ^ to  izbiro 5  
blaga po konkurenčnih cenali in ugodnih J  
k reditn ih  pogojih.

OBIŠČITE PRODAJALNE K O K R E !



tedenski
mozaik Usmerjanje delitve

V republiki sicupščini razpravljajo o predlogu, da 
bi izdali zakon o progresivnem davku na pre

sežna sredstva za osebne dohodke

VOJAKI REŠUJEJO IM ETJE — Na Severnem Irskem , k je r so se pretekli teden spet raz
vneli spopadi, so z bencinskim i steklenicam i spet zažgali nekaj hiš. B ritanski vo jik i, ki 
so zdaj dobili irfcrepitve iz B ritanije, nasliki rešujejo na ulici Goates v Belfastu še nekaj 
pohištva in druge lastnine nesrečnih prebivalcev. Telefoto: UPI

[genski zunanjepolitiaii pregled |

Voditelj britanskih liberal
cev Thorpe je  na letnem  kon
gresu stranke dejal, da labu
ristična stranka zasluži, da 
bi izgubila, konservativna  
stranka pa ne zasluži, da bi 
zmagala. Pozabil je  dodati, 
da liberalna stranka ne more 
zm aga ti. . .  V zvezni indijski 
državi Gudžarat je  bilo v 
zadnjih dneh nad tisoč m rt
vih, ker so m uslimani obm e
tavali svete krave s kam e
njem. Pred slabima dvema 
letoma  so v Kašmiru divjali 
muslimani, ker je nekdo  
ukradel iz srinagarske moše
je las iz Mohamedove brade. 
Videti je, da razlog ni tako  
pomemben. Pomembno je  na
čelo in pre tepan je . . .  V ZRN  
so sklenili revalvirati marko  
— en dan po volitvah. En  
dan pred volitvami so krš
čanski dem okrati še dokazo
vali volilcem, kakšni osli so 
socialni demokrati, k i zahte
vajo revalvacijo m a rk e . . .  
Ameriška vlada je  v zadregi, 
ker ne ve, kom u naj verja
me. Po poročilu CIA obstaja 
resna, nevarnost, da se ZSSR  
in K itajska spopadeta. Po 
drugem poročilu te nevarno
sti ni. Sovjetski vladi ni tre
ba biti v zadregi: Amerika in 
Kitajska  se prav gotovo ne 
bosta spopadli. . .  Albanski 
delegat na zasedanju general
ne skupščine OZN je  napa
del ZDA in ZSSR, češ da sta 
se ti dve državi združili pro
ti Kitajski. Albancem ne gre 
oporekati poguma: najmlajši 
napada dva največja in brani 
tretjega največjega . . .  Dikta
tor Salazar, ki je  nad tride
set let vladal Portugalski, si 
je po kapi toliko opomogel, 
da m im o  šivi doma, še ved
no prepričan, da je  predsed
nik vlade. O sedanjem m ini
strskem  predsedniku pravi, 
da je sposoben, a da preveč 
ljubi oblast. »Na srečo,« je  
zaupal francoskem u novinar
ju, »ni v vladi.« Salonarja pu
stijo živeti v veri, da je  še 
vedno predsednik v la d e . . .  
Na Severnem  irskem , k jer  
se spet m latijo po vseh pra
vilih, k i so stara 250 let, se 
je baje zgodilo tole: Gruča 
pretepačev z  gorjačami v ro
kah je  na cesti ustavila Žida. 
»Ali si katoličan ali si prote
stant?« so ga vprašali. »Ne 
bodite nori,« je  rekel Zid, 
»jaz sem  Žid.« Bojevniki so 
malo pom islili in dejali: »Že, 
že, toda Tias zanima, ali si 
katoliški ali protestantski 
Žid.«

Med najpom em bnejšim i za. 
devamJ, k i jih  obraM iavajo 
v republiški skupščini p.-) po- 
čitnicah, je  vsekakor predlog 
za izdajo zakona, s  katerim  
naj bi zj^otovili družbeno u- 
sjnerjan je  delitve drfiodka de. 
lovnih organizacij. Gre za po. 
litično vsekakor sila aklualno 
zadevo, saj prav neskladja v 
delitvi dohodka povaro^ajo 
slabo rasq;x>loženje deiuvsiih 
ljudi, k i ne m orejo razim ieti, 
da nekateri na  zelo lahek na- 
Cin prihajajo  do sred.stev in 
visokih osebnih d'>hodkov, 
drugi pa m orajo napeti vse 
sile in  kom aj d ia ja jo .

P risto jn i odbori so o za
misli že razpravljali. Pred
vsem  so poslanci p 'zd rav ili 
prizadevanja izvršnega sveta, 
da se je  tega problem a lotil 
in da b i našli m erila za do
ločitev tistih  m eja, preko ka
terih  lahko delitev doliodka 
poA’zroča družbeno ekonom
ske in iK>litične p.oblem e. 
Zato so nujni družben', dogo
vori vseh zainteresiranih, 
predvsem  pa sam ostojnih or
ganizacij združenega dela. Po
slanci so se tudi strinjali, 
da ie potrebna družbena in 
tervencija v delitev dohodka 
zlasti p ri tistih , ki so v mo
nopolnem položaju.

Predstavnik republiške go
spodarske zbornice pa je iz-

TELEGRAMI
IX)NDON — Novi prem ier libij

ske vlade Soliman el Magrabi Je 
izjavil, da njegova vlada ne bo ob
novila sporazumov, na podlagi ka
terih im ata svoja oporišča na li
bijskem ozemlju Britanija in ZDA.

KAIRO — Poveljstvo oboroženih 
sil ZAR je  sporočilo, da so i)oseb- 
ne padalske enote napadle izrael
ske položaje na severu Sinaja. To 
je prvi tak egiptovski nai»d In 
očitno povračilo za izraelsko izkr
canje južno od Sueza.

LA PAZ — V Boliviji so generali 
izvedli državni udar in strmogla
vili predsednika Salinasa, ki so mu 
dovoliU oditi v Cile. S tem  držav
nim udarom  se je število vojaških 
vlad v Latinski Ameriki od leta 
1930 povečalo na 40.

LONDON — Kakor poroča »Gu
ardian«, so ae štiri velesile spora
zumele o pomembni točki resolu
cije varnostnega sveta Iz novem
bra 1967. Baje bodo zahtevale, da 
se l 2xael umakne z okupiranih ob
močij, čeprav ne popolnoma z vse
ga zavzetega osonlja.

MOSKVA — V Sovjetski zvezi 
so po enajstih dneh molka — od 
srečanja med Kosiginom in Cu En 
Lajem — spet začeli napadati Ki
tajsko. TASS med drugim poroča, 
da na Kitajskem množično prega
njajo nasprotnike politike vodstva.

javil, da s3 v zbornici ne s tr i
n ja jo  povsem  s predlagano 
zam islijo in  da bodo p rip ra 
vili svoj predlog. Po m nenju 
zbornice s p ro ^ esiv n im  dav- 
kom na pressžena sredstva 
nesorazm erno viKokii) osebnih 
dohodkov ne b i preprečili in 
bodo tisti, k i im ajo m ožnost, 
k ljub tem u davku izplačevali 
visoke osebne dohodke. Zato 
bi kazalo po njenem  m ne
n ju  obdavčiti doliodek delov
nih organizacij, ne pa  sam o 
preseženih osebnih dohodkov. 
Višino osebnih dohodkov je 
treba povezati nam reč z do
seženim poslovnim uspehom . 
N ekateri poslanci pa  so se 
zavzemali zato, d a  bi m orali 
progresivno obdavčiti le b ru 
to  osebne dohodke, zaradi če
sa r bi m orali postati osebni 
dohodki za pod je tja  strošek, 
ne p a  del dohodka. S tem  pa 
Je odprto  načelno vprašanje, 
kaj je  pravzaprav dohodek 
podjetja .

No, zdaj ie stvar ostala na 
tem , da gospodarska zborni
ca čim prej p ripravi še svoj 
predlog. K er pa gre šele za 
pnro fazo, se pravi za odlo
čitev, ali je  tak  zakon po tre 
ben ,najbrž n i nobenega dvo. 
ma, da bi ta  kzakon kazalo 
pripraviti. Poslanci s o  s e  za- 
to s predlogom  strin jali, p ri
pom nili pa so, naj bi pred
lagatelj postavljena načela 
čim bolj dosledno uveljavil p ri 
oblikovanju samega zakonske, 
ga besedila. P ri tem  pa naj 
sodelujejo tudi gospodarska 
zbornica, sindikati in delovne 
organizacije.

S tem  predlogom  pa je  ne
posredno povezan še drugi, 
da b i nam reč v republiki ob- 
litoovald zajetnejša sredstva za

PRIŠLI so BREZ
p o v a b il : . .

Ameriška zvezna vlada je 
pred dnevi priznala, da so 
1965 poslali amerišike čete v 
Juani Vietnam brez uradne 
zahteve vlade te  države, pač 
pa so se z n jo  »posvetovali«. 
D o tega odkritja  je  prišlo 
na zahtevo predse-in^ka se
natnega odbora za zunanje 
zadeve Pulbrighta, ki je  za
hteval, naj m u zim anji m ini
ster Rodgers pokaže doku
m ent, s katerim  Je sajgon- 
ska vlada zahtevala ameri- 
š)ko vojašiko pomoč v Juž
nem Vietnamu.

posege v gospodarstvu. Ta
k ih  sredstev je  zdaj bore ma. 
lo In so osredotočena v glav
nem  v skladu skupnih rezerv 
gosi>odarskih organizacij. Po. 
slanci so se tud i s tern pred 
logom strin jali, ko so j  njem 
razpravljali na sejah  odborov. 
M nenja ’pa so bila deljena, 
kako bi taka sredstva zbrali. 
N ekateri so se zavzemali za 
bo, da bi jih  zbirali v določe
nem odstotku od celotnih 
proračunskih donodkov, d ru 
gim je  bolj p ri srcu  poseben 
sklad, ki bi m u prepustili ne
katere vire proračunskih do
hodkov. J '

V Trbovljah 
že pol milijona ton 

cementa ___
Doslej so v cem entarni T r

bovlje proizvajali na leto p ri
bližno 200.000 ton cem enta, 
ob koncu le to šn j^ a  le ta pa 
se bo začela poizkusna pro
izvodnja v tovarni, ki so jo 
medtem  prenovili in m oder
nizirali. Pričakujejo, da bo 
prihodnje leto trboveljska ce
m entarna že dajala skupno
sti letno po 580.000 ton ce
m enta. Za m odernizacijo in 
konstrukcijo cem enta v T r
bovljah bodo porabili nekaj 
nad 132 milijonov din. V 
M ariboru, Celju in Ljubljani 
bodo zgradili velike cem ent
ne silose, da b i znižali p re 
vozne stroške in pospešili do
bavo cem enta.

Težko je  poslušati, če mo
ra  človek požirati besede, ki 
jih  je  bil izrekel povsem po
šteno in iskreno. Se bolj tež
ko je  poslušati voditelja na
roda, izmed katerih  je  veči
na pred  letom  dni še drugače 
govorila in  m islila. Tak vtis 
vzbuja zadnji plenum  CK KP 
češkoslovaške, na katerem  je 
govoril tud i prvi sekretar CK 
KPC Gustav H usak.

K ontrarevolucija je  bila, je 
dejal, čeprav neoborožena. In 
tudi b ratske članice varšav
skega pakta so imele popol
noma prav, ko so prišle na 
pomoč ČSSR, njenem u ljud 
stvu in partiji, ki so jih  za
vajali ljudje, kakor so Dub
ček. Zato so Dubčka izklju
čili iz predsedstva CK (po
litb iro ja), čeprav je  še ostal 
v CK — popolnom a na s tran 
skem  tiru . K ar pa zadeva in 
te r\encijo  čet varšavskega 
pakta, to ni bila okupacija, 
in bognedaj, da bi kdo mislil 
drugače.

H usak jc  navedel štiri os
novne točke. Prva: V CSSR 
je obstajala kontrarevolucija. 
Drugič: V ojaška intervencija 
je bila obram ba socializma 
in je  bila potrebna zaradi 
varnosti socialističnega tabo
ra. T retjič: CK se javno ogra 
ju je  od 14. izrednega kongre 
sa KPC, k i je  bil dan po in
tervenciji. Po H usaku so ga 
sklicali »desničarji okrog p ra 
škega m estnega komiteja« in 
»nerazredna In protim arksi- 
stična skupina režiserjev in 
organizatorjev«. In  četrtič: 
Razveljavljen je  odgovor, ki 
ga je  CK KPČ 9. juUja lani 
poslal na pism o varšavske 
peterice.

H usak je  napadel celo 13. 
kongres, ki je  bil še v dobi 
Novotnega, a  je  v načelu 
sprejel gospodarsko reform o. 
Torej se je  napad razširil ce
lo na gospodarsko reform o in 
ne sam o na upiranje varšav
ski peterici in okupaciji 
ČSSR.

Zelo zgovorne so tudi »ka
drovske spremem be«: CK je 
zapustilo 29 članov, kar je 
ena šestina. Iz CK so izklju* 
čili devet članov. To pa je 
samo zatetek , ker je  napo
vedana čistka v nižjih orga
nizacijah. H usak je  tud i na* 
povedal, da bodo do konca 
leta zam enjali partijske iz
kaznice. Nove izkaznice bodo 
dobUi sam o tisti, k i so res-

WASHINGTON — Predsednik 
ZDA Je odobril nadaljnjo n ad n jo  
nadzvočnega potniškega letala SST, 
ki bo letelo s hitrostjo 3000 kilo
metrov na uro in bo sprejelo 300 
potnikov.

VARŠAVA — Na Poljskem so se 
končali manevri enot varšavskih 
članic ZSSR, Poljske, NDR In 
CSSR. Na manevrih sta bila tudi 
sovjetski obrambni m inister Greč- 
ko In poveljnik vojaških sil var
šavskega pakta m aršal Jakubovskl.

nično na novi liniji. To po
meni, da bo dosti dosedanjih 
članov odletelo in da bo no
va KPČ postala kadrovska 
partija, kar Rusi že dolgo za
htevajo.

Zdaj so očitno vsesa krivi 
Dubček, intelektualci, pisate
lji in študenti. Oni so bili ti
sti, ki so odpravili cenzuro — 
ena izmed kapitalnih napak, 
kakor piše »Rude pravo« — 
oni so očitno zavozili češko
slovaško gospodarstvo, oni so 
kvarili ljudstvo in delavski 
razred. Nihče pa ne pove, za-

Praška
slana

kaj jim  je  ljudstvo tako na
vdušeno in spontano sledilo. 
Sicer pa svobodna razprava 
ni več mogoča. Dovoljene so 
le obtožbe z vrha, ki s o  v 
bistvu le odmev zsAtev in 
želja, ki ne izhajajo iz Pra
ge-

Volitev v Zvezni republiki 
Nemčiji, ki so bile po zelo 
burni predvolMni kam panji, 
niso prinesle večjih presene
čenj. K rščanski dem okrati, ki 
so vladali državi ves čas po 
drugi svetovni vojni, so ohra* 
nili isto število glasov ali sko
ra j isto: 46,2 odst. Opomogli 
so si socialni dem okrati, ki 
so si z 42,7 odst. povečali šte 
vilo sedežev v parlam entu za 
20. L iberarna FDP pa je  iz
gubila skoraj polovico gla
sov, a  je še vedno dobila 5t7 
odst. glasov. Če bi jih  dobila 
m anj kot 5 odst., b i se bila 
m orala posloviti od parla
m enta. Na veliko olajšanje 
vseh strank  jn  neonacistična 
stranka NPD dobila sam o 4,5 
glasov, to  je  za 0,5 odst. pre
malo, da bi lahko njeni po
slanci sedeli v zveznem par
lam entu.

N ajbolj zanimivo vpraša
nje, ki si ga zastavljajo po* 
Utični opazovalci zdaj, se gla
si: ali bosta še vedno n aj
m očnejši strank i — CDU/CSU 
in SPD — spet ustanovili 
»veliko koalicijo«, ali pa bo
do socialni dem okrati skupaj 
z liberalci iz FDP ustanovili 
»malo koalicijo«. ZRN je  do* 
živela že obe: veliko in  m alo 
koalicijo, le m ale koalicije 
m ed socialnim i dem okrati in  
liberalci Se ni. In  po prvih 
poročilih po volitvah kaže, da 
bodo krščanski dem okrati p r
vič po vojni ostali zunaj na 
hladnem.

I tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični preg!ed\

■  PREDSEDNIK TITO O NA
ŠEM RAZVOJU — Ob koncu sreča^ 
nja z inženirji, tehniki in delavci 
Djerdapa je predsednik Tito govo- 

' 'tnalnih vprašanjih n a šeg a  
notranjega razvoja. Povedi je za

je v zadnjem času obiskal .*>te- 
vilne kraje in kolektive. Hotel se je 
sam prepričati, kje so korenine ne
katerih negativnih pojavov, kot so 
npr. nelikvidnost v gospodarstvu, 
zaradi katere celo n e^ te ra  so<̂ ob- 
no urejena in dobro idoča podjetja 
ne morejo izplačevati zaslužkov 
sivojim delavcem. Hkrati je žel^ 
ugotoviti, kaj bi bilo treba storiti 
za nadaljnjo krepitev jugoslovan
ske socialistične skupnosti.

Predsednik Tito je poudaril svo
je prepričanje, da so prav proiz
vajalci najtrdbejši temelj naše druž
be. Dobro se namreč zavedajo^ da 
je njihova prihodnost le v močni 
socialistični Jugoslaviji. Odpraviti 
pa je treba korenine nekaterih sla
bosti. Onemogočiti moramo elemen
te, ki želijo zastrupljati naše od
nose in izzivati mec^iacionalne pro
bleme. Nekatere stvari v sistemu 
je treba spremeniti, druge pa izpo
polniti.

Predsedenik Tito je poudaril svo
jo dolžnost in dolžnost vseh ko
munistov, da varujemo našo socia
listično skupnost, utrjujemo njeno 
enotnost in da popolnoma spoštuje
mo načelo enakopravnosti vsakega 
naroda in narodnosti, načelo ena

kopravnosti vsake republike. Dejal 
je, da mu je to najbolj pri srcu in 
da se bo nenehno zavzemal za to, za 
kar se je boril vse življenje.

O problemih, na katere je opo- 
z6ril predsednik Tito, bodo razprav
ljali na seji predsedstva ZKJ, ki bo 
14. oktobra.

■  RIBIČIČ NA KOSOVEM —
Predsednik zveznega izvršnega sve
ta Mitja Ribičič je v nedeljo prispel 
na dvodnevni obisk v pokrajino Ko-

„NAJBOU Mi JE PRI 
SRCU NAŠA ENOTNOST"

sovo, kjer se je seznanil z napori te 
pokrajine za njen razvoj. Na tem 
območju, kjer pred vojno razen 
Trepče (rudnik svinca) ni bilo In
dustrije, je po vojni zraslo 60 indu
strijskih objektov.

■  KAVČIČ OBISKAL FURLA
NIJO—JULIJSKO KRAJINO — Na
povabilo predsednika deželne vlade 
Purlanije-Julijske Krajine dr. Alfre
da Berzantija je predsednik repub
liškega izvršnega sveta Stane Kav
čič v spremstvu nekaterih sodelav
cev prejšnji teden obiskal naSe 
zahode sosede. V medsebojnih po
govorih sta obe strani izrazili zado

voljstvo nad doseženimi uspehi, 
hkrati pa nakazali področja, na ka
terih naj bi se sodelovanje v pri
hodnje še bolj razvilo.

■  PTUJ SLAVI 1900-LETNICX)
—V soboto je bila osrednja sloves
nost ob 1900-letnici Ptuja. Ob tej 
priložnosti je bila slavnostna seja 
občinske skupščine, na kateri so 
podelili zlati plaketi občine Ptuj 
častnima občanoma predsedniku re
publike Josipu Brozu Titu in pred
sedniku republiškega izvršnega sve
ta Stanetu Klavčiču. Hkrati so po
delili domicil Lackovemu odredu.

■  LETOS 250.000 NOVIH DE
LAVCEV — V prvih sedmih mese-, 
cih letošnjega leta se je v naši dr
žavi na novo zaposlilo kakih 250.000 
delavcev, kar je precej več, kot se 
je predTrtdevalo.

■  ZAGREBŠKA FAKULTETA 
DALA 310 SLOVENSKIH VETERI
NARJEV — Te dni je praznovala 
zagrebška veterinarska fakulteta 50- 
letnico svojega dela. V tem obdob
ju je na tej fakulteti diplomiralo 
tudi 310 slovenskih veterinarjev.

■  ODLIKOVANI GASILCI — V 
petek je predsednik republiškega 
izvršnega sveta Stane Kavčič izro
čil predsedniku gasilske zveze Slo
venije Metodu Rotarju odlikovanje 
zasluge za narod z zlato zvezdo. To 
odlikovanje je slovenskim gasilcem 
podelil predsednik republike Tito 
ob 100-letnici slovenskega gasilstva.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60000 izvodovM -̂



Mara Bešter:

Reforma - nujnost 
našega razvoja

Reforma je za nas izredno pomemben mejnik 
in stopnja v boju za našo koncepcijo samouprav
nega socializma. Ko smo z reformo postavili za
hteve po urejanju razmer v gospodarstvu, smo 
smatrali, da je formulirane naloge mogoče ures
ničiti le s pomočjo razvitega samoupravnega me
hanizma. Reforma torej po eni strani potrebuje 
razvito in učinkovito samoupravljanje, hkrati pa 
tudi omogoča razvijanje le-tega.

Pomen reforme je dalje v njenem vplivu na 
politične razmere. Večja stopnja učinkovitosti na
šega gospodarstva in hitrejši razvoj samouprav
ljanja kot produkcijskega odnosa bi imela nujno 
za posledico stabilizacijo političnih razmer in 
mnogo manj prostora za vse mogoče idejne 
špekulacije.

In na koncu ni nepomembna ugotovitev, da 
šele učinkovito vključevanje našega gospodarstva 
v mednarodni trg ustvarja enega dolgoročnih po
gojev za našo politiko neuvrščenosti.

Na reformo zato nikoli nismo gledali le kot na 
ekonomsko ali celo samo monetarno reformo, če
prav je konvertibilnost dinarja pomembna naloga 
reforme. Že prav od začetka smo zato govorili o 
družbeni reformi. Pri tem tudi nismo mislili sa
mo na to, da je treba tudi v tako imenovani ne
materialni sferi odpreti pomembne procese inten
zivnega in smiselnega razvoja, da je treba prese
či zgodovinski proces družbene delitve dela v smi
slu povezovanja obeh sfer — materialne in nema
terialne — seveda z novih izhodišč. Družbeno re
formo smo razimieli v najširšem smislu kot etapo 
v boju za zgraditev samoupravne koncepcije soci
alizma in hkrati s tem za demokratizacijo in hu
manizacijo naše družbe.

Uresničevanje reforme pa ne poteka in ne mo
re potekati kot samo^bno dejanje, ki mu je tre
ba le opredeliti ciljc in ustvariti nekatere pogoje. 
Zato izjava pokojnega Kraigherja v zvezni skup
ščini, da bo reforma vojna, ni bila nikakršno ges
lo. Ne gre le za vojno z zaostalostjo v naših gla
vah, ampak gre tudi za realni spopad s silami, ki 
hočejo tudi pri nas uveljaviti drugačne koncepte 
socializma, že sam začetek reforme je bil pogojen 
s porazom določene koncepcije na Brionih. In 
čeprav je bil poraz nasprotnikov reforme hud, bi 
bilo iluzorno misliti, da so se poražene sile do
končno umaknile s prizorišča ali pa da se bodo 
dandanes javno razglašale za nasprotnike samou
pravne koncepcije in reforme.

Gotovo ni za naše nadaljnje napore spodbud
no, če podcenjujemo dosežene rezultate; tudi to 
je voda na mlin nasprotnikom naše poti. Sodimo 
pa, da je prav tako usoden strpen odnos do ne
sposobnosti za uresničenje reforme, do napak in 
neodgovornosti, ker v tem se objektivno napajajo 
prav tiste koncepcije socializma, ki smo jih pri 
nas že presegli.

Reforma je že terjala in bo še terjala hude na
pore in žrtve, zato moramo od časa do časa skrb
no ovrednotiti rezultate in predložiti splošne raču- 
Qe. Sedanja dogajanja v našem gospodarstvu ter
jajo, po naši sodbi, še nadaljnjo razpravo, ker 
obstoje v razlagi o uspešnosti reforme precejšnje 
razlike. Dalje, treba bi bilo proučiti prvo reform
no obdobje, oceniti vzroke gospodarskega zastoja 
v letu 1967 in v začetku leta 1968, zastoja, ki je bil 
potem povod za tako ohlapno ekonomsko politiko 
v drugem razdobju.

Predvsem pa mislimo, da se je treba energično 
usmeriti v studiozno izpopolnjevanje našega eko
nomskega sistema, da se je treba lotiti nerešenih 
temeljnih vprašanj, in to brez vsakršnih predsod
kov. Izoblikovati je treba učinkovito samoupravno 
strukturo in se pri tem zavedati, da mora biti vsak 
produkcijski odnos usklajen z razvojem pro- 
dukitiviiih sil, da se realnos't in upravič^ost vsa
kih proizvodnih odnosov manifestirata in pretvar
jata s stopnjo uspešnosti razvoja produktivnih 
sil. S tem v zvezi je še vedno ^ tualno  vprašanje 
razmejitve odločanja mec* samoupravnimi struk
tu r n i  in državno regulativo in pa vprašanje raz
mejitve odločanja med raznimi ra vnemi ene in 
druge strukture. V vsakem sistemu mora biti do
volj jasno urejeno, kdo o čem odloča, po katerih 
Kriterijih odloča in v kakšni obliki naj odloča.

V sedanjem položaju je potrebna, pa tudi v 
prihodnje bo potrebna mnogo bolj premišljena e- 
Konomska politika, ki naj bi bila mnogo manj pod 
vplivi političnih pritiskov vseh vrst na raznih rav
neh. če pravimo premišljena ekonomska politika, 
potem mislimo predvsem tudi na tako ekonomsko 
politiko, ki bo občutljiva za mero in bolj prouče
na z vidika verižnih reakcij. In ne nazažije je 
treba odločno terjati odgovor in odgovornost za 
doseganje ali nedoseganje predvidenih rezultatov.

(Odlomek iz uvodnika »Ob sedanjem  gospo
darskem  položaju« v zadnji, 8/9 številki 
TEORIJE IN PRAKSE, revije za družbena 
vprašanja)

T o v a riš  bo  p lača l! (Karikatura I. Franica iz JEŽA)

O BISTVENIH VPRAŠANJIH NAŠE STVARNOSTI

Sedanje poglavitne naloge
(N adaljevanje)

Cesta -  le povod za 
nedavno politično na

elektrenost
Vzroki za nedavni položaj 

ob javnih razpravah okrog 
ceste so veliko globlji: 
v tem  konkretnem  primearu 
so p rišli do izraza vsi nago- 
m iljeni problem i našega go
spodarskega in političnega po
ložaja. Ce ob tem  prim eru 
ne b i prišlo  do takšnega sta 
nja, bi do njega lahko p ri
šlo ob m anj pomembnem 
vprašanju kot je  cesta.

K atera so tista  bistvena 
vprašanja, ki zadevajo 
osnovni interes našega de
lovnega človeka in ki iistvar- 
ja jo  politično razpoloženje oz. 
nerazpoloženje? O bstaja res
na zaskrbljenost glede 
nadaljnjega uresničevanja re 
form e. M arsikatera gospodar
ska organizacija tiči pod ob
rem enjenostjo, nelikvidnost 
visi v zrak«, obstaja določe 
no nezaupanje v današ 
njo ekonomsko trdnost, od 
p rti so nekateri problem i so 
cialne politike, zdravstva, pro 
svete, znanosti ipd. čeprav 
ne gre za to, da bijem o plat 
zvona, so ta  vprašanja ven
darle v zavesti ljudi in če
stokrat se njihovi problem i 
težko rešujejo. Verjetno se 
bodo včasih težko reševali 
tudi v prihodnje, ker smo 
pač odvisni od lastnih m ate
rialnih in drugih možnosti.

Prav gotovo je o teh vpra
šanjih treba mnogo več go
voriti, jih  pojasnjevati in 
zdi se mi, je dejal tov. Vi
potnik, da je  predvsem  orga
nizacija socialistične zveze 
poklicana, da v n jih  mnogo 
več ra ^ ra v lja  in da jih  po
gosteje in argum entirano po
stavlja na dnevni red.

Ko ugotavljam o, je mod 
drugim dejal tovariš Vipot
nik, da sm o pri svojem de
lu prepočasni, pa dostikrat 
ne t^otovim o, zakaj poča 
snost. Ne gre le za tx), da 
m arsikdaj nim amo m aterial
nih in dragi'i objeit vnih 
možnosti za h itrejše reše- 
vaujC; m nogokrat se tudi no 
Cemo sporazuTr.eti! V naši 
družbi obstajajo  poslovni in
teresi, ki jih  je treba uskla
jevati in se spo.-azumevati, 
da bi lahko liitreje napredo
vali. K ar zadeva reform o, se 
rj,pr vse preve*^ gov</ri, da 
smo vsi zanjo, hk ra ti pa mar- 
sikd? išče svo^ dobiček i?-

Cenejši traktorji
Zveosni prom etni davek na 

trak to rje  in druge km etij
ske stro je , ki jih  kupijo p ri
vatniki, bo v prihodnje zna
šaj 6 odstotkov, doslej pa je 
bU 12,5 odst. To znižanje bo 
veljalo za trak to rje  in m anj
še stro je  do 35 KM. Fergu- 
son IMT 53 do 35 KM pro 
dajajo  zdaj za 26.610 dinar
jev, v prihodnje pa bo ?a
1.60 dinarjev cenejši.

jernen položaj, ic  je potreb 
DO pa tudi adt:. .u s;-« .^ic 
pot da bi priše; do cilja.

Položaj Slovenije 
v Jugoslaviji

v  Sloveniji imamo m arsi
kdaj opravka z m išljenjem , 
da je  glavna ovira za h itre j
ši razvoj federacija. V odno
su do zveze (federacije) je 
veliko težav, mnogo zaplete
nosti. Vsekakor je treba mno
go odločneje in h itreje reš- 
vati tista  vprašanja federaci
je, o katerih  so že doseženi 
^poraasumi in oblikovane po
litične odločitve. Federacija 
naj opusti vse funkcije in 
obveznosti, ki jih  lahko spre
jem ajo republike, ć e  bi iska
li vse vzroke za težave izven 
lastne hiše, bi s tem  odvra
č ili pozornost od problemoa’, 
ki jih  imamo dom a in  ki 
so enaki kot drugje, se r  gre 
za skupne družbene procese.

O položaju Slovenije v Jugo 
slaviji: m id im , da se je prav 
zdaj m arsikom u le še u trd i
la zavest, da je  edini napre
dek, obstoj iin bodočnost za 
Slovenijo v jugoslovanski 
skupnosti narodov. O tem  
vprašanju resnično ni nobe
nih dvomov. Toda p ri tem 
gre za nekatera druga vpra
šanja, gre za tu  in  tam  laz- 
širjena stališča, da je za nas 
Slovence zveza z drugimi 
narodi samo finančno brem e, 
da nastajajo  p ri nas proble
mi na osnovi protislovij na 
področju m ednacionalnih od
nosov, ne pa zaradi proble
mov p ri uresničevanju gospo
darske reform e in drugih na- 
1<^ v sam i slovenski dm žbi. 
Cesto se ustvarja nerazpoTo- 
ženje p ro ti ukrepom  federa 
cije, ustvarja se vzdušje ne
strpnosti p ro ti vsem, ki ka
korkoli zagovarjajo jugoslo
vansko skupnost.

S tem i vprašanji nikakor 
nočem pretiravati. Toda to t  
politična organizacija se m o
ram o zavedati teh pojavov :n 
tudi videti njihove posledice. 
Slovenija je vedno imela v 
vsem povojnem obdobju v 
novi Jugoslaviji zelo moooo 
ustvarjalno vlogo. Vedno je 
znala n ajti in se tudi pove
zovati s progresivnim i in re- 
voducionamimi družbenim i 
silam i p ri drugih narodih ^  
narodnostih. To pa predstav
lja  edino pot, da bo sloven
ski narod imel ustrezno m e
sto v jugoslovanski skupno
sti in s tem  tudi v svetu. Z 
naslonitvijo na j.ugoslovansko 
skupnost bo slovenski narod 
lahko napredoval sam o, če 
bo imel posluh za probleme 
in tegobe drugih in Če bo 
tem u prim em o tudi uravna 
val svojo politiko.

Boris Kraigher o »izkori* 
ščanju Slovenije«

Tovariš V ipotnik je nato 
dejal, da je  zelo r ^ i r j e n a  
tudi parola o izkoriščanju 
Slovenije. Pokojni Boris 
K raigher je  bil pred  svojim  od

hodom v Beograd zelo na- 
Mongen trdatvam , da je  Ju 
goslavija Slovenijo izkorišča
la. V Beogradu je  naročil š tu 
dijo, ki naj obdela to vpraša
nje. Po te j štud iji je  priznal, 
da stvar n i takšna. Nedvom
no je  res, da se Slovenci 
po refonmi nahajam o v dru 
gačnem položaju. Spremembe, 
ki sm o jdh vnesli v gospo
darsko in  družbeno reform o, 
v naš družbeni razvoj, se 
nujno in objektivno najglob
lje odražajo na položaju slo- 
vemikega gospodarstva in ce
lotne družbe. Bržkone si p re 
malo prizadevamo, da bi ta 
dejstva pokazali v praksi in 
jih  razgrnili pred  slovensko 
in jugoslovansko javnostjo. 
Praiv tako pa je  na drugi 
stran i prem alo načrtnega ob
veščanja javnosti o tem, kak
šen je položaj Slovenije v Ju 
goslaviji. Vse množice bilte
nov, statističnih  podatkov in 
podobnega ne izkoriščam o do
volj za politično akcijjo.

(V Izubijan i amo prosili 
za pregledne podatke o de
ležu slovenskega gospodarstva 
in naših dajatev do zveze; 
čim jim  bomo dobili, bomo 
o zadteivi na te j stran i takoj 
poročali — opom ba 'iredoi- 
štva.)

(iDalje prihodnjič)

Takih hotelov 
je malo!

v  Rovinju im ajo stal
no slikarsko kolonijo n je 
ni um etniki pa im ajo tu 
di precej naročil za dekori- 
ran je  in  posodobljanje hotel
skih prostorov. Skoraj v vseh 
sobah hotelov, ki jih  uprav
lja  podjetje »Jadran«, vlsfjo 
številna dela umetnikcv. Sa
mo letos je  hotelsko podjet
je »Jadran« odlcupilo od um et
nikov v Rovinju 670 del, 
največ olj in^ akvarelov. Prav 
gotovo je  to naj večji enkiat- 
ni odkup -jmetnin, ki ga je 
financiralo kakšno nase pod
jetje. Umetniki so našli kup
ca za svoja dela, podjeyje pa 
je  številne svoje objekte 
oprem ilo s tolikšnim i umet
ninam i, da so njegovi hoteli 
že skoraj podobni malim ga 
lerijam .

Dražje vžigalice 
in vžigalniki

Zaradi sprem enjenih sto 
penj zveesnega prom etnega 
davka (zakon je  predložen 
zvezni dcupščini) se bodo 
sprem enile tudi cene vžiga
lic in vžigalnikov. Za škatli
co uvoženih vžigalic so do-, 
slej plačali 9 p ar zveznega 
prom etnega davka p ri 50 vži
galicah in 18 par p ri škatli
ci s 10 vžigalicami. Davek 
je bil torej tak  kot p ri lese
nih vžigalicah. Po novem bo 
zvezani prom etni davek za te 
vžigalice 20 odstotkov, šk a t
lica s  50 vžigalicami bo ve
ljala od 1 do 1,5 d inarja  (do
slej 50 par), škatlica s 10 
vžigalicami pa 3 dinarje. 
Sprem enil se  bo tudi p ro 
m etni davek na vžigalnike, 
katerih  cena je  višja kot 10 
dinarjev. Zato bodo v p ri
hodnje najcenejši tu ji vžigal
niki naprodaj za 10 din, naj
dražji pa za 250 din.

Televizorji 
za šole cenejši

ZIS je predlagal zvazni 
skupščini, da bi m ed dru 
gim odpravili tudi sedanji
12,5 odst. zveani prom etni 
davelk na televizijske spre
jem nike. šo le, fak ilte te  in 
im ietnostne akadem ije bi la
hko po siprejetem zakonu ku
povale televiBSorje za 30 do 
50 dinarjev ceneje. Televizor 
»majoiT« bo veljal za šole po
slej sam o 2.000 dtin n<amesto 
2.230 ko t stane zidaj.

Kmetijski nasveti

Priporočene sortne pšenice
■  Povprečni pridelek pšenice v Sloveniji se je 

zadnji dve desetletji podvojil nemalo po zaslugi uvajanja 
intenzivnih so rt, k i s svojim i večjim i zahtevami silijo 
pridelovalca, da jim  več daje in zato tud i več dobi. 
Izb ira domačih, zlasti pa tu jih  sort, se stalno povečuje, 
tako da Je kaj težko priporočiti, kaj je  za naše rastne 
in podnebne razm ere najboljše prav ta  čas.

Razen po pridelku se posam ezne sorte močno razli
kujejo tud i po kakovosti zrn ja in  občutljivosti za bolezni 
in škodljivce. Ruski so rti bezostaja in  m ironovskaja 808, 
k i im ata krem enčast lom  zrnja, kar je  znak dobre kva
litete, sta  na p rim er zelo občutljivi na pepelasto plesen 
in  ne preneseta preobilnega gnojenja. Prav zaradi te 
slabosti ponekod bezostajo že opuščajo.

■  Za dobre rastne razm ere priporočajo: libellulo, 
m arinko, m uro, bezostajo, crveno zvezdo, leonardo, pa- 
nonijo in  san pastore, za slabše zem lje pa; bezostajo, 
crveno zvezdo, leonardo, m arinko, m uro, panonijo in san 
pastore. San pastore je  po razvrstitvi obakrat na zadnjem 
m estu. sicer velik pridelek, vendar je  kakovost 
moke zelo slaba in jo  bo zaradi tega treba sčasoma 
nadom estiti. Uspešno jo  že spodrivata libellula in leo
nardo.

Jugoslovanski vzgojitelji novih sort se lahko pohva
lijo z nekaterim i zelo dobrim i prim erki. Med slovenskimi 
sortam i se odlikuje m arinka, ki je  odporna in rodna, 
m ed drugim i jugoslovanskim i sortam i pa panonija, ki 
v Vojvodini dobro nadom estuje bezostajo, m ura, ki je 
po svojih lastnostih  podobna m arinki, in  crvena zvezda, 
ki bogato rodi, vendar daje slabšo moko.

I  Vse te  naštete sorte so intenzivne ali vsaj pol 
intenzivne, kar pomeni, da jih  je  treba mnogo gnojiti. 
V naših hribovskih krajih , k jer je  posebnega pomena 
tud i slam a, sejejo še mnogo starih  sort, ki so skrom nejše 
v zahtevah in pridelkih. Taki sta  sorti hellkorn in tri- 
um ph, ki ju  dobro nadom estita so rti m arinka in m iro
novskaja 808.

Inž. M. L.
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P
ričela se  je 

vseslovenska 
akcija 
za zbiranje 
denarja, 

s katerim bi slepim 
v Škofji Loki omogo
čili boljše domova
nje

Zamolklo odmevajo 
koraki po hodnikih več 
kot 700 let starega 
škofjeloškega gradu.

Smo v Centru za re
habilitacijo in varstvo 
slepih Slovenije.

Direktor Ivan Bizant 
v spremstvu predsedni
ce Zveze slepih Slove
nije Mimi Breznik in 
predstavnikov škofjelo
ške občine ga razka
zuje.

Hitimo od vrat do 
vrat. od delavnice do 
učilnice, v pritličju in 
nadstropju, in nabiramo 
vtise ter podatke.

v  stavbi, odkoder je  dolga 
sto le tja  ukazovala gospoda 
svojim  podložnikom , so  dobL
li zavetišče tisti nesrečni Slo
venci, ki je  ugasnil vid.

S l^ io i  je  ta  starinsk i grad 
drugi dom, mnogim celo e- 
dini dom. T u se  pripravljajo  
za življenje in  d ^  v večni 
temi.

Naučijo se prvih korakov 
skozi prostor, ki ga ne more
jo \*ideti; naučijo se gledati 
z rokami, glasom ki drugbni 
čutili; naučijo se bivati In 
gibati v prostoru videčih in 
delati prav to in prav tako, 
kar le-ti delajo.

S svojo pisavo — to č k (^ - 
som — podčrtu jejo  predvsem  
dve, za videče tako velikokrat 
neuresničljivi — izvodeneli beL 
se<fi: voljo in vstrajanje.

Svet pozna 
slepe umetnike . . .

V olja in  vztrajan je  s ta  *e
m arsikom u pom agala razviti 
talent, slepim  dom ala b i ^  
ij^eme.

T rdijo , da je  veliki H om er 
slep ustvaril »Hiadou in  
»Odisejo«, znano p a  je  tudi, 
da je  pred  le ti umrU ruski 
pisatelj N. O strovski slep na. 
r^coval sFoje rom ane (n a  jvri- 
m er »Rojeni v burji«), m ed
tem  ko slavni slepi črnski 
kom ponist in voć^a jazzovske
ga ansam U a Ray Cbarles živi 
in  ustvarja  še zdaj.

Slišati je , da bo ta  umetnflc 
prihodnje leto — m ed tu rn e 
jo  po Evropi — nastopil tu 
di v Sloveniji, iskupičku pa, 
da se je  že vnaprej odrekel 
v ko rist slepih Slovenije.

n e ^

bodimo
sle i!za

lenieziv
slepih

^epi invalkt Intcz rok 
bere x nstmcami k n ^  
go napisano ▼  BrauUevi 
p s a ir i

Seveda tudi med slepimi 
Slovenci ni malo takih, ki so 
se uveljavili y jamosti kot 
glasbeniki, odvetniki in na 
drugih področjSi.

. . .  in Slovenija  ̂ i 
slepe pravnike

Statistika Je v vsakdanja 
rabi naštevanje in primerja
nje suhih števiHc, toda ko gre 
za slepe, te številke n^ričako- 
vano ožî •e: vsaka postane živ 
človek, ki je z jnuko odgnal 
od sel^ občutek, da je n̂ ianj- 
vreden in drugim v napoto, 
in ki si je z vztrajno voljo, 
učenjem in delom življenje

tako uredil, da dostikrat zâ  
nesljiveje krmari po njem kot 
kdo, ki more z lastnimi očmi 
videti vsak svoi korak.

Zdaj je že 
320 zaposlenih

Ce to re j sledim o statistik i, 
ugotovimo, da je  v  Sloveniji 
zf^poslenifa 320 s l^ U i ljudi:

87 (63 m oških, 34 ž e n ^ )  
jih  d ^  v industriji, 167 (116 
m oških, 51 žensk) — največ
— v  tdrfianskih  centralah , 20 
(14 m oških, 6 žensk) j© t  
zaščitnih delavnicah.

Slepi pa opravljajo še dru
ge poklice: fizioterapevtski

i

Boste tu d i vi 
pom agali slepim ?
Pri ekspozituri kranjske SDK v Škofji 

Loki so odprli poseben žiro račun, na kate
rem bodo zbirali denar za obnovo škofje
loškega gradu in novo poslopje za slepe.

Če ste se tudi vi odločili prispevati, 
pošljite znesek na tole številko žiro raču
na: 5151-740-204 -  Center za rehabilitacijo 
in varstvo slepih Slovenije, Škofja Loka.

Na dvorišču Centra za rebabilitacijo in van tro  riepih Slorenije

(12 — 8 m otk ih , 4 ženske), 
pravniški (3 — m oški), p ro 
svetni — učiteljeki (9 — 6 
moSkib, 3 ž e n ^ e ) , daktilo
g r a f i  —- stenodaktilogralA i
— korespondentski d  — žen. 
ska).

V centru: 
hoja v poklice . . .

SkofjeloSki center je osred. 
n ja  ustanova, k je r se slepi na
učijo  ho je  v poklic in  r  živ
ljenje. Veliko prej- naštetih  
poklicev'O Binm ia ^ 1  se na
učijo  opravljati prav  tu.

Od leta 1962 do lani se  je  
v cen tru  poklicno u^osobdlo  
40 slepih (in  slabovidnih) za 
delo v kovinarstvu, 43 za te 
lefoniste, 11 pa za obrti (šče. 
tarstvo, vrtoopletarstvo. met- 
larstvo, itd .).

P<qjrečno se jih je  vsako 
leto v tem  času usposc>bilo po
19.

Dom slepih 
je starinski grad

Pa sm o že p ri tem , kaj je  
pravzaprav ta  center, kaj se 
v n iem  dogaja in  kako je  
sp loh nastal. Torej Uidi m alo 
zgodovine!

Za boljše raziunevanje bo 
m orda bolje odgovarjati na 
vprašanja v  obratnem  redu, 
ko t so se zapisala.

Že n a  ustaiiovnem  občnem  
zboru slovenskega združenja 

le ta 1946 so rdeli, da 
m ora ta  organizacija sk rbeti 
za Šolanje, r^ a b ilita c ijo  jin 
zaposlo\'anje svojih članov.

Tedaj s ta  b ili v  Sloveniji 
dve ustanovi za slepe: Dem 
slepih v Škofji Loki (n  od

rasle) in Zavod za slepo m la. 
d ^ o  v Ljubljani. V prvi so 
se  slepi učili i^etarstva, v 
drugi pa so  m ladi obiskovali 
osem letko za slepe.

Slepi so se že leta 1948 za
čeli zaposlovati '• industriji 
tw  kot telefonisti, zato je  or
ganizacija predlagala ustano
vama, . naj p r i l a ? ^ t a  uspo
sabljanje slepin novim potre, 
bam .

Dom slepih ie vse do leta 
1960 vztrajal p ii s^ojein in 
učil slepe sam o obrti. Ker 
se slepi obrtn ik i niso mogli 
zaposliti, so se začele pre
kvalifikacije.

Zveza slepih je  naročila 
nov učni program  za sodobno 
rehabilitacijo  s l^ ih  v Škof
ji  Loki. V ta  nam en so usta 
novili tudi in v a lid k e  delav
nice. Te so se obdržale vse 
do le ta  1964. ko so jih  zd iu  
žili z domom te r ustanovili 
Center za rehabilitacijo m 
varstvo slepih Slovenije.

Nova ustanova je dobila te
le naloge:

— poklicno usposabljati sle
pe in slabovidne m ladostnike 
in  odrasle te r  ]im preskrbeti 
zaposlitev;

— zapo^ovati poklicno u. 
sposobljene inraMde na do
mu. toda v okviru centra;

— omogočiti slepim  in sla
bovidnim celotno oskrbo in 
varstvo.

Naloge, ki so jih  m ed dru- 
napisali tudi v sta tu tu  

centra, so v šk o fj. Loki zače. 
li takoj opravljati in  jih  o- 
p ra v lja ^  še zdaj s  teni, da  
So poklicno usposabljenje (ra 
zen v otNTteh) podaljšali z 
enega na dve let'

Škofja Loka 
je premajhna

Pojavile p a  so se  težave. 
Ker p rih a ja  v Škofjo Loko 
čeda^e več slepih ljud i, je  
pcstal center j»em ojhen. s ta 
rinski p rosto ri o a  tnd i za če. 
dalje bolj zahtovno učno- 
\'zgojno d ^  m so več pn iner. 
n i

V sodelovanju z republiško
zvezo slepih je pripravil cen

ter načrte  za preureditev sta. 
TCBSi g radu in  sosednje stav
be te r  za gradnjo  no-^e stav
be (za šolo). Za vse to  bi 
potrebovali 9 mili.ionov dinar. 
:ev.

B epubliški oigaiil, m ed dru. 
gim tu d i izvršoi svet Slove
n ije kot ustanovitelj, so vzeli 
te  načrte  na isnanje z velikim 
razum evanjem  in odobrava, 
njem , obžalujejo pa, da ob 
sedanjem  položaju kakšnega 
v e č j^ a  prispevka sam i ne bo. 
do mogli pr-5 taviti.

Vsak Slovenec -  
dinar za slepe!

Center in  Zveza slepih sta 
se  zato odločila za širšo  ak
cijo, s  katero  bi zbrali denar 
in  slepim  v Škofji Loki ki 
so iz vse Slovemje. omogo
čili dihanje s  polnim i pljuči.

V akcijo se e takoi vklju
čila tudi revija Stop, ki Je 
c^ljubila, da bo organizirala 
več dobrodelnia (zabavnih) 
p rireditev za slepe.

Do zdaj so tud i že imenova. 
U odbor, ki bo vodil akcijo, 
odprli pa so tud i poseben ži
ro  račun, na katerem  bodo 
zbirali prispevke.

Predvidevajo, da tK>do od 
posameznikov, delovnih in 
drugih organizacij od p rire 
ditev in iz drugiD virf>v le 
zbrali toliko denarja, da bodo 
lahko brez strah u  začeli ob
navljati stare in graditi nove 
prostore.

S t« n  b i vsi, ki naj bi p ri
spevali, omogočili slepim  vsaj 
malo boljše razm ere za življe, 
n je  in  d tio .

Po Enojih m očeh prispevati 
pa naj bi oila dolžnost sle
hernega m ed nam i. Pomisli
m o sam o: b i nbm bilo vse
eno, če b i m oraa  ju tn  tud i 
m i — slepi — v Škofjo 1 )̂Jk>.

Vsak prispevek bo slepim 
t<qiel žarek ▼  večno tem o, 
ki jih  obdaja! Vsak od srca 
dan dinar?

Dcdcažimo. d a  nism o s l ^ i  
za razm ere slepih!

IVAN ZORAN

Ivan Krnc, učenec prvega razreda, pri nSefnih vajah 
na Braillovi stavnici

DOLENJSKI LIST* TEDNIK * VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov
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Najboljša igrača: HRANILNIK!
že  otroci naj se  mimogrede nauče varčevati in v igri 
bodo spoznavali življenjska resnico: zrno do zrna po
gača, kamen do kamna palača! Tudi vi lahko dobite 
hranilnik za svojega otroka pri

Dolenjski banki in hranilnici
v NOVEM MESTU in njenih poslovnih enotah

v KRŠKEM, TREBNJEM ali METLIKI!
TUDI HRANILNO KNJIŽICO lahko dobite vsak čas pri 
vseh poštah v občinah Novo mesto, Krško, Metlika 
in Trebnje! 

NE POZABITE: 31. oktober je svetovni dan varčevanja. 
Pridružite svojega otroka številni družini varčevalcev 
pri Dolenjski banki in hranilnici v Novem mestu! ' 

DBH Novo mesto obrestuje navadne hranilne vloge po 
6 odstotkov, vezane pa do 7,5 odstotka.

PRED JAVNO RAZPRAVO O GOZDARSTVU

Gozdovi vplivajo tudi na podnebje 
in ostalo življenje vsakega območja
Prav zato ne bi bilo prav, da bi z gozdovi gospodarili po svojem preudar
ku samo posamezniki — V razpravi bo treba razčistiti vse v zvezi z obnovo 

gozdov, s samoupravljanjem z gozdovi in prometom z lesom

V te h  d n d i  se  b o  v  r ib n išk i o b č im  zače la  ja v n a  
r a ^ r a v a  o  gozdofvih, k i b o  zak ljučeaia  d o  20. o k to 
b ra . S e s t a i ^ ,  k i j ih  b o  v o d ila  S 2 ^ L , b o d o  v  L o škem  
p o to k u  ( tu d i za  o b m o č je  S o d raž ice  in  sv . G re g o rja ) , 
R ib n ic i, D o len ji v a s i in  n a  Gk>ii. O k v irn a  s ta lišč a  
o  b o d o č i o rg a n iz a c iji g o z d a rs tv a  so  izo b lik o v a li n a  
d o se d a n jih  se s ta n k ih  g o z d arjev  ZK G P K očev je , iz- 
v r š n ^ a  o d b o ra  SZDL in  o b č in sk e  sk u p šč in e .

Predsednika občinske skup
ščine Ribnica Boga Abra- 
ham sberga sm o vprašali, ka
kšna stališča so se o bodo
čem gospodarjenju z gozdovi 
izoblikovala doslej in o čem 
bi prevsem  m orali povedati 
svoje m nenje zasebni lastniki 
gozdov. O bjavljam o nekaj 
skrajšanih  predsednikovih m i
sli:

Kaže, da bo potrebno tudi 
v bodoče zagotoviti in  krepiti 
družbeni vpliv na gospodar
jen je z gozdovi. Gozd od
ločilno vpliva na vse živ
ljenje nekega območja (na 
podnebje, čistost zraka, vo
dne in  vse gospodarske 
razm ere), zato se ne bi 
kazalo zadovoljiti z mne
n ji nekaterih gozdnih po
sestnikov. naj b i zasebne goz
dove popolnom a prepustili 
njim  v upravljanje in gospo
darjenje. V razpravi bo treba 
razčistiti, kako sprem ljati iz
vajanje gozdno-gospodarskih 
načrtov v prim erih, ko lahko 
prevladajo težnje gozdnih 
gospodarstev nad splošno 
družbenim i težnjam i. Pri tem  
pa bo treba jasneje določiti 
pravice in dolžnosti občin
ske skupščine p ri pospeše
vanju gozdarstva.

O dprto ostaja tudi vpraša
nje, kako doseči večje sodelo
vanje gospodarskih področij 
(panog) p ri združevanju de
narja  za take investicije, da bi 
obdržali ravnotežje v naravi. 
Odgovoriti bo treba tudi, ka
ko obračunavati prispevek za 
biološko am ortizacijo: od vse
ga posekanega lesa ali sa
mo onega, ki gre v prodajo 
(na trg ). Vsekakor pa naj bi 
se povečal tudi vpliv kmeč
kega gozdnega posestnika na 
višino in porabo denarja za 
obnovo (enostavno reproduk- 
cioo in razširjanje (razširje
no reprodukcijo) gozdov. 
Zdaj je  zagotovljen denar le 
za obnovo.

Izvršni svet pričakuje tudi, 
da bo razprava prispevala k  
oblikovanju jasnejših  stališč 
o zbiranju nam enskih sred 
stev pri republiki (ki bi jih 
obvezno odvajali vsi proizva
jalci in uporabniki lesa) za 
razširjeno gozdno biološko 
reprodukcijo. Seveda pa bo 
treba za te nam ene najti tu 
di splošno driižbene vire fi
nanciranja.

V razpravi bo treba pove
dati tud i vse o pravicah in 
dolžnostih sam oupravnih sku
pnosti kmečkfik po-

Strokovnjak pridelovalcem cvička
Vinogradniki iz Podbočja želijo tudi nasvete 

za obnovo in oplemenitenje vinogradov

Vsak četrtek DOLEN SK UST

Vinc^n^tidniki iz Podbočja 
so dolgo tuhtali, kdaj bi po
trgali grozdje, da cviček ne 
bi b il prekisel. Skrbelo jih  
je  tudi, kako bi pravilno 
ukletih  m ošt, da se ne bi 
pokvaril. N jihovim težavam 
Je prisluhnil AGROKOMBI
NAT iz K rškega, ki je  7. sep
tem bra sklical sestanek ne
katerih  naprednih vinograd
nikov v Podbočju. Dogovorili 
so se, da bodo povabih na 
pomenek znanega strokovnja
ka T ita Doberška iz Novega 
m esta. Novomeški strokov
njak  se je  vabilu rad  odzval. 
Ko je  21. septem bra tudi 
prišel v Podbočje, se je  v

krajevnem  uradu  zbralo ve
liko vinc^radnikov. Doberšek 
jim  je  v p reprostih  besedah 
razložil,' kako m orajo delati 
z m oštom  m ed vrenjem  in 
potem , ko zori vino in  x>o- 
dobno. Na vrsto so prišla 
tudi vprašanja o  obnovi vi- 
nc^radov. Doberšek je  ob
ljubil, da bo prišel o tem 
posebej predavat decem bra 
sii januarja. Vinogradniki so 
biU zadovoljni in  so hvaležni 
tovarišem a čem oši in  Ivancu 
iz AGROKOMBINATA, k i sta  
bila glavna pobudnika za po
menke z novomeškim stro 
kovnjakom za vinogradništvo.

J0 2 E  ŠKETA

sestnikov. Tem eljna vpraša
n ja , ki bi jih  reševale te  
skupnosti naj bi bila: spre
jem anje gozdno-gospodarskih 
načrtov za zasebne gozdove, 
sprejem anje letnih proizvod
nih in finančnih načrtov, od
ločanje o odkupnih cenah le
sa. odločanje o višini plačila 
za opravljanje gozdnogospo
darskih del p ri izkoriščanju 
in gojenju gozdov, odločanje 
o nadom estilu za stroške, k i 
jih  im ajo gozdna gospodar
stva p ri gospodarjenju z za
sebnim i gozdovi itd. Poseb
no pomembno pa bo odloča
nje o razporeditvi in delitvi 
prigospodarjenih sredstev iz 
zasebnih gozdov. V razpravi 
naj km etje povedo, če so to 
vse pravice in dolžnosti ali 
zahtevajo še nove.

Oddih 
in gozdovi

Od 1. do 3. olrtobra p ri
re ja ta  Poslovno združenje go
spodarski organizaciji Slo
venije in Gozdno gospodar
stvo Novo m esto v Dolenj
skih Toplicah tridnevni sem i
n ar z naslovom: Gozd in 
okolje v Sloveniji. Strokov
njaki z biotehniške fakulte
te iz Ljubljane in iz Gozdne
ga gospodarstva Novo m esto 
bodo v svojih razglabljanjih 
opozoriU na vedno večji po- 
pomen gozda in  človekov od 
dih. Udeleženci sem inarja bo 
do vse dni združevali teore 
tična ras^ilabljanja s  prak 
tiiBBA rm. m?intn ob
močju.

r*  • • %rv

bejmisca
Brežice: precej 

kupčij
T udi m inulo soboto so šli 

praSi6iti na  brefiSkem  sejm u 
dobro v denar: do 3 mesece 
starih  so prodali 425 (510 nar 
prodaj) po 10 din kilogram 
žive teže, starejših  od 3 me
sece pa so prodali 17 (na 
sejm u jih  je bilo 35) po 6 
din kilogram.

Cene so ostale iste
Na novomeškem sejm išču je 

bilo v ponedeljek, 29. sep
tem bra, naprodaj 455 prašič
kov, prodali pa  so jih  399. 
Za m anjše so zahtevali 130 
do 190 din, za večje pa 20? 
do 420 din.

VEČ MILIJONOV ZADOVOLJNIH POTROŠNIKOV S PEČMI ACEG, POTEZ, FENIX, KI JIH 
IZDELUJE PO LICENCI »STANDARD«

ik k

I t '
Informacije In prodaja: Predstavništvo »STAN
DARD«, Ljubljana, Poljanska 6, telefon: 313-003 f

E P  ]»Go^odarski vestnik« S
• • • s # # e e e e e e e e # s # e # e e s e e e e e e # e # e e e e # # s s s s e s # e s # e e # s e e e e s e s e s e # # # e s # # e # s s e # s s e s e e s e e e # e # s e s # e s s e s s e e e # # e # » # s # s e e e e e <

ZATO V VAŠ DOM PEČI „STANDARD”
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Ljubljanska NAMA ima 
za seboj že dobrih 23 let 
poslovanja. Kot Narodni 

magazin je bila ustanov
ljena marca 1946 in je bi
la podružnica takratnega 
državnega trgovskega po
djetja 8 sedežem v Beo
gradu.

Z odločbo vlade LRS 
leta 1947 se je takratno 
trgovsko podjetje, ki je 
predtem doživelo že ne
kaj reorganizacij, osamo
svojilo in registriralo z 
nazivom NAMA. Hkrati je 
novo podjetje začelo po

slovati po sistemu bla
govnic. Preuredili so pri- 
tiičje in prvo nadstropje 
v stavbi na Cankarjevi ce
sti (nekdanja trgovina 
BATA) in prav to je bil 
zametek sedanje velebla
govnice NAMA v središču 
Ljubljane.

Sledile so še nekatere 
organizacijske spremem
be, od leta 1962 pa sta 
blagovnica TROMOSTOV- 
JE in prodajalna konfekci
je ELITA v Čopovi ulici 
prodajalni veleblagovnice 
NAMA.

Kolektiv velebhigovnice
I  N A m  i£ L j u b i j a ^
P Čestita prebivalcem  
\  kočevske občine za 
\ praznik ih jim  želi veselo

praznovanje f

Za kolektiv NAME pomeni datum 29. julij 1963 \ 
prelomnico. Zasajena je bila prva lopata na grad
bišču nove veleblagovnice v centru Ljubljane. Zgra
jena je bila leta 1965 in NAMA je dobila 400 kvad
ratnih metrov novih modernih prodajnih prostorov. 
V tej stavbi so dobili še vrsto drugih potrebnih pro
storov in celo lasten generator za proizvodnjo elek
trične energije.

V novi blagovnici, največji v Sloveniji (slika spo
daj), v kateri so etaže v obe smeri povezane s po
tujočimi stopnicami, so ponudili potrošnikom razen' 
špecerijskega prav vse trgovsko blago za široko po
trošnjo.

že  prvo leto velike NAME se je povečal promet za 
80 odstotkov. Letos je predviden v primerjavi z le-' 
tom 1964 štirikrat večji promet. Veleblagovnica 
NAMA ima v Ljubljani še dve svoji trgovini: velebla
govnico TROMOSTOVJE, ki je specializirana za pro
dajo stanovanjske opreme, dekorativnega blaga, gos
podinjske opreme, akustike itd., in trgovino ELITA 
v Čopovi ulici, kjer prodajajo modno žensko in moš
ko konfekcijo.

a željo občanov in občine je 
NAMA zgradila poslovalnico tu
di v Kočevju. Moderna blagov
nica sredi mesta ni samo prido
bitev za potrošnike, ki so mo
rali doslej na večje nakupe v 
Ljubljano in druga mesta, am

pak bo dala tudi kraju lepši videz.

V novi blagovnici si bodo kupci prihranili čas 
in denar, saj bodo pod isto streho lahko nakupili 
prav vse, kar potrebujejo za gospodinjstvo, dom' 
ali službo.

V pritličju nove blagovnice je NAMA organi
zirala samopostrežni oddelek z vsemi živili in 
pripomočki za gospodinjstvo. Gospodinje si bodo 
tu nakupile vse ŠPECERIJSKO BLAGO, ZELENJA
VO, SADJE, SVEŽE MESO IN MESNE IZDELKE, 
KRUH IN PECIVO, DELIKATESNO BLAGO, MLEKO 
IN MLEČNE IZDELKE, ALKOHOLNE IN BREZAL
KOHOLNE PIJAČE, ČISTILNA SREDSTVA IN 
DRODNE PREDMETE IZ PLASTIKE.

V PRITLIČJU je še Oddelek za prodajo BIŽU
TERIJE, ZLATNINE, FOTOMATERIALA, GRAMO
FONSKIH PLOŠČ, KOZMETIKE, POZAMENTERIJE 
(gumbi, zadrge, trakovi, volna za pletenje itd.), 
ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN IGRAČ.

Prav tako je v pritličju poskrbljeno za šport
nike, saj bodo dobili tu vso ŠPORTNO OPREMO 
IN POTREBŠČINE TER CAMPING OPREMO. KO
LESA, MOTORJE, DROBNO ORODJE, POSODO, 
KOVINSKO GALANTERIJO, STEKLO, PORCELAN 
IN BARVE -  LAKE prodajajo tudi v pritličju, kjer 
imajo še ŽENSKE TORBICE, AKTOVKE IN VSO 
USNJENO GALANTERIJO.

Kdor je rad lepo oblečen, bo prav gotovo 
stopil v prvo nadstropje NAME, kjer je oddelek 
za prodajo kvalitetne modne ŽENSKE, MOŠKE IN 
OTROŠKE KONFEKCIJE. Tu dobite tudi KRZNO, 
ŽENSKO IN MOŠKO PERILO, PLETENINE in dru
go. Posebno vesele bodo matere, saj bodo do
bile v tem nadstropju prav vso OPREMO ZA DO
JENČKE. Tudi METRSKO VOLNENO in BOMBAŽ
NO BLAGO, DEKORATIVNO BLAGO, PREPROGE 
in PREGRINJALA boste najlažje izbrali v NAMI. 
V tem nadstropju je tudi oddelek za MODNO 
ŽENSKO, MOŠKO in OTROŠKO OBUTEV.

V prvem nadstropju nove NAME je velika 
zaloga in izbira POHIŠTVA za vsak prostor, APA
RATOV ZA GOSPODINJSTVO, SVETLOBNIH TE
LES, AKUSTIČNIH APARATOV, OBLOG ZA TLA 
IN DRUGEGA BLAGA.

V novi blagovnici NAMA je lepo urejena 
RESTAVRACIJA z 80 sedeži. Na veliki letni te
rasi z okoli 100 sedeži in razgledom po mestu 
bo v poletni sezoni glasba s plesom.

V RESTAVRACIJI nudijo go
stom HLADNA IN TOPLA JEDI
LA, KOSILA, MALICE, E U O  
LONČNICE, KAVO TER BREZAL
KOHOLNE PIJAČE.

OBIŠČITE SVOJO NAMO IN 
PREPRIČAJTE SE!

N

v  našem  tedniku smo 28. m arca 1968 natisnili na 
kočevski stran i tole prvoaprilsko šalo:

NAMA V KOČEVJU

Veliko trgovsko hišo bo zgradilo v Kačev.- 
ju  trgovsko podjetje NAMA. Lokacijski ogled 
bo že ta ponedeljek ob 9. u r i . . . Kočevski po
trošniki pozdravljajo to odločitev NAME in 
občinske skupščine, ker pričakujejo, da bodo 
zaradi konkurence cene nižje.

Mnoge, k i so vesti verjeli, je  načrt NAME razve
selil, nekateri p a  so dejali, da iz t ^ a  ne bo nič. 
Sedaj je  NAMA tu  in vsem na uslugo.

Blagovnicfe NAMA v Kočevju velja 
z opremo približno 8 milijonov din. Skupno 
je v hiši 2700 kvadratnih metrov površine, 
od tega je čistega prodajnega prostora 
1700 kvadratnin metrov. Pod vodstvom 
inž arh. Staneta Koviča )e načrte pripravil 
Projektivni atelje Ljubljana, načrte za opre
mo, ki jo je izdelalo podjetje IGO z Iga, 
pa je naredila arhitektinja NAME Amalija 
Venturini s sodelavci. Stav )o )e v izredno 
kratkem roku (v 160 dneh) zgradilo splo
šno gradbeno podjetje »ZIDAR« iz Kočevja.

Kolektiv NAME se je 
odločil, da bo omogočil 
boljšo preskrbo tudi po
trošnikom v manjših sre
diščih. Prva taka odloči
tev je padla leta 1968 za 
zgraditev blagovnice NA
MA v Škofji Loki. Verjet
no ni potrebno opisovati 
veselja Skofjeločanov, ki 
so še isto leto lahko ku
povali v svoji NAM L Na 
1300 kvadratnih metrih 
prodajne površine je NA
MA organizirala prodajo

prav vsega blaga kot v 
Ljubljani, zraven pa od
prla še lepo restavracijo. 
Seveda so prodajalci v 
škofjeloški NAMI tudi 
hitro prisluhnili željam 
domačinov in posebno po 
večali izbiro tistega bla
ga, ki ga je v Škofji Loki 
primanjkovalo. Zadovolj
ni so potrošniki, ki imajo 
solidno blagovnico (na 
spodnji sliki), in občina, 
ker ji ostane doma pro
metni davek.
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LESNA INDUSTRIJA 
KOČEVJE

•  šolska oprema

•  žagan les

•  embalaža

Za občinski praznik iskreno 
čestitamo!

-GARANCUA
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Grm asfaltni trak se kar hitro bliža Šentjerneju. Če ne bo vreme nagajalo in čc 
ne bo kakšnih nepredvidenih tehničnih ovir, bo asfalt do 10. oktobra v Šentjerneju. 
Posodobljena cesta od Nov^a mesta do Šentjerneja bo izrednega pomena tako 
za turistični kot tudi za gospodarski in družbeni razvoj podgorskega območja. 

Na sliki: i^faltiranje struških serpentin (Foto: Polde Miklič)

Obsojamo goljufije!
Tovariš urednik!
V Dolenjskem listu sm o  

prebrali članek o goljufijah, 
ki jih  je  naredil Dako Braj
dič. Zelo sm o razočarani. 
Odšli smo v tujino, da bi za
služili in si prihranili kaj 
več denarja, toda nihče naj 
ne misli, da tukaj denar po
biramo na cesti. Delamo naj
težja in najnevarnejša dela.. 
Prihranjeni denar je  pritr- 
gan od ust in s krvavimi 
žulji zaslužen.

M i je  pomislil Dako Braj- 
čič, da jem lje denar od člo
veka, ki se v tujini poti za
to, da bi laže živela njegova

družina? Ali je  pomislil, da 
jem lje kruh našim  otrokom? 
Kolikor ga poznamo, je  do
volj močan, da bi — če dru
gje ne — v tu jin i lahko do
bil delo in pošteno zaslužil.

čestitam o delavcem uprave 
javne varnosti, da so prepre
čili nadaljevanje nesramnih 
goljufij. Pristojno sodišče pa 
prosimo, da Daka Brajčiča 
čimprej pokliče na zagovor 
in prisodi, da bo prigoljufan 
denar povrnil.

EDI VOLF 
Fa Porr, Innsbruck  

Avstrija

Je taka reklama poštena?
Prosim, da v  zvezi z •■ekla- 

m o NOVOTEHNE Novo m e
sto za osebne avtomobile Za
stava 1300 objavite nasled
nje:

NOVOTEHNA Objavlja v 
vašem tedniku, da je  Zasta
va 1300 modificiran osebni 
avtomobil, ki ima najboljše 
lastnosti — udobnost, kako
vost, ekonomičnost, cenene 
servisne usluge, zagotovljene 
rezervne dele itd.

Trdim , da to ne drži. K up
ci sm o razočarani! Menim,

Vsak v/lagatelj. ki Ima 
v DOLENJSKI BANKI 
IN HRANILNICI vlože
nih najmanj 500 no
vih dinarjev, je zava
rovan za primer ne
zgodne smrti Razen 
visokih obresti za 
hranilne vloge skrbi 
DBH tudi za vaše ne
zgodno zavarovanje!

da tovarna teh avtomobilov 
ne bi smela prodajati na tr- 
gu, saj se vrata ne zapirajo, 
ključavnice se ne dajo zakle
niti, če voziš v dežju, potre
buješ dežnik, gretje je sla
bo itd. še  bi lahko našteval, 
vendar naj povem le še tole: 
če se pri 5.000 prevoženih ki
lometrih pokvari diferencial, 
ga ne moreš popraviti niti 
zamenjati, ČEPRAV NOVO
TEHNA ZAGOTAVLJA, DA 
SO VSI R EZERVN I DELI 
NA VOLJO!

Nim am  namena iskati dla
ke v jajcu, da bi dobremu 
proizvajalcu in prodajalcu 
škodoval Vendar, poglejmo 
resnici v oči! Zakaj igramo 
s pokritim i kartami? Večina 
kupcev je denar težko pri
hranila. zdaj pa jim  ga to
varna dobesedno jemlje iz 
žepa.

Pripomnil bi, da nisem edi
ni nesrečnik, ki je nasedel 
takšni reklami za to vozilo.

RUDI REDEK 
Paderšičeva 12 
NOVO MESTO
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{ KRI, KI REŠUJE ŽIVLJENJA |
*  P re tih i leden so darovali k ri na novomeSki transfuzij- =

ski postaji: Silvester Tom512, J a n a  Rudmaa, Anton Mikiav-

PRIJATELJ, KI NE RAZOČARA

SUPERAVTOMAT 
PS 6 5 3

10 programov misli in dela u vas 
9 j r r p n | p

tehnična in OBUKOVNA dognanost -  GARANCUA TRAJNOSTI, VARČNOSTI IN ZANESLJIVOSTI =

Čl«, 'AIoJe DrSar. Terezija Pleskovie, Milan Burgw, Branko 
Turk, /uojx Bevo, Ivan JakllS, Djordje Petakovič, Jože 
OMir, Stanislav Lozar, M arjan K ravt in Joilca Vidmar, člani 
IMV Novo mesto; JTanec Gaasvoda, ftian Opremalesa, Gotna 
vas; Anton Zupančie, 61aa GO Podturn; Pepca B«vc, članica 
lakre, dentjem ej; Ladislav MarentiS,. Anica StefaniC, Teredja 
GreKore>& in Anica Rožman, fliani Novoteksa, Metlika; Egon 
Petri£, član SZDL Metlika; Peter Kambič, tanet 1» Kraslnca; 
Boris Weiss, Hdicna Šober in  /o io  KrSiinc, člani Komunal
nega podjotia Motlik®; Karolina Mavrettč, gospodinja ia Svr- 
žakov; M arija K ristan, go^iodinja iz Gradca; Tončka Kofil- 
ni£, članica Kometa, Metlika; Ivan Stefanih, km et iz Kapljl- 
Sča; Ivan RuilS, upokojenec iz Metlike; Aloja SavSek In Aloja 
Pust, č!ana sploSna bolnlfinioo Novo mesto; Jožeta S^dna, gO- 
iq > o ^ ja  tx P riloga; d r. Dragan ZateiiS to Malči Gaivoda, 
člana zdravatvonega doma Novo mesto; Peter VuldC, član 
Kometa, Metlika; M arija Gazvoda In Fcho Cojvanovi6, člana 
Pionirja, Novo mesto; M arija Kastelic, članica Novotrtoa, 
Novo mesto; M arija Klobučar, članica Industrije obutve, 
Novo mesto; Janez Bajuk, član ICrke, tovam e zdravil. Novo 
mesto; Ivan KapuSin, trgovski pomočiUk iz Kraslnca; Slane 
KoStal, član PTT Novo mesto.
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Ob nedeljah je 
samopostrežnica 

premajhna
v  nedeljo, 14. septembra, 

je  bil v samopostrežni trgo
vini v Kočevju naval, ž e  pri 
vratih je bil »rep« -ra koSa- 
rice. Ko sem čakal v vrsti, 
da dobim košarico (delil jih  
je  sam poslovodja tovariš 
Skender), sta odšli mimo v 
trgovino dve ženski z mrcU- 
cama, takoj za njima m  še 
tovariša Brečko in črček. 
Nobenemu ni poslovodja ni
česar rekel.

Prepričan sem bil, da gre
do lahko naprej brez koia- 
ric tisti, ki bodo kupili kakš. 
no malenkost. Ker riisein na. 
meraval kupiti kaj več, sem  
stopil za njim i še jaz z mre- 
žico. Takrat pa me je poslo
vodja precej glasno in ne
vljudno vprašal, kakšen tia- 
čin je to, da grem naprej 
brez košarice. Vprašal sem  
ga, zakaj to ne velja za vse. 
Zavrnil m e je, »naj ne kom 
pliciram stvari«. Potem sem  
počakal m  košarico in ku- 
p<i, kar sem  nameraval.

Nimam navade izsiljevati
prednosti in je tudi tokrat 
ne bi, če bi poslovodja opo
zoril koga pred mano, da 
ne sm e naprej brez ko.';an- 
ce ali pa če bi kje rui vid
nem  m estu pisalo, da se v  
te j trgovini ne sm e nabav
ljati brez košaric.

Nerodno m i je bilo, ker 
me precej ljudi pozna, niso 
pa vedeli, zakaj m e poslo
vodja opozarja. Tak odnos 
do potrošnikov ni pravilen, 
čeprav razumem, da je bil 
pri takem  navalu poslovod
ja lahko tudi malo nervozen.

Upam. da se bo marsikdo  
oddahnU, ko bo odprla . NA
MA, oddahnil pa se bo ver
jetno tudi poslovodja samo
postrežbe, ki najbrž ne bo 
imel več takega navaia.

R a jk s  Jenko 
Trata 68 Ifočevje

H vala za  r e d n o  p o š i 
l ja n je  listaS

Naš dom ači tednik DOLEINJ. 
SKI U S T  z veseljem  v redu 
prejeftnam vsako sobofto tukaj 
v TUblngenu, v Zabodnl Nem- 
čQ{jl, iz dom ačih k rajev  pa mi 
priiDtese mnogo novic in  vezr 
U toih za n ^ iv o s ti. NaJboJj m e 
zanim ajo seveda vesti iz Bele 
kraodne, k je r sem  domačdn, 
delam  p a že  dobrih sedem  let 
v Nemčiji.

Mato sem  v zaostanku z let- 
1»  naročnino, zato vam prila 
gam 20 mailc aa leto 1969 M 
se vam zahvaljujem  za redno 
pošiljanje priljubljenega Do
lenjskega liste!

PETER BALKOVEC 
z Vinic«
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Trebnje bo dobilo 
galerijo

D irektor M odem e galerije 
iz L jubljane Zoran K ržišnik 
in slikar Jože H orvat-Jaki s ta  
v ponedeljek obiskala Treb
nje, k je r sta  si skupaj s  p red 
stavniki občine ogledala p ro 
sto re nekdanje prodajalne 
k m e tijs i^  zadruge v stavbi 
župnišča, k je r naj b i uredili 
galerijo za razstavo del na
ivnih in ljudskih slikarjev in 
kiparjev, ustvarjenih  na vsa
koletnih avgustovskih delav
nih srečanjih  v Trebnjem . 
Predvideno je, da bodo p ro 
sto ri p reurejeni v galerijo 
do konca prihodnjega januar
ja.

Lep uspeh Moletove 
koprske razstave
Nad 2300 obiskovalcev, raz

grabljena vabila, 13 prodanih 
in 2 rezervirani freski, to  je, 
na kratko  povedano, zunanji 
uspeh razstave fresk, ki jih 
je p re jšn ji mesec pokazal 
janosti akadem ski slikar Izi
dor Mole. K oprska razstava 
nam  je  slikarja  M oleta poka
zala v novi luči: neodvisen 
od m odnih ukazov, norosti 
in m uhavosti se nam je  pred 
stavil s spoštovanja vrednim  
delom, z restavriranjem  sta 
rih  um etnin. Lotil se ga je  z 
vsestranskim , poglobljenim  
delom, v katerem  se je lah
ko .sprostil šele po naštetih  
študijah, pri tem pa je našel 
tesen stik s publiko. Zdaj, 
ko se je  slikar Mole po dol
gih letih spet »pokazal v jav
nosti«. si toliko bolj želimo 
videti njegovo razstavo fresk 
tudi na širšem  Dolenjskem.

Tg.

Ikone in olja
v kočevskem likovnem sa

lonu je do včeraj razstavljal 
ikone In olja m ladi m ake
donski slikar Goce K alajdžin- 
ski. Z razstavo se je  v Ko
čevju začela nova likovno- 
prireditvena sezona.

Razstava pionirske 
grafike

v Lamutovem likovnem 
salonu v K ostanjevici bodo
20. oktobra odprli razstavo 
»Grafika jugoslovanskih pio
nirjev«, ki jo  pripravljajo  v 
okviru JP I. U m etnostna ži
rija  še vedno zbira prispev
ke iz šol, ki se udeležujejo 
natečaja. Rsusstavo bodo od
prli zvečer p red  krajevnim  
praznikom  K ostanjevice.

Domači kruh srca
Gasparijeva slikarska razstava v Krškem <- 

o  umetniku je govoril dr. Emilijan Cevc

Jutri ob 20. uri bo v novomeškem Domu kulture nova abonmajska gledališ^ 
predstava. Mestno gledališče ljubljansko bo uprizorilo »Vrt« Edwarda Albeeja. 
V vlogah bodo nastopili: Janez Eržen, Alenka Svetelova, Ivan Jezermk, Dare Ulaga, 
Judita Hanova, Franjo Kumar, Nika Juvanova, Angel ^čo n , IVfoa Bedenkova, 
Maja Šugmanova in Milan Kalan. Delo je prevedel Dušan Tomše, sceno pa je 
pripravil Niko Matul. Režiser je Jože Gale, čigar 30-letnici umetniškega dela je 
posvečena tudi ta predstava. Obiskovalci gledališča lahko v Zavodu za kulturno 
dejavnost še vedno lahko kupijo abonmajske vstopnice, ker so cenejše od navad

nih. — Na sliki: prizor iz »Vrta« (Foto: Vlastja)

Mala galerija v K rškem  je 
26. septem bra zvečer dožive
la gotovo eno najveličastnej
ših  slikarskih prireditev v 
zadnjem  času: odprli so raz
stavo del M aksima Gaspard- 
jai otvoritev pa  je  im ela po
seben m ik v tean, da se je  je 
udeležil tud i um etnik sam .

Razstava obsega G asparije
va olja, ripbe in ilustracije, 
ki jih  je bil ustvaril za »De
setega brata«, »Zaklad na 
Ktičarju«, »Lukca in njegove
ga škorca« te r  »Rokovnjače«. 
Razstavljena dela so posodi
li lastniki zasebnih slikarskih 
zbirk.

O um etniku G aspariju je 
sp r^ o v o ril eden najboljših  
poznavalcev njegovih del 
um etnostni zgodovinar dok
to r E m ilijan Cevc. Ko je  v 
otvoritvenem  govoru iskal so
rodnost m ed im presionisti in 
klubom Vesna, katerenui je  
pripadal tudi G aspari, je  po
udaril, da so prvi natočili 
isk r iv ^ a  vina duha, drugi pa 
so postregli z dobrim  doma
čim kruhom  srca.

N ajdlje je  p ri svojem pro 
gram u — oblikovati podobo

slovenskega, zlasti kmečkega, 
človeka in ohraniti ljudsko 
folkloro — vztrajal prav Ga
spari. Dr. Cevc je  poudaril, 
da je  slikar G aspari vselej in 
Ijovsod iskal predvsem  ljud 
sko vsebino in da bi ga prav 
zato lahko p rim erjali s flam 
skim  slikarjem  Brueghlom.

I.Z .

Stane Jarm v Dolenj
ski galeriji

Ju tri popoldne, 3. oktobra 
ob 18. uri, bo k ipar Stane 
Jarm  iz Kočevja predsta 
vil novomeškim ljubiteljem  
um etnosti 41 svojih lesenih 
plastik te r večje število gra
fik in  lesorezov. Po uspelih 
sam ostojnih razstavah um et
nika v Kočevju, Ribnici, K ra
n ju  in  Celju je  to  njegova 
prva razstava, s katero  priha
ja v Novo m esto, dasiravno 
ga Dolenjska že pozna z raz
stave v K ostanjevici in po 
udeležbi na sim poziju Form a 
viva iz 1.1962.

Na otvoritev razstave k ipar
ja Jarm a, ki je osilniški ro 
jak , vljudno vabi uprava Do
lenjske galerije.

Metliški grad - muzejska in kulturna ustanova
R ojstni dan B elokranjske

ga m uzeja je  bil 1. m aj 19.'>1. 
Ta dan je  nam reč B elokranj
sko m uzejsko društvo odpr
lo v večji sobi m etliške ob
činske hiše zbirko narodno- 
oi-vobodiMega boja in prav 
ifrtd dan v dveh sobah metli 
ške proštije  še zam etke etno
grafske in kulturnozgodovin
ske zbirke. T akratna razsta
va m uzejskih predm etov se
veda še zdaleč ni bila kaka 
sistem atična m uzejska zbir
ka, temveč bolj ali m anj p ri
kaz slučajne zbirateljske vne
me m aloštevilnih ljudi, ki 
so želeli kulturne vredn-^ls 
iztrgati pozabi in jih  ohra
niti potom cem . Naslednje ie 
to  je  bila v stari Martinovi 
cerkvi odprta še arheo'o'ska 
zbirka.

25birke pa so seveda iiara 
šćale In treba je bilo m isli
ti na stalne m uzejske pro
store. Zanje je  bil predviden 
m etliški grad, vendar iaro ti
sta leta še ni bilo pro3f>ra, 
saj so v njem  gostovali okraj
no sodišče, nižja gimnazija 
in dijaški in ternat. Poleg te
ga so vse p ritličje zasedale 
privaitne stranke.

Leta 1954, ko se je Iz gra
du izselil dijaški internat, 
pa je  Belokranjski muaej v 
tem  starem  prostornem  po
slopja p o l^  pisarniških in 
depojskih prostorov dobil tu 
di prve tr i razstaivne sobe. 
Nova možnost razšdrit'fe je

Mali kulturni barometer
■  OiSCNl ZBOR KNJIŽNIČAR 

JEV — V Ptuju, ki praznuje le
tos 1900-letnico ustanovitve, bo
9. do 11. oktobra strokovno po
svetovanje z občnim zborom slo
venskih knjižničarjev. Udeleženci 
si bodo med drugim ogledali tudi 
mestne znamenitosti in obiskali 
gledališko predstavo »Večer v či
talnici«.

■  JUGOSLOVANSKI SLAVI
STIČNI KONGRES — V Budvi, v 
črnogorskem prim orju, bo od 5. 
do 11. oktobra VI. jugoslovanski 
slavistični kongres. M ja v ljen ih je  
sedem referatov, med drugim dr. 
Antona Slodnjaka »Jugoslovanske 
književnosti v dobi romantike, 
njihovi medsebojni odnosi in me
sto v svetovni književnosti«. Na 
sporedu je  tudi ogled kulturno
zgodovinskih znamenitosti.

■  SLOVENSKI SLAVISTI ZBO
ROVALI — V Krai>ju se Je m inu
lo nedeljo končalo tridnevno zbo
rovanje slovenskih slavistov. Ime
li so strokovni seminar in izred
ni občni zbor. Predsednica sloven
skega slavističnega druStva je imi- 
verzitetna profesorica dr. M arja 
Boršnik.

■  NOVA KNJIGA PAVLETA ZI- 
U.\RJA — Slovenski pisatelj Pav
le Zidar, znan po Številnih lepo
slovnih tekstih, v katerih je ob
ravnaval dolenjskega Človeka in

bila leta 1961, ko se je  okrog 
no s(->dišče iz Metlike prese
lilo v Črnomelj, nadaljnja 
p&. leta 1966, ko je bila v Me- 
t .k i  na Pungartu zgrajena 
nova osnovna šola. Muzej
ska uprava je  vsa ta  leta na
šla veliko razum evanje in 
pi.dporo p ri domači občjii 
ki je  ves grad nam enila iz- 
klji'Čno aa m uzejske n?!me 
ne. Tako je lahko uprava Be
lokranjskega m uzeja z d^^nar- 
r-imi sredstvi, ki so jd oila 
na razpolago, postopoma 
adaptira la  grajske prostora 
in v njdli nam eščala muzej
ske Z bilje.

Te zbirke so leta 1961 ob
segale osem sob, leta 1967 
dvanajst sob, v prihodnjih 
dveh letih  pe bodo urejeni 
še novi prostora, tako da si 
bo lahko obistovalec po 
krožni poti skozi osem najst 
sob prvega nadstrop ja ogle

dal vso zgodovino Bele kra
jine od njenih najstarejših  
časov pa do povojne i^ jrad  
nje. Seveda bodo v prihod
njih  letih do kraja  urejeni 
tudi kabineti, knjižnica, a r
hiv in depoji.

Pritličje gradu pa še ved
no zasedajo otroška vrtec in 
privatne stranke. Vendar tudi 
ta p rostori počasi prehajajo 
v m uzejske roke. Tako je le-* 
tos muzej po izselitvi strank 
v p ritličju  dobil pet novih 
razstavnih prostorov, jih  p re 
uredil in je  v n jih  16. avgu
sta  letos odprl prve zbirke 
slovenskega gasilsikega muze
ja. Cast, da se bo Metlika po
našala tudi s tem  muzejem, 
pa jo  je  doletela zato, ker je 
bila prav v tean m estu — na 
grajskem  vrtu  — septem bra 
1869 ustanovljena prva po
žarna bram ba na Sloven
skem.

VzF>oredno z adaptiranjem  
m uzejskih prostorov pa po
teka tudi preurejanje g raj
skega dvor^ča, ki je zlasti 
v prejšnjem  sto letju  z razni
mi i>riziidki in stopnišči iz
gubila nekdanjo harm onično 
podobo. Prav zato je  uprava 
m uzeja že leta 1967 podrla 
stopnišče, ki je  vodilo v pro- 
store nekdanje zem ljiške 
knjige in obnovilo stari a r
kadi. Lani je bila na dvori
šču na novo položena celot
na kanalizacija, letos pa Je 
bilo odstranjeno tudi neo
kusno stopnišče, ki Je drža^
lo v nekdanje sodnijske pro 
store. ^ o v a  so bile odkrite 
tr i zazidane arkade, v p ri
hodnjih letih pa bodo odpr
te še nove.

Z vsemi tem i posegi pa je  
grajsko dvorišče že sedaj do- 
bdlo veliko prikupnejšo po
dobo in dokaj velik prostor,

k je r naj bi se poleti odvija
le m etliške kulturne p rired i
tve. Izredno akustično dvori
šče je  svojo prvo preizkuš
njo doživeJo že 15. avgusta 
zvečer, ko bo na njem  doma
ča dram ska družina zaigrala 
igro Ivana Drobniča »Kako 
so v MetHki ustanavljali po
žarno brambo«. Za nasled
nje mesece pa so tu  predvi
dena gostovanja kvalitetnega 
okteta »Gallus«, akadem skega 
pevskega abora »Tone Tom
šič«, večer baročne glasbe, 
ki jo  bo pripravila ljubljan
ska glasbena šola »Franci 
Šturm « in  m orda še kaj.

Sredstva, vložena v uredi
tev m etliškega gradu, bodo 
tako lepo obrestovana. Mu
zejska in kultum oprosvetna 
dejavnost si bosta uspešno 
podali roke, pravilno zastav
ljena pot pa bo verjetno 
rodila še nove uspehe, -ar

bila leta 1961, ko se je okraj- 
dolenjske razmere, je oddal ma- 
ribMskim Obzorjem rokopis nove 
knjige, ki bo izSla prihodnje leto 
v zbirki Nova obzocja pod naslo
vom »Dim«. V tej zbirki bo Vla
dim ir Kavčič sklenil trilogijo »Žr
tve«, Matej Dolenc bo izdal »No
vele«, mladi pripovednik Dimitrij 
Rui>el »Bele sobe«, Smiljan Roz
man »Oricester«, Rok Aiih »Me
njave« itd . Zanimivo je, da bodo 
v t®j zbirki izSle tudi »Drame« 
Petra Božiča, ki se Je v zadnjem 
času vidno uveljavil z romanoma 
»Izven« in  »Na robu zemlje«.

■  GALETOV JUBILEJ — V 
Mestnem gledaliSču Ijiibljanskem 
so počastili jubilej Jožeta Galeta
— 30-letnico njegovega umetniške
ga dela kot ig ^ c a ,  režiserja io 
gledališkega pedagoga.

■  OBLETNICA »LIUD.SKE PRA
VICE« — V nedeljo, 5. oktobra, 
bo minilo 35 le t, kar je v Dolnji 
Lendavi izSla prva Številka » ljud
ske pravice«, glasila KPJ za Slo
venijo. Prvi urednik »I^Judske pra
vice« je bil pisatelj MiSko K ra
njec.

■  20 LET RADIA KOPER — 
Koprski radio praznuje te dni 20- 
letnico ustanovitve. Pokazalo ae 
je, da je  to dober most med slo
venskim prebivalstvom in italijan
sko narodnostno manjSino.

KAREL BACER:

V Podzemlju je službovala 
Gregorčičeva „planinska roža

Med ljubitelji Kolpe se zadnja leta le dve skrom ni notici. In  sicer 1. mar- lova n i razum ela, čeprav Je znala 
vse bolj uveljavlja naravno kopališče ca 1889: »Gospodična D ragojila Milek nem ški. Milekova je  živela dokaj bor- 
p ri Podzem lju v Beli krajin i, ki Je Je nastopila z današnjim  dnem  tukaj- no.Stanovala Je v šoli. V sobici je 
kom aj s tre lja j oddaljeno od asfalti- šn je učiteljsko m esto, te r z njenim  im ela posteljo, zbito iz navadnih 
rane ceste M etlika — Črnomelj — nastopom  odprla dvorazrednica v Pod- desk, obleko pa Je obešala kar na 
Vinica. Toda m ed številnim i kopalci, zemlju.« 28. m aja 1890 pa: »Tukajšnja vrata, saj n i im ela ne om are ne 
ki p rihaja jo  tja  zlasti ob nedeljah, ve učiteljica K arolina Milek Je rad i bo- obešalnika. H rano so ji  nosili od 
najbrž  le malokdo, da Je na bližnji lehnosti djana v pokoj.« Barletovih (učiteljevih),
stari podzem eljski šoli bilo zadnje Ko sta  prva le ta  po te j vojni m oja Podatki, k i Jih Je Skalova navedla 
službeno m esto učiteljice Dragojile dva d ijaka spraševala starejše  doma- /̂̂ ^ftnjAmu novom eškem u sedm ošolcu 
Milek, Gregorčičeve »planinske rože«, čine v Podzem lju po Milekovi, se je  Je Jurejevči& i L 1947 in tr i leta
Pesnik Ji je  posvetil celo vrsto glo- le malokdo spom injal, pač pa Je nad i^asneje učitelJiSčnici Sonji Pezdirc, so 
boko občutnih pesm i, m ed katerim i Je 80-letna ženica Ana Skala vedela po- tem u da segajo dobrih  60 let
ena najlepših  do danes skoroda že vedati tele podrobnosti: Neki Milek, skoraj povsem  točni in  priča-
ponarodela kan ta ta  »Ohrani Bog te  v k m e č^  sin iz bližnjih G ribelj, Je šel ^ izvrstnem  spom inu nnžih kmeč- 
cveti«, ki pa Je tako osebna, da Je v p r^ šn je m  sto letju  po svetu za kru- y  naslednjem  bom o te po-
Gregorčič n i sprejel v nobeno od hom . V L jubljani je  dobil službo in  (jatke dopolnili še z drugim i viri: 
svojih treh  pesniških zbirk, am pak Je se oženil. Im el Je dve hčeri; eni Je bilo
bila ponatisnjena šele po njegovi smr- im e K arolina. Ko so v Podzem lju Is- D ragojila se Je rodila 11. novem bra 
ti  v Poezijah IV. Umljivo, saj berem o kali 1889 učiteljico, so šli po Mile- 1850 v Z a lo ^  p ri L jubljani (P etru  in

kovo, k i je  tedaj službovala nekje na K atarini M ilek). Šolala se je  v Ljub- 
Prim orskem . V Podzem lju je  služ- IJani in  je  1872 prišla  kot p rva učite- 
bovala le p et mesecev, ker Je b ila bo- Ijica v K obarid. Tam  je uvedla pouk 
lehna. je  škrofulozo. Zato Je ženskih ročnih del, p rire ja la  veselice
že ob koncu le ta  odšla k  staršem  v s petjem , deklam acijam i in igram i, vo- 
L jubljano. Cez nekaj mesecev je  dila cerkveni pevski zbor te r režirala 
um rla. — K arolina je 'b ila  visoke po- na domačem odru. K ot tajn ica koba- 
stave, močne rasti, kostanjevih las in  riške čitalnice je  p rišla  v stik  s pes- 
podolgovatega, lepega obraza. Kazilo nikom  Gregorčičem in ob skupnem  
pa Jo je , ker je  im ela zm eraj obvezan ljudskoprosvetnem  delu se je  med 
v rat. B ila je  tiha, zaprta  vase, vendar n jim  in izobraženo tem peram entno 

D ragojila je  p rišla  v Podzem lje eno ljubezniva. Vedno je  pletla, kajti roč- učiteljico razvila iskrena ljubezen, 
leto pred  svojo sm rtjo  že močno bo- no delo je nadvse ljubila. Včasih je  nr>TTTî rMMTT/».'k

lehna. V šolski kroniki berem o o n je j im ela s seboj knjige, vendar jih  Ska- (KONEC

v njej tudi naslednje verze:

Stoji v planini vas, 
tam rajska toža rase; 
za druge ne in zase, 
za me cvete nje kras.
A meni v daljnem sveti 
življenje zdaj veni; 
ohrani Bog te v cveti, 
planinska roža t i . . .

a D O L E N J S K I  L I S T
gt. 40 (1019)



NAS RAZGOVOR

Naše oči so uprte v sam vrh
Malo Je takih zagretih ftport* 

nib aalavcev t Novezu mestu, 
kot je predsednik novomeških 
nogom eta^v Roman Doljak. 
Precej svojega prostega časa 
in  naporov je  vložil, da so se 
raanere  pri nogometaših ure- 
dUle. To je vidno tudi po us

pehih, ki jih  nogometaši t 
zadnjem času dosegajo.

— Občutek imamo, da so se 
razmere v novomeškem nogo
metu nekoliko uredile.

»Verjetno drži, igralcev ima

mo precej, zlasti Je vključenih 
veliko mladincev, ki bodo 2e 
▼ d v ^  letih lahko zamenjali 
d(ri}ršen del prve ekipe. Tu
di odnosi med upravo in  no
gometaši ter med njim i sami
m i so se vidno zboljšali. Ure
jene raanere pa same po se
bi m orajo že roditi uspeh.«

— Slišali smo, da ne boste 
imeli več plačanega trenerja?

»Tako je! Zaradi f in a n c ^  
težav smo se morali odpove
dati dosedanjenm trenerju in 
bodo vadbo prevzeli naši ak
tivni nogometaši Kovčin, Be
čirovič in  Macele, mladince pa 
bo vodil Krtalica.«

— Kaj mislite, ste kvalitet
no napredovali?

»Smo. Kljub temu da igra
m o v nekoliko bolj zahtevni 
zasedbi (Slovan, L itija, Kam
nik — bivši drugoligaši), ra 
čunamo na sam vrh. To ni pre
tirano, ker igramo precej bolj
še.«

— Govorijo, da od vseb no- 
vom e^ta športnikov nogome
taše Se najm anj prizadenejo 
finančne težave?

»Finačno stanje ni urejeno, 
vendar se vidno ^ o ljšu je ; zla
sti si veliko obetamo od na
šega kombija, ki ga dajemo 
na uslugo.«

— Raonišljate kaj o ogra
ditvi igrišča?

»Ograditev bi preveč stala, 
zato zaenkrat ne razmišljamo 
o tem . Vendar, če hočemo x>ri- 
ti do kakšnega denarja od pri
reditev, bomo morali tudi o 
tem razmišljati.«

— Kaj pa sodelovanje z os
talim i klub! oziroma z občin
sko zvezo 37TK?

»Imamo nekatere športne de
lavce iz drugih klulMV, s  ka
terimi zelo dobro sodelujemo, 
so pa nekateri ^portni delav
ci’, ki se jih  rajši izogiblje
mo.«

'  SLAVKO DOKL

V dveh srečanjih 12 golov
NOVOMEŠKI nogometaši so v dveh zadnjih srečanjih na tujem 

in doma dosegli 12 zadetkov in se povzpeli na prvo nusto  lestvice. 
Njihova igra je lepa in obeta, da bo ekipa napredovala. BE1X>KBANJ- 
CI so z vročega domžalskega igrišča prinesli domov točko, ki Je ve
liko vredna. CELIILOZABJI so ugnali s v o j ^  starega n m c a  OSAN- 
KARICO z 2:0 in so trenutno na petem mestu na lestvici. SEVNICA- 
N I, ki letos prvič ig n jo  v zasavski ligi, presenečajo s  svojo igro, saj 
so dosegli v dveh srečanjih 13 zadetkov. Zasavski derbi med SENO- 
VIM in BREŽICAMI se je končal z delitvijo točk.

NOGOMET
so bili uspešni: Tone Švajger, Bo
ris G rg u r^  in Marjan Kramarič.

T. LATERNER

Elan (N. m.) : Dob 7:0 Celulozar : Osankarica
v nedeljskem derbiju Ljubljan

ske podzvezne nogranetne lige sta 
se srečali ekipi vodilnega Doba in 
novomeškega Elana. Novomeščani 
so v tej teluni pokazali vse svoje 
vrline in katastrofalno porazili go
ste, ki razen borbenosti niso po
kazali kakšnega prevelikega znanja. 
Vse vrste v ekipi domačih so de
lovale tako, kot je treba. Rezultat 
naporov je bilo 7 zadetkov v mreži 
nezanesljivega vratarja gostov. V 
novomeških vrstah lahko pohvali
mo odičnega strelca 2iko Maksimo
viča in zanesljivega vratarja Ret
lja. Strelci zadetkov so bili; Ma
ksimovič 3, Talič 2, Bogdanovič 
1, in z avtogolom vratar gostov.

Domžale : Bela krajina 
3:3

Črnomaljci so v nedeljo gosto
vali v Domžalah. Po slabi in ne
zanimivi igri sta se ekipi razšli z 
neodločenim rezultatom 3:3. Naj
prej so povedli domači, kmalu na
to pa so gostje iz Bele krajine ize
načili. V drugem delu je povedla 
Bela krajina, domači pa so trenu
tek zatem izenačili. Domžalčani so 
Se enkrat bili v vodstvu, ki so 
ga imeli v rokah vse do konca tek
me. V zadnjih minutah je Belo
kranjcem uspelo doseči zadetek in 
s tem tudi točko. Za Belo krajino

2:0
Moštvo Celulozarja je igralo to 

krat bolj ubrano in domiselno kot 
v prejšnjih srečanjih. 2al pa so 
naleteli na nevarne nasprotnike iz 
Slovenske Bistrice, ki znajo igrati 
grobo. Pomagal pa Jim je tudi 
pristranski sodnik iz Ljubljane. 
Krčani so premalo streljali, da bi 
lahko dosegli več zadetkov, vendar 
je zmaga z dvema goloma tudi re
snična podoba m (^i na igrišču. 
Strelca zadetkov sta bila Paunovič 
in Andjelhovič.

L. HARTMAN

VPD Radeče
0:5

Sevnica

Brestanica : Celje 0:3
Brestaniške odbojkarice so se 

dobro upirale boljšim gostjam iz 
Celja. Srečanje Je bilo precej za
nimivo, posebno v prvem nizu, ko 
so gostje vodile z 10:0, domačinke 
?a so izenačile na 13:13. Vendar so 
•a set za razliko izgubile. Najbolj
ša na igrišču je bila domačinka 
Filajeva.

Trebnje : Ljubljana 0:3
Cez 100 gledalcev v nedeljo prav 

gotovo ni pričakovalo kakega prese
nečenja s strani domačih c^boj- 
karjev, saj so prišli v goste igralci 
Ljubljane, p ričuovali pa so sredi- 
to jtt odpor. Vendar so razočarani 
odhajali v igrišča: moštvo Treb
njega je zaigralo živčno in neza
nesljivo, tako da so gostje zmagali 
tudi z veliko razliko t o ^  v posa- 
naessnih setih. Srečanje je  vodil

Napadalki VLASTA MIŠIČ in STANKA MOLAN ter 
vratarka BOŽIČNIKOVA (od leve proti desni) so po- 

VLADKE BUŽANČIC najboljše brežiške rokometa
šice. Brez teh izkušenih igralk ekipa ne bi bila med 

najboljšimi v naši republiki (Foto: S. Dokl)

Brežičanov ni lahko ugnati
Rokometaši BREŽIC so gostovali na vročih tleh pri ljubljanskem 

SIX)VANU in prinesli domov točko. Ce bi nastopili v popolni postavi, 
verjetno ne bi bila zmaga preveliko presenečenje. RIBNIČANI so po 
dobrem začetku z mariborskim Branikom ob koncu tekme reševali 
točko. To jim  je  uspelo in so si spet nekoliko pomagali na prven
stveni razpredelnici. Dekleta BREŽIC, U  so na petem mestu razpre- 
dehiice, so zadale precej skrbi SLOVANOVKAM, ki so bile Unski. 
republiške prvakinje. Razočarali so nas tokrat KRMEUCANI, saj so 
doma izgubili obe točki z ddpo  RADEČ. Ni prav, da iščemo vzroke 
za ta  poraz, vendar jih  je  verjetno srečanje prejšnje nedelje v Ra
dovljici vrglo ix tira . SEVNICANI nizajo zmago za zmago in so resni 
kandidati za prvo mesto v zasavski ligi. NOVOMESCANI so n ^o lik o  
presenetljivo zmagaU v CRNOBOUU, enako tudi BREZICANI v KR

ŠKEM.

Tako ne 
gre več!

čeprav tekmovanje v drugi 
slovenski košarkarski ligi gre 
h  koncu in  ni mogoče več 
narediti, je prav, da povem 
svoje mnenje o regularnosti te
ga tekmovanja. V večini sre
čanj, katerim  sem sam priso
stvoval, je  bil na igrišču samo 
en sodnik, zato tafena tekma 
ne more biti regularna. Po pra
vilih bi moral razen dveh so
dnikov biti vedno prisoten tudi 
delegat.

Sojenje (razMi redkih prime
rov) je bilo slabo, to pa gre 
na rovaš enega sodnika, ki ne 
more vsega videti. Ekipe so 
prisiljene sprejeti takšne oblike 
vodenja tekem, ker se v na
sprotnem primeru takoj pove
čajo potni stroški, dnevnice 
sodnikov in podobno.

če  se tekmovanje nadaljuje, 
menim, da je, treba nujno pri
rediti tečaje za nove košarkar
ske sodnike in organizirati 
kontrolo sojenja. Imamo pre
cej ljubiteljev košarke, ki bi se 
verjetno radi odločili so košar
karske sodnike.

Toliko v premislek košarkar
ski zvezi Slovenije.

Dr. TOMISLAV GORANIC

V drugem kolu celjske nogomet
ne podzvezne lige so nogometaši 
Partizana iz Sevnice v povprečni 
igri v Radečah premagali VPD Ra
deče s 5:0. Strelci; Mesinger 2, 
Kelnarič 2 in Crepinšek 1. Nogo
metaši Sevnice so v vodstvu s 4 
toacami in z razliko golov 13:0. To 
srečanje je odlično vodil Zičkar 
iz Krškega. J. BL.AS

SENOVO BRE ŽICE

Nogometno srečanje drugega ko
la celjske nogometne podzvezne li
ge med Senovčani in Brežičani se 
je končalo brez odločitve. V. P.

Brežice : Slovan 11:11
v  s(rtx>to so Brežičani odpotovali 

v Ljubljano z močno okrnjeno po
stavo, saj sta  m anjkala odli&ia 
igralca Rovan in Antolovič. Š ju b  
temu so ves prvi polčas tdone 
vodili in poksaali dokaj dobro 
igro. V drugem delu tekme je bi
lo srečanje izenačeno in je  delitev 
točk najbolj pravična.

Brežice: Berglez, Dolenc, Šetinc 
5, Avsec 2, Bršec 1, Stangelj 1,
Pavlič 1, Jurišič, Novak, Bužančič.
Bosina 1 in Zore.

V. PODGORŠEK

Ribnica : Branik 16:16
v  prvem delu tekme so Ribni

čani prevladovali na igrišču, saj 
so vedno vodili s tremi do štirimi 
goli razlike. V drugem polčasu se 
je Branikova ekipa nekoliko umi
rila in počasi prevzela igro v svoje 
roke. V zadnjih m inutah se je raz
vila ogorčena borba za zmago. Obe 
ekipi sta se menjavali v vodstvu, 
tako da se je  srečanje končalo rve- 
odločeno, kar je najbolj pravično.
_ Ribnica; Lovšin, Tanko 2, Miku

lin 4, Andoljšek 1, Kersnič 1, Po
nikvar II 1, Ponikvar I, Sile 5 in 
Radič 2.

Slovan : Brežice 12:15
Brežičanke so večji del prvega 

polčasa vodile in je  šele v nada
ljevanju Slovenkam z nekaj za
porednimi zadetki v črno uspelo _  
premagati borbene gostje. V vrstah Z a g O r j e  
Brežičank so najbolje igrale Bu- 
žančičeva, ki je dosegla 5 zadet
kov, ter Mišičevi.

čali gostje. V zadnji minuti tekme 
so donutči zadeli vratnico, gostje 
pa so nato Se povišali rezultat.

Krmelj: V. Logar, C. Logar, 
Mirt, Prosenik, inž. Papež 1, Za
man 5, Damjan 1, M. Papež 3, in 
Kolovrat.

B. DEBELAK

BELT (Črnomelj) : Novo 
mesto 21:27

Rokometno srečanje med Črno
maljci in Novomeščani so je  kon
čalo s prepričljivo zmago gostov. 
Domači so izgiibili srečanje zaradi 
slabih vratarjev. V začetloi so po
vedli s 7:5, nato so gostje zabili 8 
golov, domači pa nobenega. V 
drugem polčasu je  bila igra ena
kovredna. Gostje so zadržali pri- 
služeno p re b o s t in zmagali.

BELT: Englaro, Goršek 7, Av-

KOŠARKASe bodo 
Metličani rešili izpada?

Metličani bodo ta teden odigrali odločilno srečanje v Hrastniku. 
Ce zmagajo, bodo zanesljivo ostali v te j ligi, če ne, so pa možne 
razne kombinacije. V nedeljo so gostovali v Ljubljani, kjer so jih  Je- 
žičani precej obdelali. Ne mislimo na 90 košev, temveč na fizična 
obračunavanja z igralci. Novomeščani so ravno tako izgubili v Zagor
ju , a samo z dvema košema razlike. Igrali niso slabo, vendar jih  je 
oškodoval sodnik. Sojenje v m anj kvalitetnih košarkarskih ligah je že 
dolgo časa kamen spotike, zato bi morala košarkarska zveza Slovenije 
v tem primeru kaj ukreniti.

: Novo 
68:66

mesto Ježica

Dolenjci se držijo na repu
Dolenjskim ekipam v republiški odbojkarski ligi ne moremo za

vidati, trenutno so vse tr i na začelju. NOVOMESCANI so morda 
tokrat imeli največ možnosti, da osvojijo točki v Celju* Po dobrem 
začetku so se hitro sprijaznili s porazom. TREBANJCI v srečanju 
z Ljubljančani niso mogli doseči več kot poraz. KOČEVSKI odboj
karji so bili enakovreden nasprotnik v Mislinji in so vse nize izgu
bili na razliko. Ce bi imeli nekoliko več sreče, bi bil rezultat lahko 
tudi obraten. Odbojkarice BRESTANICE so prav tako izgubile sre
čanje; na domačem igrišču so podlegle boljšim Celjankam.

Brajnik iz Ljubljane, končalo pa 
se je z rezultatom 3:0 (7, 3, 4) v 
korist Ljubljane. Za Trebnje so 
igrali: IMivar, Babnik, Mišmaš, 
Pavlin, Opara, Pandža, Legan in 
Slak. Za prikazano igro lahko po
hvalimo Igorja Slaka.

^ M. LEGAN
t v .

Gaberje : Novo mesto
Novomeški odbojkarji so gosto

vali v Celju. Srečanje z zadnje 
uvrščeno ekipo v republiški ligi so 
izgubili s  3:1. Začeli so zelo dobro, 
saj so prvi set zmagali. V nada
ljevanju so po vodstvu domačih z 
12:4 zmanjšali razliko, vendar je 
to  bilo vse, kar so dosegli v tem 
nizu. Ko je bilo stanje 1:1, so 
gostje Novega mesta popustili, ta 
ko da so domači z lahkoto osvo
jili 5e dva niza in zmagali s 3:1.

Mislinja : Kočevje 3:0

B r^ice;Z . Zorko, Božičnik, Bu
žančič 5, M. Zorko, Bab, A. Mi
šič 3, Kolar, Les 1, V. Mišič 2, 
Kuhar in Hrovat.

'  V. PODC.ORSEK

Brežice : Ribnica 21:26
v  pokalni rokometni tekmi so 

Brežičani doma v podaljšku izgu
bili z Ribnico s 26:21. Poraz ne 
preseneča, saj so domači igrali 
brez 4 najboljših igralcev.

V. PODGORŠEK

Krmelj : Radeče 12:14
Gostje so po trdem , zagrizenem 

boju osvojili obe točki. Po vod
stvu domačinov v prvem polčasu 
so gostje nekaj m inut pred kon
cem povedli s 13:9. Pri tem rezul
tatu  so domači uredili svoje vrste 
in zmanjšali rezultat na 12:13. V 
naelektrenem ozračju je prišlo do 
nepotrebnih scen, ki so jih  povzro-

■  NOVO MESTO — Pododbora 
ribiške družine Novo mesto in 
Kronovo vabita na družabni odlov 
rib, ki bo v nedeljo, 5. oktobra, 
v Kronovem. Zbirališče Je ob 13. 
uri pri gostilni Jožeta Prešerna. — 
(S. B.)

Novomeščani bi to srečanje la
hko odločili v svojo korist, če se 
ne bi vm eš^i slabi sodniki. Sodni
ške odločitve so bile pristranske 
in nerazumljive, tako da so se 
N ovom ^an i končani tekmi
pritožiU.

Novo mesto: Pirc 21, Splihal 19, 
Kopač 12, F. Setina 5, 2. Kova
čevič 7, Počrvina 2.

M. GOSNIK

EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO SRS

Nov rekord Tatjane Gazvoda
Novomeške atletinje so spet zbrale rekordno 
število točk -  Moški so nastopili oslabljeni in 

zbrali komaj nekaj več kot 9.000 točk

ROKOMET

guštin 9, B. Simec 2, D. Simec 1, 
Stajdohar 1, Svetič, črnič, Novak 
in Papež 1.

Novo mesto: Seničar, Jaklič 5, 
Gantar 5, Pungeršič 4, Jožef 1, 
Kaplan 2, Možina 9„ Keber 1, Vid
mar in Perko.

T. LATERNER

Partizan (Sevnica) : Do
bova 19:13

SevniSki rokometaši so brez več
jih  težav premagali borbene roko
metaše iz Dobove z 19:13. Strelci 
za Sevničane so bili: Svažič 7, Perc 
6, Sirk 3, Trbovc 1 in Valant 3.

J. BLAS

Krško\: Brežice B 17:21
Tretje prvenstveno presenečenje 

se je  pokazalo s porazom Krčanov, 
ki se še vedno niso opomogli. V 
moštvu Krškega je nastopilo precej 
novih igralcev, ki se niso znali 
prav upreti odličnim Brežicanom. 
Najboljši igralci na igrišču so 
bili: Lipej, Stangel, Bužančič, Ko
vačič in Iskra.

Krško: Seler, Bizjak 2, Mikulič, 
Božič 4, Andrejaš, Iskra 4, Toma
žič, Kovačič 6 in Mikolac 1.

Brežice; Dolenc (Rožman). Novak 
3, Lipej 6, Novosele 1, Ostrelič, 
Zore, Vervega, Gorišek. Bužančič 
5, Stangel 6 in Blatnik.

L. HARTMAN

BETI (Metlika) 
90:47

Srečanje se je končalo z zaslu
ženo laiiago domačih, ki so bili 
boljša ekipa. Ježičanom zameri
mo grobo igro, saj so poškodovali 
Ipavca in Guština. Posebno dra
mo so uprizorili domači športni 
funkcionarji, ki so zmerjali go
s tu jo č  igralce in sodnika.

BETI: Guštin 7, Polojac 29,
Mrvar 1, Gašperič, Ipavec 7, Vidic, 
Milek 2, Predovič 1 in dr. Goranič.

DR. GORANIČ

Mali oglas,
u  ga objavite v Dolenjskem 
listu  — zanesljiv uspehi Prebe
re  ga 150.000 gospodinj, vdov
cev, kmetovalcev, dijakov, 
usluibefdc in  vojakov doma in 
po svetul Poizkusite!

V soboto je bilo v Novem mestu 
republiško ekipno člansko prven
stvo za moške in ženske. Na-~tem 
tekmovanju bi morale nastopiti tri 
ekipe, žal pa v Novo mesto niso 
prispeli atleti Kočevja, tako da 
so se srečali samo Novomeščani in 
Sentjemejčani. Zenska ekipa Nove
ga m esta Je bila spet uspešna, saj 
je zbrala nekaj manj kot 10.000 
točk in je na tretjem  mestu ozi
roma četrtem mestu v Sloveniji. 
Moški so nastopili oslabljeni. 
Manjkali so Hribernik, PekoU, 
Suhy, Bučar, Košir, Popovič in 
Smodej. V takšni zasedbi res niso 
mogli zbrati več kot 9.000 točk. 
V novomeški moški ekipi se je po
znala prisotnost prof. Penka, ki bo 
tekmoval za Novomeščane. Od re
zultatov lahko pohvalimo dosežek 
Tatjane Gazvoda na 100 m ovire 
17.2, ki Je nov dolenjski rekord. 
Istočasno je ta  rezultat drugi po 
vrednosti, ki so ga dosegla dekleta 
v tej disciplini na v s ^  ostalih 
tekmovanjih v naši republiki.

Rezultati: ženske — I. Gazvoda 
17,2 (dolenjdd rekord), 2. Lužar 
19,0; 100 m — 1. Jakše 13,0, 2.

Gazvoda 13,1; 400 m — 1. Kosmač 
(Šentjernej) 64,4, 2. Perše 65,4; 
4 X 100 m — 1. Novo mesto (Ga
zvoda, Jakše, Kalinovič, Saje) 53,2. 
Šentjernej (Trene, Derganc, Ko
smač, Bučar) .60,2; krogla — 1. 
Zagorc 9,70, 2. Bašelj 8,61; disk —
1. Zagorc S^,94, 2. Gabrijim 22,55; 
daljina — 1. Bajc 4.68, 2. Saje 
4,64; višina — 1. Pučko 1,35, 2. 
Lužar 1,30.

Moški — 100 m: 1. Somrak 11,4,
2. Svener 11,5; 100 m ovire — 1. 
Virant 20,0, 2. Blažič 20,7; 400 m
— 1. Rahne 55,3, 2. Jovič 57,8; 
1500 m — 1. Cvelbar 4:39,1, 2. Ker- 
hin (Šentjernej) 5:07,8; 4x100 m
— 1. Novo mesto (Svener, Cvel
bar, Simunič, S o m ra k )  47,3, 2. 
Šentjernej (Ruden, Selak, Majzelj, 
Goimzelj) 520; krogla — 1. prof. 
Penko 13,65, 2. Virant 12,28; kopje
— 1. Simčič 44,64, 2. Dragoš 41,41; 
daljina — 1. Sonurak 6 ,^ , 2. 
munič 5,72; višina — 1. Kristan 
1,80, 2. Dragoš 1,65. Končni vrstni 
red: ž o i^ e  — 1. Novo mesto 8.783 
(brez 100 m  ovire), 2. SenijenieJ 
3.875. Moški — 1. Novo mesto 
9.025, 2. Šentjernej 3.064. l  DOKL

Od tu m tam
■  NOVO MESTO — Danes po 

poldne bo v Celju eno najbolj za
nimivih atletskih srečanj v tem 
letu; atletski kriterij »velikih 
mest«. V konkurenci šestih mest
nih reprezentanc bodo nastopili tu
di atleti Novega mesta, ki bodo 
skušali ostati v tej elitni druščini. 
Za Novo mesto bodo nastopili: 
ženske — 100 m ovire: Lužar; 100 
metrov: Jakše; 200 m: Gazvodu;
400 m; Kosmač; 800 m: Perše; da
ljina: Bajc in Saje; višina; Pučko; 
krogla; Zagorc; disk: Humer;
4 X 100 m: Kalinovič, Gazvoda, Sa
je, Jakše; moški — 110 m ovire; 
Simčič; 100 m: Hribernik; 400 m; 
Istenič. Rahne; 1500 m ovire; Cvel
bar; 1500 m: Košir; 3000 m: Bučar; 
5000 m; Popovič; troskok; Simunič; 
daljina; S o m r^ ; kopje; Suby; 
disk: Virant; krogla: prof. Penko; 
višina; Kristan, Dragoš; 4 x 100 m: 
PekoIJ, Hribernik, Svener, Somrak, 
Istenič. (N. P.)

■  BREŽICE — Pričelo se je 
sindikalno prvenstvo v odbojki, na 
kateri sodeluje 8 ekip: gimnazija, 
občinska skupščina, Slovenija-vino, 
osnovna šola Brežice, PIONIR, voj
na pošta Cerklje, z d ra v ilih  čate- 
ške Toplice in IMV Brežice. Tek
movanje teče v dveh skupinah. Od
igrane so bile tekme v pn-i sku
pini. Doseženi so bili naslednji re 
zultati; gimnazija : Slovenija-vino 
2:0, občinska skupščina ; zdravili
šče čateške Toplice 0:2, zdravili
šče čateške Toplice : Slovenija-vi
no 2:0, Slovenija-vino : občiiaska 
skupščina 2:0, gimnazija : občinska 
skupščina 2:0, gimnazija : zdravili
šče Čateške Toplice 2:0. Končni 
vrstni red; 1. gioMuuija 6 točk, 2. 
zdravilišče Čateške Toplice 4, 3. 
Slovenija-vino 2, 4. občiaska skup
ščina O točk. Prva in drugouvršče
na ekipa bosta igrali v finalu s 
prvo in drugo ekipo iz druge sku
pine. (P. R.)

■  KRŠKO — Na rokometnih 
igriščih pri dijaškem domu in pri 
kopališču so igrali rokometne t&- 
me v okviru delavskih športnih 
iger občine Krško. Nastopilo je 8 
moštev, vendar niso bila vsa dobro 
pripravljena, tako da je prišlo do 
številnih predajanj srečanj. Rezul
tati: Prosveta : obrtniki 14:6, Rud
nik : občinski uslužbenci 12:6 pro
sveta ; Elektro 14:8, občina : obrt
niki 13:8, prosveta : Rudnik 20:16, 
Rudnik ; Elektro 5:0, Rudnik : 
obrtniki 16:6, obrtniki : Elektro 
5:0, prosveta ; občina 5:0, občina ; 
Elektro 5:0, O luloza : Kovinarska 
5:0, SOP : Papirkonfekcija 15:6, 
SOP : Kovinarska 5:0, Celuloza ; 
Papirkonfekcija 14:8, Papirkonfek
cija : Kovinarska 5K), SOP : Celu
loza 9:6, prosvetni delavci : SOP 
17:7, (Celuloza : Rudnik (Senovo) 
5:0, Papirkonfekcija : obrtniki 4:2. 
Končni vrstni red moštev; 1. Pro
svetni delavci 10 točk, 2. Splošno 
obrtno podjetje 8, 3. Celuloza 6, 4. 
Rudnik Senovo 6, 5. Papirkonfek
cija 4, 6. obrtnild 2, 7. in 8. Elek
tro in Kovinarska brez točke. — 
(L. H.)

■  NOVO MESTO — Pred dnevi 
so novomeški gimnazijci imeli prvi 
letošnji športni dan. Okrog 250 di
jakov in dijakinj je tekmovalo v 
atletiki na n o v o m ^ em  stadionu.
V ugodnih vremenskih razmerah je 
bilo doseženih nekaj zelo dobrui 
rezultatov. Najštevilnejša udeležba 
Je bila v teku na 100 m , kjer je 
nastopilo 183 dijakov in dijakinj.
V tej 'disciplini je  zmagala Tatja
na Gazvoda s časom 13,0. Pri fan
tih je v isti disciplini zmagal Du
šan Podkrižnik s časom 12:7. V 
drugih disciplinah so bili doseženi 
naslednji boljši rezultati: dijaki — 
300 m Vovko 41,0, 1000 m: Matja
šič 3:11,0; višina Kovačič 160; kro
gla Jenko 13,55; dijakinje — 600 m 
Erjavec 1:52,0; višina Pučko 1:35; 
krogla Bašelj 9,90. Trije prvouvr- 
ščeni tekmovalci v vsaki disciplini 
so dobili diplome. (S. S.)

■  LESKOVAC — Edina sloven
ska predstavnica na državnem žen
skem šahovskem prvenstvu članica 
Kočevja Anica Praznik je zbolela 
in Je morala zapustiti tekmovanje.

(S. S.)
■  NOVO MESTO — Na dvo

dnevnih ši)ortnih igrah delavcev 
cestnih podjetij SRS je nastopilo 
več kot 1()0 tekmovalcev iz Ce
lja, Nove Gorice, Kranja, Kopra, 
IJubljane, Maribora in Novega me
sta. Organizacija tekmovanja, ki 
Je bila v rokah novomeškega cest
nega podjetja, je bila vzorna in so 
tekmovalci zapuščali Novo mesto 
z lepimi vtisi. V skupni uvrstitvi 
ekip so bili Novomeščani presenet
ljivo na drugem mestu; za C!eljani 
so ostali za eno točko. Rezultati: 
kegljanje — 1. Novo mesto 229 
keg lje^  2. Kranj 201, 3._Celje 175, 
posamezniki — 1. Naglič (N. m.) 
75, 2. Vovko (N. m .) 74, 3. Kemn 
(Kranj) 61; balinanje — 1. No»o 
mesto, 2. Nova (Sorica, 3. Ljub
ljana; streljanje — 1. Kranj <27 
krogov, 2. Celje 427, 3. Koper 404, 
6. Novo mesto 378; posamezniki — 
Colja (Kranj) 166, 2. Siran^^o 
(Maribor) 162, 3. Fabič (Koper) 
156; šah — 1. Ljubljana, 2. Novo 
mesto, 3. (3elje; odbojka — 1. Ce
lje, 2. Novo mesto, 3. Ljubljana; 
namizni tenis — 1- Novo mesto,
2. Maribor, 3. CJelje; atletika — _1- 
(Jelje, 2. Novo mesto, 3. Ljublja
na; nogomet — 1. Celje, 2. Kranj,
3. Ljubljana, 6. Novo mesto. — 
Kon<^ vrstni red: 1. Celje 55 
točk, 2. Novo mesto 54, 3. do 4. 
Kranj in Ljubljana 42, 5. Nova Go- 
ricm 34, 6. Maribor 27, 7. Koiwr 
21, S. Poslovno združenje Ljublja
na 2 točki.



NAGRADA
GORJANCEV

gortska avtom obilsica dirka  
I2.okt. ob 13.30 n£i G orjancih

Samo še 10 dni
Danes tiskovna kon
ferenca na Otočcu -  
Prispele so prve pri
jave -  Pokali: IMV, 
ANTENA, Dolenjska 
turistična zveza -  
Popust pri vstopni

cah
Samo Se deset dni m anjka do 

ita r ta  na Gorjancih in članom pri- 
pravljalnega odbora ne ostaja niti 
m inuta prostega časa, saj si pri
zadevajo, da bi bila prireditev že 
kar p ^ e  (in Se zlasti prvič!) so
lidno izvedena. Priprave za tak av
tomobilski spektakel pa so seveda 
selo zahtevne in obsežne, saj bo 
moralo na rantegnjenih gorjanskih 
seipentinah sodelovati kot 200 
hinkcionarjev, ki bodo sdcrbeli za 
Športna, t^m ična, prometna, var
nostna, zdravstvena in preskrboval
na vpraSanja.

^  bodo poleg dirkačev Se meha
niki, novinarji, zastoiMiiki zavaro
valnice, cestna služba, služba zvez 
in drugi. Zagotovitev hitrega in 
varnega poteka dirke torej ni m aj
hna stvar. Se posebno za mlad 
pripravljalni odbor, ki prvič na 
svojem terenu organizira tako za
htevno dirko.

Zato prireditelji že zdaj prosijo 
vse gledalce in goste, naj z razu- 
nievanjem upoStevaJo vsa navodila 
vodstva dirke, naj pravočasno pri
dejo do parldm ih prostorov in 

za irledaloe, ker bo potem 
c e ^  zaprta za ves promet. Se po
sebno pa jih  prosijo, naj se brez
pogojno umaknejo z nevarnih 

ki niso določena za stojišča. 
Nepremišljen skok čez cesto lahko 
poviročl zmedo pri dirkaču, ki se- 

»"ačuna na popolnoma propto 
tekmovalno progo — in po.iIediice 
JO lahko katastrofalne ca več deset 
ljudi.

danes popoldne so priredite
lji povabili na tiskovno konferenco 
o dirW novinarje vseh večjih slo- 
venskih In h rv ^k ih  časopisov ter 
poročevalce radia in televizije. Zve
čer se bo sestal tudi organizacijski 
komite, ki bo pregledal potek pri
prav za izvedbo dirke.

Čeprav je čas Se do nedelje, 4. 
oktobra, so prispele že tudi prve 
prijave tekmovalcev. Med njimi so 
predvsem avtomobili nižjih razre
dov (fiati) in razreda nad 13(jo ku
bičnih centimetrov (BMWJi), za- 
Suda pa Je najm anj avtomobilov 
do 1000 in do 1300 ccm, ki imajo 
po mnenju strokovnjakov na tald 
progi največ ii^ledov tudi za ab- 
•solurtni rekord proge in »nagrado 
Gorjancev 69« v znesku 1000 Ndin! 
Kje neki so vsi NSU in coopri?

Pokal in nagrado za absolutni 
rekord daje IMV iz Novega me
sto, priljubljeni tednik za mlad« 
»Antena« iz Ljubljane bo dal velik 
pokal in 100 litrov bencina zmago
valcu v kategoriji navadnih a\io- 
mobilov do 780 kubičnih centime
trov, najboljšemu vozniku iz de
vetih dolenjskih občin pa je oblju
bila pokal Dolenjska tu r is t i i^  
zveza.

Vstopnice za prireditev bodo v 
prodaji v pisarni AMD na Ljub
ljanski cesti, pri turističnih dru
štvih in tudi v nekaterih trgovi
nah. Kolektivi, ki bodo vzeli vna
prej več kot 20 vstopnic, bodo 
imeli popust. Za vse informacije 
glede vstopnic ali sodelovanja pri 
dirki se lahko obrnete na pisarno 
dirke v Novem mestu. Ljubljan
ska c. 8/b, telefon 21-264.

M. MOSKON

• RHlsImfeiisidiKsttiift •

karavana
Ddknva

160 strani 

3 din

Med stražnimi ognji v Suhi Itrajini
Ena noč med suhokranjskimi kmeti na Velikem Li povcu, ki stražijo pridelek koruze pred divjimi pra
šič! -  Ko se zvečer človeku, utrujenemu od celodnevnega dela, oči kar same zapirajo, mora na 
njivo na stražo -  »Nekaj manjših strojev smo nakupili, mlatilnico imamo v vasi, davke, čeprav 
težko, nekako le odrinemo, in ko ne bi bilo te nadloge, divjih prašičev in medvedov, bi šlo!« govo
rijo, ko se noč za nočjo, naj bo vedro ali dež, odpravljajo stražit pridelek, za katerega so čez leto

prelili mnogo kapelj znoja

Karel Mežnaršič ždi s psom ob nogah v zasilni 
kolibi. Pred njim tli ogenj, v naramnem košu pa je 
še nekao polen od tovora, ki ga je prinesel za to 
noč. Polna luna osvetljuje pokrajino s toliko svet
lobe, da se komag zaznajo mehki obrisi suhokranj- 
skdh gričev in dolin. Veter šušti ob koruznih steblih 
po napol opustošenih poljih. Karel Mežnaršič straži 
svojo koruzo. Za streljaj od njegovega ognja gori 
dru^, malo naprej še tretji in četrti, i> ^ . . .  Po 
poljih tu in tam zabevskajo privezani psi. Kmetje 
bedijo in hodijo z njive na njivo, da bi pn^fnadi 
divtje prašiče in medveda, če bi jim prišli v škodo.
Do Velikega Lipovca, vasi s 

27 hišnim i številkam i, k jer 
straži 68-letni Mežnaršič svo
jo  koruzo, ne vodi glavna 
cesta. Noben kažipot ne po
ve, kdaj je  treba s ceste p ro 
ti PratS zaviti v desno. Su- 
hokranjska vas, obdana z di
n jo  lepoto valovite pokraji
ne, je  to. Tu ni vode, tu  je 
pliUca, skopa zem lja. Kmet 
m ora v neenakem  boju vse 
kar pridela, dobesedno iztr
ga/bi naravi iz rok.

Za n a m e č i  im a še boj 
divjim i zvenni: s prašiči in  
medvedi. Zato ždi 68-letni Ka
rel M ežnaršič zdaj v pozni 
noči na koruznem  polju. Kot 
vsi drugi ljud je bi ra je  spal 
dom a v postelji. Zgaral se 
je p ri vsakodnevnem delu 
na km etiji, toda ponoči ga 
čaka nov >>šrht«: stražiti m o
ra  koruzo!

Ljudje ponoči stražijo 
pridelek in kurijo ognje

M ežnaršič straži, čeprav 
'SO prav njivo, na kateri im a 
stražarsko kolibo, divji p ra 
šiči že skoraj do polovice 
uničiH. Njegov stražarski 
ogenj gori vsako noč. Po le- 
hah in zaplatah okoli vasi 
gorijo še drugi ognji: P raš
nikov, Blatnikov, Jakšetov, 
Gnidovčev, Jarčev, No»/inčev, 
Rogljev, M urnikov, Zalete
ljev . . .

Ob njivah im ajo nekateri

kolibe, takšne kot je  Mež- 
naršičeva. K adar dežuje, je  
pusto in  neprijetno s ta ti na 
prostem . Prašiči na jra je  obi
ščejo polje prav v dežju. Za
to  gradijo km etje te  prečud
ne stražarske kolibe, ki v te 
m ni noči ob m edlem  Ivini- 
nem  siju  spom injajo na in 
dijanska bivališča iz filmov.

MoHSe hodim o od ognja 
do ognja, od s tražarja  do 
stražarja. Pomenek je  skop. 
Ljudem  se poasna, da so u tru 
jeni in budd otnii)ani. Iz5rp:i- 
je  jih  vsakodnevno težaško 
delo na polju. Većina cd  
nrjih im a razen tega za seboj 
od tak ra t, ko je začela zore
ti pšenica, pa do adaj, po 
60 prečutih  noči. V mnogih 
teh noči je letos dežf^valo.

Pšenica, krompir, oves 
in koruza -  vse 
jinn pride prav

— Začne se p ri pšenici, pri
povedujejo. že  spom ladi. Se
jem o jo  za krom pirjem . Ni
koli ga ne moremo pobrati 
tako na čisto, da ne bi ostal 
v zem lji kak gomolj. P raši
či spom ladi, ko n i druge 
hrane, rijejo  po posevku pše
nice. Iščejo pozabljeni krom 
pir. M arsikdo m ora preorati, 
tako uničijo posevek. Ko bi 
se ta  zverina p rišla  samo na
je st na naša polja, bi Se šlo. 
Toda z valjanjem  po pridel
ku undči desetkrat več, kot 
pa poje!

V petek opoldne se je tudi na Otočcu ustavila pisana 
karavana dedkov in babic naših današnjih avtomo
bilov. V rallyju prijateljstva Italija—Jugoslavija je 
tekmovalo od Gorice v Italiji do Zagreba 40 avtomo
bilov, ki so pred 30 in več leti bili še čudo tehnike.
V č^titljivi koloni, ki so jo pred gradom Otočec 
(na sliki zgoraj) sprejeli predstavniki novomeške 
občinske skupščine, avtomoto društva in IMV, so se 
bleščale značke Fiat, Bugatti, Daimler, Alfa, MG, 
Škoda in druge. Najzanimivejša pa sta bila prav go
tovo dva forda iz slovite serije »T« (slika spodaj), Id 
je siprožila pred 45 leti takrat komaj sluteni razmah 
avtomobilske industrije (Foto: M. Vesel)

Tako je 68-letni Karel Mežnaršič, kmet iz Velikega 
Lipovca, malo pred polnočjo v kolibi na koruznem 
polju stražil pridelek. Družbo sta mu delala pes in 
ogenj. Njiva, ki jo čuva, je že skoraj do polovice uni
čena, stari Mežnaršič pa kljub temu vztraja na straži 

noč za nočjo (Foto: M. Jakopec)

Nato stražim o pšenico, ko 
zoril Ce se spravi čreda va
njo, jo  tako povaljajo, da ni 
kaj žeti! Naš pridelek je 
stotero zaslužen.

Potem  pride na vrsto oves. 
Divji prašiči ga im ajo zelo ra 
di. Zopet stražim o; in nazad
nje je  tu  še koruza; ta zori 
najdiije. S tražim o jo tu ii  on 
mesec in  pol.

Letos je  posebno hudo. V 
gozdovih n ista obrodila n« 
žir ne želod. H rane ai, zato 
hodijo po hrano k nam . No
vomeški divji prašiči im ajo 
pri nas korita!

Slabe izkušnje 
z vračilom škode 
jemljejo zaupanje

Lovci zahtevajo od nas, 
naj ogradim o njive z zlco 
in obesim o prazne konzerv
ne škatle nanjo. Storili smo 
to, čeprav ne pomaga. 20 
m etrov od hiše so tik ob va
si povaljali prašiči njivo ko
ruze. Te zverine se človeka 
ne bojijo več.

Ne veste, kako je človeku, 
ko bd se zvečer n a jra je  vr
gel po tleh in zaspal, pa mo
raš ven! In  vrhu vsega Se 
dežuje! Ko bi bile vsaj vse 
njive SikU(paj. Je že tako, đa 
im aš neksij tu  in nekaj tain. 
Prim erne zem lje je  tu  malo. 
V noči stoj-iš na njivi in ča
kaš. Na drugi njivi im aš p ri
vezanega F>sa. Pes začne la
ja ti. T ^ e š  tja . Zgodi se, da 
si p rašiče prepodil. Ko p ri
deš nazaj na prvo njivo, pa 
vidiš, da so tl jo  m edtem  
povaljali, človek bi obupal!

Lovci obljubljajo , da bo
do vrnili škodo. Slabe izkuš
nje imamo s tem. Za 80 odst. 
uničene koruze na 53 arih  so 
dali predlani m anj kot 6 ti
sočakov. In  pota so sitna! 
Iskati m oraš lovca, da nare
diš zaplsrniik, ko im aš naj
več dela. Zgodi se, da ti po
valjajo pšenico dan pred  že
tvijo. Naročene im aš žanji- 
ce In  res ne veš: ali bi sanji- 
ce odpovedal in Sel po ko 
m isijo  ali p a  k a r požel. Ozi
raš se v nebo, kakšno bo 
vrem e, in tehtaš.

So tudi stvari, ki jih ni 
mogoče plačati 
z denarjem

Koliko poguma je potreb
nega za življenje v tej sam o
ti, vedo sam o ti ljudje, ki 
tu  vztrajajo. Samo nebo nad 
seboj vidijo in hribe, ki jih  
obdajajo, te r zvonik cerkve 
v Selih. Za koliko stvari, ki 
so nam sam e po sebi umev
ne so p rik rajšan i in v svoji 
skrom nosti sploh ne pom isli
jo nanje! Pogumni so: 14 m 
16-letni fantje, še skoraj deč- 
ki, stražijo  ponočd na nji- 
vab. Eln sam človek se s pa
lico v roki v gnevu prizade
tosti zapodi proti njivi, po 
kateri se valja 6 divjih p ra
šičev . . .

Jeza in obup se podita po 
teh km ečkih srcih. Zemlja 
je skopa, davke je  težko od
rin iti, suša se oglasi vsako 
leto in za nam eček še divji 
prašiči Ln medvedi. Dan za 
dnem delajo ti hribovski 
km etje na polju. Sadijo, oko
pavajo in sprem ljajo ras t p ri
delka. Tako so zrasli z zem
ljo in s pridelkom , da ne 
m orejo dopustiti, da bi kdo 
njihov trud  tako brezum no 
uničeval. Zato ne m orejo p re 
pustiti njiv divjim  prašičem  
in čakati, da Jim bo lovska 
družina povrnila .škodo. Za
to  stražijo  in noč za nočjo 
kurijo  ognje ob njivah.

Zam erijo lovcem, ker pri- 
rejajo  pogone na divje p ra 
šiče sam o v pozni jeseni in 
pozimi, ko km etom  ne dela
jo več škode. V lovskem za
konu je  rečeno, da m ora bi
ti pridelek zaščiten na k ra 
jevno običajen način. Lovci 
zahtevajo žioo okoli njiv.

čem u so potrebne žice, ko 
lahko čredo lačnih divjili 
prašičev zadrži le zelo moč
na lesena ograja? M ar z za
htevo po žici ne spravljalo 
že dovolj prizadetega hribov
skega km eta v še bolj neena
kopraven položaj? In  njego
vo delo: m ar je  res tako m a
lo vredno, da ga lahko pre
pustim o pustošenju divjih 
zverin, njem u pa Izplačamo 
škodo? M. JAKOPEC

T

Prvi direktor Do< 
lenjskega muzeja
Pred kratkim je Novo me

sto obiskal predsednik kul- 
turno-prosvetnega zbora SRS 
Miloš Poljarišek, ki si je z 
velikim zanimanjem ogledal 
bogato arheološko zbirko iz
kopanin z Znančevih njiv.

Tone Knez, kustos Dolenj
skega muzeja, mu je med 
drugim povedal, da so v ne
ki fialštatski gomili našli tu
di kamnito sekirico in drob
ne kamnite predmete. Med 
obema obdobjema je kar za 
1700 let razlike, zato arheo
logi domnevajo, da je bil po
kojnik, ki je ležal v tej go
mili, vnet zbiralec starin in 
so mu jih sorodniki polo-'A- 
li v grob, ko je umrl

Franci Kuhar, predsednik 
občinske skupščine, ie ku
stosa Kneza takoj dopolnil: 
»Potemtakem je bil to prm 
direktor Dolenjskega muze
ja!«

Plačilo za strast
Občinsko sodišče v Treb

njem  je  p re jšn ji teden ob
sodilo 19-letnega Janeza Kuž
nika, izučenega varilca iz 
Preske p ri D obrniču, na 3 
mesece zapora, ker je  2. 
m aja letos vlomil v Dobrniču 
v avtobus in ' se odpeljal z 
njim  do Žužemberka in na
zaj te r ga m ed potjo tudi 
poškodoval.

Obtoženi med razpravo ni 
kazal znakov kesanja in je 
svoje dejanje opravičeval z 
veliko strastjo  za vožnjo z 
m otornim i vozili.

Sodišče je p ri izreku sod
be, ki še n i pravnom očna, 
upoštevalo kot oteževalno 
okolnost, da je  bil Kužnik 
že kaznovan, kot olajševalno 
pa, da je  odraščal v težkih 
dom ačih razm erah. Povrniti 
bo m oral tudi stroške popra
vila in zam udo avtobusa v 
znesku čez 6000 Ndin.

M. L.

POJ^SPLOZIJI V LAKIRNICI. V ospredju slike je Franc Erpe iz vasi Laze pri 
Uršnih selih, ki je WI nagrajen zato, ker je preprečil še večjo škodo. (Foto: Legan)

Prisebnost v hudi eksploziji

Nova razstava v Kostanjevici
v soboto, 4. oktobra ol) 18. u/*’ v Lamutovem li
kovnem salonu v Kostanjevici '̂‘̂ ^sno odprta nova 
likovna razstava znamenitega hf'^kega akademskega 
slikarja Miroslava Suteja. MIa<** *^etnik, ki si je pri
dobil že vrsto mednarodnih P*? je za Kostanje
vico pripravil izbor svojih najo^^Jsih del. Retrospek
tivna šutejeva razstava bo tako y Sloveniji. Ob
otvoritvi bo zagrebška skupin* ^*^sambel svobodnega 
plesa, teatra itd. izvedla baletni Na sporedu bo
Liebermanova Simfonija za 15® ” ®^nih strojev.

Pungartnika in drugih, se je 
treba zahvaliti, da se ogenj 
ni raaširii tudi na druge ob
rate, polne lesa in drugega

Delovna skupnost Mizarske delavnice v Trebnjem je nagradila varilca 
Franca Erpeta s 50 tisočaki, ker je podjetje obvaroval še večje škode

»Močna eiksplozija me je z lestve vrgla po tleh.
Iniel sem še toliko moči, da sem zgrabil aparat za 
gašenje in se spoprijel z ognjem, ki je začel obli
zovati naprave v lakirnici. Tisti hip so priteMi drugi 
delavci. Le malo je manjkalo, pa bi bilo po meni.«
Tako nam  je  po nesreči, 

ki se je pripetila v M izarski 
delavnici v Trebnjem  prejš
nji teden, pripovedoval 40- 
letni Franc E ipe, delavec no
vomeškega podjetja Inštala
ter, doma iz Lazov pri Urš
nih selih.

Kot že nekaj dni prej je 
tudi tisto popoldne varil na
prave v lakirnici, ki zaiacii 
teh ni obratovala. Ker 
se je vreme izboljšalo, jc l i 
stal t’Udi zrak v lakirnici 
bolj suh, naredila se je rav
no pravšnja zmes zraka in 
hlapov nitro  laka, ki je sUo- 
vito ® ^plodirala.

Erpetovi prisebnosti m  iz
redno naglemu posredovanju 
gasilc®v iz delavnice, Boža

Iskali gobe - 
srečali medvede

Učenci IV. razreda o- 
sno\Tie šole z Dovra Franc 
Kumelj, Slavka Jaklič in 
Franci Grum, so v tej zad
nji gobarski sezoni vsi tr i
je nabrali blizu 250 kilo
gram ov jurčkov. Povedali 
so, da so precej gobanov 
pretopili v denar, nekaj 
so jih  pojedli dom a, pa 
tudi za siišenje jih  je še 
precej ostalo. Z denarjem , 
ki so ga dobili, so si ku
pili zvezke in knjige. Ko
ristno in pametno!

Njihovo plodno nabira
nje jurčkov pa je bilo p re 
pleteno še z nečem. P ri 
nabiranju  je  Slavka s p ri
jateljicam i naletela na ve. 
likega medveda, ki se je 
lenil v p rapro ti. »Ko smo 
sc pogledali iz oči v oči, 
smo leteli vsak v svojo 
stran,« je povedala Slav
ka. Franci pa je  s p rija te . 
Ijem bežal pred drugim  
medvedom; bila s ta  tako 
hitro  dom a kot nikoli p rej.

Suhokranjski otroci se 
sm ehljajo, ko pripovedu
je jo  o srečanjih  z medve
di. Seveda, ko tečejo, je 
vsakega sm eha konec!

S. DOKL

Smrtna nesreča 
na Prekopi

25. septem bra zvečer je v 
prom etni nesreči p ri Prekopi 
um rl 22-letni Franc Cugelj iz 
Mraševega, voznik osebnega 
avtomobila, Milena Sintič, ki 
se je peljala v tovornjaku p ri 
Slavku Sintiču iz K ostanjevi
ce, pa je  dobila hude poškod
be na glavi. N esreča se je 
pripetila, ko sta  se voznika 
avtomobilov približevala drug 
drugem u z zastrtim i lučmi. 
Sintič je  nam reč prepozno 
opazil pred  seboj neosvetljen 
vprežni voz s konji M arije 
M uster iz Dolnje Prekope, za
to se je  v voz zaletel. P ri t r 
čenju je  tovornjak zaneslo na 
levo v Cugljev avtom obil, ki 
ga pahnil pod cesto. Škodo 
so ocenili na 12.00a  din.

gorljivega m ateriala. Skoda, 
ki znaša čez m ilijon starih  
dinarjev, bi bila lahko še ne
prim erno večja.

Izkazali so se tudi gasilci 
trebanjskega gasilskega dru 
štva. Na znak sirene so v ne
kaj m inutah prišli na kraj 
nesreče, vendar so domači 
gasilci in delavci že opravili 
svoje.

Po nesreči so sklicali se
stanek delovne skupnosti 
podjetja, na katerem  so skle
nili dati nagrado 50.000 sta 
rih  dinarjev varilcu Francu 
Erpetu, ki je v odločilnem 
trenutku za ceno življenjske 
nevarnosti preprečil še več 
jo škodo, kot znak hvalež
nosti celotnega kolektiva.

M. L.

4 jeleni so padli
Tudi v kočevski lovski d ru 

žini so v preteklih  dneh pa
dali jeleni. 22. septem bra so 
lovci Miha Cetinski, S tojan 
Cilenšek in Franc H orvat 
uplenili skupaj kar štiri, ki 
so bili težki 140 do 150 kg.

Rally,Veteran 69‘
v  soboto in nedeljo bo ži

vahno na cesti m ed Novo 
Gorico in Koprom. Tu bodo 
drd rali avtomobili veterani 
na IV. rallyju starih  avto
mobilov, ki ga p rire ja  TE
DENSKA TRIBUNA. Začetek 
te tradicionalne prireditve bo 
v soboto, 4. oktobra, v Novi 
Gorici. Tu bo ob 14. uri 
spretnostna vožnja po K idri
čevi ulici, k je r bo v nedeljo 
zju traj tudi s ta rt za 95 kilo
m etrov dolgo pot do Titove
ga trga v Kopru. Na dirki 
bodo tekmovali avtomobili, 
ki so bili izdelani do vključ
no leta 1939.

Novomeška tovarna zdravil 
KRKA je  nam enila vsem av
tom obilom starejšim  kot 33 
let 500 novih dinarjev p ri
spevka za usposobitev vozil 
in p ri takih nepogrešljivih 
železnih konjičkih tud i nepo
grešljivi eliksir — WD-40!

M. M.

80 dekagramov 
težka goba

27. septem bra se je  oglasil 
v našem  uredništvu Franc 
Korenič iz 2abje vasi. P ri
nesel je  veliko, pri nas malo 
znano gobo, ki jo  je  ubral 
istega dne v grm ski hosti 
Na tratah . Tehtala je  80 de- 
kagframov. Korenič je pove
dal, da nam  bo lahko kaj 
več o te j gobi pojasnila Zof
ka R otar iz žab je  vasi. Od 
tov. Rotarjeve, ki je  rade 
volje ustregla naši prošnji, 
sm o nato zvedeli: Korenič je  
ubral p ri nas redko, užitno 
gobo, znano pod nazivom 
vampki ali borova gliva (Spa- 
rassis Crispa). Tako velikih 
vampkov tov. R otarjeva do 
zdaj še ni videla, čeprav jih  
je  tu  in  tam  v naših gozdo
vih že našla. Vampki so po 
obliki podobni gobi, ki ji 
pravijo parkeljci, le da so 
večji, barve pa približno takš
ne kot človeška koža. Kore- 
ničeva previdnost je vredna 
pohvale, saj se je prej p re
pričal, kakšno gobo je ubral. 
Zastrupitve z gobami nam reč 
niso redke!

„Štajerska jesen 69'* vabi
Trojno sodelovanje umetnikov in znanstvenikov 
Avstrije, Italije in Jugoslavije v okviru »Štajer* 
ske jeseni«, ki prerašča v pomembno medna
rodno kulturno manifestacijo -  Avstrijski Gradec 

nas vabi na svoje oktobrske prireditve

2 e drugič bodo letos v av
strijskem  Gradcu od 4. do 
31. oktobra številne p riredit
ve pod skupnim  imenom 
»ŠTAJERSKA JESEN  69«. 
Sodobni človek, progresivni 
um etniki, napredni znanstve
niki in problem i našega sto
letja  bodo v o.spredju vseh 
prireditev, ki se bodo začele 
to soboto v Gradcu. Njihov 
osrednji nam en je uveljaviti 
sodobnejše zamisli v glasbe
nem, likovnem in dram skem  
snovanju, spoznati novejše 
avtorje in njihova dela in 
pridobiti um etnike kot znan
stvenike sosednjih dežel za 
tra jno  sodelovanje. Ze lanska 
prva »Štajerska jesen« je  po
kazala, da A vstrija takega 
festivala nim a in da se p ri
reditve v takem  obsegu lah
ko uveljavijo.

Sodelovanje Avstrije, Ita li
je in Jugoslavije na ku ltu r
nem  področju daje številne 
obete, da bodo zastavljene 
prireditve postale kraj trad i
cionalnih srečanj sodobnih 
ustvarjalcev. Letos bo biena
le »Trigon« imel za vodilno 
temo »A rhitektura in svobo
da«. P rirejena bo razstava 
um etniških del 4. slikarskega

tedna, na katerem  so sode
lovali tudi jugoslovanski 
um etniki. Predvidenih je 21 
praizvedb in 32 domačih p re 
m ierskih predstav. V sodelo
vanju s Štajersko akadem ijo 
bo pripravljen znanstveni po
svet »Bodočnost — volja in 
predvidevanja« z m ednarod
no udeležbo. Bogat je tudi 
spored prireditev avstrijske 
radijske postaje v okviru 
»M usikprotokola 69« z izvir
nim i dram skim i in opernimi 
izvedbami.

Š tajerska jesen postaja ta 
ko resnično m ednarodna m a
nifestacija. »V svojem bistvu 
torej im ietnost ne pozna m e
ja, am pak sega um etniško 
ustvarjanje preko njih,« je 
med drugim  dejal avstrijski 
generalni konzul v Ljubljani 
g. dr. H einrich Riesenfeld, 
ko je  pretekli teden začel 
tiskovno konferenco pred 
stavnikov »Štajerske jeseni 
69« s slovenskim i novinarji. 
Sosednja republika s svojim 
starim  južnim  kulturnim  sre 
diščem pričakuje zato ta  me
sec tud i mnogo obiskov iz 
Slovenije.

T. GOSNIK

A. .

Majhna slika 
iz velikega mesta

Prvič sem ga videl pred nekaj meseci, ko se si zve
čer izibral malce drugačno pot domov. Po ulicah se je 
podil veter in nosil s seboj velike mokre snežinke.

Stal je na vogadu majhnega parka, poskušal vetru 
obračati hrbet in se sitdskal v dve gube. K îpo si je pote
gnil čez ušesa in zavihal ovratnik oguljene suknje. Po
skušal si je ogreti premrle rdeče roke v žepih, toda vedno 
anova jih je moral spet izpostaviti vetru.

Na zarjaveli mrežasti ograji parka je viselo nekaj 
mokrih, razcefranih kosov papirja, pritrjenih med žice 
s suhimi vejicami in kosi lubja iz parka. Veter jih je 
vedno znova skušal odtrgati in odnesti s seboj, toda stari 
mož se ni dal ugnati in jih je vztrajno zmova pritrjeval.

Pogled£d sem bliže, kaj pomenijo tisti papdrji, iztrgani 
iz zvesskov. Rdeča, modra in zelena barva se je cedila 
po njih, toda sprva se ni dalo razbrati nič več. Nekoliko 
više na c^raji je na kosu kartona pisalo: SLIKARSKA 
RAZSTAVA. Zraven pa je bilo z nerodnimi črkami do
dano: »Umetnilcov vsako<taevni boj v blatu in snegu.«

Sjpet sem pogledal slike — to naj bi bile namreč tiste 
mokre krpe papirja. Na nekaterih je bilo še moč razlo
čiti nekaj potez ljudi in živali. Na dnu ograje je bila še 
ena kapa obtežena s kamnom in v njej bakren novčič.

Povprašal sem moža, kdo je narisal slike. Prenehal 
je za trenutek loviti mokre papirje, dvignil je glavo, da 
sem mu zagledal star, poraščen obraz, in z nekim po
nosom v glasu je odgovoril: »Jaz sam, gospod.«

»Nekam slabo vreme je danes. Meoida bi bilo najbolje, 
da greva oba domov,« sem nadaljeval v angleškem slogu.

»Ni še moj čas. Jaz stojim tu vsak dan od jutra do 
noči, gospod.« Sp^ se je zavil v svojo suknjo in glava 
mu je skoro izginila v ovratniku, le oči so se mu svetile 
iz teme.

Položil sem svoj novčič v kapo na tlaku. Delal se 
je, da ni opazil tega; spet je bil ves zatopljen v neenako 
bitko z vetrom.

Potem sem ga še vedkrat obiskal. Ob l e p ^  vremenu 
ima razstavo razdeljeno na več oddelkov: Živalski svet. 
Zgodovina in Današnji dogodki. Zraven risb so tudi napisi.

»To je lev. Lev je zelo močna žival.«
»To je tiger, če je lačen, je tiadi Ijtidi,«
V zgodovinskem oddelku so ilustracije k romanu 

Vojna in mir. In zraven napisi: »Napoleon in sluge si 
iščejo stanovanje v Kremlju.« »Napoleon bi bil namahal 
Ruse, če ga ne bi bil bolel trebuh.«

Včasih podebatirava o vsakodnevnih dogodkih. Ob 
priliki velikih študentskih neredov na univerzi me je 
vprašal, če sem bil tudi jaz zraven. Menil je, da je vlada 
preveč mila. »Franco, ta bi jim pokazal, mrcinam študent
skim. Ta bi napravil red «

Vsak dan napravi kaj novega. Kapo za zbiranje nov
čičev je namestil med kamne in kose opeke tako, da 
služi kot stalen nabiralnik tudi takrat, ko za kratek 
čas kam o<Mde. Po zgledu umetnikov, ki z barvnimi kre
dami ustvarjajo svoje podobe na velike temne kamne 
ploščadi okrog nacionalne galerije, se je tudi on lotil 
tega posla. Z majhnimi drobci bele šolske krede riše h i^  
in ljudi na prašni pločnik ob parku. Vedno je marljiv 
kot čebela. Svotjo razstavo kiir naprej obnavlja.

Pravi pa, da gre s poslom zadnja leta na slabše. V 
hiše okoli parka so se vselili uradi, ki jih obiskuje malo 
ljudi, in še ti ne kažejo dosti smisla za njegovo umetnost.

Vendar se ne misli preseliti na kak drugi kraj. »Ostal 
bom tu. Vsak dan od jutra do noči, v snegu in dežju. 
Tako kot tisti tanHe!«

Z roko je pokazal na kip sredi parka. Namenil sem 
se tja, da vidim, koga si je izbral za zgled in kdo mu daje 
moč, da vztraja kot večni živi spomenik predanosti 
ideji o svojem lunetniškem poslanstvu, v svoji bedi in 
preproščini.

Na spomeniški ploščadi je bil kip starega moža s sklo
njeno glavo, s popotno palico v roki, skromnega, skoro 
golega, z žulji na nogah. Na kamnu je bil vklesan napis; 
GANDHI. In nekaj kdrakov proč raste majhna bukev 
in ploščica ob njej pojasnjuje, da jo je velikemu možu na 
čast zasadil Nehru.

Včeraj sem ga spet obiskal. Bil je nenavadno Židane 
volje. Ogledal sem si njegove slike. Skoro celotno zbirko 
je zamenjal. »Današnjo noč sem garal kot že dolgo ne,« 
mi je dejal. »Vidim, da je treba umetnost ljudem napra
viti zanimivejšo.«

w l̂e zdaj sem ga razumel. Slike so bdle upodobitve 
samih konj in jezdecev. Zraven pa napisi: Start! Rdeči 
aligator na prvi oviri! Zmagoviti finish Visokogorske 
ohceti!

Na cvetno soboto popoldne je bila velika naciooialna 
konjska dirka, čez noč je na svojih slikah upodobil ves 
njen potek. Ob nogah so mu ležali ostanki večernih ča
sopisov. »V smeteh na železniški postaji jih dobim. Saj 
človek ne more kupovati vsega. Vedeti pa tudi moram, 
kaj se po svetu godi. Upam, da bodo nove slike vžgale. 
Kaj mislite, gosi>od?«

l

(Honorar 100 din)
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Molk za ljubi 
kruhek

»Poglejmo, če razvoj sa
moupravljanja v  delovnih 
organizacijah napreduje 
ali zaostaja!* je  pred krat
k im  pozval predstavnike 
družbenih in delovnih or
ganizacij predsednik obč. 
konference SZDL v Breži
cah Janez Pirnat. To, da 
se Število delovnih spo
rov zm anjšuje, še ne do
kazuje napredka samo
upravnih odnosov. Vedno 
več je delavcev, k i se si
cer obračajo po pomoč na 
sindikat in druge organe, 
pri tem  pa Selijo ostati 
neimenovani, četudi se 
jim  godi krivica. Boje se 
maščevanja )>vodilniha, ne 
ravno danes ali jutri, 
morda čez pol leta ali le
to dni. Za ljubi kruhek  
je  torej bolje potrpeti in  
molčati. J- T.

Stari most čez 
Savo in Krko naj 

ostane
O bčinska skupščina v 

Brežicah je  p re je la  pogoje, 
ki jih je  postavil republiški 
cestni sklad kot investitor za 
gradnjo novega m ostu 6ez 
Savo p ri Budiču. N jena dolž
nost je, da prevzam e stro 
ške za i^ la č ilo  odškodnine 
za razlašč^ia zem ljišča in 
s ta ' "De. Prav tako bo m ora
la poskrbeti za gradnjo av
tobusne postaje. V t^ rav lja - 
nje bo nadalje sprejela stari 
m ost čez Savo in K rko, za 
katerega odborniki m enijo, 
da bi ga bilo škoda porušiti.

Pionirsic i p ra z n ik
29. septem ber, dan p ion ir

jev so počastili na vseh 
osnovnih šolah v brežiški ob
čini. N ekateri so im eli konfe
rence že v nedeljo, drugi pa 
v ponedeljek. Po konferencah 
so jih ponekod popeljali na 
izlete v naravo, brežiške in  
dobovske šolarje pa so pova
bili v kino.

RADIO BREŽICE
PETEK. 3. OKTOBRA: 18.00 do 

18.10 — Napoved programa In po
ročila. 18.10—18.30 — Nove plošče 
RTB, obvestila in reklame. 18.30 
do 19.30 — Glasbena oddaja: Iz
brali ste sami

NEDELJA. S. OKTOBRA: UJM
— Domače zanimiTOsti — PrilKKl- 
nji teden v republiški skupščini — 
Silvo Volčanšek: Mladi pred novi
mi akcijami — Za naše kmeto
valce: Jofe Vovk — NoveJSe sorte 
ptenice, dognojevanje in herbicidi
— Zabava vas ansambel Ota Bo
rna — N ^ eljsk a  reportaža: Klopot
ci pojo — Pozor, nim ai prednosti! 
Obvestila, reklame in spored kine
matografov. 13.00 — Občani česti
tajo m pozdravljajo.

TOREK, 7. OKTOBRA: 18.00 do 
19.00 — Novo v knjižnici — Jugo- 
ton vam predstavlja — Iz naie 
glasbene Sole — Tedenski športni 
komentar — Obvestila, reklame in 
pregled filmov. 19.00—19.30 — IZ 
DISKOTEKE BEAT GLASBE — 
glasbena oddaja.

SZDL O  POLITIČNEM POLOŽAJU V OBČINI BREŽICE

Vlaki še vedno vozijo mimo?
Gospodarstvo je prehodilo prekratko pot —  Kje so prizadevanja?

občinske konference SZDL v Brežicah 24. sept«nbra 
je zavela precejšnja zaskrbljenost z a r ^  gospodar
ske zaostalosti v občini. Prvi je opozoril nanjo pred
sednik obč. konference SZDL Janez Pirnat.

Iz razprave na razširjeni seji izvršnega odbora mi ne bi smeli pretrgati, saj
n-  i. T ^  pom em ben člen v verigi

nadaljnjih  gospodarskih načr
tov.

Nov veter naj bi zavel tud' 
v delo oblastnih, sam ouprav
nih in političnih organov in 
organizacij. O krepiti se mo
ra  vloga oz. vpliv političnih 
organizacij na delo skupščin,
skih organov. Pom em bno je
pred\Tsem m edsebojno sodelo. 
vanje p ri pom em bnejših od
ločitvah. Velik vprašaj sto ji 
nadalje tudi pred  slehernim  
članom  ZK  in njegovim od
nosom do naštetih  stvari, ki 
ne bi sm ele več nezapažene 
m im o. M arsikaj bi bilo u re 
jeno, če bi kom unisti poka
zali več prizadevnosti ne le 
v Zv||h kom unistov, am pak 
tudi v SZDL.

J02ICA  T E PP¥

Pridni trgači so zadnjo septembrsko nedeljo polnili 
brente v vsakem drugem vinogradu na Bizeljskem. 
Grozdje je letos polno in sladko. Le tisti, ki so s i^a- 
tvijo preveč pohiteli, bodo imeli v sodib bolj kislo 

vino. (Foto: Jožica Teppey)

V uvodu je  osvetlil \-zroke 
za nedavne dogodke v Slove
n iji, nakar se je  dotaknil 
neurejenih razm er v občini. 
Med drugim  je  canenil, da 
gospodarstvo v občini in po
k ra jin i nujno potrebuje dol
goročnejšo usm eritev, da se 
bo lahko uspešneje vključilo 
v slovenske in iugoslo\-anske 
načrte.

Tov, P irnat je nanizal še 
celo vrsto  stvaji, ki povzro
čajo zaskrbljenost in  nezado
voljstvo med ljudm i. Sem so
di slab odnos do strokovnja
kov v podjetjih , v družbenih 
dejam ostih  in celo političnih 
organizacijah, kar še stop
nju je zaostajanje za splošnim  
razvojem . Za poslovno sode
lovanje s  podjetji zunaj ob
činskih m eja ni pravega po
sluha, ker napačne predsta 
ve o sam ostojnosti za vsako 
ceoo sj;xxlkopujejo korenine 
takim  pobudam . Izkušnje z
obra ti zares niso kaj prida.

toda v nmogih dosedanj>ih 
prim erih  ob pripojitv i p ri 
m atičnih podjetjih  zanje ni
bilo posebnega zanim anja, 
ker so ti p rej le životarili. 
To, za kar naj bi se zdaj za
vzemali. pa m ora sloneti iz
ključno na obojestranskih in. 
teresih , to rej m ora b iti tudi 
izid drugačen.

S krb  za zaposlovianje bo 
m orala v občini zavzeti širši 
obseg. Od vseh stran i se ču
tijo  p ritisk i po odpiranju  no. 
vih delovnih m est. Tudi sode. 
lovanje z delavci na tujem , 
teh je  okoli 1200, je bilp do
slej pom anjkljivo Vezi z nji-

Obeti za praznik brežiške občine
Po vsej občini potacajo priprave za praznovanje 

občinskega praaiika konec tega meseca. Slavnostna 
seja ^aq)ščine bo tokrat sp ^  v Brežicah, in ne 
v euern izmed krajevnih sršlišč. Za osrednjo aka
demijo na predvečer praznika bo po^rbed Zavod za 
kulturo v Brežicah. Amaterski oder Prosvetne^ 
društva Stanko čemelč in dijaki brežiške gimnazije 
pripravljajo za to priložnost skupen recital.

Za praznik bodo slovesno
s ti tudi v delovnih organiza
cijah in po vaseh. Prebivalci 
bodo izročali nam enu no
vo odprte vodovode, ceste, 
javno razsvetljavo in druge 
kom unalne pridobitve. Za to  
priložnost bo odprta asfaltira, 
na cesta B rezina—Pohanca, 
športno igrišče v A rtičah, vo.

dovod v Pišecah, vodovod v 
Gazicah, novi rastlin jak  na 
Čatežu itd .

Napovedana je  tudi podeli, 
tev oktobrskih nagrad, za ka. 
te re  upravni odbor sklada 
že izbira kandidate.

Na predlog pripravljalnega 
odbora za organizacijo p ro 
slav v ovkiru 28. oktobra bo

AGRARIA BREŽICE NA RAZSTAVI -  
CVET IN SAD

Nageljni s Čateža najtepši
Do konca leta 2,500.000 nageljnovih cvetov

Na cvetlični razstavi, ki je 
bila na G ospodarskem  razsta 
višču v L jubljani odprta 
19. septem bra, je  im ela svoj 
paviljon tudi AGRARIA B re
žice. Predstavila se je  z n a 
geljni, vrtnicam i in gerbera
mi iz rastlinjakov na Čatežu. 
Za rezano cvetje, zlasti za 
nageljne, je  organizator po-

N O V O  V BREŽICAH
■  PlO.VIRJl BRE2ISKE OSNOV

NE ŠOLE so si v ponedeljek ogle
dali čeSkosloraSkl barvni film 
SEDMI KONTINENT. Odred Je 
imel konferenco, na kateri so po
ročali o dosedanjem delu in spre
jeli načrte za prihodnost. Izvolili 
so tudi novo vodstvo. S tem so 
pionirji počastili svoj praznik — 
29. september.

M NOVI SVET ZA SOLSTVO, 
PROSVETO IN KULTURO se Jc 
minuli petek zbral na prvi seji. 
Na njej so obravnavali predlog 
Delavske univerze Brežice za osa
mosvojitev. Člane sveta razlogi zu 
odcepitev od Zavoda za kulturo 
niso prepričali. Predlagali so, da 
bi delavska univerza Sc naprej 
ostala enota v sklopu Zavoda za 
kulturo. Sklenili so, da bodo nje
gov položaj pretresali na eni pri
hodnjih 8«j in posebej preučili 
financiranje njegovih enot.

■  V TEKMOVANJU Z VE- 
DllOVKO, s katerim  so preteklo 
nedeljo pionirske gasilske dese
tine praznovale teden požarne var

nosti na gimnazijskem Igrišču v 
Brežicah, je bila najuspešnejša de
setina iz Skopic. Sledile so ji 
desetine iz Brežic, Spodnje Po- 
hance. Velikega Obreža, Bizeljske
ga, Obrežja, Bukoška in Loč. Vse 
desetine so prejele diplome za 
udeležbo na tekmovanju. Za na
grado so se mladi g ^ lc i  odpc 
Ijall na izlet v Kumrovec.

■  CELJSKE GLED.\US<::NIKE 
bo brežiško občinstvo videlo p r
vič v tej sezoni meseca decembra. 
Po novem letu bo gostovanl veČ, 
če Jih bo Zavod za kulturo lahko 
financiral. Za decembrsko pred
stavo v Brežicah bodo izbirali 
naročniki med Sartrovimi NEPO
KOPANIMI B^rarVECI (dram a) in 
med komedijo BOSA V PARKU, 
katere avtor je Simon Neil.

■  UUDSKA POTROŠNJA letos 
in prihodnje leto Se ne bo mogla 
izpolniti obljube za ureditev t r 
govine v Skopicah. Ves lazpolož- 
Ijivi denar Je namenila za uredi
tev Narodnega doma v mestu.

BREŽIŠKE VESTI

delil AGRARU prvo nagrado.
Med najboljše razstavljavce 

cvetja sta  se uvrstila še ljub
ljansko podjetje  RAST in AR
BORETUM Volčji potok. R ast 
je  osvojila prvo m esto za 
razstavljene lončnice, ARBO
RETUM pa prvo nagrado za 
okrasno grm ičje.

Nageljne s Čateža poznajo 
cvetličarne in njihovi odje
malci širom  po Sloveniji. Na 
vrtnariji jih  natrgajo  vsako 
leto nekaj sto tisoč več. Do 
konca decem bra se jih  bo 
razcvetelo v zasteklenih gre
dah že dva m ilijona in pol.

V rtnarija  im a pod steklom  
20.000 kvadratnih m etrov po 
vršine. Kolektiv se prav zdaj 
pripravlja na otvoritev nove 
hale, vendar s tem  njegovih 
načrtov še ni konec. R astli 
njake bodo še postavljali, za 
to  raziskujejo zaloge term al 
ne vode, s katero  jih  ogreva 
jo  čez zimo. J. T

Komunisti pred 
konferencami

Za sredo, 1. oktobra, je 
bila v Brežicah sklicana seja 
kom iteja občinske konferen
ce ZK. Na dnevnem redu je 
bila ocena izpolnjevanja skle
pov zadnje konference, pri- 
prave na krajevne in ot)čin- 
sko volilno konferenco te r 
odgovori na vprašanja, za
stavljena na zadnji seji ko
m iteja.

Križem po občinskih cestah
Na mnogih cestah v brežiški občini ni poskrb

ljeno za zadostno varnost prometa, še vedno čakajo 
na znake in ureditev problematična križišča, nepre
gledni ovinki in podobno.

skupščina pred  tem  sprejela 
odlok o izobešanju zastav. 
N iti v m estu n iti na deželi 
to  n i urejeno, in zgodi se, da 
celo ob velikih praznikih lju
dje in ustanove pozabljajo
razobesiti zastave ali pa po
nekod nam esto zastav plapo. 
lajo  obledele krpe.

Predsedstvo naj 
izpolni vrzel

Predstavniki občinske skup
ščine in njenih svetov so se 
26. septem bra srečali na raz
govoru z zastopniki družbe
nih organizacij. Podpredsed
nik skupščine Ivan 2ivič je  v 
uvodnih m islih nakazal obli
ke m edsebojnega sodelovanja 
in m etode dela skupščine oz. 
njenih upravnih organov. 
Predlagal je , naj bi za koordi
nacijo dela slcrbelo 12-čiansko 
predsedstvo, v katerem  bi bi
li predsedniki vseh svetov, 
predsednika obeh skupščin
skih zborov, predsednili 
skupščine, ta jnik, podpred
sednik, razen tega pa p red 
stavniki vodstev občinskih 
družbeno-poiitičnih organiza
cij.

V Šentlenartu bo no
va vinska klet

Predstavniki podje tja  SLO
VENIJA VINO so pred  k ra t
kim  poklicaJi na ra ^ o v o r 
lastnike parcel, na katerih  
nam eravajo postaviti veliko 
vinsko klet. Ker se za ceno 
niso mogli sporazum eti, je  
podjetje predlagalo bre
žiški občinski skupščini, naj 
sprejm e sklep o tem , da je  
predvidena gradnja v sploš
nem interesu. Odlx>rniki so 
bili za to. Od obeh zaintere
siranih stran i pa je  odvisno, 
kako bo potekal nadaljnji 
postopek. Če se ne bosta 
sporazum eli, l>o višino od
škodnine za zem ljo določilo 
sodišče. Zemljišče obsega tri 
hektare in je  v rokah osmih 
lastnikov.

V Artičah že vsi 
na nogah

Prosvetno društvo Oton Zu
pančič iz Artič je pripravilo 
delovni program  za novo kul
turno sezono. O slanja se 
predv.sem na m arljivost pev
skega zbora in folklorne sku
pine. Zaživelo bo tudi delo 
ljubiteljev gledališča, ki obe
ta jo  dvoje del: otroško opere
to Janka G regorca in dram o 
Vinka T rinkausa NJENA 
HCI.

Kom isija za varnost in 
vzgojo v cestnem  prom etu je 
te pom anjkljivosti zabeleži
la  in jih  sporočila p risto j
nim  organom , vendar se ti 
le počasi lotevajo nakazanih 
nalog. Po dolgem času le po
stavljajo  table z oznako kra
jev, kam or peljejo ceste. Se 
do pred kratk im  so avtobu
si z izletniki za v Kunu:ovec 
vozili po cesti mimo bolniš
nice, ker pred občino na Ce
sti 21. m aja  ni bila označe 
na sm er Bizeljsko,

V Brežicah tudi parldranje 
ni urejeno, zato se n i mogo
če držati odloka, ki ga je s 
tem  v zvezi sprejela skupšči
na. N ujno bi bilo čim prej 
dokončati predvidena park iri
šča, postaviti kolesarnico in 
urediti pot za pešce do že
lezniške postaje. Tako bi raz

brem enili izredno prom etno 
oesto od garaž podje»ja 
PREVOZ do kolodvora.

V brežiški občini se zelo 
tiitro povečuje število m otor
nih vozil, iz leta v ieto pa 
tudi število prom etnih ne
zgod. T renutno je v občini 
976 oselmih avtomobilov, 228 
tovorrijakov, 1346 mopedov in  
240 m otornih koles. Vozni
kov je bilo konec lanskega le
ta 3.728, 1. septem bra letos 
pa že 4.086.

Komisija štirih
Predsednik občinske skup

ščine Vinko Ju rkas, nam est
nik sek retarja  občinske kon
ference ZK inž. Franc Filip
čič, predsednik občinske kon
ference SZDL Janez P irnat 
in predsednik občinskega 
sindikalnega sveta Franci 
Volčanšek pripravljajo  skle
pe zadnje razširjene seje 
SZDL. V n jih  bodo nakazali 
že tudi rešitve za urejanje 
najbolj perečih težav, ki 
sprem ljajo  gospodarski raz
voj brežiške c>bčine.

NAGRADA
GORJANCEV

6 9
K o rsk a  avtoinobil.sku d irk u  
S io k t ob 13.30 n a  G o rjan c ih

Poslovalnica SADJE—ZELENJAVA v B r e ž ic a h  Se 
dno polni skladiSča z ozimnico. S sadjem, kromp* J 
in zeljem jo zala^jo  okoličani, čebulo in 
naroča od druf'od. Na s l i l d :  prevzemanje in ten 

blae:a. (Foto: J. Teppe.v)



Dva vodnika po krški občini
K rško lurisciCno društvo je 

bilo letos zelo prizadevno. 
Po tradiciji je tudi tokrat 
izdalo žepni inform ator, v 
katerem  so važni podatki o 
voznih redih avtobusov in 
vlakov, o delovnem času ob
činske skupščine, sodišča in 
drugih javnih služb. V in
form atorju so vse pomemb 
nejše telefonske številke, ra 
zen tega pa so v njem  zbra
ni zanimivi podatki o m estih 
Krško in Kostanjevica kakor 
tudi o krajevnem središču 
Senovo

V orgam zaciji turističnega 
društva Krško je potekala 
septem bra letos tudi velika 
tombola na Stadionu M atije 
Gubca. Obiskalo jo  je 5.000 
udeležencev in to  je bila do-

Statuti so pripravljeni
20 septem bra je  krajevnim  

skupnostim  občine K rško po
tekel rok za predložitev sta 
tutov. O snutke zanje jim  je 
skupščina poslala že nekaj 
tednov prej. Pripravila jih  je  
strokovna služba v upravi. 
Krajevne skupnosti so osnut
ke uporabile kot pripom očke 
za dokončno oblikovanje sta 
tu tarnih  določil. Skupščina 
jih bo potrdila na seji, ki bo 
sklicana v oktobru.

Rekorden izvoz iz 
Celuloze

v krški tovarni papirja so 
do konca avgusta izvozili za 
2,776.000 dolarjev izdelkov. To 
je za 36 odst. več kot lani v 
istem  obdobju. Papirja so 
prodali na tu je  precej več, 
kot so predvidevali, celuloze 
pa nekoliko m anj. V podjetju 
računajo, da bodo do konca 
tega leta izvozili za tri m ili
jone dolarjev blaga. Toliko 
tovarna še ni izvozila, odkar 
stoji.

slej ena naj večjih tombol v 
Krškem. Obiskovalci so bili 
s prireditvijo  zelo zadovolj
ni.

Pozimi bo turistično dru
štvo izdalo prospekt krške 
občine. Vseboval bo vse važ
nejše opise zgodovinskih, 
kulturnih in naravnih zani
mivosti. Tujci naj bi iz n je 
ga zvedeli, kaj vse jim  lahko 
kot turistom  nudijo v tem 
delu Posavja. Prospekt bo 
zagledal beli dan pred začet
kom nove turistične sezone.

Nova vodsftva v orga
nizacijah ZK

v organizacijah Zveze ko
munistov se je m inuli teden 
začela predvolilna aktivnost. 
Konference bodo opravljene 
do srede oktobra. Na njih  bo
do izvolili nova vodstva in do
ločili kandidate za letno vo
lilno konferenco ZK v K r
škem. Ta se bo sestala no
vembra. K om unisti razprav
ljajo ta  čas tudi o najnovej
ših političnih dogodkih pri 
nas in v svetu, istočasno pa 
ocenjujejo svoje delo v ob
dobju med dvema volilnima 
konferencama.

Vse jim pride prav
v  zadnjem času skupina 

mladoletnikov uživa v tem , da 
trga plakate z reklam nih ta 
bel. Tudi klopi v parkih jim  
pridejo prav. Prevračajo jih 
in lomijo. N ekateri »odrasli« 
so se poskušali s »Fantom in 
ribo« v parku pri zdravstve
nem domu. Kamniti kip so 
junaki čez dva dni spet po
stavili nazaj na podstavek. 
Težkoatletska zveza se že za
nima zanje, toda prej jih  bo 
doletela še kazen.

Na Stadionu Matije Gubca v Krškem so gasilci 28. sept. z vajami počastili stolet- 
mco g^itetva na Slovenskem in 30-letnico obstoja gasilske enote v Tovarni celuloze 
in papirja. Tekmovanja se je udeležilo šest gasilskih enot iz slovenskih pa^m ic.

(Foto: Jožica Teppey)

O BČ INSK A  SK U P Š Č IN A  PRIČAKUJE PODPORO KOLEKTIVOV

Gospodarska trdnost je omajana 
in banke so tudi sokrive za to

Pri plačah se maščuje vsako pretiravanje — Najboljše merilo za zviševa
nje je poslovni uspeh —  Prihodnjič bo na vrsti kmetijstvo

Pregled gospodarskih gibanj v prvem polletju 
je tudi v krški občini odkril pojav, da nekatere de
lovne organizacije poveSujejo osebne dohodke ne
sorazmerno z naraščanjem celotnega dohodka. To 
povzroča dviganje osebnih prejemkov v negospodar
skih panogah in sproža verigo nezaželenih vzpored
nih pojavov.

V prim erjavi z lanskim  p r
vim polletjem  so prejem ki 
zaposlenih narasli za 14,1 od-

Ste pozabili na mlade v Gorjancih?
Dekletom bi morali povedati več o življenju, šola je premalo

Spoznali sva se v vinogradu, kjer kmečka gospo
dinja Justi Vegelj z Brezij v Gorjancih poprime za 
vsako delo ob vsakem letnem času. V šoli sem zve
dela, da jo zelo cenijo v vasi, da je ena tistih, ki 
z odprtimi rokami sprejema vse, l^ r  je napredno 
in koristno.
»Ali niste bili med tistim i, 

ki so na roditeljskem  se
stanku omenile potrebo po 
dodatni vzgoji deklet v teh 
hribovskih krajih?a

»Seveda, saj sem govorila 
iz izkušenj. Pred petnajstim i 
leti sem bila z vrstnicam i sa
ma deležna zelo koristne 
vzgoje za življenje. Poklicali 
so nas za mesec dni v Pod
bočje. Okrog 30 deklet nas je 
bilo zbranih s Planine, Tre- 
belnika, G radca, Vrbovške 
Vasi, Vinjega vrha in drugih 
krajev. V tečaju so nas pou- 
t'evali gospodinjstvo, nego 
dojenčka, prvo pomoč in  po
dobno. Nam je to  v življenju 
veliko pomenilo, ker sm o ta 
ko odrezane od sveta in ker 
napredek le počasi prod ira  v 
naše odročne kraje.

Po tistem  ni bilo ničesar 
več, pa vedar sm o željni šo
le za starše in šole za m la
dino, zlasti za dekleta. Naj- 

pogrešam o zdravstveno 
Vzgojo v hribovskih vaseh. 
Koliko je m ater, ki prepozno 
obiščejo zdravnika, ker ne 
Vedo, da im a otrok izpahnje
ne kolke. Tudi nasvetov za 
prehrano bi bile dekleta po
trebna. P repričana sem , da 
Se poučevanju ne bi izm ika' 
la, saj bi Jim stare jše  ženske 
gotovo vse svetovale, naj iz- 
l«)ristijo priložnost za zna
nje«.

Enakega m nenja Je bila te 
čajnica iz leta 1954 Burga 
Božičeva iz Pni&nje vasi. 
^ j a l a  je, da bi dala pred- 
^'ost tečaju o negi In pre
d a n i  dojenčka. M atere si 
**»ar.sikdaj ne vedo pom agati 
^ težavah, saj im ajo do naj

bližjega zdravnika v K osta
njevici po cesti tr i ure hoda, 
po bližnici pa poldrugo uro.

U čiteljica Anica Božičeva 
na podružnični šoli v Brezju 
je bila vesela pobud, ki so

jih dale m atere. Med njim i 
živi in se je  sam a prepričala, 
koliko bolj so nekdanje te 
čajnice dovzetne za sodoben 
način življenja. Tudi odnos 
do šole je p ri n jih  drugačen. 
O troci v tistih  k rajih  m orajo 
trdo delati, ker na km etijah 
ni ljudi. Učenci prvega in 
drugega razreda so zaposleni 
na paši, sta re jši pa že na 
njivah in v vinogradih.

J, TEPPEY

stotek, kar je še vedno za 
2,3 odst., manj od povprečja 
v Jugoslaviji in za 3.5 odst. 
manj od slovenskega povpreč. 
ja. Zaradi večanja osebnih 
dohodkov se je v krški ob
čini povečala tudi osebna 
potrošnja. Čutiti je  znake 
spodkopavanja gospodarske 
trdnosti, ki se kažejo v 
zm anjševanju lastnih sredstev 
delovnih organo2sacij in zao
strenih  kreditnih pogojih. 
Potrebe po obratn ih  sredstvih 
pa so vsak dan večje. Občin
ska skupščina se je  na zad
nji seji močno zavzela za od
pravljanje vseh žarišč p reti
rane medsebojne zadolženosti 
podjetij. P recejšnjo krivdo za 
to prip isujejo  bankam , ki ščL 
tijo  naložbe lastnih podjetji 
ozirom a nesolidnih odjem al
cev.

Tudi investicije brez k ritja  
so škodljivo vplivale na go
spodarsko trdnost, čeravno v 
krški občini takih prim erov 
ni bilo. Toda posledice takih 
naložb se kažejo prav tako v 
občinskem gospodarstvu, ki 
je sestavni del gospodarstva 
v Jugoslaviji. P reprečiti bi 
rnorali izskoriščanje am ortiza
cije za čezm erni nakup po
slovnih sredstev. To velja tu. 
di za delovne organizacije v 
občini. Za prilagajanje novim
ukrepom  in odpravljanju ne
stabilnosti se bodo v občin
skih m ejah m orali potruditi 
vsi prizadeti še letos in zla-

Ot*la«ujte 
v D o l.  l is tu !

sti prihodnje leto.

Toda ker je  občinska skup. 
ščina sam a pri t ^ i  skoraj 
brez moči, jo  bodo m orale 
podpreti delovne organizacije, 
njihova sam oupravna združe
nja in širša družbena skup
nost. Dolžnost delovnih orga. 
nizacij oziroma vseh zaposle
nih je neprenehna skrb  za 
to, da bodo osebni dohodki 
naraščali le sorazm erno z njL 
hovim poslowvim uspehom.

Na zahtevo odbornikov bo 
skupščina na prihodnji seji 
obravnavala položaj km etij
stva, v kratkem  pa tudi obrt 
in gostinstvo. M. 2.

Zastonj upanje?
o  stalnem čakanju pred 
železniškim i zapornicami 
na Vidmu je bilo že pre
cej napisanega. Med ljud
m i je la povzročilo veliko 
jeze in pripomb. Z elek
trifikacijo se železniško  
gradbeno podjetje naglo 
bliža temu prehodu, vse 
pa kaže, da bo za nadvoz 
zmanjkalo denarja.

čakanje bo torej ostalo 
in tudi pogosti izgovori za 
zamude v službi na ra
čun spuščenih zapornic 
bodo ljudem  še dobrodo
šli. Sicer pa imajo železni
čarji po svoje prav. Vpis 
posojila za modernizacijo 
železnic je v krški občini 
slabo uspel, zato občani za 
Tnalo denarja ne morejo 
veliko zahtevati.

Jubilej senovske 
šole

v  nedeljo, 28. septem bra, 
so na Senovem slavili 40-let- 
nico šole v tem  krajii. Pro
slavo So združili s praznova. 
njem  dneva pionirjev. Za ju
bilej so leta 1929 zgrajeno 
šolsko poslopje med polet
nim i počitnicam i letos pri
zadevno obnavljati, pri či
m er So bili deležni vsestran
ske pomoči občinske skup
ščine.

30 let CELULOZE
17. oktobra bo kolektiv to

varne celuloze In pap irja 
v K rškem  slavil 30-letnico 
obstoja podjetja. Delavski 
svet bo imel svečano sejo. 
Prisostvovali ji bodo tudi de
lavci, ki so zaposleni v pod
je tju  od njegove ustann '' >ve 
dalje. "  p.

Domačini zmapali
Na tekm ovanju gas -h 

enot slovenske papirne u- 
strije , ki je bilo v ned elo , 
28. septem bra, v Krškem, je 
zm agala desetina krške Celu
loze.: Nastopilo je 6 desetin. 
Za Celulozo so se uvrstile 
desetine papirnice Vevče, pa
pirnice Količevo, papirnice 
Radeče, Sladkogorske in Cer
šaka.

KRŠKE NOVICE
■  UEIX> I>REPO<;:A.SI NAPRE

DUJE. Svet krajevne skupnosti 
Krško je na seji danes teden ugo 
tovil, da se Je urejanje prostora 
pred novimi stolpiči in ulice, ki 
veže železniško postajo in Cesto 
4. julija, preveč zavleklo. Predvi
devali so, da bo to  napravljeno 
že avgusta. Predstavnik Cestnega 
podjetja iz Novega m esta je na 
seji pojasnil, da so nastale teža
ve pri dovozu gramoza in da ima 
podjetje na razpolago premalo 
strojev, če  vreme ne bo preveč 
nagajalo, potem se Krčani lahko 
nadejajo nsfaltiranja do srede ok
tobra.

■  V CASU VELESEJMA POLN 
HOTEL. Ker razstavljavci na je 
senskem zagrebškem velesejmu v 
hrvaški prestolnici niso dobili pre
nočišč, so zasedli proste sobe v 
bližnji in daljni (Aolict. Zaradi 
tega je bil tudi hotel SREMIČ 
poln gostov, vendar le čez noč. 
Večina jih  je prišla zvečer k po
čitku, zjutraj pa so se spet vra
čali v svoje paviljone na razsta
višču.

■  SPET BO RAZPISANO TEK-

MOVAN.IE za pridelek pšenice. — 
Občinska skupščina bo nadalje
vala s tradicijo in to jesen po
novno povabila pridelovalce pše
nice k sodelovanju v tekmi za do
ber pridelek. Izkušnje so pokaza
le, da je to najboljša oblika 
^ i^ b u ja n ja  kmetovalcev za upo
števanje sodobnih agrotehničnih 
ukrepov.

■  VOLILNA KONI'ERENCA BO 7.
OKTOBR.A. Na nedavni seji sekre. 
tariata Zveze komunistov v tovar
ni p ^ i r j a  so razpravljali o ka
drovskih ^vprašanjih in novem 
vodstvu organizacije, ki ga bodo 
izvolili na letni volilni konferenci 
7. oktobra. Na to konferenco so 
med drugimi gosti povaoili tudi 
Staneta Kranjca, člana sekreta
riata CK ZKS. Udeležence bo se
znanil s političnim položajem do
ma in v svetu.

■  22 PRED.STAVNIKOV DE
LOVNIH ORGANIZACIJ je 26. 
septembra obiskalo seminar o 
usklajevanju statutov. Priredila ga 
je k lik a  delavska univerza, vodil 
pa ga je 'nž. Stefan Marcijan iz 
Kranja.

i z x  J

KRŠKO

) P R E S K R B A  ( • j s ia i i i a a a B a s H
s ^
a  a a 
a
in

Sloven.ski slikar Maksim Gasi»ari na otvoritvi svoje 
razstave v krški galeriji 26. septembra. (Foto: Jožica 

Teppey)
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Vam nudi v Kvoji prodajalni 2ELKZNINA v K rškem  vse vrste gradl)enega, 
vodoinstalacijskefa in elektroinfftalacijskega m ateriala, steklo, porcelan, barve 
— lake, kem ikalije (er lovske in športne potrebščine po konkurenčnih cenah.

Posebno ugodnost nudim o pri nakupu gospoilinjskih in akustičnih aparatov 
te r em ajlirani posofli.

Za obisk se priporfi'ča kolektiv!
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Je mošt premotil 
člane ZROP?

Za 28. septembra je kra
jevna organizacija ZROP 
v K rm elju  sklicala občni 
zbor, vendar ga zaradi 
preslabe udeležbe članov 
ni bilo. Jih je  doma za
držal nov mošt? D. B.

Poklek: o kmetijstvu
M inuli četrtek  so na Pokle. 

ku nad Blanco sklicali sesta
nek krajevne organizacije So
cialistične zveze o vprašanjih  
km etijstva v teh krajih . Po
klek in druge vasi so zelo od
daljene od večjih m estnih sre 
dišč, k jer bi lahko prodali 
del pridelkov, zato so razm e
re  še slabše kot drugod. L jud
je so prepričani, da bi samo 
dobro organizirano zadružni
štvo pomagalo k napredku 
km etijstva.
Klacije: upajo na pomoč

Vaščani K ladja že vse po 
letje  čakajo na buldožer, ki 
bi jim  pom agal dograditi 
zadnji kilom eter ceste Prim- 
šta l—K iadje. V endar vse za
man; toliko le t je  že p re te 
klo od začetka gradnje, ce
stne povezave p* še vedno 
nim ajo. Od občinske skup
ščine pričakujejo, da jim  bo 
vsaj zdaj pomagala. P red  
vrati je  jesen, lepega vrem e
na ne bo na pretek , zato je 
treba pohiteti.

Radijski in TV 
sprejemniki

v  prodajalni ELEKTRO
TEHNA v novem trgovskem  
centru  v Sevnici im ajo vedno 
veliko izbiro vseh vrst rad ij
skih in televizijskih sprejem 
nikov.

Posebno velika izbira p re 
nosnih tranzistorskih  spre
jemnikov bo zadovoljila sle
hernega kupca. Tudi avtom o
bilisti si bodo najlažje izbrali 
sprejem nik za svoj avtomobil

V spomin Savu Kladniku
Danes bodo pri osnovni šoli v Sevnici odkrili 
kip Savu Kladniku -  Pogovor z njegovo materjo

RAZGOVOR O ŠOLI. Jože Knez, Boris Lipužič, Marjan Gabrič in Ludvik Zajc 
med učenci nove šole na Tlečah pred začetkom novega šolskega leta.

V MINULEM ŠOLSKEM LETU ZNOVA BOLJŠI UČNI USPEHI

Kako priti do enoizmenskega pouka?
Potrebno je izdelati program, ki bo upošteva! dejanske možnosti

Svetovalec zavoda za šolstvo Jože Petančič je 
pripravil obsežno poročilo o učnih uspehih ter pro  
blemih šol na območju sevniške občine. Objavljamo 
nekatere najvažnejše ugotovitve. Poročilo bodo pred
ložili tudi občinski skupščini.

v trgovini ELEKTROTEHNA. 
Seveda pa v tej prodajalni ne 
m anjka drugih akustičnili 
aparatov, kot so gram ofoni, 
m agnetofoni, im ajo tudi veli
ko izbiro gram ofonskih plošč.

Obiščite to največjo speci- 
aliziiano prodajalno elektro
tehničnega blaga v Spodnjem  
Posavju!

2587 učencev je  minulo 
šolsko leto sedelo v klopeh 
vseh osnovnih šol sevniške 
občine, kar je 69 m anj kot 
•leto dni prej. Šolski razred 
je izdelalo 92,21 odst. ali do
bre 3 odst. več kot v šolskem 
letu 1967-68. Največ učencev 
je zaostalo na podružnični 
osnovni šoli na Kalu — 
23,10 odst., najm anj pa na 
šoli v Tržišču v 2,58 odst.

Tudi za m inulo leto je zna
čilno, da je najslabši učni 
uspeh v petih razredih, kjer 
ni izdelalo skoraj 15 odst. 
vseh šolarjev. V prihodnje 
bo potrebno tern učencem 
posvetiti še več skrbi in j îm 
nud.iti več dodatnega pouka, 
ki je  po zakonu postal obve
zen vendar je bila doslej 
ta  zakonska zahteva uresni
čena le polovično.

Osnovne šole v občini so 
imele le 7,96 odst. ponavljal- 
cev, kar je najm anj izmed 
vseh občin Dolenjske in 
Spod. P osav^ . K tako dobre
mu učnem u uspehu je po 
m nenju svetovalca prispevalo 
več dejavnikov.

K boljšem u učnemu uspe
hu so pripom ogle že male 
šole, ki so jih  uvedli v vseh 
šolah, tako da je 84 odst. 
otrok, ki so lani začeli obi

skovati šolo, že spoznalo p r
ve črke učenosti v mali šoli. 
Lansko leto se je  2inova 
zm anjšal tudi odstotek učen
cev, ki obiskujejo pouk v 
kom biniranih oddelkih (od
14,60 odst. v predhodnem  le
tu  na 13,90 odst.). Opazno ^  
je izboljšala tud: kvalifika
cijska s tru k tu ra  prosvetnih 
delavcev v p rid  tistih , ki 
im ajo visoko in višjo šolsko 
izobrazbo.

Seveda čakajo vse tiste, ki 
skrbijo  za napredek šolstva, 
še velike naloge. V več k ra 
jih  bo potrebno izboljšati 
m aterialne razm ere, potrebno

s e v n i Sk i  p a b e r k i
B K.IK JE SODELOVANJE? V 

petek Je bila seja odbora Avto- 
moto društva, na kateri so sesta
vil; programe posameznih komi- 
.sij Obravnavali so tudi sodelova
nje z drugimi društvi, ki ne za- 
živ. tako. kot je bilo dogovorjeno 
ob ..!\dnjem obisku Alojza 2oka- 
Ija oredsednika AMZ Slovenije.

U TREMALO PKIJAV ZA TEČAJE 
JK/.IKOV. S torkom se je v Š o
štanju začela večerna osnovna šo
la za 7. in 8. razred. Za nižje 
razrede ni bilo dovolj prijav, 
premalo je doslej tudi prijav za 
tei'aja nemškega in angleškega je
zika. Za nemščino se je doslej 
prijavilo 10 ljudi, moralo pa bi 
jih  biti vsaj 15, če ne 20.

■  KONČNO ŽE ZAPORNA 
ri.AST. Novomeško Cestno i>od- 
jetje je položilo na novo zgraje
no cesto Sevnica- Radeče Sc za 
porno plast, tako da so gradbena 
dela povsem dokončana. SevniSka 
občina je za to cesto sama pri
spe’ ’•> '.27 milijona novih di- 
n;;

fiO.SrOVANJE »HOKROV«. 
v  soboto so gostovali v sevniškem 
gusil‘<!cem domu »Bobri«, precej 
zn.'ini beat ansambel, ki povsod 
privabi veliko mladih.

■  /MANJKAI.O DENARJA. Za 
potrebe civilne obrambe so na 
grntlu ziičeli preurejati nckdiuijo 
konjiwiii<;o. Zdaj pa Je zmanjkalo 
di-o>M la, ki ga bo potrebno zbrati, 
dii končal!

■  SI*E'I TEĆ.VJ1. Delavska uni
verza znova zbira prijave za teča
je šivanja Jn krojenja ter za go
spodinjski tečaj, ki se bodo za
čeli jeseni, brž ko bo dovolj p ri
javi jencev.

■  VRTEC ZE GRADIJO. De
lavci gradbenega podjetja iz Za
gorja so že opravili procej zemelj; 
skih in drugih del pri osnovni 
šoli, kjer bo zrasla otroška var- 
stvena ustanova. Vrtec bo v 6 
oddelkih lahko sprejel do lOO 
otrok In bo veljal 1,58 milijona 
dinarjev.

■  KOTIČEK ZA MI-.ADINb. — 
Okrepčevalnica (snack bar) v ko
lodvorski restavraciji je postala 
prijetno zavetišče za mladino 
Tam imajo na voljo različne slaš
čice in druge dobrote, zato je 
prostor vedno poln.

■  SRA.MOTA. Nekaj povsem 
drugega pa je javno stranišče na 
železniški postaji, ki je tako za
nemarjeno, da postaja kaj žalost, 
na sevniSka »znamenitost«.

■  HRUP OKOLI r.O.STILS. Ni 
hče ne nasprotuje temu, če gre 
človek po opravljenem delu v go 
stišče in če Je tam tudi bolj gla 
sen kot običajno. Drugače pa je, 
če so obiskovalci gostiln pregla.sni 
v poznih večernih urah, ko drugi 
ljudje že počivajo. Tako imajo 
stanovalci iz okolice gostišča Kra- 
gl pripombe, da je tamkaj veliko 
hrupa, ki moti nočni mir

Pregledi gasilskih 
društev

v ponedeljek popoldne je 
bila v Sevnici sklicana seja 
občinske gasilske zveze, na 
kateri so obravnavali poroči
la o pregledih društev ob ted
nu požarne varnosti. V tem 
tednu je bilo pregledano delo 
večine gasilskih društev, 
opravljene so bile tudi neka
tere vaje, ki so prikazale, ko
likšna je pripravljenost v ga
silskih vrstah. Pregledali so 
tudi nekatere stavbe, ki so 
požaru najbolj izpostavljene. 
Učenci osnovnih šol so že ali 
še bodo pisali naloge o gasil
stvu.

Ni prostora za 
posebno šolo

Pregled o trok, ki so jih  p ri
javile osnovne šole, je poka
zal, da je v sevniški občini še 
najm anj 35 otrok potrebnih 
šolanja v posebnih šolah, ker 
ne zm orejo običajnih šol. 
Ostane vprašanje, kako orga
nizirati tak pouk, ko so ti 
otroci na obm očju vse občine. 
Prim anjkuje tudi p rostora v 
Sevnici, k jer že delujejo trije  
taki oddelki za 32 otrok. V 
prihodnje se bo potrebno p ri
zadevati, da bi čim prej zajeli 
vse otroke, ki so p o treb n i po
sebnega šolanja.

Podgorje: elektrika 
še letos?

Pred nekaj dnevi je bila 
sklenjena pogodba, po kate
ri bo E lektro K rško nape 
Ijal električni tok v Podgor
je pri Zabukovju. Po dalj- 
.šem prepričevanju so se lju 
dje vendarle odločili za vet- 
tuzni tok čeprav stnne na 
peljava nekaj več. T renutno 
resda m anjka nekaj denar
ja za plačilo vseh stro.škov, 
vendar upajo, da bodo do 
konca tepa leta že zagorele 
električne žarnice v tem na
selju.

bo narediti program , kako 
bi v občini sčasom a prešli 
na enoizmenski pouk. \Teliko 
v'ztrajnega dela prosvetnih 
delavcev bo še te rja la  zahte
va, da je potrebno nenehno 
zboljševati učne metode, saj 
le sodoben šolski pouk lah
ko daje tako usposobljene 
ljudi, kot jih  zahteva sedanji 
čas. M. L.

Tržišče: poziv 
vodni skupnosti
Pod vodstvom predsedni

ka krajevne konference SZDL 
Vinka Okorna je bila te dni 
razširjena seja. Zatem, ko 
so sprejeli program  dela o r
ganizacije, so se lotili k ra 
jevnih problem ov. Menili so, 
da je potrebno čim prej izgo
toviti dvorano v bloku, u re
diti kanalizacijo te r javno 
razsvetljavo, uvesti števce za 
vodo te r pridobiti še en 
m anjši p rostor za sestanke. 
Splošno vodno skupnost Do
lenjske so pozvali, naj ven
darle začne u rejati tok M ir
ne pri Tržišču, k je r trp ijo  
km etje veliko škodo zaradi 
poplav.

Zabukovje: prihod
nje leto druge vasi

Na zadnjem zboru občanov 
v Zabukovju, katerega se je 
udeležil tudi tam kajšnji od
bornik, predsednik občinske 
skupščine M arjan G abrič, so 
se dogovorili, da bodo letos 
ves denar krajevne skupno
sti, nam enjen za ceste, po ra 
bili za cesto do Zabukovja, 
naslednje leto pa bodo na vr
sti druge vasi. P ri gradnji 
ceste do Zabukovja so veli
ko sodelovali Zabukovčani, 
del denarja pa sta  prispeva
la tudi občinski cestni .sklad 
in gozdni obrat Sevnica. Na 
zboru so se dogovorili, da 
bodo začeli pobirati najem 
nino za prosto r na pokopali
šču.

Zadnji kilometer -  
zadnji trd oreh?

Vaščani K ladja želijo učin
kovito pomoč pri gradnji 
zadnjega kilom etra ceste 
P rim štal—K ladje. To cesto že 
več let delajo in tudi p rebi
valstvo je pomagalo. Ta, zad
n ji kilom eter bi zvezal s sve
tom zaselek K ladje. Bo ob
ljubljena pomoč prišla še 
letos ali pa bo treba čakati 
-še eno leto?

B .D .

Zdaj vsi verjamejo!
Zidanje krm eljske sam opo

strežne trgovine dobro na
preduje. Ce bo vrem e ugod
no, bodo gradbena dela kon
čana v novem bru. Zdaj tud i 
neverni Tomaži vidijo, da se 
v K rm elju uresničuje dolgo
letna želja ljudi po sodobni 
ivgovini.

B .D .

Danes mineva natanko 27 
let, odkar so Nemoi skupaj 
s  149 tx)variši v M ariboru 
ustrelili 20-letnega Sava Kla
dnika, člana SKOJ in orga
n izatorja OF v Sevnici. Da
nes bodo p ri osnovni šoli, ki 
nosi njegovo ime, odkrili 
b ronast kip, delo akadem ske
ga k iparja  V ladim irja štovič- 
ka, ro jaka iz B oštanja.

Stopil sem  k n j^ o v i m a
te ri upokojeni učiteljici Vil
m i, da bi, čeprav za ceno 
nove bolečine, povedala, kaj 
se je  dogajalo v tistih  dneh.

»Ob začetku vojne se je 
Savo vrnil iz M aribora, k jer 
so Nemci ukinili slovensko 
gimnazijo. Zaposlil se je  kot 
pripravnik na železniški po
sta ji v Sevnici, stanovali pa 
sm o v pravkar dograjenem  
domu. Tisto ju tro , 15. sep
tem bra 1942, je odvihral v 
službo z obljubo, da se bo 
čez nekaj časa vrnil na zaj
trk . Toda ni ga bilo več. Iz
dali so ga, gesapovci so ga 
odpeljali v Celje, k je r je bil 
obsojen na sm rt. Nas so od
vlekli v taborišče v Koburg 
in šele čez leto dni smo zve
deli za njegovo sm rt. Na spo
ročilu je  pisalo samo; um rl 
je  v M ariboru. Pokopali so 
ga v veliki skupni jam i ne
kje p ri G radcu, zemljo pa 
zravnali, tako da ne vemo 
natanko, kje so njegovi po
sm rtni ostanki.«

Z m aterjo  sva tjrala nič 
kolikokrat prebrano orum e
nelo zadnje pismo, ki ga je 
Savo poslal iz celjskega Pi- 
skra, ko je zvedel, da bo mo
ral tako m lad um reti. Pisal

Skočnine ne plačajo
Neredno plačevanje skoč

nine obeta sevniški veteri
narski postaji še veliko ne- 
prilik . Tudi bikorejci ne po
šiljajo  redno denarja, zato 
veterinarska postaja predla
ga, naj bi ponovno uvedli 
plačevanje prek krajevnih 
uradov, s čim er bi poenosta
vili finančno poslovanje. Se 
ta  mesec bodo veterinarji 
pregledovali krave na vseh 
tistih  obm očjih, k jer je ne
razum ljivo malo pripustov v 
prim erjavi s številom ple- 
menic.

Lep pionirski praznik
Ob dnevu pionirskega praz

nika (29. septem bru) so bile 
slovesnosti v krm eljski, šent- 
janški in tržiški šoli, poleg 
tega pa so imeli povsod 
športna tekm ovanja. V pio
nirsko organizacijo so spre
jeli več kot 100 cicibanov.

B.D .

je  dekletu, Slavici Štojs, toda 
za vsakogar dom ačih je na
menil zadnjo prijazno bese
do in  pozdrav.

Vilmi K ladnik so, kot ne
šte tok ra t doslej, solze p ri
vrele v o č i . . .  Nihče ji ne 
m ore vrniti edinega sina.

M. LEGAN

Umrl je najstarejši 
vaščan

Nedavno je um rl v Račicah 
pri Loki najstare jši prebiva
lec tega obm očja sevniške ob
čine, 92-letni Franc Prunk, do
ma iz Divače na slovenskem 
K rasu. V Loki je  služboval 
dolga leta kot železničar, do
kler ni bil pred  drugo svetov
no vojno upokojen. Med ljud
mi je  bil zelo priljubljen.

S. Sk.

Mlaka pod naseljem
Na različne pritožbe stano

valcev naselja pod Sv. Ro
kom v Sevnici bi rad  dodal še 
naslednje. Ce nam erava rib i
ška družina ponovno napolni
ti kotlino pod naseljem , k jer 
je že zdaj pravo leglo žab, bo 
imelo s tem  sam o stroške. 
Vsakdo se lahko sam p rep ri
ča, da je dobra tre tjin a  ne
kdanjega ribnika sam a mla- 
kuža in povsem neprim erna 
za ribnik. Ribiči bi naredili 
stanovalcem  veliko veselje, če 
bi dovolili, da bi kotlino za
suli in uredili o troška igrišča 
ali pa p rosto r porabili v kake 
druge namene. Naj dodam , 
da ljud je niso proti ribiškem u 
športu , saj so pred leti pri 
gradnji sam i pomagali, čas pa 
je pokazal, da prostor v te 
nam ene ni najbolj prim eren. 
Zaradi tega opozarjajo ribiče, 
naj ne spuščajo vode, saj bo 
tam  nastala le še večja mla- 
kuža.

J. Blas

KUPCI!
Trgovsko podjetje

Sevnica
ima v svoji novi ♦
specializirani {
prodajalni konfekcije {
naslednje posebnosti ♦
za vas:

•  moške obleke in

•  hlače 
vseh velikosti.
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Koloradar se je privadil
Ob uporabi istega škropiva skozi več let se je 

povečala odpornost koloradskega hrošča

S tro k o v n a  k o m is ija  o c e n ju je  zm ag ov alk o  — k rav o  B ino . (F o to : M. V esel) 

VESELA GORA; KORISTNO IN SPODBUDNO ZA KMETOVALCE

Zvonec in nagrada za kravo Bino
Za kravo je dobil prvo nagrado Franc Radenšek iz Brune vasi, za telico pa 

Drago Škarja -  Ocena razstave, ki naj bi postala tradicionalna

Okoli 500 ljudi se je v nedeljo udeležilo otvoritve 
kmetijske razstave na Veseli gori pri Šentrupertu, 
ki je bila po 15 letih prva tovrstna razstava v tre
banjski občini. Pokrovitelj prireditve je bil predsed
nik občinske skupščine Ciril Pevec, pripravila pa jo 
je kmetijska zadruga Trebnje v sodelovanju s Kme
tijskim zavodom z Ljubljane.

Po uvodni besedi predsed
nika zadružnega sveta inženir
ja  Alojza M etelka in direk
to rja  zadruge inž. Slavka Ne
m aniča se je posebna stro 
kovna kom isija, ki so jo  se
stavljali in ž . Nace Lovšin, 
Inž. Simončič in veterinar 
Prane Š tirn , lotila ocenjeva
n ja  razstavljene živine. Raz
stavljalo je  25 zasebnih kme-

V vsej občini le en 
dimnikar

v  vsej trebanjski občini či
sti dim nike in druge kurilne 
naprave en sam  dim nikar, ki 
ne zm ore skrbeti za varnost 
pred ognjem tako, kot b i b i
lo potrebno. D im nikarsko 
podjetje L jubljana v svojem 
poročilu občinski skupščini 
govori o velikih težavah, ki 
jih im a s pridobivanjem  m la
dih ljudi za ta  težki poklic. 
Zagotavlja, da bo skušalo na
rediti vse, da bi izboljšalo to 
službo v trebanjski občini, 
kjer so delovne razm ere še 
posebno težavne. Oddelek za 
splošne in družbene službe 
Zahteva od podjetja , da m ora 
voditi kontrolne knjige o 
opravljenih pregledih, kar 
Predpisuje zakon o dim nikar
ski službi. ,
Spet seminarji za mlade 

Občinska konferenca ZMS 
Je na tre tji seji med d ru 
gim sklenila, da bodo v p ri
hodnjem obdobju enkrat na 

T^esec p rire ja li sem inarje za 
oilade aktiviste. Prvi semi- 
*iar, ki je  bil že pred počit
nicami, je pokazal, da se 
g lad ina  zanima za tovrstno 

■. izobraževanje. Na seji so tu- 
sklenili, da je  potrebno 

poživiti aktive m ladih komu- 
•'istov.

P o s p e š e v a t i  z a m e 
n ja v o  z e m lj iš č

Prvi km etje, ki so si kupili 
^faktor ali kake druge večje 
^ e t i j s k e  stro je , na svojih 
Plečih dobro občutijo silno 
razdrobljenost zemljiSč, ki 

onemogoča nadom eščanje 
^ n e g a  in vprežnega dela s 
®^rojnim. Na zadnji seji izvrS* 

odbora občinske konfe- 
®̂nc5e SZDL so zato ponovili

^ t e v o ,  naj bi odpravili vse, 
ofvira h itre jše  zamenjava- 
in zaokroževanje kmetij* 

®klh zemlJiSČ. Sem štejejo  
P^^eavsem prom etni davek in 
, ®katere takse, ki jih  m orajo 
fistnlkl plačati ob/*am enJa- 
vah

tovalcev, razen teh pa tudi 
KG Slovenska vas, KZ Treb
nje in veterinarska postaja 
Novo m esto, skupaj okoli 40 
glav živine, ki jo  je strokov
na kom isija odbrala za raz
stavo.

P ri ocenjevanju je  kom isi
ja  upoštevala na zunaj vidne 
lastnosti (fenotip) te r podat
ke o proizvodnosti, o številu 
telitev te r količini mleka v 
eni laktaciji te r m lečnost in 
mlečno v2*rajnost po telitvi. 
Za rejce je  bdlo ocenjevanje 
zelo poučno, ker je  kom isija 
javno obrazložila in utem elji
la svoje odločitve.

Prvo nagrado — 400 novih 
dinarjev — je  dobil za kravo 
Bino Franc R adaišek  iz B ru
ne vasi pri Mtrfcronogu, drugo 
nagrado — 300 din — je  do
bil Prane Škarja iz B rinja, 
tre tjo  — 200 din — Janez 
K ram ar iz Rakovnika, četrto
— 100 din — K arel Škarja iz 
M artinje vasi, peto — 100 din
— Stanko Jaki iz B rinja, di

plom i pa sta  dobila Jože Si
mončič iz B istrice in Filip 
Povše iz Prelesja. Prvouvršče- 
ni kravi Bini je  K m etijski 
zavod dal tudi zvonec v znak 
priznanja.

Ocenjevali so tudi telice. 
Prvo nagrado — 200 dinarjev
— je dobil Drago Škarja ie 
H rastovice, drugo in tre tjo
— po 100 dinarjev — pa sta 
p rejela Vinko Kos iz M arti
n je vasi in Anton Zupančič 
iz Bistrice.

K om isija je bila m nenja, 
da im a območje trebanjske 
občine, k jer daje živinoreja 
dve tre tjin i kmetovega dohod
ka, tako živino, da b i brea 
sram u lahko sodelovala fetafi 
na večjih km etijskih razsta
vah.

Razen živine je bila v gra
du razstava poljedelstva in 
sadjarstva. Obiskovalci so si 
lahko ogledali sorte krom 
p irja , pšenice te r sorte ja 
bolk iz tam kajšnjega okoliša, 
ki je dokazal, da je sposo
ben pridelati tudi najbolj ka
kovostno sadje, škoda, da si 
ni razstave c^ledalo še več 
ljudi, ki bi se m orali zani
m ati za km etijstvo.

Po razstavi je  bila še otvo
ritev vodovoda in veselica tu- 
r is tič n ^ a  društva Šentrupert.

Letošnje poletje so se v 
Vel. Gaibru, Knežji vasi in 
drugod znova pojavile pri- 
tožije kmetovalcev, da kem ič
ni pripravki slabo učinkuje
jo  na  k o lo rad sk ^ a  hrošča, 
čeprav je  bilo škropljenje 
opravljeno p>o predpisanih na
vodilih. K m etijski inšpektor 
je  naredil več preizkusov z 
lindanom  in pvotrdil ugotovi
tev kmetov.

K m etijski in štitu t Slovem- 
je  je  v analizi ugotovil, da 
pripravki vsebujejo dovolj 
aktivnih snovi, ki učinkuje 
na hrošča, vendar je  vzrok 
drugje. Po razlagi inštitu ta 
se je  koloradski hrošč v te
ku let privadil uporabe iste
ga škropiva in  je  proti nje
mu bolj odporen. M arsikdaj 
pK>ljedelci n iti ne vedo, da 
uporabljajo  isto  škropivo, 
ker im ajo izdelki različnih 
tovarn različna trgovska ime
na, čeravno vsebujejo isti 
stru p  za uničevanje kolorad
skega hrošča.
. lOnetovalcem je  potrebno 
om c^očiti, da bodo škropiva 
lahko pogosteje menjavali. 
Tudi tokrat se je znova izka
zalo, da je znanje uporabni
kov škropiv običajno pre

m ajhno. Ljudje so slabo po
učeni, kakšne so lastnosti 
škropiv, kdaj jih  je  najbolj 
prim em o uporabljati in kak
šen je  njih učinek. 2e pre
velika vročina ob škr(^ljM iju 
lahko precej zm anjša učinko
vitost škropiva, znani pa so 
še nekateri drugi vplivi, ki 
im ajo nezaželene posledice.

Priložnost 
za rejce goveda
Zavod za rezerve SRS se je  

odločil, da bo spodbujal pi
tanje goveda in  tako zagoto
vil dovolj m esa v prihodnjih  
mesecih in prihodnji tiu istič-
ni sezoni. V ta  nam en bo prek 
km etijskih zadrug dajal poso
jila do 50.000 starih  dinarjev 
na enega te leta za dobo 5 le t 
ob 8-odstotnih obrestih. Ra
zen tega zavod zagotavlja pla
čilo 5,7 d inarja  za kilogram  
žive teže goveda druge kako
vosti in  56 odst. klavnosti. Če 
bodo tržne cene višje, bo pla
čeval po višjih cenah, če bodo 
nižje, pa po zajam čenih 5,7 
d inarja. Zadruge im ajo nalo
go zbirati prijave, tam  lahko 
zveste tudi druge nadrobno
sti.

Kmetijstvo bolj kot ceste
Izvršni odbor SZDL je ocenil politični položaj 

ter se dogovoril za naloge v prihodnje

Na petkovi razširjeni seji 
izvršnega odbora občinske 
konference SZDL, katere so 
se udeležili tudi predstavniki 
drugih družbeno-i>olitičnih o r
ganizacij, so otoravnavali po
litični položaj v občini po 
brionskem  zasedanju izvršne
ga b iro ja CK ZKJ.

Ugotavljali so, da sp>or za
rad i cest ni doživel takega 
odziva kot na štajerskem , 
zlasti ne po vaseh, k je r im a
jo  druge, bolj neposredne te 
žave, predvsem  kar zadeva 
km etijstvo. Slab položaj te 
gospodarske panoge mnogo 
bolj vpliva na razpoloženje 
ljudi, ki so zelo občutljivi za 
vse. kar se dogaja na tem 
področju.

Udeleženci razprave so ek>- 

zdravili odločitev zavoda za 
rezerve SRS, ki želi z ugod-

S TRETJE SEJE OBČINSKE KONFERENCE ZMS TREBNJE

Kritično o sebi in o svojem delu
Za novega predsednika so predlagali Lojzeta Ratajca, dijaka SKŠ

nim i jjosojili spodtiuditi rejo 
živine in pitanje, znova pa 
so opozorili na težave kmeč
kega zavarovanja te r doda
li, da je pokojnnsko zavaro
vanje kmetov neuresničljivo 
v taki obliki, kot je predla
gano.

Glede gospociarj«ija z go
zdovi so mwiili, da gozdni 
zakon iz leta 1965 v bistvu ni 
slab in da ga je  potrebno 
le izpopolniti, predvsem  pa 
omogočiti lastnikom  večji 
vpliv na gospodarjenje. Na 
seji so tudi poudarjali, da 
je  to  stvar odnosov med 
gozdnkni gospodarstvi in  last
niki goizdov. Ptmovili so tA»da 
zahtevo po enotnejšem  gospo- 
d a rj« iju  z gozdovi v vsej Slo
veniji te r te rja li prelivanje 
denarja iz bogatejših v iz
črpane gozdove.

Izvršm  odbor je sprejel še 
nekatere sklepe o političnem  
delovanju v prihodnjem  ob
dobju.

Tudi kmetje le 
pri besedah?

Znano je, da je tem elj
na izobraževalna skup
nost v Trebnjem  letos na
menila za šolanje ve
černih km etijskih  šolah 
50.000 novih dinarjev, kar 
je  izredno veliko v pri
m erjavi z  dosedanjo po
močjo. Povsem nerazum
ljiv pa je  dosedanji zelo 
slab odziv v posameznih 
krajih, k jer naj bi sredi 
novembra ali v začetku  
decembra začeli pouk, za 
katerega bi obiskovalci 
šole plačevali le manjšo, 
simbolično šolnino. Na 
mnogih sestankih po va
seh se ljudje oglašajo in 
zahtevajo take šole. zdaj 
pa tako m ajhno zanima
nje zanje. To nekako ne 
gre skupaj.

Vrtec bodo podrli
V torek je  obiskal T rebnje 

Geoff D om an, vodja angle
ških mladincev, ki so lani 
postavili montažno zgradbo 
za otroški vrtec v Trebnjem . 
Znano je , da ta  stavba ne 
ustreza n ^ im  norm ativom  in 
ni prim erna za otroško in 
varstveno ustanovo, zato je 
občinska skupščina menila, 
naj bi jo  podrli te r vrnili 
denar,  ̂ ki ga je prispevala 
občina ozirom a njen .sklad 
za investicije otroškega var
stva. Na torkovem  sestanku 
so se sporazum eli, da bodo 
vrtec podrli, vendar bodo da
li to  prej na javno dražbo; 
če se ne bo javil nihče, bo
do Angleži vrtec podrli sami. 
Dogovorjeno je  bilo tudi, da 
bodo popravili načrt za grad
njo  montažnega vrtca po na
ših norm ativih in predpisih, 
zgradbo pa b i angleški m la
dinci postavili v letu 1972.

Obisk V Obrenovcu
v  soboto, 11. oktobra, se 

bo delegacija trebanjske ob
čine z avtobusom  odpeljala 
na proslavo 25-letnice osvo
boditve pobratene občine Ob- 
renovac p ri Beogradu. Dogo
vorjeno je, da bi bili v dele
gaciji zastopani 'Vsi delovni 
kolektivi v občini.

Ornuška vas: za
silni most

Prebivalci Ornuške vasi in 
drugi naselij v tem  delu tre 
banjske občine sprašujejo , 
kdo bo poskrbel za gradnjo 
m ostu p ri O m uški vasi. Zdaj 
]e tam  le zasilni m ost. L judje 
bi poprijeli za delo, če bi jim  
pomagala tud i občina ali kra
jevna skupnost.

T R E B A N J S K E  I V E R I
Prejšixjo nedeljo se je v Trebnjem sestala občin- 

sika konferetica ZMS te r  obravnavala dosedanje delo 
mladine, zlasti pa probleme vaških aktivov, nezaj^ 
slenoG t, izobraževanje in nekatere akcije v zadnjih 
mesecih.
Minule mesece se je  pred 

sedstvo lotilo tud i bolečega 
problem a — nezaposl«iosti 
m ladih. S poseiano anketo 
so ugotovili, da je  na območ
ju  občine 81 nezaposlMiih. 
verjetno pa Se več. Na konfe
renci so poudarjali, da ne
katera podjetja , kot na p ri
m er Keroooprem a, Modna 
oblačila, IMV — TŠS na 
M im i, iSčeJo delavce, zato 
bi nezaposlenost lahko h itre
je zm anjševali.

Na seji so razpravljali tudi 
o splošnem  izc^raževanju 
m ladine. Pcdivalili so krojne 
tečaje, ki jih  p rire ja jo  Modna 
oblačila. Menili so, da je  
potrebno ukreniti vse, da bi 
v prihodnje Izpeljali večerne 
asnovne Sole te r  km etijske 
Sole, p ri čem er je  treba po
m agati delavski imiverzi.

K ot agled delavnega mla- 
din.skoga aktiva velja aktiv

v Ponikvah, ki ga vodi Velj
ko G ričar. Zakaj ne bi tudi 
v drugih krajih , na prim er 
v Dobrniču, Veliki L<*i, 
Sentlovrencu, k jer je  delo 
povsem prenehalo, posnem a
li dobrih aktivov, so se sp ra
ševali v razpravi. Dodali so 
tudi, da je  potrebno poostri
ti m ladinsko disciplino. Po
hod po poteh Gubčeve b ri
gade je  prav zaradi neresno
stih  m ladih zapustil kaj slato 
vtis.

BiM pa bi krivičrri do m la
dine, če bi poudarjali zgolj 
spodrsljaje in pom anjkljivo
sti v preteklem  obdobju. 
Prav m ladinska organizacija 
je  izvedla vrsto tekm ovanj, 
pomagala p ri kulturnih p ri
reditvah, izvedla problem sko 
konferenco o km etijstvu, so
delovala z m ladino pobrate
ne občine O brenovar in s p ri

glasilo »Mi mladi« te r opra
vila nekatere druge akcije.

Na konferenci so izvolili 
nekaj novih članov predsed
stva, nam esto Toneta Ovna, 
k i se m ora bolj posvetiti So
li, pa so p r e d la n i  za nove
ga predsednika mladinske 
organizacije Lojzeta R atajca, 
d ijaka srednje km etijske šo
le na Grmu.

Povrnitev komunal
nih taks za vozila
Kot je bilo sklenjeno na 

zadnji seji občinske skupšči
ne, bodo vrnili kom unalne 
takse od m otornih vozil, vpla
čane za leto 1968. Znano Je, 
da je ustavno sodišče razve
ljavilo predpise o  uvedbi te 
takse, ki so jo  plačevali v vsej 
Sloveniji. T rebanjska občina 
je dobila iz republiškega p ro 
računa 6.500 dinarjev za po
vračilo taks, skoraj dvakrat 
toliko denarja pa bo prispe
vala iz svojega rezervnega 
sklada. Plačniki taks bodo de
n ar prejeli po pošti, le m anj
še zneske bodo m orali priza-

■  CIRKUS BELLI. Zadnja dne
va minulega tedna je  imel pri 
motelu cirkus Belli tr i predstave, 
razkazoval pa je tudi n ^ j  zveri. 
Obiskovalci niU niso bili' navdu
šeni liad predstavami, veliki Šotor 
pa je  bil iKJin le v nedeljo. Cene 
so bile od 5 do 15 dinarjev za 
odrasle.

■  ZANIMANJE ZA STARE AV
TOMOBILE. V petek se je na 
svoji poti do Zagreba v Trebnjem 
ustavila tudi kolona sUirih avto
mobilov »Rally prijateljstva«. — 
Stara vozila so zbudila mnogo ra
dovednosti, zlasti med šolsko mla
dino, ki se Je skupno udeležila 
prisrčnega sprejema. Udeležencem, 
povečini I t^ ja n o m , so izročili 
darila tovarne Dane ter jim  za- 
žcldi srečno pot.

■  VRTEC V 21VALSKI VRT. 
Varovanci trebanjskega vrtca so se 
skupaj z nekaterimi mamicami v 
soboto odpeljali s šolskim avto
busom na ogled živali v zagreb
ški živalski vrt.

■  KAJ JE Z MLADINSKIM AK- 
nvO M ? Na nedavni tre tji seji 
konference ZMS so obsojali ne
delavnost mladine v ndcaterih 
krajih občine. Med njimi so tudi 
trebanjski mladinci, ki jim vod

stvo očita neresnost. Spričo te 
ob različnih mladinskih akcijah 
pač ne more priti do želenih re
zultatov.

■  PROSTOR ZA GALERLIO. — 
Ker trebanjski grad zaradi velikih 
stroškov še dolgo ne bo obnov- 
Ijea, je treba vsaj začasno najU 
priD^ren prostor, k jer bi bila 
razstavljena dela slov^iskih na
ivnih in ljudskih slikarjev ter ki
p c e v ,  ustvarjena na avgustovskih, 
delovnih srečanjih. Ena izmed 
možnosU je  prostor nasproti cer- 
Icve, kjer je  bila nekdaj zadružna 
trgovina. Za ponedeljek je  bil na
javljen obisk zastopnikov ljubljan
ske Modeme galerije, da bi skup
no pretresli možnosti.

■  KM.4LU NOVA S.TEV1LKA. 
Predsedstvo občinske konference 
ZMS bo kmalu Izdalo drugo šte
vilko občinskega mladinskega gla
sila >Mi mladi«, ki ga ureja dijak 
Željko Gričar. Jezikovno bo pri- 
i^)evke spilila študentka Bariča 
Videčnik 1* Mokronoga.

■  v  SOBOTO IN NEDELJO BEN- 
HUR. Izredno uspešen ameriški 
barvni film z mnogimi priznanji 
bo te dni končno na sporedu tudi 
v trebanjskem kinu.

TSGBANJSK̂ OVICE
Jateljskim i občinami, izdaladeti sam i dvigniti

\



Numizmatična 
razstava

v  okviru praznovanja ob
činskega praznika bo 3. ok
tobra ob 11.30 odprta v do
m u telesne kulture v Kočev
ju  num izm atična razstava 
starih  in  novih kovancev te r 
jubilejnih srebrnikov razaiih 
držav. Razen tega bo raz- 
staljena tudi lite ra tu ra  o zbi
ran ju  kovancev. Razstavo, ki 
bo tra ja la  do 6. oktobra, o r
ganizira num izm atična sekci
ja  Filatelističnega društva 
Kočevj*3 pod pokrovitelj
stvom  K reditne banke L jub
ljana.

Kdor dela, je 
kaznovan

Najdelavnejša kulturna  
skupina v Kočevju je  
MKUD »Matej Bor« na 
gimnaziji, k i prireja sa
m ostojne prireditve ob 
raznih državnih in kul
turnih praznikih, sodeluje 
na proslavah, prireja pri
ložnostne prireditve itd. 
MKUD je im el lani v  bla
gajni skoraj 8000 din, k i 
so jih  zasluzili z  raznimi 
nastopi sam i gimnazijci, 
danes pa ima le še okoli 
2000 din. Za svoje kultur
no delo gimnazijci niso 
dobili nobene dotacije, 
pač pa so morali še sami 
plačevati vabila, plakate, 
kulise itd. č e  v zadnjem  
letu ne bi nič delali, bi 
imeli vsaj denar!

INTERVJU OB PRAZNIKU OBČINE KOČEVJE

Lesna industrija in turizem
Gospodarstvu letos dobro kaže — Izkoristiti vse možnosti za sodelovanje 
med podjetji v občini in izven nje —  Turizem lahko ugodno vpliva na vse 

gospodarske panoge in družbene službe

Obračun za 8 me
secev

In du strijsk a  podjetja v ko
čevski občini so v prvih os
mih mesecih letos v prim er
javi z istim  obdobje lani do
segla za 23,5 odst. večjo vred
nostno proizvodnjo in  za
12,5 odst. večjo čisto fak turi
rano realizacijo, oboje p ri 1,6 
odst. m anj zaposlenih. Proiz
vodnjo so letos najobčutne- 
je povečala podjetja Kočev
ski tisk, in sicer za 55 odst., 
LIK za 47 odstotkov in IN- 
KOP za 35 odstotkov.

Odprt bo klub 
mladine KTK

Za občinski praznik 3. ok
tober bo m ladina kemične 
tovarne Kočevje odprla svoj 
m ladinski klub. Slovesnosti 
ob otvoritvi se bodo udele
žili tudi predstavniki pred 
sedstva republiške konferen
ce ZMS in občinske m ladin
ske organizacije, ki bodo na
to obiskali še nekatere mla
dinske aktive v občini. — 
Pred kratk im  je  odstopil 
predsednik občinske m ladin
ske organizacije Kočevje Slo
bodan Ivič. Na n j^ o v o  me
sto so mladinci že izvolili 
Ivana O berstarja.

ZIDAR iz Kočevja je uvedel gradnjo stropov iz kar
tonskih cevi, kar je novost, ki gradnje tudi poceni. 
Prvič grade na tak način na gradbišču na Reki.

Gradbeni rekord v Kočevju
Aprila letos je ZIDAR začel graditi blagovno 
hišo NAMA v Kočevju, jutri bodo v njej prodajali

4. aprila letos so začeli 
delavci gradibenega podjetja 
ZIDAR ograjevati p rostor za 
gradnjo NAME v Kočevju, 
ki bo ju tri že odprta. To je  
svojevrsten rekord ne le za 
kočevske, am pak taidi za slo- 
veiiske razm ere. ZIDAR je 
gradil NAMO za investitorja 
in izvajalca IMOS. Nova bla
govna hiša im a blizu 3000 
kvadratnih m etrov prostorov.

Mad večjimi gradnjam i, k i 
jih  je  ali jih  bo opravil Z I
DAR letos v Kočevju, m ora
mo om eniti tudi novi 38-sta- 
novanjski blok v Kidričevi 
ulici in proizvodno halo pod
je tja  INKOP (1400 kvadrataiih 
m ). Razen tega bo začel Z I
DAR predvidom a še ta  m e
sec graditi nov 24-stanovanj- 
ski blok za stolpiči ob Ljub
ljanski cesti in m otel na Jas- 
nici.

Svojevrsten gradbeni re 
kord bo postavil tudi na svo
jem  gradbišču na Reki, k jer 
gradi 115-stanovanjsko stolp
nico, ki bo objekt z največ 
stanovanji na Reki. Na tem 
g^radibišču so uvedli tudi grad
njo stropov iz kartonskih 
cevi, kar je  novost, ki bo 
pocenila gradnjo.

Na gradlbišču v Ljubljani 
dokončujejo stanovanjsko so
sesko »Selo« v Mostali, ki bo 
štela blizu 400 stanovanj. V 
šišk i postavljajo 136 tem e

ljev za gradnjo zasebnih hiš. 
Pripravljajo  p a  tu d i blokovno 
gradnjo soseske Dravlje-Ko- 
seze, ki bo im ela okoli 1400 
stanovanjskih enot in bo m o
rala b iti zg ra j« ia  v 5 letih.

ZIDAR dosega vedno večje 
poslovne uspehe. Na gradbi
ščih v L jubljani in na  Reki 
im a tudi zagotovljeno delo 
za več let. Le na kočevskem 
gradbišču im a zagotovljrauh 
nekoliko m anj del, k ar pa  je 
razum ljivo, saj je  Kočevje 
m anjše mesto.

Pred praznikom občine Kočevje, ki bo 3. okto
bra, smo obiskali predsednika očinske sl^pščdne 
Mira Heglerja in mu zastavili nekaj vprašanj.

Kako ocenjujete gospo
darske dosežke v občini 
v zadnjem  letu dni?

— Iz analize, ki smo jo  
pravkar izdelali, je razvidno 
da gospodarstvo v občini 
oživlja. Tako je  bila letos 
industrijska proizvodnja v 
prvem  polletju  za 19,8 odsto t
ka večja kot v istem  obdob
ju  lani (v republiki npr. za 
14,3 odst. večja), celotni do
hodek in kosm ati osebni do
hodki za 16 odst. večji, osta
nek dohodka za nad 30 odst. 
večji itd.

In  kakšne so pridobitve 
občine v zadnjem  letu dni 
na področju družbenega 
standarda?

— Obnovljenih je  bilo več 
gostinskih in  trgovskih loka
lov, TRGOPROMET pa je  od
p rl več novih trgovin v ob
čini in  izven nje. Velika p ri
dobitev za m esto in okoUoo 
je  nova trgovska hiša NAME, 
ki bo o ^ r t a  prav na občin
ski praznik. V m estu smo 
asfaltirali spet okoli 2,5 km 
cest, ulic in pločnikov. V 
družbenem  sek torju  je  bilo 
zgrajenih in  vseljenih 58 s ta 
novanj. Zelo se je  razm ahni
la tud i zasebna gradnja sta 
novanj, saj v zadnjih treh  le
tih  issdamo na leto povpreč
no okoli 80 gradbm ih  dovo
l j ^ .  N adaljevali sm o tudi 
elektrifikacijo Kolpske dcdi- 
ne, poleti je  bilo obnovljenih 
več šol na podeželju, nada- 
Iju jm io  gradnjo vaških vodo-

Kočevje: vrtec za 200 otrok
Zgrajen bo do leta 1971 -  Sprejet program raz
voja otroškega varstva za naslednjih 10 let

D R O B N E  IZ K O Č E V JA
■  ■  ■  VSE OSTREJSl SO vozni
ški Izpiti ali pa kandidati manj 
znajo. Pretekli četrtek je delalo 
vozniški Is^it 29 kandidatov (od 
tega 8 žensk), padlo pa jih  je kar 
18 (od tega 3 ženske). Padli so 
bili odklonjeni za dobo od enega 
tedna do 4 tednov.

■  ■  ■  HITREJE DO MESECA IN 
NAZAJ, kakor pride poSta od Iri- 
ga do Kočevja. Nekdo, ki je bil 
na izletu v okolici Novega Sada, 
je 30. avgusta poslal znancu v Ko
čevje razglednico. Naslovljenec Jo 
je prejel Sele 23. septembra. Na 
njej je bil poštni žig 10. septem
bra. Se pravi, da je razglednica 
ležala na pošti 10 nadaljnjih
13 dni pa je potovala.

■  ■  ■  GLEDAISKA SEZONA se 
je začela. 2e v torek Je Imelo 
Mladinsko gledališče iz Ljubljane 
dve predstavi za mladino, ki Ju 
Je organizirala občinska Zveza 
kultumo-prosvetnlh organizacij. 9. 
oktobra bo gostovalo ljubljansko 
Mestno gledališče, 14. oktobra pa

Mariborsko gledališče, s katerim  
bo nastopil tudi znani pevec Ivica 
Šerfezi. Zaželeno bi bilo, da bi 
bile letos predstave bolj obiska
ne, kot so bile v preteklosti.
■  ■  ■  2E  SPREMINJA BARVO 
drevje na Stojni, kar pomeni, da 
je jesen tu. Lepi dnevi Se vedno 
privabljajo goste k planinski ko
či pri Jelenovem studencu. Pla
ninci so pri koči opravili Se ne
kaj del, da bo 6ez zimo, ko bo. 
zaorta. zaščitena.
■  ■  ■  PRIDNO JAGAJO lovci vi
soko divjad. Padlo je 2e precej 
lepih Jelenov. Lovci si p r i d ^  za 
trofejo rogovje, meso pa pošljejo 
večinoma v Ljubljano. Prevoz di
vjadi pa ni nič kaj urejen; na
kladanje na avtobus In razklada
nje z njega Je nekulturno in od
vratno, pri čemer mislimo pred
vsem na nezakrite krvaveče vra
tove, razrezane glave in ra z a ra n e  
trebuhe. V rane bi lahko zatak
nili nekaj smrekovih vejic, krva
več vrat Pa prekrili ali zavili. Po
tom bi bil prevoz bolj lovski in 
manj mesarski, kot Je .sedaj.

Svet za otroško varstvo in 
skupščina tem eljne izobraže
valne skupnosti (T IS) Ko
čevje sta  pred kratkim  sp re
jela program  otroškega var
stva za nadaljnjih  10 let.

Po tem  program u bo Ko
čevje dobilo do leta 1971 no
vo otroško varstveno ustano
vo za 200 otrok, leta 1975 bo 
obnovljen »Kekec«, leta 1977 
pa bo dobilo svojo varstveno 
ustanovo tudi obm očje Livol
da in Dolge vasi.

Pri osnovni šoli Kočevje 
in posebni šoli bo odprt le
tos prvič po en oddelek za 
podaljšano bivanje otrok. 
Oba bosta nam enjena pred 
vsem otrokom , katerih  starši 
so zaposleni.

Vse šole bodo iinele svoje 
šolske mlečne kuhinje (zdaj

jih  dve šoli nim ata). Vsem 
socialno šibkim  otrokom  bo 
zagotovljena brezplačna m a
lica (lani sta  jo dobivala 202 
otroka), učenci-vozači pa bo
do dobivati dva obroka m a
lice. Vse kuhinje bodo posto
poma tudi uredili in opre
mili.

Vse našteto bo v prihod
njih 10 letih tudi urejeno, 
saj bo potrebni denar na 
razpolago (delom a tudi v 
obliki kreditov).

Razen naštetega bi bilo tre 
ba dozidati posebno osnovno 
šolo, ki im a prem ajhne pro
store. Oživiti bi m orali delo 
kom isije za kategorizacijo 
otrok in zagotoviti vsem 
predšolskim  in šolskim  otro 
kom sistem atične zdravstvene 
preglede.

Miro Hegler, predsednik 
občinske skupščine Ko

čevje. (Foto: Primc)

vodov, nekatere vasi so do
bile aJi pa še bodo nove trgo 
vine, KGP nadalju je gradnjo 
gO!9dnih cest itd.

K atere so glavne nalo
ge, ki jih  bodo reševale 
delovne organizacije in 
občinska skupščina v na
slednjih treh  letih?

— E na glavnih nalog bo 
nedvomno preusoneritev 
RUDNIKA, k i im a zalog pre- 
0K)ga le še za n e l» j let. Z 
njim  je  v zelo tesni zvezi že
lezniška proga. Obveznosti 
občine za pokrivanje izgube 
železnice znašajo nad m ili
jon  dinarjev na leto. Ukini
tev železnice pa bi v seda
njem  obdobju pom enila zedo 
velike težave za vsa podjet
ja , posebno za RUDNIK.

Posebno pdzom ost bo tre 
ba posvetiti tudi lesni indu
striji, ki je  napredovala p re 
cej počasneje kot v drugih 
krajih  države, čeprav imamo 
v naši občini lei>e pogoje za 
njen  h itrejši napredek (go
zdovi, kader itd .). LIK, ME
LAMIN in SLOVENIJA LES 
se že dogovarjajo o tesnej
šem  skupnem  sodelovanju. 
Prav gotovo je  precej ̂ možno

sti za podobno sodelovanje 
med podje tji v občani in  iz
ven n je  tudi na  drugih po- 
diročjih. Delovni kolektivi bo
do m orali še bolj iskati in  
izkoristiti vsako m ožnost ta 
kega sodelovanja, k i b i p ri
pomogla k  hitrejšem u n a 
predku njihovih delovnih or
ganizacij. Lep prim er ta k ^ a  
sodelovanja je  skupna grad
n ja  nove tovarne ivem ih 
plošč, ki bo začela obratovati 
v t ^  dneh. G radili so jo  
skupno MELAMIN, LIK in 
KGP te r SLOVENIJA LES.

Na povečanje proizvodnje 
se p rip rav lja ta  tudi INKOP 
in ITAS, ki bosta zg ad ila  
nove proizvodne hale. Neka
te ra  podje tja p a  bd m orala 
svojo proizvodnjo m oderni
zirati (TEKSTILANA, TRI- 
KON).

Posebno pozornost bomo 
posvetili razvoju turiam a, kar 
bo prav gotovo ugodno vpli
valo na h itrejši napredek 
vseh ostalih gospodarsldh ta  
negospodar^cih dejavnosti. 
Občinska skupščina je  že 
predlagala p>odjetjem AVTO, 
HOTEL PUGLED, KGP in  
TRGOPROMETT, ki so n aj
bolj zainteresirane za h itre j
ši napredek turizm a, naj 
usklade svoje program e dela 
in tesMieje sodelujejo. Odkri
ti in  u red iti pa m oram o tud i 
objekte in  zanimivosti, ki bo
do tiu is te  v občino pri\'aibi- 
le in jih  tudi zadržale. Ven
dar m ora za u s p e š ^  razvoj 
turizm a dobiti občina bolj
še zveze s svetom. Zato se 
bomo m orali prizadevati, da 
bodo čim prej m odernizirane 
ceste p ro ti B rodu na Kolpi, 
Novemu m estu in Postojni. 
Predvsem bodo m orali za 
m odernizacijo ceste do B ro
da na Kolpi pokazati več ra 
zum evanja tudd repud>liški 
oi^ani. Tako bi nam reč do
bili novo zvezo z m orjem , 
kar je  nujno, ker je  sedanja 
cesta skozi Postojno že p re
obrem enjena.

JOŽE PRIMC

PROGRAM
ČETRTEK, 2. OKTOBRA:
ob 18. u ri otvoritev likovne razstave inž. Janeza Černa

ča v Likovnem salonu.. N astop učencev glasbene 
šole.

PETEK, 3. OKTOBRA:
ob 9. u ri slavnostna seja občinske skupščine v Seško- 

vem domu. Podelitev nagrad sklada »Jožeta Seška«. 
Podelitev odliko^^anj za vojaške zasluge. Podelitev 
odlikovanj sindikalnim  delavcem.

ob 9.30 prom enadni koncert rudniške godbe p ri spom e
niku »Svobode«.

ob 10. u ri otvoritev blagovnice NAMA.
ob 11.30 otvoritev num izm atične razstave v dom u teles

ne kulture.
ob 12. u ri otvoritev novega športnega igrišča pri domu 

telesne kulture. Športna prireditev.

SOplALNI PROBLEMI KOLPSKE DOLINE

Bodo ostali najlepši kraji brez ljudi?
Osilničand sami pravijo, da je Osilnica »penzio

nerska«, saj veliko občanov dobiva pokojnino ali 
kako drugo družbeno pomoč. Precej podobno je tudi 
v drugem delu Kolpske doline, na območju matič
nega urada oz. pošte Para, kjer dobiva pokojnino ali 
drugo pomoč okrog 130 občanov.
V prifarskom  koncu je 

rednih socialnih podpor 21; 
največja podpora je 200 di
narjev, najm anjša pa 40 di
narjev. Zadnje čase je ved
no več prošenj za podpore, 
v prihodnje pa jih  bo verjet
no še več. Število družbenih 
podpor je  odvisno pretežno 
od življenjskih možnosti v 
teh k rajih . Na prvo m esto

postavljajo vprašanje zapo
slitve; če bi se ljudje lahko 
zaposlili doma, bi jih  v do
lini ostalo več. Tako pa m la
dina po končani šoli odliaja 
v svet in le redki se še vrne
jo. Doma ostajajo  le stari 
lljudje in otroci, srednjega 
razreda, ljudi v najlepših 
ustvarjalnih letih, ni. Prifar- 
ci so raztreseni povsod, ce

lo daleč v tu jin i jih  lahko 
zasledimo.

Od km etij v teh krajih  
kom ajda živijo. Posestva so 
m ajhna, m erijo povprečno 
hektar do dva, pridelke pa 
jim  močno razredči divjad. 
Zaradi divjadi ljudje opušča
jo  m arsikatero poljščino, pri 
delu pa nim ajo nobenega ve
selja, ker že vnaprej vedo, 
da bodo jeseni deležni le 
skromndh ostankov. Divjači
na se jim  sprehaja okrog 
domov, uTjičuje polja, tako 
da m orajo m arsik je spom la
di saditi krom pir večkrat, 
pa Se ne vedo, če bo dozoreli. 
Pravi(]o, da se tudi gnojiti

ne splača več; bolj je  nam 
reč pognojena zem lja, bolj
še in za divjačino mikavnej-
še plodove daje.

Ljudje v Kolpski dolini so 
enotnega m nenja, naj se jim  
končno vendar že pove, za 
koga je njihova dolina rezer
virana: za ljudi ali divjači
no. Oboji tu  ne m orejo ži
veti, vsaj dolgo časa ne. Ce 
je dolina z okoliškimi go
zdovi namenjeaia lovu, je  tre 
ba dati ljudem  ustrezno na
dom estilo, kakor drugače po
skrbeti zanje. Brez ljudi bo
do nam reč najlepši k raji v 
kočevski občini precej žalo
stn i in p u s t i . . .  -vec



Promet v gostinstvu se je podvojil
Ribniško gostinstvo, ki se je v preteklih letih otepalo z izgubo, je postalo 
donosno kar dve leti prej, kot so računali — Letos je Ribnico obiskalo 

precej tujcev in raznih izletniških skupin

v -h. iW

Ribniško družbeaio gostinstvo se je zadnja leta 
neprestano otepalo z izgubo. Z raznimi reorgani
zacijami so nameravali izgubo odpravita. Z menjavo 
gospodarjev (samostojni, DAJ-DAM, -JELKA) niso 
imeli posebne sreče. Račimali so, da bodo poslovali 
z i2̂ b o  še najmanj dve leti, leitos pa se je nena
doma ^odil »jugoslovanski turistični čudež« in rib
niško gostinstvo je že v prvem polletju letos po
slovalo brez izgube!
D irektor ribniškega trgov

sko gostinskega podjetja 
JELKA Drago Turenšek nam 
je  povedal, da se je prom et 
v gostinstvu letos povečal 
p ro ti vsem pričakovanjem  
Ritmico je obiskalo veliko 
inozeancev in raznih izletni
ških skupin, pa tudi doma
čim poskrbijo, da je  ob ve
čerih in Oto nedeljah v gosti
ščih živahno.

Prom et v gostinstvu se je 
podvojil, največji porast pro 
m eta pa je zabeležila kuhi

nja . v »Restavraciji«. Tudi 
vseh 8 sob s komaj 14 ležišči 
je vedno zasedenih.

Posebno zanimivo je, da so 
dosegli v »Restavraciji« p o  
dvojen prom et, čeprav niso 
skoraj nič investirali (z izje
mo dveh reklam nih napisov 
in juke boxa). Predvidevali 
so celo, da bo gostinstvo ' še 
najm anj dve leti poslovalo 
z izgubo, a so se na srečo 
zmotili.

Letošnji uspeh jih  je  spod

budil, da bodo s še večjim 
veseljem začeli obnavljati 
»Restavracijo«, že  letos na
m eravajo v neizkoriščenih so
bah nad restavracijo urediti 
prenočišča. V eno in dvop>o- 
steljnih sobah bodo im eh p o  
tem na razpolago 40 ležišč

Precej sprem em b bo doživel 
tudi spodnji del restavracije. 
Zmanjšali in preuredih bodo 
kuhinjo, preuredili gostilni
ške sobe in jih  na novo 
oprem ili itd. Skratka: poskr
beli bodo, da bodo vsi p ro  
stori pam etno izkoriščeni.

Poskrbeli pa bodo tudi za 
okolico »Restavracije«. Ure
dili bodo večji gostilniški vrt, 
podaljšali parkirne prostore 
do pošte (in jih  po možnosti 
asfaltirali), posekali nekaj 
drevja, drugo pa pustili za 
senco, in pod.

Tudi veterinarska služba v kaši
Stalež živine upada — Nerodovniški bikci konkurirajo veterinarjem — 

Kmetje sl sami pomagajo pri porodih in zdravljenju živine

v ribniški občini upada 
stalež plemenske živine, konj 
in svinj. Kmetje si sam i po
magajo pri porodih in zdrav 
ljenju živine. Vse to občut
no zm anjšuje dohodek vete
rinarske postaje. Mesečni 
osebni dohodki veterinarjev 
so pod 1000 din.

Tudi osemenjevalni službi 
se ne godi bolje. Krajevne 
skupnosti ne kažejo pravega 
razum evanja za ureditev ose-

Rezervnih delov ne bo
Pri trgovskem  podjetju 

JELKA v Ribnici smo zvedeli 
da tudi v bodoče ne nam e
ravajo povečati v svoji tr 
govini izbire rezervnih delov 
za avtomobile, ker se jim  to 
ne izplača. Predvsem je že 
preveč vrst avtom obilov, 
eato bi m orali za te  nam ene 
uporabiti precej obratnih 
sredstev. Razen tega tudi tr 
govine v večjih m estih ni
majo vseh rezervnih delov in 
celo uvoznikom jih  pogosto 
zm anjka.

Pokopali so najsta
rejšega Potočana

Na potoškem  pokopališču 
so pokopali najstarejšega Po- 
toča na Antona K oširja s H ri
ba. Pokojni K ošir je  bil s ta r 
96 let in je  bil tudi n a jstare j
ši član D ruštva slepih Slove
nije. Oslepel je  p red  15 leti, 
nato jesen njegovega življe
nja ni bila lahka. V zakonu 
se m u je  rodilo 7 otrok. Bil 
je zaveden Slovenec in je svo
je otroke vzgajal v napred
nem duhu. Njegova družina 
je v času NOV aktivno sode
lovala v narodnoosvobodil
nem gibanju. Na njegovi zad
nji poti ga je sprem ilo veli
ko ljudi. N aj m irno počiva v 
domači zemlji!

Predsednik Tito odli
koval gasilce

v  nedeljo, 28. s ^ te m b ra , 
je  bila na Rudniku p ri Ko
čevju p risrčna slovesnost, na 
kateri je  predsednik občin
ske gasilske zveze Kočevje 
Tone Kovačič podelil članom 
industrijskega gasilskega d ru 
štva Rudnik red  zaslug za 
narod s ' srebrno zveasdo, s 
katerim  je  društvo odlikoval 
predsednik Tito. Ob te j p ri
ložnosti sta  bila odlikovana 
z gasilsko zvezdo II . reda, 
s  katero  ju  je  odlikovala ga
silska zveza Jugoslavije, tu 
di gasilska veterana Alojz Le
sa r in Jože O berstar.

menjevalnih punktov (točk) 
Kmetje pa neredno plačuje 
jo skočnino, razen t ^ a  pa 
pripuščajo krave in telice ne- 
rodovniškim in neprijavlje
nim bikcem (Goriča vas, 
Otavice).

Pri reševanju vseh teh za-

Kupili bodo 10 sta
novanj

Svet za urbanizem  in sta
novanjske zadeve občinske 
skupščine Ribnica bo v teh 
dneh razpravljal o nakupu 
stanovanj za upravičence z že 
sprejete prednostne liste 
(učitelje, upokojence, social
ne podpirance). Skupno bo 
predvidoma kupil 10 stano
vanj, in sicer z denarjem , ki 
ga ima vezanega pri banki. 
Stanovanja bodo v novem 
Btolpiču, ki ga gradi Stano
vanjsko kom unalno podjetje 
in bo predvidom a dograjen 
do septem bra prihodnjega 
leta. R ibničani upajo, da bo 
ob tej gradnji prišla do iz
raza resnična preosnova 
gradbene operative.

Zaposlenost narašča
v prvi polovici letošnjega 

leta je v prim erjavi z istim  
obdobjem lani število zapo
slenih v ribniški občini po
raslo za 5 odstotkov. Priča
kujejo, da bo zaposlenost tu 
di v bodoče naraščala, že 
zdaj bi v občini lahko za
poslili več kvalificiranih de
lavcev.

število  zaposlenih v ribni
ški občini je začelo naglo 
upadati po uveljavitvi gospo
darske reform e. V drugi po
lovici preteklega leta pa je  
število zaposlenih spet začelo 
naraščati.

NAGRADA
GORJANCEV

T O
3r s k a  av to m o b ilsk a  d irk a  

ob 13.30 n a  G o i^ n c ih

I s a la f f f i
so mrtev kapital v skladiščih! Razprodajte 
jih in pomagajte si z denarjem, ki ga boste 
dobih na ta način! Obvestite javnost ir 
kupce koliko odstotkov p o p u s t a  ste 
namenili za blago iz zalog! Pri tem Vam 
najbolj učinkovito pomaga oglas v loka! 

nem tedniku

dev so popolnoma zatajili 
predstavniki javnosti v svetu 
veterinarske postaje, s kate
ro pa so imeli pom anjkljive 
stike tu ^  predstavniki KZ 
Ribnica m občinske skupšči^ 
ne. Vse to je  pripomoglo, da 
je  veterinarska služba v ob
čini že skoraj opešala.

22. septem bra so na sestan
ku kolektiva veterinarske po
staje in predstavnikov občin
ske skupščine sklenili, d a b o  
do čim prej imenovali nove 
predstavnike v svet veterinar
ske postaje, da je  treba čim
prej rešiti zadevo z imeno
vanjem d irek torja postaje, v 
sodrfovanju s KZ in občin
sko skupščino bodo odpra
vili nekatere osnovne težave 
v zvezi z osem enjevanjem, 
končno pa bodo m orali p ro  
učiti tudi bodočnost postaje 
v okviru predlagane reorga
nizacije veterinarske službe 
v Sloveniji.

šolo. Sam o ta  šo la nam reč 
lahko da  učencu, ki redne 
šole ne izdeluje uspešno, 
po trebno  23ianje, d a  si bo 
kasne je  sposoben  sam  služiti 
k ru h . -r

Novi most med Prif^orico in Dolenjo vasjo bo predvi
doma dograjra do konca tega meseca. Za njegovo 
gradnjo in za asfaltir^ je  dela ceste do njega bo ob
činska skupščina najela kredit. Izdelava načrtov se je 
nekoliko zavlada, ker je občinska skupščina iskala 
tako rekonstrukcijo mostu, ki bi jo bila zmožna finan

sirati. (Foto: Primc)

Strah pred posebno šolo
Posebna šola daje učencu tako znanje, da si 

bo kasneje sam sposoben služiti svoj kruh

Posebno šolo v Ribnici obi
skuje 22 otrok. Šola ima štiri 
razrede (od 1. do 4.), pouk 
pa je  kom biniran. Prostore 
im a v osnovni šoh.

P rostora je  za še več otrok.
Tudi otrok, ki jim  je šola 
potrebna, je  več, vendar 
im ajo starši pred njo strah , 
zato ne dajo otrok vanjo. Sa
mo v Loškem potoku je  7 ta
kih otrok, v « id a r jih  starši 
raje pošiljajo v redno šolo.

Ti starši se nam reč še ne 
zavedajo, da učenci posebne 
šole niso nič m anj vretkii 
kot učenci ostalih šol. Razli
ka je  le ta , da  je v posebni 
šoli pouk prilagojen dušev
nim  znrK)žnost>m teh otrok.
V posetnti šoli učenec lažje 
dojem a snov, ki je  prilago
jena njegovim amožnostim, v 
redni šoli pa  isti učenec ne 
m ore slediti p o i ^  in  zaosta
ja. S tarši, ki hočejo dobro 
svojemu otrcrfcu (to pa so 
verjetno vsi), ne bi smeli 
im eti strahu pred posebno

Seja skupščine
Za torek7 30. septemu.c., je 

oila sklicana seja občinske 
skupščine Ribnica z nasled
njim  dnevnim redom: poro
čilo o izvrševanju sklepov m 
priporočil zborov volivcev, 
analiza gibanja gospodarstva 
v prvem polletju, priprava 
na razpravo o bodočem go
spodarjenju z gozdovi, so
glasje k statu tu  Komunalne
ga podjetja, volitve in ime
novanja ter sprejem  neka
terih odlokov

Selitev v gozdar
ski dom

Zvedeli smo, da so odstra
njene nekatere pom anjkljivo
sti, ki jih  je  ugotovila komi
sija ob prevzemu novega go- 
tdarskega dom a v Ribnici, in 
da se bodo takoj v začetku 
tega meseca začeli v dom tu 
di vseljevati. V novem go
zdarskem domu sta dve sta. 
uovanji in več pisarn oziro
ma poslovnih prostorov, ki 
jih bodo zasedle občinske 
družbeno-politične organiza
cije in uprava gozdnega ob
ra ta  Ribnica (predvidom a 
p a  tudi gozdnega obrata Gr
čarice).

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedelj^  so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjavo v 
Kočevju in Ribnici naslednje malo
prodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg)

ohrovt
cvetača
fižol

čebula
česen
solata

hruSce 
grozdje 
limone 
banane 
slive 
jajca (cena 

za kos) 0,65 do 0,75 0,68 in 0.72

0,78 8,80
0,90 1,30
1,85 2,00
1,00 —

4,90 4,60

7,05 in 7,35 6,30
2,20 —

3,10 3,30
10,00 9,60
2,60 2,50
3,15 2,60
2,60 2,60
2,30 1,40
2,60 —

1,40 do 1,90 1,80
2,20 in 3,40 3,60
3,10 3,00
9,20 8,10
6,20 6,20
2,45 2,40

ORTNEŠKI DROBIŽ

Novi vir dohodka
Poročali sm o že o zahtevi 

krajevnih skupnosti v ribni
ški občini, naj jim  občinska 
skupščina dodeli del denar
ja , k i ga iztrži s prodajo  zem
ljišč splošno ljudskega p re 
moženja. O bčinska skupšči
na je  ta  predlog osvojila in 
krajevne skupnosti bodo do
bile 25 odstotkov denarja, ki 
bo iztržen za prodano zem lji
šče SLP. Zaradi kroničnega 
pom anjkanja denarja bo 
krajevnim  skupnostim  novi 

/V ir dohodkov prišel zelo 
prav.

Cena krompirja pada
v  ribniški občini, predvsem  

pa v Ribnici, so zasebni km et
je iz Dobrega polja in  drugod 
prodajali pred  približno dve
ma mesecema krom pir po 
BO par kg, pred  nekaj tedni 
BO ceno znižali na 65 par, 
Bdaj pa ga ponujajo že po 
50 par. Zaradi tako nizke ce
ne in ker Ribničanje tud i sa
mi pridelujejo krom pir, p ra 
vijo p ri trgovskem  podjetju  
lELKA, da se jim  ne izplača 
nabavljati k rom pirja, da bi 
ga prodajali potrošnikom  za 
ozimnico.

■  ■  ■  v  BENETKE SO SLI na 
izlet Ribničanje. Poseben užitek 
je bila vožnja po »sončni cesti«. 
Braietke so si ogledovali tri ure 
s kopnega in z vode. Ustavili so 
se tudi v Trstu. Prihodnje leto 
bodo šli Ribničanje na izlet ver
jetno v drugo smer: na Dunaj 
ali v Budimpešto. Denar bodo 
hranili že med zimo in si nat>a- 
vili potne liste, ki bodo menda 
»prav zares« v e ja li 10 let.
■  ■  ■  STALNO POnO RAZSTAVO 
v Ortneku je organiziral France 
Modic z Gregorije, ki so ga le
pote tega dela Ribniške doline 
zelo prevzele. Žal Je avtor pozabil 
razstavljene fotografije oštevilčiti, 
saj bi marsikdo rad naročil kakš
no fotografijo, posebno liste, na 
katerih Je tudi sam.
m  b c e d v e d je  s e  po ja v 
l ja jo  v naši okolici. Pravijo, da 
so v Domalencu kar trije. Med
vedje si zdaj nabirajo zimsko za

logo. Upamo, da imajo lovci do
voljenje za odstrel, če bodo po
stali preveč nasilni. ____
■  ■  ■  VEC PRIREDITEV bo or
ganiziralo Turistično društvo Ve
like Poljane. 5. cdrtobra bo na 
Grmadi lo in ^  veselica, 12. okto
bra bo polharska noč, 19. okto
bra pa društveni izlet po Goriški. 
Puristično društvo bo opremilo 
tudi n d u te ra  križišča s smerni
mi tablami in poskrbelo za čisto
čo na avtobusni postaji v Ortne
ku. ____
■  ■  ■  DOBRA LETINA je letos 
na Poljanah. Jabolk in sliv je to
liko, da jih bo precej zgnilo na 
tld i. Pri B ič e v ih  so pridelali ve
liko pese, ki Je dolga od 30 do 
50 cm, ena pa je  m erila celo me
ter. I ^ l i  kn»nj;>ir in koleraba sta  
dobro obrodila. V Rutah je  videla 
Ulčarjeva gospodinja precej div
jih  svinj, razen njih  pe so v po
ljanskih gozdovih opazili prašiče, 
na Gregoriji pa medvede. V. P.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  LOV na POLHE se bo 
kmalu začel. Izkušeni polharji t r 
dijo, da bo letos slabši ulov. V 
naSi občini je največ polhov v 
Mali in Veliki gori ter na Trav
ni gori.
■  ■  ■  UDRL SE JE MOST na 
cesti, ki se odcepi od asfaltirane 
ceste proti Ortneku. Most je  že 
zdavnaj dotrajal, zato ni čudno, 
da so popustili leseni nosilci. — 
Most in ta  cesta nista krajevnega 
pomena, vendar bi bilo kljub te
mu prav, da bi ga čimprej po
pravili.
m B  ■  TABLE Z IMENI ULIC 
IN TRGOV je v trfi d n ^  dobila 
Ribnica in z r^o Dolenja vas, ki 
se je  q?ojila z njo. Vseh ulic in 
trgov je 31. Središče Ribnice je 
dobilo ime po znanem prvoborcu 
in narodnem heroju Jožetu Seš
ku; dosedanja G oraija vas se bo 
poslej imenovala Gorenjska cesta; 
Cesta proti železniški postaji se 
bo imenovala Kolodvorska ulica; 
mimo podjetja INLES bo j)eljala 
Partizanska cesta, prebivalci novih 
stolpičev pa bodo živeli na Prija- 
teljervem trgu. Ribnica bo imela

seveda še več drugih ulic, kot: 
Urbanovo, Grajsko pot itd. Rib
ničanje so zelo ponosni na nove 
ulice, saj je s tem postala Ribni
ca že skoraj mesto.
■  ■  ■  SE PRED ZIMO naj bi 
KOMUNALA uredila cesto, ki vo
di od glavne ceste do Spodnjih 
Lepovč, tiJCo predlagajo vaščani te 
vasi. KOMUNALA naj bi pripe
ljala vsaj gramoz, ostalo pa bi 
napravili s prostovoljnim delom 
sami občani. Z ztotevo Lepovča- 
nov se strin ja tudi krajevna skup
nost Ribnica.
■  ■  ■  NEKATERI RIBNIČANJE 
menijo, da lahko trgajo sadje z 
dreves, ki rastejo na zemljiščih 
splošnega ljudskega prano ten ja. 
Ker si to pravico laste sami, jih 
bo treba podučiti, da nimajo prav.
■  ■  ■  KROFE DOBITE zadnji 
čas v ribniški RESTAVRACIJI. — 
Gostje radi posegajo po njih, zato 
jih m ora kuhinja pripraviti kar 
po večkrat na dan. Zanimivo je, 
da so začeli pripravljati krofe 
tudi v več dnigih gostilnah ob 
cesti proti iubljani



Podatki le 
naviaezno ugodni

v  torek so odborniki ob
činske skupščine Črnomelj 
razpravljali predvsem  o go
spodarstvu v prvi polovici 
leta in naglašali, da na videz 
ugodni bančni podatki ne bi 
sm eli zamegliti resnice. Ugo
tavljajo, da je v podjetjih  
preveč m lačnosti do reševa
n ja  pom em bnih zadev, kar 
se kaže v tem, da večina go
spodarskih organizacij še ni
ma dolgoročnih razvojnih 
načrtov. Združevanje podje
tij se je doslej zelo obneslo. 
Zato so priporočili, -naj se 
procesi gospodarskega sode
lovanja čim prej nadaljujejo. 
Sprejeli so še nekaj odlokov, 
obširno Pa so razpravljali 
tudi o dodeljevanju pomoči 
pri šolanju otrokom  borcev. 
N atančneje bomo o seji po
ročali prihodnjič.

Vodstvo je bilo 
krivo

Socialistična zveza v Adle- 
šičih zadnje dve leti ni bila 
delavna, zato so pred  kratk im  
o njej razpravljali na ožjem 
krajevnem  političnem  aktivu. 
Občani so povedali, da radi 
delajo v organizaciji in da je 
do nedelavnosti prišlo po 
krivdi vodstva organizacije. 
Ker nekateri v odboru niso 
hoteli delati, je  vse m inila 
volja do družbenega udejst
vovanja. Dogovorili so se, 
naj bo novi predsednik Peter 
Dragičevič iz Žuničev, tajnik 
pa Lojze Cvitkovič iz Adle- 
šič. SZDL bo jeseni organizi
rala razprave o novem siste
mu gospodarjenja o gozdo
vih ter o zdravstvenem in 
pokojninskem  zavarovanju 
kmetov. Čez zimo pa so v na
črtu predavanja o narodni 
obram bi in o razvoju kmečke
ga turizm a.

Kmetijska šola se  bo 
nadaljevala

Prvi letnik zimske km etij
ske šole v em om lju  je  lani 
obiskovalo 21 fantov iz deklet. 
Letos se bo pouk v drugem 
letniku nadaljeval. Septem 
ber In oktober sta  predvide
na za praktični pouk iz po
ljedelstva, strojrvištva, živino
reje in vinogradništva, no
vembra pa bodo nadaljevali 
s teoretičnim  poukom v šol
skih klopeh. Pri organizaciji 
km etijske šole, ki deluje kot 
oddelek K m etijske šole Grm, 
im ajo letos precej težav. P ri
m anjkuje predavateljev.

Črpalko so preselili
K m etijska zadruga Črno

melj, ki v Starem  trgu pro 
daja tudi goriva, je  pred ted
ni preselila črpalko iz zasilne 
stavbe poleg cerkve v novo 
poslopje ob zadružnem domu. 
Kljub tem u da na mesec 
prodajo povprečno le 30001 
goriv, je bencinska črpalka 
v tem kraju  nepogrešljiva, 
saj je do najbližje bencinske 
postaje okoli 20 km.

Adlešiči dobijo so
dobno trgovino

v črnom aljski zadrugi ugo
tavljajo, da je treba bolj 
skrbeti za eno redkih donos
nih panog — trgovino. Za
druga ima v načrtu  še le
tos tem eljito prenoviti trgov
ski lokal v Adlešičih, k jer 
bodo razširili trgovsko po
slovanje, obenem pa odprli 
bife, podobno kot v G ribljah 
in 2un:čih. N ačrti za preu- 
red..ev lokala so že gotovi, 
predvidevajo pa z opre- 
m red 1000 din stroškov. 
K asneje bodo preuredili tu 
di zadružne lokale na Vinici, 
v Dragatušu in v Semiču.

ŠPORT BODO OŽIVIL! NA PODOBEN NAČIN KOT KULTURO

Konec večletne nedelavnosti?
13 organizacij in društev s 1695 člani je bilo včlanjenih v občinsko zvezo 
za telesno kulturo, ki pa že nekaj let ni delala — Na nedavnem občnem 
zboru so začrtali telesni vzgoji novo pot — Predsednik občinske zveze je

postal inž. Gido Rozman

24. septem bra je občni 
zbor občinske zveze za tele
sno kulturo sklicala občin
ska konferenca SZDL, da bi 
prenehali z dolgoletno nede
lavnostjo in oživili telesno- 
vz^ojno dejavnost na podo
ben način, kot so pred leti 
kulturo.

25bora so se udeležili pred 
stavniki vseh društev, orga
nizacij in klubov, ki so še 
aktivni, in tudi onih, ki ob
stajajo  le še na papirju . V 
razpravi so večkrat pouda
rili, da je  krivda nedelavno
sti v glavnem na občinski

zvezi za telesno kulturo. V 
nekaj letih ni im ela niti ene
ga sestanka in se sploh ni 
zanimala za delo organizacij 
in društev na terenu. Tako 
se je  tud i zgodilo, da 3 m ili
jone starih  din leži na teko
čem račim u občinske zveze 
že dalj časa, m edtem  pa d ru 
štva nim ajo najpotrebnejših 
sredstev za redno delo.

P risotni so ugotovili, da ob
stajajo  v občini tako kadrov
ski kot finančni pogoji 2S, 
delovanje društev Partizan, 
za strelstvo, rokom et, šah, 
k u lja n je , taborništvo in

V Gribljah so za napredek
Krajevna skupnosti je komaj začela delati, že 

je vas dobila industrijski tok

v G ribljah krajevne 
skupnosti vse do lani niso 
imeli. Ko pa so vaščani 
videli, da drugi k raji na
predujejo, njihova vas pa 
ne, 90 ustanovili krajevno 
skupnost. Občina Črno
melj je  dala 5000 din p ri
spevka, in to je bilo vse, 
s čim er so začeli.

Tone K ralj, tajnik k ra 
jevne skupnosti in pred 
sednik vaške organizacije 
SZDL, je pravil, kako v 
G ribljah delajo:

— N ajprej sm o se za
vzeli za napeljavo indu- 
s tr i js k ^ a  toka. Začeti je 
bilo treba s  prepričeva
njem  vaščanov, Tok bi 
vsi rad i imeli, a ko je 
treba poseči v žep, m ar
sikdo ni več tako navdu
šen. M orali smo zbrati 
1200 din, izkopati jam e in 
kupiti drogove, ki so 
vredni 6500 din. Od tega 
nam  je  3000 din  prim ak
nila občina. Danes že ima 
vsaka hiša trofazno om re
žje, razpeljava po stavbi 
pa je  stvar posam eznika. 
Razen tega smo kupili še 
m rliški voe.

— K akšni so vaši načrti 
za delo v letošnjem  letu?

— M rliški voz m oram o

Tone Kralj je eden iz* 
med Gribeljcev, ki se 
potegujejo za napredek

spraviti pod streho. Pred
račun za lopo znaša 5000 
din. Popravil so potrebna 
tudi vsa vaška pota. Ce 
bodo ljud je sodelovali pri 
prostovoljnem  delu, da 
bomo čim ceneje opravili 
najpotrebnejše, potem  bi 
se lahko lotili še urejanja 
pokopališča. Samo da bo 
trgatev mimo, se bo nova 
akcija začela. R. B.

PRI EDINEM BELOKRANJSKEM BEAT ANSAMBLU

Kadar igrajo Abadoni...
štirje fantje imajo že velik krog poslušalcev, 

za bodočnost pa lepe načrte

Po razpadu črnom aljskih 
ansam blov Pussyke in Hobby 
se je pojavil nov beat ansam 
bel. ki si je  nadel ime Aba
doni. Sestavljajo ga štirje  
mladi in sim patični fantje; 
Milan K ranjc igra solo kita 
ro, Belizar Dujec , izvablja 
zvoke iz orgel, Jože Vrščaj 
ima bas in k itaro te r Srečko 
Kos, ki sedi za bobni. Razen 
Srečka vsi tudi pojejo.

Abadoni im ajo glasbeno 
izobrazbo in so sploh nad 
glasbo navdušeni. K ranjc, 
Dujec in Kos so že prej igra
li pri Pussykah in Hobbyjih, 
le Jože Vrščaj se jim  je na 
novo pridružil.

V razgovoru s fanti sem iz
vedel. da trenutno igrajo ko
m ercialno glasbo, kasneje pa 
nam eravajo razviti svoj glas-

k o m u M ,

bend slog. N aštudiranih im a
jo  že okoli 70 melodij, igra
jo  pa tudi nekaj lastnih 
kompozicij, kot sta Spomin 
žalosti in Popoldanske im 
presije. Večinoma igrajo no
vejše skladbe in sproti š tu 
dirajo popularne melodije iz 
Top-twenty. Najbolj jim  je 
pri srcu stil Jim yja Hendri- 
xa, ker im ajo res dobrega 
solo k itarista.

Abadoni so gostovali že v 
raznih krajih , zabavali pa so 
tudi inozemske tu riste na 
m etliškem  kampu. S koncer
tom, ki ga prav zdaj študi
rajo, nam eravajo pozimi go
stovati daleč naokrog. Jeseni 
bodo verjetno igrali v Ljub 
Ijani, prihodnje poletje pa 
nam eravajo v kak obmorski 
kraj.

Novi ansam bel obstaja še
le nekaj mesecev, vendar je 
s svojim  igranjem  navdušil 
že veliko mladih ljudi, pa 
tudi med starejšim i ima svo
je občudovalce.

ANTON LATERNER

sm učanje. Na razpolago so 
tudi športn i objekti, razen za 
streljanje, vendar pa se tudi 
tej panogi obetajo boljši ča
si, ker je v načrtu  postavitev 
sodobnega strelišča.

Na občnem zboru so izvo
lili novo vodstvo občinske 
zveze. Predsednik je postal 
inž. Gido Rozman, d irektor 
rudnika v K anižarici, tajnik 
je  Miro Cadoni, v odiboru pa 
so zastopani predstavniki 
društev in klubov.

Pričakujejo, da bo novo 
vodstvo poskrbelo za uresni
čitev naslednjih načrtov: 1.
izdelati je treba  program e de
la za posamezne dejavnosti 
in n a jti dobra vodstva; 2. se
staviti predračun sredstev za 
leto 1970 in razdeliti denar, 
ki leži na tekočem računu; 
3. narediti program  potreb
nih športnih investicij in u re 
diti lastniške odnose seda
n jih  športnih objektov; 4. 
najti je  treba dobre vaditelje 
za posamezne športne dejav
nosti in 5. pripraviti pred 
log za občinska tekm ovanja, 
ki naj bi potekala po podob
nih m erilih kot Župančičev 
natečaj na kulturnem  po
dročju.

K akor je bilo videti na 
občnem zboru, so športni de
lavci pripravljeni sodelovati. 
Želeti je  le, da bi se dobra 
volja čim prej pokazala v 
praksi.

V šolo s fiatom 1300
Na prvi pogled bi kdo re 

kel, da se nekaterim  učen
cem iz Starega trga ob Kolpi 
zares dobro godi, ko se v 
šolo pripeljejo  s fiatom  1300, 
toda videz je  daleč od resni
ce. Prevoz za šolarje so letos 
uredili, ker pa ni avtobusnih 
prog, vozita otroke v šolo 
dva zasebnika: eden ima 
kombi, drugi fia t 1300. K ljub 
temu da se otroci pripeljejo 
pred šolo, m orajo nekateri 
še vseeno 3 km daleč hoditi, 
preden sploh pridejo do ce
ste, k jer jih  čaka avto. Z 
urejenim  prevozom so staro- 
tršk i šo larji letos veliko na 
boljšem , saj so m orali posa
mezniki prej pešačiti tudi 12 
km na dan. šo la  pa im a le
tos še m anj učencev, kot 
jih je bilo lani, in je n a j
m anjša osem letka daleč na
okrog. Na vsej šoli je samo 
117 učencev v vseh 8 razredih.

Sestanki v poročni 
sobi?

K rajevna organizacija 
SZDL v D ragatušu nam era 
va nekdanjo poročno sobo 
preurediti v p rostor za m anj
še sestanke krajevnih organi
zacij in društev. Im ajo sicer 
vaški klub, vendar je ta  p ro 
sto r bolj prikladen za m no
žične zbore kot za sestanke 
odborov. Socialistična zveza 
bo preurejala p rostor s svo
jim denarjem .

Samo strokovno 
plakatiranje!

v m estu bodo prepoveda
li lepiti lepake po drevju in 
ograjah, ker so doslej m ar
sikateri nestrokovno lepljeni 
plakati naredili več škode 
kot koristi. K rajevna skup
nost predlaga, naj bi plaka
tiran je opravljalo samo 
obrtno komunalno podjetje, 
ki bi za delo lahko računa
lo 0.20 do 0.40 din od lepa
ka. v prihodnje tudi v avli 
Prosvetnega doma ne bo
do več dovolili razobešati le
pakov kom ur se bo zdelo.

Pretekli četrtek je komaj 500 m od starotrških hiš 
padel jelen, ki ga je ustrelil nek inženir iz Kočevja. 
Trofejo — rogove je lovec odnesel s seboj, žival pa so 
domačini še vse dopoldne ogledovali. Pravijo, da je 
v Poljanski dolini jelenov letos toliko kot še nikoli. 
Zdaj je čas, ko vse noči tulijo, da ljudje ne morejo 
spati. Jelenjad pride čisto do hiš, in če ima kdo repo 
ali peso tik pred pragom, pridelek večkrat izgine.

(Foto: Ria Bačer)

Dragatuški hlevi so polni
Kmetijska zadruga Črnomelj se spet ukvarja z 

živinorejo -  Prevzeli so pogodbeno pitanje

živinoreja, ki je  km etijsko 
zadrugo Črnomelj v p retek 
lih letih pripeljala na rob 
propada, postaja v novih po
gojih spet zanimiva. Draga
tuški hlevi, prenovljeni leta 
1967, so bili vse od letošnje 
pomladi prazni, zdaj pa je 
v n jih  spet 228 glav živine.

K akor je  povedaJ d irektor 
zadruge Prano K ure, so za

V Adlešičih hoče
jo asfalt

Na nedavnem sestanku 
političnega aktiva so naložili 
odbornikom  občinske skupšči
ne, naj se v im enu vaščanov 
vztrajno in zavzeto poteguje
jo za gradnjo asfaltne ceste 
do Adlešič, kasneje pa še za 
nadaljevanje del čez Preloko 
do Vinice. Predlagajo, naj bi 
cesto asfaltirali v okviru no
vega 4-letnega program a jav
nih del. S tem  bi izletnikom 
odprli izredne naravne lepote 
ob Kolpi pri Dragoših, v Po
brežju, žuničih itd. Domači
ni. ki nim ajo nobene možno
sti Za zaslužek doma, pa bi 
s turizm om  precej pridobili.

čeli sodelovati s podjetjenn 
Agropromet iz K arlovca, s 
katerim  so sklenili kopara- 
cijsko pogodbo za pitanje 
okoli 20 kg težikih telet 
Podjetje iz Karlovca dobav
lja teleta in koncentrirano 
hrano, čmomaljsika zadruga 
pa daje na r a z l a g o  hleve, 
delovno silo, seno in silažo. 
Po pogodbi bodo dobili za 
kilogram  prirasta  190 din 
teleta pa m orajo spitati do 
teže 400 do 450 kg.

Z Agroprometom se Črno
maljci dogovarjajo še la  raz
širitev kooperacije Na enak 
način bodo najbrž kmalu na
pe Inili hleve še v erm \5nj5- 
cah in na Lokvah, k jer Je 
na razpolago še okoJi 80 
stojišč za živino.

DPM bo na tapeti
O ktobra bo občinska kon

ferenca SZDL v Črnomlju 
poskrbela za sklic občnega 
zbora občinske zveze Društev 
prijateljev m ladine, ki je že 
več let brez pravega vodst
va in stika z društvi po te
renu. Tudi to  dejavnost bo 
Socialistična zveza obudila 
k življenju.

Pred v.sakim nakupom  tekstilnega blaga in konfek
cij« sc vam izplača ogledati zaloge tega blaga v po
slovalnici

O e f e f e l i s t i l ^  ČRNOMELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
■  PRKTtlKl TEUKN Je bilo 

vromc belokranjskim vinogradni
kom naklonjeno. Tisti, ki so ča
kali trgače od drugod, so počakali 
s trgatvijo do nedelje, dnigod pa
50 trgali že med tednom. Pride
lek je ponekod enak lanskoletne
mu, v posameznili predelih pa ce 
lo boljši, kot Je bil lani. Vsi pa 
pravijo, da bodo morali moštu 
dodati sladkor, ker grozdje ni do
zorelo.

■  MI.AD1 GODBENIKI pod
okriljem nižje glasbene Sole prid
no vadijo. Sklenili so, da bodo 
prvič javno nastopili Tia občinski 
praznik ob obletnici zasedanja 
SNOS. Vsem 45 prijavljenim god- 
benikom felimo mnogo uspeha.

■  V .SOBOlt) SE JE čmomulj 
skemu občinstvu predstavil an 
sambel Henček. Organizator go
stovanja Je bil Silvo Miiielčič. 
Henček je s svojimi fanti pripra
vil program za celovečerni nastop

■  V m :t o .«4n j i  z im s k i s e .

ZONI bodo na Vinici organisi- 
rali turistične tečaje, namenjene 
občanom, posebno pa mladini. 
Ker postaja kraj zmeraj bolj ob- 
i,skan. Je po mnenju pobudnika 
turističnih akcij na Vinici, Antona 
Trohe, potrebno domačine tudi tu- 
rlstlčno izobraziti.

■  OGRAJO PRED STAVBO Ko
munalnega zavoda za socialno za
varovanje — podružnica Črnomelj 
bodo So ta teden podrli. Tako 
bodo lahko pred tiišo parkirali 
službeni avtomobili. V mestu vsak 
dan bolj pogrešajo parkirišč, za
lo t)o pridobitev tega prostora ze
lo dobrodošla.

■  SEKCIJA ZA KMETIJSrVO 
pri občinski konferenci SZDL bo 
v letošnji zlmsld sezoni pripravi
la predavanja po terenu. Kmeto
valcem bodo govorili o živinoreji 
In poljedelstvu, obenem pa Jllj 
bodo v turistično zanimivih kra
jih -seznanjali z zahtevami sodoi)- 
nega turizma.



Naj se le razve, kod so naiboljsi!
v  Metliki bodo za občinski praznik organizirali razstavo in pokušnjo doma

čih vin — Najboljši zasebni vinogradniki dobijo priznanja

Svet za lunetijstvo je  skle
nil, da bo za letošnji občin
ski praznik 26. novem ber v 
M etliki razstava dom ačih vin, 
obenem pa pokušnja. To so 
že land predlagali odborniki 
na eni izmed občinskih sej.

V kratkem  bodo razpisali 
pogoje za sodelovanje, p rija 
ve zasebnih vinogradnikov 
pa bodo sprejem ali do kon
ca oktobra. K dor bo p rija 
vil udeležbo, mu bodo v kle- 
td odvzeli vzorce vin. Komi
sija strokovnjakov, priznanih 
slovenskih enologov, bo vzor
ce ocenila. Dobra dom ača vi
na, na katerih  bo označena 
kvaliteta in ime prideloval
ca, bo občdnstvo lahko vide
lo in pokušalo na vinski raz
stavi.

Vinogradniki, ki se nam era
vajo prijaviti, m orajo že ob 
trgatvi paziti, da bodo zado
stili pogojem kvalitete. Na 
razstavo bodo nam reč prišla 
sam o vina, pri katerih  ne 
bo sledu sam orodnice (šm ar
nice, otela, izabele). M ošt m o
ra  im eti vsaj 15 odst. narav
nega sladkorja, da bo imelo 
vino 9 stopinj alkohola, ker 
je  spodnja m eja za vina, ki 
se še štejejo  za kvalitetna. 
Prav talko pom em bno je, da 
vina nim ajo priokusa po 
slabo posodi, zato je  treba 
sode pred  t r ^ tv i jo  tem eljito 
očistiti. Tudi um etno slajena 
vina bo kom isija takoj za  ̂
vrnila.

Za vrsto domače črnine, 
saiačilne za m etliško področ-

Poštenost je njih odlika
Družina Pavle in Milana Hudorovca še nikdar 

ni imela opravka z miličniki

Tudi v M etliki se ljudje 
pritožujejo čez Cigane, ki 
kradejo po njivah in de
lajo škodo te r nočejo de
lati, nihče pa v isti koš 
ne spravlja družine Pavle 

in M ilana Hudorovca. 2e 
več let delata p ri kom u
nalnem podjetju  in na
ravnost slovita po pošte
nosti.

Pavlo Hudorovac sem 
našla p ri bencinski črpal
ki, k je r je  čistila nasad. 
Povedala je, da je  po po
klicu vrtnarica, razen te
ga pa dela še kot čistilka 
v p isarnah komunalnega 
podjetja. N jen mož je  
prav tako vrtnarski dela
vec in oba že več le t vest
no opravljata službo.

— Koliko im ate dohod
kov, kako živite in  kako 
uspevajo v šoli vaši otro 
ci?

— Oba z možem zaslu
živa okoli 1500 din, a  od 
tega plačujeva še posojilo. 
Hišo imamo novo, zida
no. Im ava 4 otroke: Milan 
je še doma, Mojoa hodi v 
prvi razred, Zdenka v 
d ru g ^ a  in Milena v sed
m i razred. V šoli je  naj
bolj p ridna Milena. Izde
lala je  s prav  dobrim  us
pehom  in učitelji pravijo, 
da bi bila dobra za  študij 
na višjih šolah.

— So ljudje prijazni z

otroki in z vami ali vam 
dajejo čutiti, da je  cigan
ski rod m anjvreden?

— Ne m orem  se p rito 
žiti. Vsi so prijazni z na
mi, ker nim ajo vzroka, da 
bi nas zaničevali.

I

mm-

Prav zares. Hudorovčevi 
še niso n ikdar imeli o- 
pravka z  m iličniki, oče 
Milan p a  je  naravnost do- 
lestno občutljiv ne samo 
za svojo, temveč tud i za 
družbeno lastnino. Oble
čeni so zm eraj snažno in 
tud  govorica jih  ne izdaja 
več. Nič č u d n ^ a , če jih  
im ajo ljud je  radi. R. B.

Klub Fokus je razstavil 
64 umetniških fotografij

Do 4. oktobra bo v muzeju odprta razstava

Na prvi sam ostojna razsta
vi foto kluba Fokus iz Metli
ke sodeluje 12 avtorjev s  64 
fotografijam i, k i so z izjemo 
nekaterih  tehnično dovolj ve
stno iadeJane in vsebinsko 
dobre. Razstavljena dela so 
presenetUa tako tričlansko 
kom isijo, ki Je posnetke oce
njevala, kot tudi nekaj sto 
obij^ovalcev.

Motivi so raznovrstni, v 
nečem pa le sorodni: iz vseh 
nam reč veje želja pokazati, 
kako m ladi ljud je gledajo na 
življenje v Beli krajini, na 
težave domačega človeika in 
na preteklost. Se več: avtor
ji odkrivajo tiste m alenkosti, 
m im o katerih  vsak dan ho
dimo, a jih  nihče ne opazi, 
četudi so boleče in zgovorne.

Prvo nagrado so na razsta
vi prisodili Andreju Petku, 
ravnatelju  osnovne Šole v 
Črnom lju, drugo Janezu Du
larju , tre tjo  pa M aksimu Ju r
m anu.

Vsekakor zasluži razstava 
javno pozornost, ljudje, ki

je, se prizna vino, ki je me
šanica m odre frankinje in 
žam etne črnine s prim esjo 
m anjših količin portugaJke in 
šentlovrenke.

N a razstavi vin bodo naj
boljši zasebni vinogradniki 
dobili prizaianja, verjetno pa 
tudi nagrade, obenem pa bcv 
do razstavljeni vzorci vin 
napotilo kupcem . Tako se bo 
vsaj razvedelo, kje se še do
bi dobra p ija ^ .

!

Dobei  ̂krompir gre 
v promet

Na obm očju m etliške za
druge se je  začel odkup krom  
pirja belih sort. Za kilogram 
igorja, cvetnika ali tolm inca 
plača zadruga 0.50 din, m e
šan krom pir pa bodo odku
povali kasneje in po nižji ce
ni. Zadruga je  pripravljena ^ 
odkupiti okoli 150 ton belega 
krom pirja, m edtem  ko za 
krom pir slabše kvalitete ne 
more dobiti kupcev.

Med tovarno BETI in železniško postajo je nastalo 
veliko gradbišče. Pionirjevci gradijo novo barvamo in 

obrat krepime preje. (Foto: Ria Bačer)

Načrti niso ostali le na papirju!
Veliko gradbišče za metliško tovarno BETI priča, da kolektiv uresničuje 
razvojne načrte — V tem primeru ne gre za nepokrite investicije, temveč 

za rast podjetja z zagotovljenimi sredstvi

Pred dobrim  mesecem so 
v m etliškem  obratu Beti za
čeli razširja ti barvam o in 
graditi skladišča, s čim er ko- 
leiktiv odpravlja ozko grlo v 
proizvodnji in uresničuje 
II . del napovedane rekon
strukcije. Novi objekt, ki bo 
meril 1500 m^ zelo h itro  gra
di novomeško podjetje Pio
n ir. predivideno je, da bo no
va barvam a odprta že za ob
činski praznik 26. november, 
Dotlej bodo vsa dela Iconča- 
na, razen fasade, katero bo
do urejali šele v letu 1970.

Obenem pionirjevci že p ri
pravljajo teren , na katerem  
bodo hkrati gradili 4.00 m* 
velik obrat krepirne preje, 
ki ga Beti gradi s pomočjo 
tujega kapitala. Po zagoto^- 
lu  direkitorja tovarne Petra

Vujčiča veliko gradbišče pri 
tovarni ni prim er nepokri
tih investicij, temveč so 
sredstva za celotno gradnjo 
že zagotovljena s pogodbami.

Z letošnjo proizvodnjo in 
prodajo blaga so v podjetju 
zadovoljni. V dobrih osmih 
mesecih le to šn j^ a  leta so iz
vozili že za približno mili
jon dolarjev b l ^ ,  na koli
kor so računali šele ob kon
cu leta, Veoje pošiljke bla 
ga v tujino m orajo po po 
godbah poslati šele v zad
njem  trom esečju, in zelo se 
bodu m orali potruditi, da bo 
do lahko naročila izpolni,'!.

Beti je razstavljala tudi 
na Zagrebškem velesejmu, 
ru d i tu  se je  izkazalo, da bi 
laliko prodali dosti več, ko’ 
zm orejo narediti. Zgodilo se

Pričakovali so, da bo 
pšenica razgrabljena

15 ton semenske pšenice po znižani ceni še 
čaka interesente -  Doslej je bil najslabši odziv 

na najboljšem poljedelskem območju

je, da so m orali večje naro
čilo in dokaj ugodno ponut’- 
bo kupca odfclOTiti, sicer ne 
bi mogli zadostiti že skle
njenim  pogodbam.

K ljub lepim proizvodnim 
uspehom in stalni rasti ugle
da na domačem in tujem  tr 
gu pa podjetje ni brez senč
nih stran i, k ^ r š n e  so danes 
splošen pojav v gospod^ar- 
stvu.

Mnogo im ajo dolžnikov, si 
odlašajo s plačilom že pre
jetega blaga, vendar imajo 
še vedno na spisku več dolž
nikov kot upnikov. Značilno 
za največje dolžnike pa je, 
da so to najugledneoše go
spodarske organizacije, ki 
so vse doslej veljaile kot ta 
kojšen in točen plačnik. Pod
je tje  je bilo letos zaradi tega 
že večkrat v težavah, tako 
da so si m orali za izplačilo 
osebnih dohodkov začasno 
i2?K)S0diti iz rezervnega skla
da. Na srečo v kolektivu z 
issplačevanjem zaslužkov ni
kdar niso pretiravali, saj so 
dohodki zaposlenih zm eraj 
naraščali v skladu s proiz
vodilo . povpečen zaslužek 
v Beti na začetku jeseni ni 
bU višji od 830 dinarjev.

R. B.

Več kot 50 ekip 
bo tekmovalo

Na izreden odziv je letos 
naletel r a ^ i s  za delavske 
športne igre v počastitev ob
činskega praznika Metiifce. 
Za sodelovanje se je p rija 
vilo več kot 50 ekip iz pod
je tij, prvič pa bosta sodelo
vali tudi dve vaški ekipi iz 
Rosalnic in H rasta. V roko
m etu bosta tekmovali samo 
2 ekipi, v malem nogometu 
jih  bo kar 5, v odbojki tu 
di 5, v šahu 8, 10 ekip se- 
stavljajo kegljači, 7 ekip 
movaloi nam izai^a tenisa in 
19 ekip strelci. Največ 
ekip je  prijavila tovarna 
BETI. Prijavili so sodelova
n je v v s ^  disciplinah, kar 
dve tovamdštei ekipi pa bo
sta  sodelovali pri šahovskem 
in namieaioteniškem tekmova- 
nju. Ob zaključku tekm ova
n ja  bodo p rired ite lji izdali 
bilten, k je r bodo navedm i 
vsi rezultati.

Zaradi trgatve manj 
krvodajalcev

Pretekli teden je 21 krvo
dajalcev s področja metliško 
občine darovalo kri v novo
meški transfuzijski postaji. 
Prijavljenih je bilo ^'eč lju
di, vendar je  trgatev mnoge 
zadržala doma. Tokrat so 
dali k ri pretežno zaposleni 
iz Kometa, Beti in Novo- 
teksa, bilo pa je  tudi nekaj 
vaščanov iz Podzem lja in 
G radca.

Še precej davčnih 
zaostankov

Tudi v m etliški občini davč
ni zavezanci precej dolguje
jo. Do pred  nekaj dnevi so 
imeli na spisku še za
672.608 din dolžnikov iz vrst 
kmečkih, obrtniških in dm - 
gih zavezancev. K akor je iz
javil šef davčne uprave
Zvonko H anzelj, bodo proti 
koncu leta izterjavo pospeši
li. K jer nočejo plačati,a bi 
lahko, se bodo poslužili tu 
di najostrejših  u k r^ o v . Te
žave so na km etijah, k jer 
so ostali le ostareli km e^e, 
otroci pa so se razšli po 
svetu. S plačilom davčnih
obveznosti staršem  nočejo 
pomagati, čakajo pa le na 
dediščino. Občina bo poskr
bela, da posesti ne bodo do
bili, preden zaostali davki ne 
bodo poravnani.

Jagode v septembru
Milena Jagodič z M e s tn ^ a  

trga 21 v M etliki je  ondan, 
ko se je  vračala z Radovlji
ce, ob poti našla cvetoče ja 
gode in  jih  poslala v naše 
uredništvo, čudno je, da 
jagode cveto jeseni, nenavad
no pa je  tudi to, da jih  je 
našla prav tovarišica Jagodi- 
čeva.

so Jo pripravili, pa pohvalo 
in pomoč p ri nadaljnjem  da
lu. Eiaastafva je navdušila 
stare  in  m lade, kar se kaže 
v naraščanju  števila član
stva v Idubu Fokus. V klub 
bo poleg Črnomaljcev p risto 
pilo tud i nekaj ljubiteljev 
film a in fotografije Iz Semi
ča. - ni

Na vaških poteh 120 
kub. metrov gramoza

K rajevna skupnost Podze
m elj, Ici vključuje prebival
ce 13 vasi, je  ves septem ber 
popravljala vaška pota. Na 
cesto od K rasinca do Kolpe 
in še na nekatera druga va- 
šika pota so občani sam i raz
vozili 120 kub. m etrov gra
moza. P ri proizvodnem  de
lu je  sodelovala vsaka hiša. 
K rajevna skupnost Je dobila 
od občine 9000 din prispev- 
Ica, kar bodo porabili le za 
nabavo m ateriala, m edtem  
ko se vseh del lotevajo obča
ni samii.

Poročali smo, da je  Kme
tijska  zadruga M etlika na 
vsem obm očju občine dala v 
prodajo  sem ensko imenico 
po znižnjij ceni, k ar je  omo 
gočil prispevek občinske kon
ference SZDL. Pričakovali so, 
da bodo km etje z veseljem 
segli po ugodnosti, kakršne 
niso deležni drugje po Do
lenjskem , vendar ni tako.

Zadruga je  nabavila 43 ton 
sem enske pšenice vrste le- 
onardo, libelula in m arinka. 
Doslej ’ so pšenico leonardo 
in  libelulo potkupili največ 
občani suhorskega in radov- 
niškega področja, k i sicer ni 
žitorodno, m edtem  ko je  na 
zalogi še okoli 15 ton pšeni
ce. Ugotavljajo, da kljub 
30-odst. popustu p ri ceni se
m enska pšenica ne gre do
bro  v prom et na področju 
med Prim ostkom  in Krasin- 
cem, k je r je  najboljši polje
delski predel.

V erjetno gre za staroko
p itnost m išljenja. L judje naj
bolj cenijo pšenico salto, a 
je že povsem izrojena, seme
n a  pa ni mogoče več dobiti. 
To vrsto pšenice so opustili 
tud i drugje po Jugoslaviji in

v Italiji, od koder je prišla 
k nam.

Zalogo sem enske pšenice bi 
m etliška zadniga lahko ta
koj odala na H rvaško, k jer 
nanjo kom aj čakajo, a- Jo 
nam eravajo še nekaj časa 
zadržati, č e  kmetovalci v 
kratkem  ne bodo prišli po
njo, se kasneje tud i ne bo
do sm eli pritoževati, da ni
so bili deležni popvista.

Portugalka že 
v prodaji

K m etijska zadruga M etli
ka Je v svojih vinogradih 
okoli V inom era že potrgala 
Portugalko in  šentlovrenko, 
ki sodita med ran i v rsti 
grozdja. Pravijo, da portu- 
galke letos n i m anj, kot je  je  
bilo lani, le obarvana n i ta 
ko lepo, ko t so pričakovali. 
V za^družnih vinotočih je  por- 
tugalka že naprodaj po 5 din 
liter. Grozdje, ki ga bodo t r 
gali po 1. oktobru, bo po iz
javah strokovnjakov boljše 
od lanskega. 2e te dni so ugo
tovili v njem  višjo sladkor
no stopnjo.

/

SPREHOD PO METLIKI
■  N.\ PRAVKAR MINULEM

ZAGREBŠKEM velesejxr.u se je 
metliška trikotažna tovarna BETTI 
predstavila s koleKcijo novih mo
delov. Razstavljeni izdelki so
vzbudili splošno pozornost, saj 
so zastoprUki tovam e dobili za 
več milijonov novih dinarjev na
ročil.

■  OD DESETTIH PREDVroE-
NIH DRU2INSKT-! HIS, ki naj
bi zrasle med Boi^tkom in cesto, 
ki pelje na železniško postajo, so 
letos že osmo rlšo  spravili pod 
strd io . Prav tako so to jesen na 
n a ^ ro tn i strani ceste zgradili dve 
hiši. Nove dnižlnske hiSo so zra
sle tudi v novem riaselju za mest
nimi bloki, na Vejarju in dru
god.

■  STAVBA NOVEGA SOLSKE- 
GA VRTCA, ki so Jo pričeli gra
diti pred nekaj meseci, je že pod 
streho. Zdaj ragra^ujejo okna in 
obmetavajo notranje stene. Za ob
č i n i  praznik, konec letoSnjega 
novembra, bodo predSolski otroci 
ie v novi stavbi.

■  V NOVEM BLOKOVSKEM

NASELJU je stanovanjska enota 
metliškega Komimalnega podjetja 
že pred dvema mesecema pričela 
pripravljati teren za gradnjo sta
novanjskega bloka ki bo razen 
devetih družinskih stanovanj imel 
če Sest garsonjer. Delavci so že 
pričeli betonirati temelje, ne ve
do pa, koliko graabenih del jim  
bo še dopuščalo letošnje nestano
vitno vreme. Po načrtu bo nova 
stavba vseljiva prihodnje jesen.

■  USLUŽBENEC KOMUNAL* 
NEGA ZAVODA ^  socialno za
varovanje pri podru&iici v Čr
nomlju bo v naslednjih mesecih 
imel v Metliki uradne ure v teh
le dnevih: 10. in  34. oktobra, 7. 
in ai. novembra ter 5. in 26. de
cembra.

■  RAZSTAVA UMETNIŠKE FO
TOGRAFIJE, ki jo  je predzadnjo 
nedeljo v Belokranjskem muzeju 
odprl loto-kino klub FOKUS, jo 
po mnenju strokoroe komsije, ki 
jo razstavljene fotogralije oceni
la, dosegla nadpovprečni uspeh. 
Ljubitelje čmo-bele iraietnosti va
bimo, da sl jo  ogledajo. Odprta 
je v s ^  dan v dopoldanskih urah.

meHišktettfednik
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„NOVOTEKS" 
gradi konfekcijo
Delavci bosanskega podjetja 

»Krivaja« so začeli p red  k ra t
kim  graditi »Novoteksovo« dvo
etažno stavbo, v kateri bo 
konfekcijski oddelek. Celot
na površina stavbe bo p ri
bližno 3000 kV. m etrov, inve
sticija pa bo znašala okoli 
7 milijonov din.

V konfekcijskem  oddelku 
bo zaposleno približno 400 
ljudi, starih  od 16 do 22 let, 
ki se bodo tem u delu p ri
učili. Računajo, da bodo le t
no izdelali 500.000 do 600.000 
pajov hlač, ki jih  bodo izva
žali na zahodno tržišče. »No- 
voteks« se bo na tak način 
mnogo lažje uveljavil s svo
jim i izdelki na tu jem  tržišču, 
p ri končanem  izdelku pa bo 
njihov delež, plačan v dolar
jih , v prim erjavi z uvoženo 
surovino mnogo večji.

Konfekcijski oddelek bodo 
vodili ljudje, ki so zdaj na 
trim esečni praksi v Nemčiji.

Več kot polovica 
priučenih

Do konca avgusta letos so 
v tovarni LABOD od približ
no 190 kandidatk, ki so se 
javile na razglase za priuči- 
tev za industrijsko šiviljo, 
priučili v domačem centru  za 
izobraževanje za ta naziv 
96 kandidatk. 25 deklet bo 
kmalu opravljalo zaključni 
izpit, preostale so že bodisi 
na preizkusnem  delu ali pa 
delajo v redni proizvodnji.

Najboljši so šli 
v Avstrijo

v  tovarni perila LABOD iz
birajo vsakih 6 mesecev na 
točkovni način v brigadah v 
novomeškem in v krškem  
obratu najboljše brigadirke in 
brigadirje. Ti gredo vsako le
to enkrat na skupinski ogled 
tovarn sorodne stroke v ino
zemstvo. Prva takšna skupi
na 18 najboljših  delavk in 
delavcev je odšla konec ju lija  
letos v Avstrijo, k jer si je  v 
več m estih ogledala avstrijske 
tovarne srajc. N aslednja 
skupina bo odšla na takšen 
ogled prihodnje leto. Lepa po
buda tovarne LABOD bi lah
ko našla posnemalce!

Seja občinske 
konference ZKS
3. oktobra bo v Novem m e

stu  seja občinske konference 
ZKS. Konferenca bo razprav
ljala o poročilu o delovanju 
občinske organizacije ZK, o 
poročilu o delu m edobčin
skega sveta ZKS, sklepala bo 
o razrešnici organom konfe
rence in o sprem em bi skle
pa o organiziranosti ZK v 
občini. Razen tega bodo na 
konferenci govorili .*5e o na
logah ZK v sedanjem  obdob
ju

P r isp e v k i d o te k a jo
Prispevki predstavljajo  dve 

tre tjin i proračunskih dohod
kov, davki in takse pa eno 
tretjino . Pristpevki so doslej 
dotekali še kar zadovoljivo, 
vendar ta  ugotoviteiv ne ve
lja  za vse, pač pa le za p ri ' 
spevek iz o se b n ^ a  dohodka 
iz delovnega raaimerja, k i je 
uresničen doslej s SS^odst.; 
prispevek iz aseb. dohodka 
od intelektualnih storitev je  
vpladan v viSini 63 odst., 
prispevek ia oseb. dohodka 
od avtorskih pravic 62 odst. 
in prispevek iz skuipisega 
doihodka občanov 106 — odst. 
Najslatoše plačujejo prispevek 
od obrti koonaj (41 odst.!), 
od obrti v odst. in  v pav&alu 
(49 odst.) in od km etijstva 
(5  odst.).

Zakaj je bilo 7 dni zaprto?
Neutemeljen in neopravičljiv protest nekateriii prodajalcev na tržnici, ki 
ustvarjajo velik promet, proti plačilu prispevkov — Postopek uprave za 

dohodke lahko ocenimo kot skrajno strpen

ž e  v p re jš n j i  š tev ilk i sm o  v k ra tk e m  zap isu  
o m en ili č u d e n  » štra jk «  n a  n o v o m ešk i trž n ic i. L an i 
in  le to s  je  začelo  n a  n je j p ro d a ja ti  s a d je  in  zele
n ja v o  več s ta ln ih  p ro d a ja lc e v . S to v rs tn im  b lag o m  
s la b o  za lo žen em u  N ovem u m e s tu  so  p r in e s li p ra v o  
o svežitev . N ob ed en  o d  n jih  n i n az n an il sv o je  d e ja v 
n o s ti u p ra v i za  d o h o d k e , n o b ed en  p a  se  tu d i n i 
o dzv a l s p lo š n ^ n u  p o zivu  za d avčno  n ap ov ed . N a 
p o se b n o  o p o zo rilo  s ta  s to r il i to  sam o  p ro d a ja lk i 
T onev . (P o  z ak o n u  je  za  tis te g a , k i se  o d te g n e  d av čn i 
n ap o v ed i, p re d v id e n a  k azen  od  500 d o  10.000 d m !)

Okoli 1.000 Ijtidi se je  zbra
lo v nedeljo, 28. septem bra, 
v Stavči vasi p ri Dvoru, kjer 
je  1. decem bra 1944 ustanov
ljeni ju rišn i bataljon XV. di
vizije proslavljal 25-letnico. O 
bojih jurišnega bataljona je 
govoril kom andant, narodni 
heroj Rudi Pušenjak-Uragan. 
V im enu ZZB Novo mesto 
je Stane Gorinšek odkril pri 
Jarčevi hiši, pred katero je 
bil ustanovljen bataljon in 
k jer so njegovi borci prvič 
priseg;li, spom insko ploščo. 
Preživele borce jurišnega ba
taljona pa je pozdravil tudi 
predstavnik ZZB občine Lju
tom er, v kateri ima 'ta bata
ljon domicil. K ulturni p ro 
gram  — pesmi in recitacije — 
so pripravili učenci osnovih 
šol D\'or in žužem berk.

Kom andant Rudi Puženjak- 
Uragan se je v govoru spo
m injal težkih in zm:iag:oslav- 
nih trenutkov jurišnega bata-

Delo strokovnih 
odborov sindikata
strokovni odbori sindika

ta pripravljajo delovne pro 
grame za zimsko obdobje in 
razpravljajo  o poslovanju 
organizacij svojih strok. Zla
sti sprem ljajo reform na p ri
zadevanja v svojih kolekti
vih, odmeve raznih spre
memb, fci jih  doživljamo v 
gospodarstvu, te r gospodar
ski razvoj na našem območ
ju.
80 sodnikov porotnikov

Občinska skupščina je na 
seji 16, septem bra izvolila 
80 sodnikov porotnikov ob- 
čliiskega sodišča Novo m e
sto. Sodnike porotnike je  b i
lo treba izvoliti zato, ker je  
dosedanjim  potakla d v o l^  
na mandatsui dot>a. Med iz> 
voljenimi je  nekaj taifcšnili, 
ki so bili sodniki porotni
ki že v dosedanja m andatni 
dobi, nekaj pa je  izvoljenih 
poipolnoma na novo.

Ijona od ustanovitve do kon
ca vojne. Poudaril je, da so 
bili v bataljonu zaradi nje
govih posetonih nalog samo 
najbolj h rabri in prekaljeni 
borci. B ataljon je  bojni k rst 
prestal v Šentjanžu, nato pa 
je sodeloval p ri uspešnih na
padih v Suhi krajini, zlasti 
p ri napadih na H inje in Vin
kov vrh, naposled pa z drugi
mi partizanskim i enotami 
vkorakal v osvobojeno Ljub
ljano. Med drugim je  Rudi 
PiLšenjak-Uragan pozval bor
ce, naj ohranijo vrline, po 
katerih  so sloveli pred 25 leti.

Ker je bilo •' geslu, ki ;e 
bile obešeno v Drodajaiiii 
Bosiljke PelJ»3’č, napisan.-), 
da »štrajka« zaradi neprav
de«, torej n^pnivčnosti na
še uprave za d >hodke, bo
mo zadevo pvjasnV.i p o iro b  
nejc. Ui>rava za l.rdke  jr  

po več b re2!usp€:>n.h poizku- 
■; h  v času od 10.8  do 15.9. 
le uspela priw j;.i t: te pro 
dajalce k  razgu'.'cr'i Na tr? 
ni ii^pekciji p».>dpis2’. zd- 
p'>;nik, iz katerega je razvid
no, da se strin ja jo  s tem, 
da ustvarjo  na leto: Nada 
in Ivanka Tonev 700.000 din, 
Em a K atalenič 560.000 din, 
Jašari Nedžedin 420.000 din. 
Bosiljka Pelagič 560.000 din 
in Tešo Petrič 420.000 din 
prom eta, vsi skupaj torej 
2,660.000 din prom eta.

jim  organom . Zm erjal je de
lavce uprave z n ep rim enr 
m i izrazi in odšel. Po tem 
Petričevem  obisku so vsi 
nroda.ialci razen sester 7.» 
nev zavrnili plačilo prispev
kov.

Ob 2,660.000 din skupnega 
prom eta na leto je bilo vsem 
prodajalcem  predpisano le 
33.630 din prispevkov za pro
m et, usbvaruen deloma v 
enem letu, deloma v dveh le
tih, k ar je  1,2 odst, od u st
varjenega prom eta v enem 
letu. Tako strpen  odnos 
je uprava za dohodke za- 
zavzela do prodajalcev zato, 
k er so bili v cenah konku
renčni, ker m orda res niso 
znali gospodarno poslovati, 
ker m orda res nliso bili va

jeni plačevati davke in ker 
so ves čas dobro zalagali 
novomeški trg z blagom.

Ker je  prodajalka Pelagi- 
čeva nato izjavila, da bo pro 
dala blago, kolikor ga ima, 
in se odselila, ji je uprava 
za dohodke zasegla pošiljko. 
(T akrat je  bila dolžna celo
ten prispevek za 1. 1968 v 
znesku 3.248 din in celotno 
akontacijo za 1969 v znesku 
5.360 din). Pelagičeva je na
to nehala p rodajati in je 
obesila v prodajalni napis: 
»štrajfeuijem zaradi nepravde 
davčne uprave Novo mesto«!

Če je bila uprava za do
hodke res nepraivična, naj 
presodijo bralci, ki vedo, da 
od domačega plačnika brez 
odlašanja iz terja  prispevke, 
v prim eru teh prodajalcev s 
tržnice, k i so iztržili precejš
nje zneske, pa je  pokazala 
skrajno m ero strpnosti. Do 
adaj sta  celotni lansiki pri
spevek poravnali edinole 
prodajaJM  Tonev, ki sta pla
čali tudi del atoontacije aa 
1969. Drugi pa naij;brž čaka
jo  na izvršbo, in  če ne bo
do plačali, jo  bodo tudi do
čakali.

Stavča vas ni bila še nikoli tako urejena kot minulo 
nedeljo, ko so jim prišli v goste borci jurišnega ba
taljona. Tudi proslave, katere bi se udeležilo toliko 
ljudi, še niso imeli. Na sliki: borcd in vaščani poslu
šajo govor komandanta Uragana (Foto: Ivan Zoran)

V STAVČI VASI PRI DVORU

Slavje hrabrih fantov
o  jurišnem bataljonu govoril komandant Ura
gan -  Spominska plošča na Jarčevi liiši -  

1.000 ljudi

Po občinskem  odloku in 
po republiškem  zakonu o 
prisipevkUi in davkih obča
nov je uprava odm erila Na
di in Ivani Tonev za leto 
1968 vsaki po 2412 din, za le
to  1969 pa vsaki po 5184 din 
prispevka, Emi Katalenič za 
leto 1969 akontacijo 3.120 din, 
JašarLju Nedžedinu akontaci
jo  2.250 din, Bosiljki Pelagič 
za leto 1968 3.248 din pris- 

  pevka in 5.360 din akontaci
je za 1969 in Tešu Petriču 
3.380 din akontacije za 1969.

Prodajalci so v tem razgo
voru pokazali, da se zaveda
jo, da bodo prispevke morali 
plačati, čeprav so poudarja
li, da nekateri težko, neka 
teri pa sploh ne, ker nima 
jo denarja. Nekaj dni po se
stanku je prišel na upravo 
za dohodke Tešo Petrič, ki je 
izjavil, da noben prodajalec 
prlSipevloav ne bo plačal da 
bodo dali zadevo v časop^ 
da se z upravo za dohodke 
ne bodo pogovarjali, am 
pak kvečjemu s kakšnim  viš-

Zdaj pa vsi v Metropol
Nova ekspresna restavracija na avtobusni posta
ji je zdaj najbolj obiskano novomeško gostišče

Od 21. septem bra je  v 
Novem m estu najbolj obiska
no gostišče nova ekspresna 
restavracija hotela METRO
POL, zgrajena po načrtih 
inž. arh. Danila Lapajneta. 
Vrvež se je  pričel takoj po 
otvoritvi, ki so jo imeU brez 
poprejšnje napovedi 

V restavraciji strežejo s
turške in ekspresno kavo, 
sokovi, okrepčilnim i pijača 
ml, slaščicam i, toplim i in
hladnim i jedili. Čeprav se
osebje v novih prostorih  še 
ni povsem znašlo, je postrež
ba ldO‘Ub temv. dobra in hi
tra. Prilagodili so jo avto
busnim potnikom , ki se v 
Novem m estu zadržijo le
krajši čas.

DIVJI PRAŠIČI 0GR02AJ0 PRIDELEK KORUZE

Kmetom bomo plačali vso škodo!
v 5 vaseh pod Frato je po do zdaj zbranih zapisnikih uničeno 3500 kg koru
ze, vsi zapisniki pa še niso zbrani — Lovska družina Plešivica zagotavlja, 

da bo kmetom poravnala vso škodo

N a z a d n ji občinsiki se ji s ta  d v a  o d b o rn ik a  o p o 
zo rila , k ak o  p riz a d e ti so h rib o v sk i k m e tje  le to s  od 
šk o d e  k i jo  p o v z ro ča jo  d iv ji p ra š ič i n a  p rid e lk u  
in  k ak o  b rez  m oči so ob  tom . N a se ji o b č in sk e  k o n 
fe ren ce  SZDL se je  oko li teg a  v p ra S a n ja  razv ila  
p o se b n a  to č k a  dnevnega re d a , č e p ra v  p re j n i b ila  
p red v id en a . B ra lcem  p o s re d u je m o  tu d i d ru g o  p la t 
m e d a lje  iz razg o v o ra  s p re d se d n ik o m  lo v sk e  d ru ž in e  
P lešiv ica. F ra n c e to m  Ja rc e m  iz ž u ž e m b e rk a

Tov. Jarc  je povedal pri 
bližno takole:

— Razumem c^orčenje 
kmetov ob šikodi, ki jim jo 
letos povzročajo divji praši 
či, pa tiKld njihov strah , da 
jim  škoda ne bo povrnjena. 
Škode Je največ v Velikem, 
Malem in Srednjem  Lipov
cu t-er Ajdovcu. Te vasi s< 
do 19fi(). leta bile nc območ
ju  lovske družine Dvor, ki 
ni i-mela denarja za plačilo 
škod in se je tudi zato »dxu 
žila z našo v novo lovsko 
družino Pleživlca.

Lani je  bilo dovolj žir»i In 
žeiloda v gozdovih, zato pra- 
Šl)6i niso delali posebne ško
de, predlani je med njim i 
raasajala kuga ta  Škode ni 
bilo skortij nič. Letos se bo
do km etje s p rej om enjene
ga obm očja prvlC srečali z 
naanl kot plačniki. Škodo bo

mo pošteno poravnali, raču
namo pa, da je bo za okoli 
10.00 din.

, Vseh zapismk)0(v še nim a
mo zbranih, takoj ko bo p ri
delek pospravljen, jdh bomo 
zbrali, obračunali in nato Iz
plačali priaadetiim škodo.

Vemo, da izrečejo km etje 
marslkateiTo pikro na naš 
račun. Naša družina gospo
dari na 800 hektarih povr- 
ain. Im anv) 48 lovcev in 6 
pripravnikov, ki so razspore- 
jeni po vsem lovišču. Tudi 
ml sano proti divjim  praši
čem skoraj brez moči. Tre
ba bi bilo p rireja ti več bra- 
kad nanje, predvsem  v no
vomeškem lovišču.

Veliko razm išljam o o tem, 
kako odpraviti to nadlogo. 
NajbotljSe bi bilo urediti ob 
napajališčih, k jer divji pra-

.šičl in medvedi pijejo, krm i
šča zanje. Tam bi bilo tre 
ba obdelovati zdaj opuščene 
njive in Jih prepustiti njim . 
TakSno lcrmi.%e bi se dalo 
urediti p n  Podlipi in Se kje. 
Etovolj denarja za to  za adaJ 
nim amo, prav bj nam jirišel 
tudi kakšen kredit. Upamo, 
da bodo pri tem  km etje z 
nami aodeloivali.

Restavracija bo odprta vse 
leto. Nad njo  je  terasa z 
vrtom , k jer bo več kot 100 
sedežev, ljudem  pa bodo stre 
gli pretežno z jedili, odprav 
ljenim i na žaru. Zgoraj sta 
še dve gostinski sobi, v ka
terih  bodo lahko tudi po
slovni sestanki in zabave v 
m anjšem  krogu. S terase je 
lep razgled po avtobusni po
staji, p ro ti PortovaM t in 
kapitlju.

Sosednjo kavarno je MET
ROPOL zaradi obnove za
prl. Lokal bodo v notranio- 
sti nekoliko s p r e m i l i  i ta 
ko da bo v njem  lahko ne
kaj več kavarniških mizic kot 
do zdai. Pripravljajo  pa tu- 
d’ načrte za nove gos<-’nske 
objekte med Trubarjevo iJi- 
co in Novim trgom .

Za izobraževalno 
skupnost 63 odst.
v  skupnih proračunskih do

hodkih novomeške občine 
so letos najboljše doseženi 
dohodki tem eljne izotoraževal- 
ne skupnosti. To je  razum 
ljivo, ker tem eljna izobraže
valna skupnost ustvarja svo
je dohodke od prispevkov iz 
osebnih dohodkov in prispev
kov iz osebnih dohodkov in 
prispevka iz skupnih dohod
kov občanov. I>o 31. avgusta 
so bili dohodki T IS  doseže
ni 63-odst. in sO le za 3,6 od
sto tka zaostajali za planom. 
Vse kaže, da bodo njeni do
hodki do konca leta dosedSe- 
ni In preseženi.

Čevljarstvo v Straži 
ukinjeno

CevlJarsl?vo v S traži, ki za
posluje 2 driavca. Je zapro
silo občinsko skupščino naj 
ga ukine, ker s svojo dejav
nostjo ne ustvarja  toliko do
hodka, da bi laliko pokrivalo 
obveznosti. Občlniska skupšči
na je  na soji 16, septem bra 
tej prošnji ugodila in spre
jela sklep, da se O brtno pod
je tje  čevljarstvo v Straži uki
ne. V njegovih prostorih  bo 
odslej opravljal čevljar
sko o b rt zaseibnlk.



MII os POLJANŠEK JE OBISKAL NOVO MESTO

Uspehi niso
To, da v novomeški občini kljub marsikaterim težavam lepo rešujejo šol
stvo in kulturo, je potrdil tudi Miloš Poljanšek, predsednik kulturno-pro- 

svetnega zbora SRS, ki je nedavno obiskal Novo mesto

Srečanje z novim zdravnikom
Dr Petra Kapša sem  

srečal na internem oddel 
ku novomeške bolnišnice. 
Bil je v beli halji, s 'ste

P rejšnjo  sredo je obiskal 
Novo mesto predsednik kul- 
turno-prosvetnega zbora SRS 
Miloš Poljanšek s sodelavce
m a Gojm irom  K omarjem in 
Sonjo Ledinkovo.

G ostje so se dopoldne 
krajši čas zadržali pri pred
sedniku občinske skupščine 
Novo mesto Franciju K uhar
ju , k jer so se s predstavni
ki občinske skupščine, izo
braževalnih in kulturnih ^a• 
vodov pogovarjali o položa 
ju  šolstva in kulture v obči 
ni.

Miloš Poljanšek je med 
obiskom  nekajkrat poudaril, 
da ga je razveselilo, ker v 
novomeški občini lepo rešu 
je jo  šolstvo in kulturo. Na 
gimnaziji, ki jo  je  obiskal

skupaj z občinskim i pred 
stavniki, se je zammaJ za di 
jaško sam oupravljanje, ^me 
nil pa ]e tudi prepotrebno 
specializacijo vseh' naših 
srednjih šol.

Novomeški Zavod za izo
braževanje kadrov in pro
duktivnost dela je goste p re 
senetil z lepimi desetletni
mi uspehi. V daljšem pogo 
voru so om enjali srednje 
strokovno šolstvo, ki je pri 
nas zanem arjeno, ter prepo
trebno izobraževanje kadrov 
Zavod za izobraževanje ka
drov je  v zadnjih 10 letih 
omogočil šolanje na šolah 
I. stopnje ter na višjih in 
visokih šolah mnc^im do
lenjskim  delavcem, ki ^daj 
k»t diplom antje že dosegajo

Asfalt napreduje proti Šentjerneju

Asfaltiranje ceste Ratež-Šentjernej bo končano 
najkasneje do občinskega praznika

lepe uspehe na novih ali sta 
rih delovnih mestih.

Na šolskem centru za go 
stinstvo se je Miloš Poljan
šek močno zanimal za izo
braževanje gostinskih delav
cev. Presenetilo ga )e števi
lo učencev, vpisanih na no- 
vomešksm gostinskem šol
skem centru. Na vseh p<> 
dobnih šolah je zanimanje 
za gostinski poklic v zad
rt j il: letih močno upadlo, v 
Novem mestu pa je število 
učencev naraslo od 90 preo 
4 leti na 369 letos.

Gostje so si z velikim za 
nim anjem  ogledali še muzej 
In Jakčevo razstavo v Dolenj
ski galeriji ter 'tud ijsko  
knjižnico in se zanimali za 
delo teh kulturnih ustanov.

Popoldne sta MiloS Po
ljanšek in Ludvik Zajc, proJ- 
sednik lO  RIS, odgovarjala 
novomeškim kulturnim  in 
prosvetnim  delavcem na več 
vprašanj, ki so jih  zanimala 

M P.

toskopom okoU vratu. 
Trenutno je zdravnik-sta- 
Ust. Pred kratkim  je di
plomiral na medicinski fa 
kulteti v Ljubljani.

— Zakaj ste se odločili 
za študij medicine?

— Po veliki maturi sem  
se vpisal na višjo rentgen 
sko šolo. kjer sem tudi 
diplomiral. Po diplomi 
sem dobil službeno mesto  
v novomeški bolnišnici, 
ki me je štipendirala. Na 
fakulteto sem se vpisal, 
ker sem želel globlje sva- 
mati medicino, oziroma 
ker sem želel pridobiti še 
več znanja za delo, ki 
sem ga že opravljal.

— Kako ste pravzaprav 
študirali?

— Začet sem v jeseni 
leta 1963 Ves čas študija, 
se pravi šest let, pa sem  
se na predavanja vozil v 
Ljubljano, študiral <:em 
namreč med tem. ko sem 
bil te  redno zaposlen. 
Razumljivo je, da sem 
imel v teh šestih letih ma
lo prostega časa za druge 
reči.

— Kaj zdaj predvsem  
želite?

— Da bi uspešno pre
stal stažiranje in dobil 
prim em o službeno mesto 
v domačem kraju.

IVAN ZORAN

ALI STE OPAZILI VELIK NAPREDEK?

Pinišer novomeškega cestne- 
ga podjetja vsak dan pusti 
za seboj po nekaj sto me 
trov novega asfalta na cest 
nem odselni Ratež—Šentjer
nej. Te dni bo cesta asfal
tirana do Mokrega polja. Pi

Tekoči trak v likalnici
v  LABODU im ajo v poiz

kusni proizvodnji nov tekoči 
trak  v likalnici. Za trak , ki 
je izdelan v Švici, so odrini
li 50.000 din. S tem  so še bolj 
posodobili oprem o likalnice, 
ki je  že prej dobila najsodob
nejše stro je  »permanent- 
press« za likanje. Delo v li 
kalnici bo lahko odslej pote
kalo bolj usklajeno in nemo
teno. Kolektiv, ki se zelo tru 
di za posodobljenje svoje pro  
tevodnje, je  s tem dodal svo 
jim naporom  še nov prispe 
vek.

Kruh se pri nas 
ni podražil

Podjetje »2ito« je s 1- 
tobrom  povečalo dosedanje 
cene kruha samo v Ljubljani 
Potrošnike na območju, ki ga 
oskrbuje Pekarija Novo mest© 
obveščamo, da ostanejo cene 
kruha na tem  območju ne 
sprem enjene. Takšno p>ojasni 
k) smo dobili v upravi po
slovne Miote ŽITA v Novem 
m estu

nišer dela pospešeno, saj ima 
cestno podjetje v pogodbi za
pisano, da mora biti asfal
tiranje končano do sredine 
oktobra. Obnovili bodo tudi 
asfalt v Šentjerneju Dela 
bodo stala okoli 3,3 m ilijo
na dinarjev, plačala pa ;ih 
bosta občinska skupščina No
vo m§sto in republiški ce
stni s ^ a d

Asfaltirana cesta bo dolga 
okoh 13 km, široka pa 5,5 
m etra. Pretežno bo šla po 
trasi stare ceste, le tu in 
tam 'bo potrebno ublažiti pre
hude ovinke (npr v Mo
krem polju) m napraviti ne
kaj nasipov, delno pa bodo 
spremenili tudi sedanji preč
ni nagib.

A sfaltiranja zdaj nič ne 
moti, zato upajo, da bodo de
la končana v roku, najka
sneje pa do občinskega praz 
nika. želijo  le, da jih pri 
tem ne t>’ m-v :?bo vre
me, ker im ajo namen cesto 
dokončati, se pravi položiti 
nanjo budi zaščitno asfaltno 
plast.

Cesta bo znatno skrajšala 
sodobno povezavo z Novim 
mestom, predvsem pa bodo 
imeli zdaj h itrejše prom etne 
zveze kraji na desnem bregu 
Krke. H krati bo znatno raz
brem enila m agistralo Ljublja
na—Zagreb in nieno vzpored
nico na levem bregu Krke.

Tržnica je postala premajhna
Novomeška tržnica je dobro založena s sadjem, zelenjavo, vrtninami, me

som, ribami in perutnino, gneča na njej pa je vsak dan večja

N ovo m e sto  r a s te  ta k o  h itro , d a  m a rs ik a j k o m a j 
d o h a ja  to  ra s t. T ržn ica  je  b ila  v id e ti, ko  sm o  jo  
p re d  5 le ti iz ro d ili n am en u , zelo  velika , zd a j je  p a  
že zelo  te sn o  v n je j. S am o  5 p ro d a ja lc e v  s a d ja  in 
ze len jav e  je  im elo  lan i n a  n je j za 2,660.000 d in  p ro 
m e ta . N a trž n ic i lah k o  k u p ite  vse raz en  m lečn ih  
izdelkov, k a j k m a lu  p a  bo tr e b a  ra z m iš lja ti o dveh 
novih  tržn icah .

cOdjetje X)M1NVEST- je 
zadnjih dveh letih porabi- 

io za naložbe v tržnico, zs 
asfaltiranje, za nove itioskt 
in '.-zdrževanje (sam o p l^ k a  
n je ' je stalo lani 10.000 din) 
okoli 150.000 din. Lani je 
itra ! DOMINVEST z <wje- 
mninami in raznimi pristoj 
binarni, ki jih pobira na trž
nici, 40.000 din.

N ačrti, po katerih naj bi

Dil potrošniku omogočen na 
ižnici nakup sadja, ae.enja 

ve vrtnin, svežega mesa sve
žih rib in mlečnih izide.kov 
%o že skoraj v celoti uresn. 
čem. Najti je  treba le še 
y>djetje, ki bi bilo priprav 
.jeiio prodajati mlečne iz- 
dekle.

Precejšnja gneča, ki je 
opazna še zlasti na tržne dni, 
oTx>zarja, da postaja ena sa 

m a tržnica za Novo me^to 
premalo. Nekaj prostora bi 
se dalo pridobiti s tem da 
bi na tržne dni zaprli pro
met z vozili po cestah ob 
nržnici in  ceste porabili kot 
prodajni prostor Kot zača
sen izhod v sili bi bila tu 
di preureditev prostorov obr^ 
n ^ a  podjetja Instalater v 
tržnico, ko bi se podjetje Iz
selilo v nove prostore No
vo m esto se v svojem raz
voju najbrž ne bo ustavilo, 
zato bosta že v bližnji pri
hodnosti potrebni posebni 
tržnicd za K andijo in Bršlin.

Pred občnim zborom
Sindikalne organizacije v 

občini se tem eljito p ripravlja
jo na občni zbor občinskega 
sindikalnega sveta. Na skup
nih sestankih volijo delegate 
za občni zbor in razpravlja
jo o svojem nadaljnjem  de
lu. V ospredju razprav je po
litična usm eritev, ki naj jo 
daje sindikat pri usklajeva
nju notranje zakonodaje z 
ustavnimi spremem bami Ra
zen tega zdaj, ko so na vo
ljo podatki iz periodičnih ob
računov, povsod razpravlja
jo tudi o gospodarskih dosež
kih in načrtih.

Za nastanitev grad
benih delavcev

Medobčinski odbor sindi- 
kata gradbenih delavcev bo v 
Novem m estu v kratkem  raz- 
pravljal o najm anjših pogojih 
za nastanitev delavcev na 
gradbiščih. O tem bo km alu 
sklenjen družbeni dogovor 
med gradbenimi podjetji in 
sindikati

Ustanovili bodo sekcijo
Na nedeljski 6. seji občin

ske organizacije SZDL v No
vem mestu je tekla beseda 
tudi o ustanovitvi dveh sek
cij; za zunanje politična 
vprašanja ter za km etijstvo 
in gozdarstvo, razen t ^ a  pa 
še za konferenco za družbe
no aktivnost žensk. Z zadnji
ma dvema so se člani s tri
njali, zato ju bodo kmalu 
ustanovili.

Most še čaka
Novomeški most je že pre

živel svojega Abrahama in 
zdihuje pod težo sodobnega 
prom eta. Po vprašanju na 
zboru občanov in po odborni- 
ških vprašanjih je še vedno 
poln jam . V jesenskem  dežev
ju se bodo v njih nabirale 
luže, pešci pa bodo nemalo
k rat od nog do glave oškrop
ljeni z brozgo Morda smo 
ugotovili, da se mostu ne 
splača popravljati in da Je 
zato boljše počakati na nove
ga? Kdo ve? Res pa je, da 
bodo laže počakali na novi 
m ost tisti, ki se čez starega 
vozijo v avtomobilih, kot ti
sti, k i hodijo čezenj peš in so 
zato oškropljeni z blatom.

Mladih ne smemo zanemarjati
Zadnja leta je delo z mladimi malce zamrlo -  
Ob tednu otroka in dnevu pionirjev več živahnih 

tekmovanj in prijetnih srečanj

Ncfvomešte kronika

V začetku oktobra bomo 
po vsej državi praznovali TE
DEN OTROKA. 26. septem 
bra je organiziralo novome
ško predsedstvo občinske zve
ze Društev prijateljev m ladi
ne posvet, na katerem  so 
sprejeli program  ob prazno
vanju tedna otroka in se do
govorili, kako in kaj bodo v 
prihodnje delali z mladino.

Sklenili so, da bodo v ted
nu otroka organizirali na šo
lah roditeljske sestanke, na 
katerih bodo seznanili starše 
z vzgojo in delom z otroki. 
DPM bo seznanilo starše  tudi 
s petletnim  planom  dela, prav 
tako pa ne bodo zanem arjali 
svojih nalog in načrtov.

Dejavnost DPM je v zad
njih letih nekoliko zamrla, 
zato so na posvetu sklenili, 
da bodo pridobili za delo z 
m ladino tudi zdravstvene de
lavce, Center za socialno de
lo, krajevne skupnosti itd.

29. septem bra so tudi pio- 
V petek, 26. septembra, sta praznovala zlato poroko n irji praznovali svoj dan. No-
Ana (80) in Anton (83) Kordiš iz Kettejevega drevo- vomeški p ionirji so gostili
reda v Novem mestu. Nadaljnjo zakonsko zvestobo sta vrstnike Iz Bihaća, v Skocja-
si obljubila pred odbornikom Rudijem Mrazom v po- nu pa so pionirji prvič razvi-
ročni dvorani na Rotovžu. Prvič sta se poročila v Ko- U pionirski prapor, ki Jim
panju pri Grosupljem. Rodilo ae jima je 7 otrok, 4 so ga Je poklonUa »Dolenjka«,
še živi. Najtežje trenutke sta imela leta 1947, ko je pokroviteljica njihove šole.
umrl njun sin — partizan. Oče Kordiš je bil avstrijski V oktobru to  nekaj novo- 
vojak, po vrnitvi Iz vojske pa lesni manipulant (Foto: m eških pionirjev obiskalo

Ivan Zoran) Ptuj, k je r se bodo srečali pi

onirji iz vseh slovenskih sta
rih mest.

Cez leto dni bo v Novem 
mestu republiško prvenstvo 
pionirjev in pionirk v stre 
ljanju z zračno puško. Tedaj 
se bodo mladi Novomeščani 
izkazali kot gostitelji, seveda 
če Jim bodo priskočili na po
moč tudi starejši.

MARJAN TRATAR

Vsi dobijo malico
Na osnovni šoli Dvor pre

jema malico vseh 109 učen
cev; starši prispevajo za vsa
kega otroka samo 7 dinarjev 
na mesec. StroSkd za malico 
so nizki, ker se je vodstvo 
šole znašlo hi organiziralo 
zbiralno akcijo, s katero so 
si zagotovili dobršen del 
ozimnice.

Sindikat o kmetijstvu
Medobčinski odbor sindi

kata km etij cev živilske in to 
bačne industrije  bo v svojih 
razpravah skušal razčleniti 
vpliv zadnjih ukrepov na go
spodarjenje v strokah, ki jih 
zastopa, še posebej pa bo 
ugotavljal vpliv teh ukrepov 
v km etijstvu.

■  SE 200 OTROK Caka na spre
jem v vrtec. Mnogi starši niso 
vedeli, da je bilo treba otroke 
vpisati za g re jem  v vrtec že v 
marcu, in so v septembru prišli 
s prošnjami, vendar je bilo 2e 
prei>ozno. V vseh vzgojnovarstve- 
nib ustanovah je vkijuSenib več 
varovancev, kot bi jih  smelo biti, 
in ni prostora za nikogar več. 
Vodstvo vzgojnih zavodov se je 
odlofiilo, da bo zaradi povečanih 
stroSkov povečalo oskrbovalnino v 
domu od sedanjih 130 din na 150 
dinarjev.

■  FILATELISTIČNA R.AZSTA- 
VA, ki bo odprta v spodnji dvo
rani Dolenjske galerije od 21. ok
tobra do 2. novembra, bo prav 
gotovo privabila precejšnje števi
lo gledalcev. Znani kočevski fila
telist Andrej Arko bo tokrat prvič 
razstavljal znamke verigarjev če
tverčkov. Novomeška PTT bo 21. 
oktobra odpremljala vse poštne 
pošiljke s priložnostnim poštnim 
agom . Novomeški filatelisti pri
čakujejo, da bodo obiskali razsta
vo tudi filatelisti iz tujine.

■  45. OBLETNICO MATURE 
Je praznovalo prejšnji teden v 
Novem mestu 8 nekdanjih gim
nazijcev. Stari šolski tovariši so 
že tretjič praznovali obletnico 
mature prav v Novem mestu. Če
prav Je minilo od dijaških let 
skoraj že pol stoletja, jih še ved
no v žejo  tople tovariške vezi.

■  BIHASKl PIONIRJI IN UČI
TELJI so v ponedeljek obiskali 
Novo mesto. Dva dni so bili gost
je novomeških pionirjev in uči
teljev. Novomeščani so se tokrat 
kot gostitelji lepo izkazali. Go
stom so pokazali nekatere zna
menitosti Novega mesta in oko
lice, z njimi pa so se pogovarjali 
tudi o učnem uspehu in delu na 
obeh šolah.

■  NOVO STAVBO, v kateri bo 
konfekcijski oddelek, je pred 
kratkim  začelo graditi podjetje 
»Novoteks«. v  dvoetažni stavbi.

Katere površina bo znašala vefi 
kot 3000 kvadratnih metrov, bb 
proizvodna hala, skladiščni pro
stori, sanitarije in garderobe. — 
Gradi jo bosansko podjetje »Kri- 
vaja«.

■  NA TRGU je  bilo v ponede
ljek dovolj paprike po 2,6 din, 
paradižnika po 3 din, solate po 
3 in  4 din, pese po 2 din, krom
pirja po 1,2 din, jabolk po 2 din, 
sliv po 2 din, zelja po 1,6 din, 
čebule po 3 din, česna po 12 
din, fižola po 3 din, gob po 10 
din, breskev po 3,5 din, hrušk po 
3 cUn, grozdja po 2,8 din in cve- 
tače po 3 din kilogram. Cena do
mačih jajc je porasla na 85 par.

■  RODILI STA; Silva Koradin 
Iz Koštialove 34 — dečka in Ma
rija Pavlenč iz Koštialove 42 — 
Zdravka

PORODNi$NiCE$#jil
Pretekli teden so v novomeški 

po ro^išn ici rodile: Miliia Gal iz 
Dol — Marjanco, Emilija Arh iz 
Veliek vasi — Ivana, Anica Bele 
Iz Birčne vasi — Darjo, Anica 
Spelič iz Žužemberka —■ Francija, 
Fanika Cenar s Trške gore — Dar
jo in Tanjo, Majda Matko Iz Lo- 
Î e — Marka, Danijela Romšek iz 
Loke — Majdo, Angela Turk iz 
Zdol — Martina, Jožefa Blatnik 
iz Gornjega Vrhpolja -  Franca, 
Silva Flajs Iz Brezja — Andrejo. 
Marjeta Žagar iz Krškega — Jo
žeta, Marija Perpar iz Smavra — 
Igorja, Majda Arh iz Velikega 
Podloga — Bojana. Cvetka Kra- 
šcvec iz Obrha — Petra. Anica 
Ponikvar iz Dobrave — Draga, 
Marica Jurinčič iz Jurova — 
Zdravka, Jožefa Tomažin iz Smed- 
nika — dečka, Apolonija Urek ia 
Krškega — dečka, Ana Lumpert 
iz Drage — dečka in Marija Rc- 
nuša iz Crmošnjic — dečka. — 
čestitamo!



Sovražnik, ki ga poznamo
(N adaljevanje s 1. sU:.)

S sedanjim  uresničevanjem  
č v rs t^ a  program a protitu- 
berkulozne službe smo dose
gli, da je stanje adaj res 
ugodnejše kot nekoč, kar za
deva število bolnikov, res
nost bolezni znanih bolnikov 
in obolevnosti Dosledno 
iskanje novih bolnikov (tudi 
s pomočjo fluorografiranja), 
zlasti v okolici že znanih bol
nikov. :>dkriva vedno manj 
novih bolnikov. Uspešno 
zdravljenje ne vrača samo

zdravja bolniku, temveč od
s tran ju je  (uničuje) tudi ba
cile tuberkuloze in  tako 
zm anjšuje možnost za oku- 
ževanje novih oseb, s tem 
pa zm anjšuje tudi število 
bolnikov. Seveda pa skrbim o 
tudi za zdrave osebe, zlasti 
iz ogroženega okolja, s tem 
da jih zaščitno cepimo pro
ti tuberkulozi.

Naslednje številke nam ze
lo prepričljivo kažejo razli
ko med številom novo zaje
tih tuberkuloznih bolnikov 
pred desetim i leti in lani:

NOVO Z:\JETI BOLNIKI TBC NA 100.000 PREBIVALCEV:

Novo
odkriti:

Ponovno
oboleli:

Izven-
Plj.
TBC:

Skupaj
TBC:

Črnomelj 1957: 126 21 80 227
1967: 95 16 17 128

Novo mesto 1957: 106 26 40 172
1967: 50 8 27 85

Trebnje 1957: 176 10 48 234
1967: 70 12 29 111

SLOVENIJA 78 12 24 114

V zadnjih desetih letih se 
je  obolevnost zananjšala za 
polovico (za vse oblike tu- 
berkulooiih  bolnikov, tudi za 
izvenpljučne). Novo odkritih  
pljučnih bolnikov je  v Beli 
krajin i še vedno precej več 
kot v d ro rg ih  delih našega 
c^oliša.

Kako je s pljučno tu
berkulozo v ožji Do

lenjski?
Statistični podatki o raz

širjenosti pljučne tuberkulo
ze po naših dispanzerskih po
dročjih  nam kažejo takšno 
stanje; v Beli krajin i je  110 
tbc pljučnih bolnikov, kar 
pom eni 4,5 bolnika med 1000 
prebivalci. Med tem i bolniki 
je  32 takih oseb, ki izločajo 
bacile tbc oz. 29.1 odst. bol
nikov seje tuberkulozne ba
cile m ed zdravo prebivalstvo, 
i^ v ilk a  še pove, da na vsa
kih 1000 prebivalcev 1,3 ose
be izloča bacile tbc. V novo
meški občini je  153 tuberku
loznih pljučnih boliukov oei- 
rom a 3,2 na 1000 prebivalcev; 
med tem i je  38 oseb, ki izlo
čajo bacile tbc, torej 24,8 od
stotkov ali med 1000 prebival
ci 0,8 takih, ki so kužni in 
nevarni za zdravo okolico. V 
občini T rebnje pa je  140 ta 
kih bolnikov, torej 8,1 na 
vsakih 1000 prebivalcev. Med 
njim i je 22 sejalcev tuberku
loze ali 15.7 o ^ t . ,  kar pome
ni na vsakih 10(X) prebivalcev

1,3 sejalca bacilov tbc.
Ali niso te številke zaskrb

ljujoče? Za neprizadete, se 
pravi za tiste, ki še niso bol
ni oziroma nim ajo bolnika v 
družini, kaže, da jim  to vpra
šanje ne dela skrbi. Bolniki 
in njihovi svojci pa kruto  ob
čutijo, kaj pomeni tuiberku- 
loza. Zelo pogosto se doga
ja , da začnemo bolnika zdra-. 
viti z vso prizadevnostjo; v 
bolnišnici začeto, nekaj m e
secev trajajoče in potem  do
ma nadaljevano zdravljenje 
je  z zdravstvene stran i do
sledno vodeno in zato tudi 
uspešno. Po mnogih mesecih 
truda in velikih stroškov, 
v č a ^  tudi šele po nekaj le
tih, pa nas nenadom a prese
neti p<moviK) obolenje ali pa 
poslabšanje. Zelo pogosto se 
tudi dogodi, da znani bolnik 
ozdravi, v družini pa oboli 
druga oseba ali celo več lju 
di, pa imamo spet nove bol
nike. Ti bolniki se okužujejo 
iz znanega, še vecHcrat pa iz 
neznanega izvora. Zato dosti
k ra t slišim o vprašanje, kako 
je  mogoče, da olcuževanja n i
sm o zajezili, če je  vendar 
zdravljenje uspešno in je  vse
mu prebivalstvu na razpola
go. Vzrok za take pojave pa 
so drugi činitelji, ki zavira
jo usf>ešno m edicinsko delo.

Še vedno slaba zdrav
stvena prosvetljenost
Med nem edicinskim i činite

lji naj omenimo najbolj k ri

čeče: še vedno im amo ( j a 
viti z nezadostno obvešče
nostjo prebivalstva, pa tudi 
s slabo zdravstveno prosvet- 
Ijenostjo. Se bolj žalostno je 
dejstvo, da nmogi. ki dobro 
poznajo nevarnosti, ki vodi
jo  k neuspehu, tega ne upo
števajo in ne izpolnjujejo 
zdravstvenih navodil. M ar ni 
zares žalostno, da prav taki 
ljudje m islijo, da bo narava 
pri njih  naredila izjemo?

Včasih gre tudi za nizko 
življenjsko raven prebival
stva, še večkrat pa za nepra
vilen in m alom aren odnos do 
prehrane, oblačenja, u r e ^ j ^  
stanovanj, počitka in ^ lo h  
do načina življenja. N ajvečja 
nesreča pa je  uživanje alko
holnih pijač, kar tudi sicer 
rado bo tru je že p rej ome
njenim  škodljivim  razvadam 
in navadam , povzroča pa tu 
di zaostalost in  nizko živ
ljenjsko raven. Znano je , da 
alkohol uničuje celo telo za
to alkoholiki poleg druge ško
de tudi ne m orejo pričako
vati uspešnega zdravljenja 
tuberkuloze. Njihovo telo ne 
more ustvarjati norm alnih 
prirodnih obram bnih m eha
nizmov, s katerim i se telo 
bori proti tuberkuloznim  ba- 
cUom. Alkoholiki tudi ne pre
našajo vseh zdravil, ki so že 
na voljo za boj proti tuber
kulozi. Zato je  p ri n jih  ne
uspeh toliko večji.

Naj povzamemo: nekateri 
ljudje zam etujejo in  omalo
važujejo pozitivne dcA>rine 
zdravstvene službe, ker se no
čejo, včasih pa tud i ne mo
rejo odpovedati slabim  na
vadam. V elikokrat bo tru je  te 
m u tud i gola m alom arnost. 
R a z ^  zdravstvenih delavcev, 
ki opravljajo svojo strokov
no, razen n je  pa tudi ^ lo č 
no vzgojo s posam ično in 
množično dejavnostjo pri 
zdravljenju te r zatiranju  tu 
berkuloze, je  potrebno še ne
kaj več. Vsa javnost naj se 
zavzame za vsestransko po
moč in uspešnost teh priza
devanj, da bi odstranili vse 
tiste (nem edicinske) činite
lje. ki m otijo  delo in  uniču
jejo  uspehe zdravstva, kam or 
vlagamo velika in dragocena 
sredstva.

Zato bo Bde& križ v po
častitev protituberkuloznega 
tedna pripravil več konfe
renc z vsemi, od katerih  lah
ko pričakujem o uspešno so
delovanje.

P rim arij 
Ur. IVO SMRECNIK

Pomagali so več kot 60.000 ženam
(Nadaljevaneje s 1. str.)

krat je  v njej začel delovati 
oddelek za ginekologijo in 
porodništvo.

Dr. K retič je  nato navedel, 
da so na oddelku v 20 letih 
sprejeli na zdravljenje 61.149 
žena. Sprva je  bilo na raz
polago sam o 36 postelj, leta 
1962 pa so oddelek nekoliko

razširili, cte so lahko nam e
stili 56 postelj. Vseeno pa je  
bil oddelek še vedno prena
trpan  z bolnicam i. Razmere 
so se uredile šele po odse
litvi kirurškega oddelka leta 
1965 ozirom a po preurejan ju  

prostorov pred dvCTna leto
ma. Od tak ra t naprej je  na 
oddelku 95 postelj. V obdob
ju  dvajsetih let so imeli 28.604
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K A T A L I T I Č N A

PEČ

C r

j jB iii i j ia a  ■ ■ ■ ■ g ;

■  BSUPER

aida
ZA POCENI 
IN HITRO
SEGRETJE PROSTORA 
JE NENADOMESTLJIVA 
PLINSKA PEČ

aida supr

#  d irektno v iigan je  te k očega  p lm o
#  n a  principu k o lo lite  tekoči pttn 90 ci 

b r c r  p fam eno  m  izgoii ^ o r o j  100**
#  ie  po n eko l m inutoh p e č  f lo se ie  

m o iim o ln o  in tenzlfnost p re ljo
#  pe £  n e  p o trebu je  odvodu  v dimnik
#  veliko prokticnost nam estitve in  p re 

voza ir  e n e g a  p rostora  v .d ru gego

NOVOST!
#  p e 2  im a i^ ro jerto  »lučko« l a  kontrolo 

o tm osfe re  lijer iig o reva  ptin z molhn 
ptam en om  ves č a s  delovonjo peči

%  ig o c o ^ i t t  io  p o d a n a  p o po ln a  Tom osl 
u po ro b e  peći o b  upoštevanju  navodil 
z a  u p o fob o

# Z-lelm soraiK̂a
MERE: 41 • 49  • 7 9 c m  

TE2A BREZ JCKlEMICe; 16,5 Ig  

POTROSNM »UTAN-PROPAN PLIfM: 

m*n.:, T S5g rfi) ..«  1.900
c re J .;  2 0 0 g r  h . . .  2,500 
o v c :  g r / h . . .  3.000 kcof/h

Panef, l !  t e  vg ro jen  v p e č  jc  otestlron  
n a  R u d a ck o ^ g eo lo ^ i fokultet] v  Đ eog'o* 
dir. o lc : t  Št. 236/2 o d  23. 12. \968.

EtBA -  ŠKOFJA. tOKA -  RATEČE

e
TOVARNA GOSPODINJSKIH APABATOV E  LR  A  ŠKOFJA LOKA

porodov. M edtem ko je  leta 
1948 še 60 odstotkov vseh že
na rodilo doma, odpade v 
letu  1968 na ro jstva v bolniš
nici že 91 odstotkov \ ^ h  po
rodov.

C^oli 70 slovenskih gineko
logov je  na sestanku poslu
šalo še dva strokovna refera
ta, nato pa so jih  seznanili 
z  nekaterim i novimi prepara
ti tovarne zsdravil Krka.

RIA BACER

Na XVI. svetovnem 
prvenstvu oračev

Učenci km etijske srednje 
šole Grm so obiskali XVI. 
svetovno prvenstvo oračev, ki 
je bilo od 18. do 20. septem b
ra  pri Beogradu, priložnost 
pa so uporabili še za ogled 
sodobnih km etijskih strojev, 
ki so jih na tekm ovanju pri- 
kazovale razne tvrdke. Obisk 
In ogled sta  bila za učence 
zelo koristna, saj so hkrati 
spoznali tudi Vojvodino in 
njeno km etijstvo. Prvo me
sto je  na tekm ovanju oračev 
osvojil danski tekmovalec, 
med Jugoslovani pa je bil 
najboljši Ivan Ločičnik iz 
KK Žalec, ki je  osvojil 16. 
mesto.

Višja šola konfekcij
ske stroke

Na pobudo tekstilne tovar
ne NOVOTEKS in tovarne 
perila LABOD bo letos v 
jeseni p ri Zavodu za izobra
ževanje kadrov in  produk
tivnost dela v Novem m estu 
odprt oddelek višje tehniSke 
k o n f^ c ijsk e  šole iz Tiagre- 
ba. Oddelek bosta financi
ra la  NOVOTEKS in  LABOD. 
Doslej se je  iz obeh podjetij 
prijavilo 19 kandidatov.

UPRAVNI ODBOR 
ŠOLSKEGA CENTRA 
ZA GOSTINSTVO 
NOVO MESTO

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

predmetne učiteljice
za gospodinjstvo 

Pogoj:
TiSJa gospodinjska šola Groblje 
in  3-mesečno poizkusno delo. 
Prednost imajo kandidatke, ki 
so bile zaposlene v gostinskem 
Šolstvu in imajo več let službe 
ter so pripravljene dopolnilno 
se izobraževati za predavanje 
predmeta strežbe na gostinski 
Soli.
Kandidatke naj k prijavi pri
ložijo dokazilo o izobrazbi 
in kratek življenjepis o do
sedanji zaposlitvi.
Rok prijave Je 15 dni po 
objavi tega razpisa.

Uprava gostinske šole

A

Valvasor teče za njo navzdol.
V pritličju zapovedajoč ženski glas:
»Dva v podstrešje nad podom! Jernej naj straži 

okna v hlevu! Ltika in Martin, vidva pa k vhodnim 
vratom! Ostali vsi na grajska okna! Eden naj spleza 
na lipo, da ne pridejo čez zid na levi strani!«

Pod stopnicami je stala čudna, skoraj smešna 
postava: spodaj žensko krilo, zgoraj železna srajca, 
povrhu oklep, na glavi čelada, ob boku meč, v roki 
pištola, za pasom dolgo bodalo — gospodarica je 
zapovedovala, kri jimaških Tatenbachov. Njen so
prog pa je naravnal majhen top na grajskih vratih.

»Le naj poizkusijo vdreti na dvorišče!« je vzklik
nil. Uprl se ie v top in ga pomaknil še bliže k 
vratom

Valvasor je pristopil za vrata.
»Nu, kako so zadovoljni z mojo konstrukcijo?«

— Top je bil ulit po Valvasorjevem načrtu
»Izvrstno se obnaša.«
»In moj smodnik?«
»Kapitalna iznajdba!«
Zadovoljen nasmeh je raztegnil učenjakovo ši

roko obličje
»Ha!« je vzkliknil zmagoslavno, mirno dvignil 

pištolo, pomeril izza vrat in ustrelil proti dvori
ščnemu zidu. Glava, ki se je bila prikazala vrh zidu, 
je izginila, roka je vzkrilila v mesečini, pridušen 
vzkrik onstran zidu.

Valva^r je zadovoljno pokimal in se mimo 
sklonil nad topom.

»Ali je stopil že večkrat v akcijo?«
»Lansko pcKnlad so me dvakrat počastili s ta

kimle obiskom.«
^  Valvasorjevim hrbtom je Marija stopila na 

dvorišče Skočila je za grajsko poslopje k starT

ILKA V A Š T E lX )V A r^ ^ (

V I t A Ž J E

(Zgodovinski roman)

lipi, ki je molela gole zasnežene veje daleč čez 
obzidje.

Dekle se je vzpelo na klop in odtod z drznim 
SKL>ivw ̂  in krepkim prijemom na drevo. Previdno 
sv je plazila proti koncu spodnje debele veje.

Ali se ne premika za zidom črna senca? Mesečna 
svit jo jasno riše v sneg.

Marija .se pripravi, da pogleda čez zid. Mesečina 
je ne doseže, kajti lipa je skrita v senci gradu Z 
eno roko prime za tanjšo vejo nad seboj, pripravi 
v drugi roki pištolo in se počasi vzravna.

V istem trenutku se nekaj zgane vrh zidu, 
roka Išče opore — za roko se d^dgne glava — obraz 
ves oblit z mesečino —

Marijina za strel pripravljena roka omahne —
»Janez!« krikne dekle.
Za trenutek jo omami presenečenje, da pozabi 

sama nase.
Zadostoval je trenutek; zgornja veja se ji sproži 

iz roke — Marija omahne — zdrtoe po spodnji veji 
navzdol — se poizkuša ujeti za zid — in — že leži 
v snegu za zidom.

Otu, ki je plezal na zid, je bil z velikim skokcmi 
pri njej.

»Tri sto hudičev! Marija, kako si ti prišla v to 
gnezdo?« je zašepetal, sklonjen nad njo — oglar 
Janez.

Pomagal ji je, da se je dvignila, jo zgrabil, da jo 
vrže nazaj čez zid — prepozno! že sta planila k nie- 
mu dva Uskoka.

»Hej, Jovo! Kakšna tička pa je tebi priletela 
z drevesa? Ha! Glej no! To nam bo poslastica, kadar 
opravmio tu notri.«

P o k ^ l  je na grad.
Marija je v grozi otrpnila.
Janezu so se vroče vrtele misli po glavi.
»Ni napačno tole dekletce,« se je drugi Uskok 

sklonil nad Marijo, da ji s širokim pasom zaveže 
usta. »Daj mi poljubec na račun!«

Bradati obraz je bil nad Marijinim.
Krepka roka je pahnila dedca v sneg.
»Proč! Ta ni za nas! Popova naj bo!« je zagrmel

J£U16Z.
Prvi uskok, ki je medtem z bliskovito naglico 

povezal Mariji roke in noge, se je dvignil.
nu — res je. Obljubili smo popu, da mu 

S  ^»sto devojko za ženo. Ampak,«
jamčf?« ^  premeril Marijo, »kdo nam

odrezal Janez, »tepec, ali nimaš oči?«
»Ha! Smej se, devojče! Dobro ti bo pri nas ka

kor more biti le popovi ženi. Saj ti je znano: pop 
svatuje le enkrat v življenju. Čuval te bo kakor pun
čico v očesu. Naloži si jo, Jovan, in skoči z njo za 
ograjo onega vinograda!«

»Ne, stoj!« se je protivil drugi Uskok, »če te vi
dijo z gradu bodo streljali za teboj. Nesimo devojko 
naravnost proti gozdu, kakor da nesemo ranjenca ali 
mrtveca!«

Janezov pogled se je križal z Uskokovim. Neza
upanje se je ostro odražalo v obeh.



TEKSTILANA
KOČEVJE

priporoča svoje izdelke in čestita za praznik 
občine!

OBČINSKA SKUPŠČINA 
KOČEVJE
Občinska konferenca SZDL -  Občinski ko
mite ZKS -  Občinski odbor ZZB NOV -  
Občinski sindikalni svet -  Občinski komite 
ZMS

čestitamo vsem prebivalcem na
še občine in jim želimo novih 
delovnih zmag!

MEDNARODNA IN TUZEMSKA 
ŠPEDICIJA

l a a v t p .

K o č e v t f .

Čestitamo za praznik občine!

KOVINAR 
KOČEVJE

Priporočamo naše usluge in hkrati 
čestitamo za praznik občine!

INDUSTRIJA TRANSPORTNIH 
SREDSTEV IN OPREME

K O Č E V J E

Iskreno čestitamo vsem 
svojim poslovnim partner
jem in občanom za praz
nik občine!

Gostinsko podjetje

HOTEL PUGLED KOČEVJE

čestita občanom in cenjenim gostom in jih 
vabi v svoje obrate: hotel PUGLED, kavarno 
Zvezda, gostilne: Pri Rogu, Pri kmetu, Pri 
lovcu, Pugled, restavracijo M  kolodvoru, bife 
na avtobusni postaji, bife v Šalki vasi in 
vinotoč Pugled.

ELEKTRO UUBUANA 
PE KOČEVJE

Čestitamo občanom za praznik!

^Tĵ MELANIN
K i l  A k e m ič h a  t o v a r n a

ZDRUŽENO KMETIJSKO
KOČEVJE

GOZDARSKO PODJETJE
>

PRIPOROČAMO NAŠE KVALITETNE IZDELKE KOČEVJE
Za praznik občine čestitamo vsem de
lovnim ljudem in jim ieUmo ie  velHio 8 svojimi samostojnimi organizacijami združenega dda Čestita
delovnih zmag!

Kočevja, 3. oktober!

KREDITNA BANKA 

IN HRANILNICA 

LJUBLJANA

PODRUŽNICA K O Č E V J E  

Z EKSPOZITURO R IB 'N IC A
zbira vse vrste hranilnih vlog in jih obrestuje po 
najviSjl obrestni ikieri 
odpira in vodi devizne račune občanov 
odpira in vodi žiro račune prebivalstva 
zbira stanovanjske Iiranilne vloge in daje stano
vanjske kredite po pravilniku 
daje potrošniške kredite 
odkupuje in prodaja tuje valute 
opravlja vse vrste kreditiranja gospodarstva 
Široka bančna mreža KB Ljubljana po vsej državi!

Poslužujte se naših uslug — zadovoljiB vas bomo 
hitro in zanesljivo!

OBČANOM KOCdETVJA ČESTITAMO ZA (NSCINSKl 
PRAZNIK! \

RUDNIK 
RJAVEGA 
PREMOGA 
KOČEVJE

Nudimo vse vrste kvalitetnega rjavega pre
moga po konkurenčnih cenah.

Za občinski praznik pošiljamo iskrene po
zdrave!

''' ^  X  r L  ^l'" '

Splošno gradbeno podjetje

ZIDAR
KOČEVJE

gradi stanovanja za trg v Kočev
ja, Ljubljani in na Reki.

Za občinski prašnik iskreno če
stitamo!



C I L  kupujte izdelke »rašica«!

tehno union
LJUBLJANA

vabi k sodelovanju
pri

SERVISNI SLUŽBI
NA CTC KOTLIH, GORILNIKIH OZIROMA 
KOMPLETNI OPREMI 
ZA CENTRALNO KURJAVO

podjetja in obrtnike, ki jim je ta dejavnost 
že poznana.

•  Jamčimo za temeljito strokovno 
izpopolnitev

•  Rezervni deli vedno na razpolago

•  Zahtevajte nadaljnja pojasnila.

Vašo ponudbo z opisom dosedanje de
javnosti naslovite na

TEHNO UNION, LJUBLJANA
VOŠNJAKOVA 5,

ODDELEK SERVISNE SLUŽBE

Delovna skupnost STANOVANJSKEGA 
PODJETJA ČRNOMELJ
r a z p i s u j e
naslednji p rosti delovni m esti:

KEMIČNEGA ČISTILCA
V Kem ični čistilnici z najm anj M etno prakso 
ali

KROJAČA
veščega v kem ičnem čiščenju, s 3 do 5-letno 
prakso.

Razpis velja do zasedlbe delovnega mes-ta. Stanova
nja ni na razpc>lago. Ostali pogoji po dogovoru. 
Ponudbe s k ratk im  življenjepisom , dokazilom o ia- 
polnjevanju gornjih pogojev v dosedanjem  službo
vanju naj kandidati pošljejo delovni skupnosti 
STANOVANJSKEGA PODJETJA ČRNOMELJ.

Delovna skupnost

OSNOVNE ŠOLE BIZELJSKO

r a z p i s u j e  delovni mesti:

1. UČITELJA za telesno vzgojo
(P, PU ali strokovni učitelj)

2. SNAŽILCA za določen čas
(od 15. oktobra 1969 do 1. aprila 1970)

Prijave sprejem a razpisna kom isija do 15. okto
bra 1969.

Z A H V A L A

v  cvetu m ladosti nas je  tragično in nenadno zapu
stil naš ljubljeni in nenadom estljivi sin, b rat, svak, 

stric  in zaročenec

FRANCI CUCELJ
iz Velikega Mraševega

Iskreno se zahvaljujem o vf«m sorodnikom , sose
dom, prijateljem  in znancem za podarjeno cvetje 
in vence, vsem, ki ste nas v težkih urah  tolažili in 
izrekli sožalje te r v tako velikem številu sprem ili 
pokojnika na zadnji poti. Prav tako se sjahvalju- 
jemo upravi in kolektivu PRESKRBE Krško, m la
dini in duhovnikom za sprem stvo te r vsem za po

slovilne besede.

žalujoči: starši, neutolažljiva zaročenka Cvetku, 
b rat, sestri z družinam a in drugo sorodstvo.

PREHRAMBNA INDUSTRIJA

» B E L S A D «  —  Črnomelj
r a z p i s u j e

predajo  naslednjih rabljenih osnovnih
sredstev:

1. S tro jn a  žaga za železo z elektromotorjem
2. več elektromotorjev od 1,6 do 9,6 KW
3. naprava za izdelavo sifona -  saturator
4. polnilni stroj (polavtomatski) za polnje

nje brezalkoholnih pijač
5. razni sodarski stroji (cilinder žaga, stroj 

za žamanje dog, delovna sodarska in 
mizarska miza ter stružnica za sode).

Prodaja navedenih sredstev bo dne 6. 10. 1969 od
5. do 13. u re  v tovarniških prostorih .

D A N A

»DANA«
tovarna rastlinskih 
specialitet in destilacija 
MIRNA

r a z g l a š a

naslednja p rosta  delovna 
m esta;

1. natakarja (-ice) za restavracijo 
na Mirni

2. vajenca za poklic natakarja
3. vajenca za poklic kuharja

Elazglas velja 15 dni po objavi. P rošnje pošljite 
^ lo šn em u  sek torju  podjetja.

DOPISNA
DELAVSKA UNIVERZA
LJUBLJANA

o r g a n i a i r a  po DOPISNI METODI, 
kom binirani s sem inM ji:

1. tečaj za SKLADIŠČNIKE
2. tečaj za PREDDELAVCE in 
KONTROLORJE
v kovinarski stroki

3. tečaj za TEHNIŠKO RISANJE
4. tečaj za KNJIGOVODSTVO
a) začetni tečaj knjigovodstva z analitično evidenco

5. tečaj NEMŠKEGA in ITALUANSKEGA 
jezika

Tečaji so naVnenjeni predvsem  tistim , ki tako 
ali podobno delo že opravljajo, ali tistim , ki 
se želijo zap>osliti v enem  izmed podobnih 
del.
Za delovne c-rganizacije o r g a n i z i r a m o  

1. tečaj za VARNOST PRI DELU
a) začetni tečaj
b) tečaj za letno preverjanje znanja

VPISUJEMO vsak dan od 7. do 18. ure razen 
sobote.
Podrobnosti o sistem u dopisiiega iz o b ra ž ^ -  
nja, učnem  program u in  pogojih za vpis bo
ste lahko zvedeli iz prospekta, ki vam ga 
pošljem o na vašo zahtevo.
SVOJ NASLOV NAPIŠITE S TISKANIMI 
ČRKAMI.
Za prospekt pošljite znam ko v vrednosti 2 di
narja  na naslov: DOPISNA DELAVSKA UNI- 
VERZA, LJUBLJANA, PARMOVA 39, telefon 
316-043, 312-141, poštni predal 106.

B REŽIC E

ST E  V Z A D R E G I |  
ZA D A R IL O ? I
Šopek nageljčkov je prim em o darilo za vsako ^  
priložnost. — Naša dnevna proizvodnja je  več 
tisoč cvetov v 6 barvah. — Zahtevajte v vaši ^  
najbližji cvetličam i ^

nageljčke iz vrtnarije Cateš ^

UPRAVNI ODBOR ZAVODA ZA 
KOMUNALNO DEJAVNOST KRŠKO

r a s p i s u j e  
prosta  delovra mesta;

1. vodja dejavnosti vodovoda
2. dva vodovodna inštalaterja

P o g o j i  za sprejem :

— pod točko 1. se zahteva kvalifikacija VK vodo
vodnega inštalaterja  s 3-letno prakso,

— pod točko 2. se :>ahteva KV vodovodni inštalater 
s 5-letno prakso.

Rok prijave je  15 dni po objavi razpisa.

KRKA

Oddelek
za zdravilna zelišča 

NOVO MESTO

KVALITETNO

BRINJE
vam nudim o po  ugodnih pogojili 

Količine nad 3000 kg dostavljam o na dom. {: 
:  
II Odkupujemo

i

čisto brinovo olje 
po najvišjih dnevnih cenah

Za pojasnila in naročila se obračajte na na
slov KRKA, tovarna zdravil, oddelek za 
zdravilna zelišča, Novo m esto. Novi trg  9 
(avtobusna postaja), telefon (0-68) 21-304.

KMETIJSKA ŠOLA GRM 
V NOVEM MESTU

r a z p i s u j  e

vpis V šolo za kmetovalce
Prijavo in spričevalo osem letke pošljite na upravo 
šole do konca meseca oktobra.

Pouk ^ m o  pričeli v novem bru; šolanje bo  trajalo  
po 18 tednov v dveh zimskih obdobjih.
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KROMPIR IN JABOLKA ZA OZIMNICO

V naših trgovinah: MARKET v BršUnu, MARKET na Cesti herojev in RSI 
v SAMOPOSTREŽBI na Glavnem trgu lahko dobite krom pir Igor in I5 I  
cvetnik te r prvovrstna jabolka jonatan, krivopecelj, voščenka in kanadka. IH I 
Ozimnico dostavljiuno tudi na dom. IS!



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 15.00,
18.00, 19.30 in ob 22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do 8.00.

■  PETEK, 3. OKTOBRA: 8.00 
Glasbena matineja. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. CSril 
Remic: Praktična navodila za ne
go verige pri motornih žagah —
I. 12.40 Cez polja in potoke. —
13.30 Priporočajo vam . . 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 16.00 Vsak dan za vas.
17.05 Človek m zdravje. 13.15 
Zvočni razgledi po zabavm glas
bi. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Beneški 
fantje. 20.00 Akademski pevski 
zbor poje pesmi tujih avtorjev.
21.15 Oddaja o morju in pomor-

.ščakih.
■  SOBOTA. 4. OlKTOBRA —

8.08 Glasbena matineja. 9.35 čez 
travniice zelene. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — Nada Rib- 
taršič — P o c ^ te v  govedoreje 
s pašno-kosnim gospodarjenjem.
12.40 Z ansambli domačih nape
vov. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.05 Glasbena pravljica. 15.40 
Poje basist Damlo Merlak. 16.00 
Vsak dan za vas. 17.05 Gremo v 
kino. 18.15 »Top-pops 11«. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minute 
s triom  Vitala Ahačiča. 20.00 So
botni večer z napovedovalcem 
Borivojan Savickim 20.30 Za
bavna radijska igra — Dr. Wal- 
ter Gerteis: Vozli Inšpektorja 
Bralna. 22.15 Oddaja za naše iz
seljence.

■  NEDELJA, 5. OKTOBRA —
4.30—8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra
dijska igra za otroke — Milivoj 
Matošec; Prečudni doktor M. 9.05 
Koncert iz naših krajev. 10.05 
Se pomnite, to v ariši. . .  10.50 Na-
Si poslušalci čestitajo m pozdrav
ljajo. 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste. 13.30 
Z novimi ansambli domačih viž.
14.05 Vrtiljak zabavnih melodij.
15.30 Humoreska tega tedna — J. 
Wallach: ^^najst besed. 16.05 »Po 
domače«. 17.05 Nedeljsko ^ » rt-  
no popoldne. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razgledni
ce. 20.00 »V nedeljo zvečer« 22.15 
S plesnimi orkestri.

■  PONEDELJEK, 6. OKTOB
RA: 8.08 Glasbena matineja. 9.05 
Za mlade radovedneže. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste.
12 JO Kmetijski nasveti — Andrej 
Petelin: Kako naj se živinorejci 
organizirajo? 12.40 Majhen km - 
cert pihalnih orkestrov. — 13.30 
Priporočajo vam 14.35 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 15.20 G lasb ili intermezzo.
16.00 Vsak dan za vas. 18.15 »Si
gnali«. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Loj- 
seta Slaka. 20.00 Dubrovniške po
letne prireditve 1969. 22.1B Za
ljubitelje jazza. 23.05 Literarni
nokturno — Fran Levstik: Pesmi.

■  TOREK, 7. OKTOBRA —
8.08 (^>ema matineja. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. 
Jože Sile: Rezultati sortnih po
skusov z ozimnicami v mtroduk- 
ciji. 12.40 Slovenske narodne pes
mi. 13.30 Priporočajo vam .

NEDELJA, 5. OKTOBRA

9.00 Kmetijska oddaja v madžar
ščini (Pohorje. PleSivec) — 
(Beograd)

9.20 Po domače s Henčkovim an
samblom (Ljubljana)

9.50 100 let slovenskega tabora v 
Vižmarjih — prenos (Ljub
ljana)

11.20 Disneyev svet (Ljubljana)
12.00 TV kažipot (do 12.20) — 

(Ljubljana)
Športno popoldne

16.25 Judex — francoski film — 
(Ljubljana)

18.00 Radost Evrope — prenos — 
(Beograd za IV)

19.00 REZERVIRAN CAS (JRT) 
19.46 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Beograd)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Muzikanti — hirnioristična 

oddaja (Beograd)
21.20 Videofon (Zagreb)
21.35 Športni pregled (JRT)
22.05 TV  dnevnik (Beograd) 
OPOMBA: prenos tekme s košar

karskega turn irja v Neaplju bo 
ob 19.00—20.30. ali od 21.00 do
22.30

Drugi spored:
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijansko TV

PONEDELJEK, 6. OKTOBRA

9.35 TV v Soli (Zagreb)
10.30 Nemščina (Zagreb)
10.45 Angleščina (Zagreb)
11.00 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v Soli (Zagreb)
15.40 Nemščina (Zagreb)
15.55 Angleščina (Beograd)
16.10 Francoščina (Beograd)
17.15 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) (Beograd)
17.45 Tiktak: P. Bevk: Pestema —

I. del (Ljubljana)
18.00 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.25 Obrambna vzgoja (Ljubljana)
18.50 Zabavno glasbeni album — 

(Skopje)
19.20 Ljudje In poklici: Frizer — 

(Ljubljana)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
30.30 VlJavaJa (Ljubljana)
20.35 Reginald Rose: Čudežni svet

— dram a TV Beograd (Ljub
ljana)
J. Haydn: Koncert za čem
balo in orkester (JRT) 
Poročila (Ljubljana)

Drugi sp o r^ :
17.30 Večenil zaslon (Sarajevo)
17.45 TV vrtec (Zagreb)
18.00 Mali svet (Zagreb)
18.20 Znanost (Beograd)
18.50 Zabavno glasbeni albiun — 

(Skopje)

19.20 TV pošta (Beograd)
19.45 Propagandna oddaja (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

TOREK, OKTOBRA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
10.30 Ruščina (Zagreb)
11.00 Osnove sploSne izobrazbe — 

(Beograd)
14.45 TV v šoli (Zagreb)
15.40 Ruščina (Zagreb)
16.10 Angleščina (Beograd)
17.45 Risanka (Ljubljana)
18.00 Lutkovna igra (Skopje)
18.20 Po sledeh napredka (Ljub

ljana)
18.40 Vokalno m stnunetalni soli* 

Usti (Ljubljana)
19.05 Dokumentarni film (Ljub

ljana)
19.50 Cikcak (Ljabljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Velika imena sodobnega fil

ma- Jan Troell: Tu je tvoje 
življenje
Bela Bartok; Čudežni raanda- 
rin — balet (Ljubljana) 
Poročila (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Risanka (Zagreb)
18.00 Lutkovna oddaja (Skopje)
18.20 Telesport (Zagreb)
19.00 Propagandna oddaja (Beo

grad)
19.15 Od zore do m raka (Beograd)
19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

SREDA, 8. OKTOBRA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
17.15 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) (Beograd)
17.45 Oddaja za otroke (Zagreb)
18.30 Pisani trak (Ljubljana)
18.45 Prehrana v prirodi (Ljub

ljana)
19.05 Cio^podinjski pripomočki — 

(Ljubljana)
19.15 Jazz portret (Beograd)
19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Rezerviran čas (Ljubljana)
21.05 Nogometna tekm a AC Milan : 

Esturiantes (EVR)
22.45 Poročila (Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 PCMTOčila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17 45 Oddaja za otroke (Zagreb)
18.30 Potopisni film (Zagreb)
19.00 EociUopediJa (Beograd)
19.15 Jazz portret (Beograd)

14.20 Popoldanski koncert lahke 
glasbe. 15.20 Glasbeni intermez- 
co. 16.00 Vsak dan za vas. 18.15 
V torek nasvidenje! 19.00 Lahko 
noč. otroci! 19.15 Minute z an
samblom Toneta Kmetca. 20.00 
Radijska igra — Marcel Pagnol: 
Lepa pekovka. 22.15 Jugoslovan
ska glasba

■  SREDA, 8. OKrOBRA —
8.08 Glasbena m atineja. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje proste 12.30 
Kmetijski nasveti — Inž. Ciril 
Remic: Praktična navodila za ne
go verige pri motornih žagah — 
n . 12.40 (Dd vasi do vasi. 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.35 N ^ i 
po^ušalci čestitajo in pozdravlja
jo. 15.20 Glasbeni intermezzo. —
16.00 Vsak dan za vas. 17.05 Mla
dica s ^ i  in vam. 18.15 Iz solisti
čne glasbe. 18.45 Kulturni globus.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 Kon
cert opernih arij. 21.00 Mozaik 
zabavnih melodij.

■  ČETRTEK, 9. OKTOBRA —
8.08 Glasbena m atineja. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti — inž. Mirko 
Peternd: Ali bo prodaja klavne 
živine Se dolgo ugodna. 12M  P ri
redbe makedonskih narodnih pe
smi. 13.30 Priporočajo vam . .
14 05 »Mladina poje« 14.20 O k 
retne melodije. 15.20 Glasbeni in
termezzo. 16.00 Vsak dan za vas.
18.15 Turizem in glasba. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Minu
te s pevko Sonjo Gabršček.
20.00 Četrtkov večer domačih pe
smi in napevov. 21.00 Od Ibsena 
do Ionesca. 21.40 Glasbeni nok
turno.

19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

ČETRTEK, 9. OKTOBRA

9.10 TV v šoh (Zagreb)
10.30 Nemščina (Zagreb)
10.45 Angleščina (Zagreb)
11.00 Francoščina (Beograd)
14.45 TV v Soli (Zagreb)
15.40 Nemščina (Zagreb)
15.45 Angleščina (Zagreb)
16.10 Osnove splošne izobrazbe — 

(Beograd)
18.00 Tiktak: Deček Jarbol (Ljub

ljana)
18.15 Po Sloveniji (Ljubljana)
18.45 TV komedija (Zagreb)
19.45 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (Ljubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Otvoritev operne sezone — 

prenos (Ljubljana)
21.35 Kulturne diagonale: 50 let 

SNG Maribor (Ljubljana)
22.20 Smart — serijski film — 

(Ljubljana)
22.45 Poročila (Ljubljana)
22.50 OjMiUJa 69 — posnetek — 

(Zagreb)

Drugi spored:
17.25 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Oddaja za otroke (Sarajevo)
18.15 Narodna glasba (Sarajevo)
18.45 TV komedija (Zagreb)
19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored italijanske TV

PETEK, 10. OKTOBRA

9.35 TV v šoli (Zagreb)
11.00 Angleščina (Beograd)
14.45 TV v Soli (Zagreb)
16.10 Osnove sploSne izobrazbe — 

(Beograd)
17.45 OtrdHci serijski film (Ljub

ljana)
18.15 Mi mladi (Ljubljana)
19.00 Svet na zaslonu (Ljubljana)
19.30 Naš globus (Ljubljana)
19.50 Cikcak (Ljubljana)
20.00 TV dnevnik (U ubljana)
20.30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Ovčar — ameriški film — 

(Ljubljana)
22.00 Poročila (Ljubljana)
22.05 Opatija 68 — posnetek — 

(Ljubljana)

Drugi spored:
17.25 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Oddaja za otroke (Skopje) 

IJana)
19.00 Kultura danes (Beograd)
19.50 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
31.00 Spored italijanske TV

SOBOTA, 11. OKTOBRA

• 9.35 TV v Soli (Zagreb)
17.55 Po domače z ansamblom Loj

zeta Slaka (Ljubljana)
18.25 Disneyev svot (Ljubljana)
19.15 Sprehod skozi čas: I. svetov

na vojna CLjubljana)
19.40 Pet minut ib  boljši Jezik — 

(lijubljana)
19.45 Cikcak (IJublJana)
20 00 TV dnevnik (Ljubljana)
20!30 Vijavaja (Ljubljana)
20.35 Opatija 69 — prenos —

tZagreb) ,
22.05 Reiervirano za smeh (Ljub

ljana)
22.20 Inspektor Bilaigret — serijski 

film (Ljubljana)
23.10 TV kažipot (Ljubljana)
23.30 PoročUa (Ljubljana)
23.35 Nadaljevanje Opatije 69 — 

prenos (Zagreb)

Drugi spored:
17.25 Poročila (Zagreb)
17.30 Kronika (Zagreb)
17.45 Narodna glasba (Beograd)
18.15 Mladinska igra (Zagreb)
19.15 Sprehod skozi čas (Beograd)
19.45 TV prospekt (Zagreb)
20.00 TV dnevnik (Zagreb)
21.00 Spored Italijanske TV

12. in 13. oktobra 1969

LICITACIJA
PRI CARINARNICI LJUBLJANA
Carinarnica Ljubljana bo prodajala dne 12. in 13. oktobra 
1969 m otom a vozila in ostalo blago in to; ,

avtomobile v nedeljo 12. oktobra 1969 v prostorih Šolskega 
centra za tisk in papir, Ljubljana, Pokopališka 33 od 8. ure 
dalje, a m otorna kolesa in ostalo blago 13. oktobra od 8. ure 
dalje v prostorih  carinarnice Ljubljana, šm artinska c. 152 a.

Ogled vozil in ostalega blaga bo v petek, dne 10. 10. 1%9 
9—13, ure in v soboto 11. oktobra od 9—13. in od 14—17. ure, 
v carinarnici Ljubljana.

A V T O M O B I L I

1. osebni avto Vulkswagen 1200, letnik 1965, v nevoznem stanju
'i. osebni avto Volk.swagen—bus, letnik 1967, v nevoznem stanju
3. osebni avto Ford Taunus 12 M, letnik 1963, v nevoznem stanju
4. osebni avto Volkswagen 1200, letnik 1960, v nevoznem stanju
5. osebni avto Volkswagen OHIA, letnik 1962, kanunboliran
6. osebni avto 0 {k I Rekord 1700, letnik 196S, karamboliran
7. osdbni avto Simca 1500, letnik 1964, karamboliran
8. osebni avto Ford Taunus 20 M TS, letnik 1965, karamboliran
9. dostavni avto VW — fargon, letnik 1964, v nevoznem stanju

10. osebni avto Mercedes 230 Sb, letnik 1961, v nevoznem stanja
11. osebni avto Opel Caravan, letnik 1959, v .nevoznem stanju
12. osebni avto Volkswagen, letnik 1955, v nevoznem stanja
13. osebni avto Opel Rekord 1700, letnik 1962, v nevoznem stanju
14. osebni avto Fiat 1300, letnik 1963, v nevoznem stanju
15. osebni avto (>pel Rekord, letnik 1958, v nevoznem stanju
16. osebni avto C ^ l  Rekord, letnik 1961, v nevoznem stanju
17. osebni avto C ^ l  Rekord, letnik 1959, v nevoznem stanju
18. osebni avto Renault Florida, letnik 19^, v nevoznem stanju
19. osebni avto Ford Taonus 17 M, letnik 1965, karamboliran
20. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1967, karamboliran
21. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1965, karamboliran
22. osebni avto Opel Rekord, letnik 1939, v nevoznem stanju
23. osebni avto Opel Caravan, le tn >  1961, v nevoznem stanju
24. osebni avto C ^ l  Rekord, letnin 1964, karamboliran
35. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1964, v nevoznem stanju
26. osebni avto Opel Kadeti Coupe, letnik 1967/68, karambol
27. osebni avto Opel Kapitan, letnik 1959, v nevoznem stanju 
38. osebni avto Opel Rekord, letnik 1961, karamboliran
29. osebni avto OKW, F 102, letnik 1965, karamboliran
30. osebni avto Opel Kadett, letnik 1964, ivaramboliran
31. osebni avto Austin 1600, letnik 1963, karamboliran
32. osebni avto Opel Rekord, letnik 1962, v nevoznem stanju
33. osebni avto Mercedcs Benz, letnik 1953, v nevoznem stanju
34. osebni avto Opel Rekord, letnik 1962, karamboliran
35. osebni avto Renault 3—i ,  letidk 1964, karamboliran
36. osebni avto Glas 1204, letnik 1962, l»ram boliran
37. osebni avto C ^ l  Kapitan, letnik 1962, karamboliran
38. osebni avto V\V, letnik 1939, v nevoznem stanju
39. osebni avto Fiat Steyer 18U0, letnik 1961, karamboliran
40. osebni avto Volks-ivagen 1200, letnik 1957, v nevoznem stanju
41. osebni avto Volkswagen, letnik 1963, karamboliran
42. osebni avto Fiat 1100, letnik 1934, v nevoznem stanju
43. osebni avto CStroen ID 19, letnik 1961, v nevoznem stanju
44. osebni avto Opel Rekord, letnik 1936, v nevoznem stanju
45. osebni avto Ford Taunus 12 M, letnik 1963, karamboliran
46. osebni a\'to Mercedes 190 D, letnik 1960, ičaramboliran
47. osebni a^io VoIkswagen, letnik 1934, v nevoznem stanju
48. osebni avto Volkswagen 1200, letnik 1933, v nevoznem stanju
49. osebni avto Volkswagen, letnik 1959, karamboliran
50. osebni avto iMoskvič, letnik 1959, v nevoznem stanju
51. osebni avto Volkswagen—bus, letnik 1959, v nevoznem stanju 
32. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1959, v nevoznem stanju
53. osebni avto Opel Caravan, letnik 1958. kanunboliran
54. osebni avto Volksvvagen 1200, letnik 1962, karamboliran
55. osebni avto Volkswagen 1200, letnik 1958, karamboliran
56. osebni avto Opel Rekord, letnik 1963/64, karamboliran
57. osebni avto Volkswagen, letnik 1954, v nevoznem stanju
58. osebni avto Renault Florida, letnik 1960, v nevoznem stanju 
39. osebni avto Opel Kapitan, letnik 1960, v nevoznem stanju 
60. osebni avto Fiat Steyer Multipla, letnik 1961, v nevoznem stanja 
€1. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1963, karamboliran
62. osebni avto Citroen spaček, letnfli 1960, v nevoznem stanju
63. osebni avto Volkswagen 1200, letnik 1957, karamboliran
64. osebni avto Citroen spaček, letnik 1958, v nevoznem stanju
65. osebni avto NSU Prinz, letnik 1962, turam boliran
66. osebni avto O&M F 11, ienik 1961, karamboliran
67. osebni avto Volkswagen 1200, letnik 1958, karamboliran
68. poltovomi avto Volkswagen, letnik 1959, brez motorja
69. osebni avto Loyd Arabella, letnik 1960, karamboliran
70. osebni avto Opel Kadett Caravan, letnik 1965, karamboliran
71. osebni avto Simea, 1300, letnik 1961, karamboliran
72. osebni avto Ford Taunas 17 M, lettiik 1961, karamboliran
73. osebni avto Ford Taunas 17 M, letnik 1963/64, karam bolvan
74. osebni avto Fiat Steyer 600, letnik 1955, v nevoznem stanju
75. osebni »vio Volkswagen, letnik 1960, nekompleten

PONOVNO NA LICITACIJI

76. osebni avto Mercedes 220 Sb, letnik 1961/62, karamboliran
77. osebni avto Peugeot 403, letnik 1961, v nevoznem stanju
78. osebni avto Vauxhail, letnik 1959, v nevoznem stanju
79. osebni avto Clievrolet, letnik 1956, v nevoznem stanju
80. osebni avto Ford Taunus 12 M, letnik 1963, karamboliran
81. osebni avto Audi 60, letnik 1968, karamboliran
82. osebni avto Opel Rekord, 1700, letnik 1968, karamboliran
83. osebni avto Corsair, letnik 1964, karamboliran
84. osebni avto BMW 700, letnik 1960, karamboliran
85. osebni avto Ford Taunus 17 M, letnik 1962, karamboliran
86. osebni avto Renault Florida, letnik 1963, karamboliran
87. osebni avto Ford Taunas 17 M, letnik 1960, v nevoznem stanju
88. osebni avto Ford Zephir, letnik 1966, karamboliran
89. osebni avto Opel Kapitiin, letnik 1957, v nevoznem stanju
90. o.sebni avto DKW 1000 S, letnik 1961, v nevoznem stanju
91. osebni avto Fiat 1300, letnik 1961, karamboliran
92. osebni avto Austin 1100, letnik 1966, karamboliran
93. osebni a^io Renault 8, letnik 1964, karamboliran
94. osebni avto Fiat Neckar 600, letnik 1959, v nevoznem stanju
95. osebni avto Peugeot 404, letnik 1963, v nevoznem stanju
96. osebni avto Fiat 500 Steyer, letnik 1958, v nevoznem stanju
97. osebni avto Opel Rekord, letnik 1963, karamboliran
98. osebni avto Skoda Octavia Popalar, letnik 1963, karamboliran .
99. osebni avto Gogomobii, letnik 1959, v nevoznem stanja
100. osebni avtomobil BMW 700, letnik 1961, motor zgoren

OSTALO BLAGO:

101. avtocistema BPW, 21.000 litrov, rabljena
102. traktor Porsche, letnik 1951, rabljen
103. motor za tovorni avto OM, poškodovan
104. motor ca Fiat 1100, rabljen
105. mlatilnicia za fito , rabljena^
106. motor za čoln Angler, rabljen
107. motor sa VW. rabljen

in ostalo blago (m otom a kolesa, m otorji za potniške in tovorne avtomobile in deli ter 
ostalo blago).
Avtocisterno pod št. 101 si lahko ogledate pri carinarnici Jesenice, U lova 37, a ostalo blago 
kot je navedeno v carinarnici Ljabljana.
Pravico udeležbe na Ucitaciji imajo vse pravne in fizične osebe. Udeleženci morajo v dneh, 
določenib sa ogled, vplačati kavcijo v višini 10 odstotkov od začetne cene v carinarnici 
Ljubljana, a predstavniki podjetij tudi pooblastilo.

Vse infomuudje o licitaciji lahko dobite od 6. 10. 1969 dalje po telefonu 316-588 — carinar
nica Ljubljana.
Spisek motornih koles in ostalega blaga ne objavljamo v tem oglasu, izobešen bo na 
oglasni deski carmaniice Ljubljana. CARINARNICE LJUBUANA
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I  iMS€»
,-so Haoita v sktadiscih Razorodajt*

■. jih in pomagajte.St ? denarjem kt ga boste 
dobili I1Ć* t£* nacin' Obvestite javnost ir .  

' kupc^ koliko odstotkov, P o p u s t i. ste 
- namenili za blago iz zalog' Pn tem Vam 

najbolj učinkovito pomaga oglas* .v loka! 
nem tedniku



v  I ^ M  T E D N U  V A S  Z p i M A
Petek, 3. oktobra — Vitomir 
Sobota, 4. oktobra — Frančišek 
Nedelja, 5. oktobra — Marcel 
Ponedeljek, 6. oktobra — Vera 
Torek, 7. oktobra — Dan artUeriJe 
Sreda, 8. oktobra — Simeon 
Četrtek, 9. oktobra — Abraham

Brežicc: 3. in 4. X. ameriški 
film — »Cena maščevanja«. 5. in 
6. X. a m e r i^  film »Zvezdan. 7. in 
8. X, franco^i film »Človek od
več«.
KINO ORNOMEU: 

od 3. do 5. 10. amer. barv. film 
AVANTURE NA AMAZONKI.
7. 10. češki film DOLINA ČE
BEL.
9. 10. franc. barv. film PET 
FANTOV ZA SINGAPUR.

KINO KOSTANJEVICA;
5. 10. franc, barvni film ANGE
LIKA IN KRALJ.
8. 10. franc. barv. film KROG 
LJUBEZNI.
Metlika: Od 3. do 5. X. franco

ski barvni film »Vražji pozdrav«. 
Od 3. do 5. X. špansko-italijanski 
barvni film »Maščevanje v Fuerte 
Cedrosu«. 8. in 9. X. jugoslovan
ski film »Hasanaginica«.

Mokronog: 4. in 5. 10. franco* 
sk o -ita lija r^ i barvni film »Krog 
ljubezni«.
KINO NOVO MESTO:

Od 3. do S. 10. amer. barv. film 
V ZNAKU REVOLVERJA.
6. in 7. 10. amer. film SŠI DAN 
NA DIRKAH.
8. in 9. 10. amer. film IZPO
VEDUJEM SE.

KINO RIBNICA:
4. in  5. 10. nem. film NENA
VADNI MENIH.

KINO SEVNICA:
4. in  5. 10. franc. barv. film 
NEUMNOSTI PARDAILLANA.
8. 10. ital.-špan. film ZLATI NA
BOJ.

KINO SODRAŽICA:
4. in 5. 10. amer. barv. film 
MOJE PESMI — MOJE SA
NJE.

KINO TREBNJE:
4. in 5. 10. amer. barv. zgod. 
film BEN KUR.

Marici Bojane iz Male Bučne va
si iskreno čestitajo ob končanem 
študiju — ata, manaa in sestra 
Vera z družino.

Slavki Čampa iz Novega mesta 
za uspešno zaključen študij na me
dicinski fakulterti čestitajo vsi do
mači.

Gospej TEREZIJI OBED za 90- 
letnico prisrčno čestitajo Lori, 
Em a in Pavla.

igoEVESTILA I
KMETOVALCI! Seme visokoro- 
dne sorte pšenice Marinka dobite 
pri Antonu Margetiču, Vihre 17, 
Krško polje.

TRSJE I. a. selekciooirsno — 
vzgojeno v Sloveniji, raznih sort 
in i ^ l a g  naročite p ri KKP Trs- 
ničarski odsek, p. Juršinci — 
Ptuj.

SLUŽBO DOBI
BOGATA, ugledna italijanska dru

žina išče gospodinjsko pomočni
co za vsa dela v hiši. Znanje je
zika ni potrebno. Prof. Doitt. — 
Royer Roberto, Via S. Paolino 
91, Lucca. Interesentke naj po 
možnosti priložijo fotografijo.

ISCEM ŽENSKO za varstvo na 
domu od 8. ure naprej. Cankar
jeva 8, Nova mesto.

IŠČEM V.^JENCA za kolarsko in 
sodarsko stroko. Hrana in sta
novanje v hiši. Jože Grahek, 
kolar, Črnomelj.

SPREJMEM mizarskega vajenca 
in pomočnika. Hrana in stano
vanje preskrbljena. —' Mizarstvo 
Janez Dermastja, Kamnogoriška 
8. Ljubljana.

SPREJMEM žensko v službo. De
lo v kovinski stroki. Hrana in 
stanovanje v tiiši. Bojan Oblak, 
Spodnji Rudnik 2/20, IJubljana.

I6ČEM 2ENSKO lahko je tudi 
upokojenka) za varstvo d v ^  
otrok na domu. Stefan Spudič, 
Valantičevo 22, Novo mesto.

PRIKUPNO, pošteno in energično 
dekle dobi zaposlitev v gostilni. 
Hrana in stanovanje v hiši. De
lovni čas 8 ur, en dan v tednu 
prost. Ostalo po dogovoru. Po
nudbe pod »Zaposlitev takoja.

MLAJ.<iEGA MOŠKEGA sprejme- 
v službo za različna dela. H ra
na In stanovanje zagotovljena. 
Plača po dogovoru. Mor^, Smar- 
tinska 11. Ljubljana.

S( UŽBO IŠČE
PRIDNO DEKLE išče službo v 

Novem mestu. Naslov v upravi 
lista pod šifro »Gospodinjska 
pomočnica — poštena«.

STANOVANJA
VZAMEM na stanovanje manjšo 

družino ali upokojence. Naslov v 
upravi lista (1914/69).

NUDIM 100 din nagrade tistemu, 
ki mi preskrbi opremljeno sobo 
v Novem mostu. Naslov uprari 
Usta (1915/69).

PRODAM
PRODAM plinsko poč Rlda, skoraj 

novo. Fnmc Kolenc, Regorčavas 
Q. tl.. Novo mesto.

POCENI 1'RODA.M malo rabljen 
vzidljiv desni štedilnik na 2 in 
pol plošči, bakrcsn kotllGek. Na- 
alorv v upravi lista (1882/69)

UGODNO prodam kuhinjsko oma
ro , fitiri stole, eloktrični štedil
nik, dre kompletni TV anteni, 
pisalno mizo ia globok otroški 
vossiček. Podržaj, Znančeve n ji
ve, blok 2, Novo mesto.

PRODAM kombiniran otroški vo
ziček, dnevno sobo, francosko 
posteljo m zaboj za posteljnino. 
L. .^unJlC, Jerebova 3, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM lovamiško 
nov eloktrični štedilnik TOBI — 
4 plošče. Peternel, Sevnica 18.

P(K!RNI PltODAM moški in žen- 
i d d  plaAd, foofiko obleko. 1T8,  t e r

štedilnik na drva 5Ux30. Neven
ka Košele, Vrbina 6, Krško. In 
formacije od 9. do 13. xu"e.

PRODAM skobeljni stroj in krož
no žago. Naslov v upravi lista. 
(1895/69).

PRODAM štedilnik na drva (ogled 
p ri Dolinarju, 2arja  vas 113) 
in ta ln ic o , ogled pri Pavlinu, 
Potov vrh 51, Novo mesto.

PRODAM kuhinjsko pohištvo (de
lovni pult, viseče omare) in elek
trični štedilnik TOBI. Marija 
Pavlič, Ljubljanska 19, Novo 
mesto.

PRODAM ŠTEDILNIK na drva 
»Gorenje«. Adamičeva 15, Novo 
mesto.

PRODAM 5 kubikov hrastovih plo
hov (5 cm). Potočar, Bučna vas 
35, Novo mesto.

KUPIM
KUPIM enofazni hldrofor. Naslov 

v upravi lista (1898/69).

POSEST
PRODAM visokc^ritlično hišo z 

vrtom, grdeno 1961. Ogled 4. X. 
in  5. X. na Lavrici 147, pošta 
Škofljica.

ODDAM V NAJEM stanovanjsko 
hišo z gospodarskim poslopjem, 
sadni vrt, orne in obdelovalne 
zemlje do 1 ha ter še druge 
ugodnosti v Semiču. Ponudbe 
pod »Ugodno«.

ZARADI SELITVE ugodno pro
dam novozgrajeno stanovanjsko 
hišo v Kočevju z urejenim vr
tom. — Informacije na telefon 
86-157. Naslov v upravi lista 
(1906/69).

NUJNO PRODAM srednje veliko 
posestvo z gospodarskim poslop
jem  in vsem inventarjem, v  bli
žini Mokronoga. Naslov v upravi 
Usta (1912/69).

PRODAM vlsokopritlično hišo, 
staro  6 let, s centralno kurjavo, 
sadni vrt te r dve g a n il  in že 
obstoječo delavnico. Franc Zrnc, 
Brinje, cesta I. 6, Grosttplje.

V NEPOSREDNI BLI2INI Otočca 
ob K iki prodam parcelo 7 iz
meri 1340 m* (delno njiva, delno 
mlad sadni v rt). Prim em o za 
gradnjo, zlasti vikend. Voda in 
elektrika v nraosredni bližini. 
Ponudbe pod »Ugodeo nakup«.

SNAŽNO
24. SEPTEMBRA se Je izgubil pes 

čm e barve — volčjak. Sliši na 
ime Ersan. Prosim najditelja, 
da ga proti nagradi vme na na
slov: Partizanska 1, Novo me
sto.

DENAK IN ČAS vam m orda ne 
dopuščata zdravljenja v zdravi
lišču. Z majhnimi s tre lk i lahko 
doma zdravite bolossni Jeter, žol
ča in črevesja, čire, zaprtje in 
hemoroide z rogaškim DONAT 
vrelcem Zalitovajte ga v svoji 
trgovini, ta pa ga dobi v No
vem mestu pri HMEIjJNIKD — 
tel. 21-129, STANDARDU (MER
CATORJU) — tol. 21-158 in pri 
DOLENJKI — tel. 21-440.

NAJBOLJ.^E DARIIX> ea vaSo ne
vesto vam pripravi zlatar« Go
sposka S, Igubljan« (poloe uni< 
v e n e l .

Oktobrsko vreme 
v pregovorih

V  v in o to k u  burja , 
m raz, v  p ro s in cu  so n čen  
čas. — č e  se  d rev je  
zg o d a j o b le ti, p o lje  ob  
le tu  bo ga to  rodi. — č e  
je  Gal to p lo te n  in  suh, 
bo  le to , k i pride , z  m o 
čo sk o p u h . — Gal suho- 
ten  o b e ta  su šo  n a sled 
n jeg a  le ta . — Vla&en, 
m rze l L u k a  k m a lu  sneg  
p r ik u k a .  — K a k ršn o  
v re m e  U rša prin ese , ta 
k o  se  z im a  rada o b n e 
se.

LUNINE MENE;

3. 10. €  ob 12,05 
11. 10. #  ob 10,39 
18. 10. 9  ob 09.32

!>
Anica Repselj, Ostrog 15, Šent

jernej, oslšbnica posestva Kmc, 
Brezovica 5, opozarjam vsakogar, 
id b i sk le p i kakršnekoli kupčije 
e JoietM n Krncem iz Sentjemeoa 
T zvezi s posestvom, ker ne bodo 
veljavne.

Izletniki is Bukovška pri Breži
cah preklicujemo žaljive besede, 
ki smo jih  pisali na razglednici 
sestrama Lapuh iz Bukovška p ii 
Brežicah dne 22. julija 1969.

H U M U
Zahvaljujem se prebivalcem Gor

nje in Dolnje Lokvice, Krvavčjega 
vrha in Trnovca za podarjeni les 
za g r a ^ jo  hiše, kakor tudi tistim , 
ki so mi pomagali na kakršenkoli 
način in žrtvovali ob hudi nesreči, 
in veliki m aterialni izgubi, ki 

me je prizadela 33. m aja letos. 
Martin Konda, Trnovec 12, Me 
tlika.

Ob nenadni izgubi našega dragega 
sina, brata in vnuka

VASJE ULETA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
so ga spremili na zadnji poti, mu 
darovali cvetje ter nam izrekli 

sožalje.
žalujoči: starši, brat, stara
mama in drugo sorodstva 

Kočevje, 18. septembra 1969

Ob sm rti naše drage mame, babice 
in prababice

JOŽEFE PIBERNIK
iz Brune vasi 

se iskreno zahvaljujemo zdravni
kom in strežnemu osebju kinurgič- 
ne bolnice Novo mesto. Iskrena 
hvala vsem, ki so ji darovali cvet
je in jo spremili na zadnji poti. 

žalujoča sinova in hčerka z 
družinami

Iskreno se zahvaljujem zdravnici 
dr. Primožičevi in zdravnikom ter 
medioinsko-strežnemu in interne, 
mu oddelku moške bolnišnice No
vo mesto za uspešno zdravljenje, 
skrb in nego v času moje bolezni. 
Danilo Rifelj.

Vsem znancem in prijateljem  spo
ročamo, da Je po kratki in t e ^  
bolezni um rl v torek, 16. septem

bra 1969, v 78. letu fivljenja

JAKOB JAKOBČIČ
upokojenec iz Zagreba 

žalujoča družina

Ob prerani sm rti drage mame

FRANČIŠKE NOVAK
iz Sahovca pri Dobrniču 

se iskreno zahvaljujemo zdrav
stvenemu osebju postaje T re n je  
in idrugičnemu oddelku Novo me
sto, ZZB in Z W I Dobrnič. Vso 
zahvalo žuiaiiku Mihi Zelniku ter 
ostalim sorodnikom in sosedom.
žalujoči: sin Tomaž, Alojzij, Petm 
in Jože z družino, b rat Anton, se
stre Rozalija, Pepca in Kristina 

s družino ter vsi Novakovi

OBVESTILO
DOBAVITELJEM

Podjetje
»Komisijska trgovina 
Novo mesto« 
je na temelju odločbe 
občinske skupščine No
vo mesto St. 111-248/62- 
2 z dne 17. 9. 1969

PRENEHALA
OBRATOVATI

Pozivajo se dobavitelji 
— stranke, ki so prine
sli blago V prodajo, da 
neprodano blago dvig
nejo V roku 30 dni od 
dneva te objave.

Prav je, da zveste:

VSAK
TEDEN
pride v 
vsako izmed 
naših 9 občin 
pride

zanesljivo in 
točno kot dobra 

ura • in 
prinese 

v vaš dom koš 
novic in kup 

sporočili:
včeraj, danes in jutri — vaS DOLENJSKI 
LIST, ki ga beoro ada  ̂ že 31.296 stadsiili na«rod- 
nikov. Ta teden smo tiskaJi 31.910 izvodov 
domačega časnika. VaS pdsmanoSa pa se vam 
ob današnji dostavi priporoča tudi sa p-laičilo 
polletne naročnine, Iri je zapadla že 1. julija, 
vendar pa smo vas s plačilom počaksPU do 
danes. Zato ne pozabite, prosimo: poravnana 
naročnina — redna dostava DOLE®^JSKEGA 
LISTA na vaS domači naslov!
Po(2xlravlja vm

UFRAVA DOLEINJSKĐGA LISTA

Hudo poškodovan otrok
Na Ljubljanski cesti v Kočevju 

se je  26. septembra ob 15.30 zgo
dila huda prom etna nesreča. Oseb
ni avto, ki ga je  vozil Stanko Zu
pan iz Kočevja, je trčil v 6-letne- 
ga Slavka Vlaha, ki je nenadoma 
skočil s pločnika pred avto. Avto 
je otroka zbil, da je drsel še p ri
bližno 8 m  daleč po cesti in ploč
niku. Otrok je  bil hudo poškodo
van po glavi in trebuhu. Na vozilu 
je m anjša škoda. Voznik je bil tre
zen.

Trebnje: z vso močjo 
v prikolico

Zvonimir Lovriha iz B uljincapri 
Trstu Je 25. septembra zvečer vo
zil tovornjak proti Zagrebu. V 
Trebnjem je zavil proti črpalki, 
vendar je prepozno opazil priko
lico, ki so jo  prejšnji dan zaradi 
n e s ^ e  Izločili iz prometa. Lov- 
riha je sicer zavrl, nesreče pa 
kljub temu ni mogel p ^ r e č i t i .  Z 
veliko močjo -je tovornjak treščil 
v prikolico, škodo so ocenili na
13.000 din.

Mirna: prekucljaj 
za živo mejo

28. septembra popoldne sta se 
pri Mimi zaletela z osebnima av
tomobiloma Antcm Kos iz Ljub
ljane in  Franc Mežan. Kosa je 
vrglo prek žive meije, kjer se je 
prevrnil. Osumili so ga, da je  vo
zil pod vplivom alkohola, škodo 
so ooenili na 4.080 din.

Gorjanci: med kašlja
njem zavil s ceste

28. septembra se je IJubljančan 
Alojz Podržaj peljal z o s in im  
avtomobilom čez Gorjance. Za
grabil ga je kašelj, ko pa Je vle
kel robec iz žepa, mu je  avtomo
bil ušel s  ceste v gozd, k jer se 
je prevrnil, škodo so ocenili na 
3000 din.

Šentjurje: zaneslo 
ga je s ceste

26. septembra zjutraj se je  pe
ljal Beograjčan Dimitrije Nikolič 
z osebnim avtomobilom v Ljub
ljano. Pri Šentjurju ga je zane
slo s ceste. Zadel je prometni 
znak, nato pa se je prevrnil na 
travnik. Voznik in sopotnik sta 
bila ranjena, škodo so ocenili na
5.000 din.

Mirna peč: s fičkom 
v drog

26. septembra se je Novcmieščan 
Alojz Tram te z dnižino odpeljal 
proti M im i pe^i. Med prehiteva
njem na ovinku ga je zadel No- 
vomeSčan Ivan Ravnikar in ga 
odrinil s ceste. Tramtetov fičko 
je treščil v telefonski drog, kjer 
se je prevrnil na bok. Težje je 
bila ranjena Tramtetova žena, la
že pa voznik in sin. škode je bilo 
za okoli 3.000 din.

Nemška vas: avtomo
bilist zbil kolesarja

Miran Zupančič iz Sel-šumber- 
ka se je  peljal 27. septem bra zve
čer iz Stefana proti Veliki Loki. 
Na ovinku pri Gornji Nemški va
si je  zbil Staneta Bizjaka iz Rož
nega vrha, ki je s kolesom stal 
na cesU. Bizjak je dobil pri pad
cu rane na glavi.

Dole: ovinek je bil 
pretrd oreh

Stone Salamon se je  24. sep
tem bra popoldne peljal z osebnim 
avtomobilom iz Metlike proti No
vemu mestu. Pod vasjo Dole ni 
mogel speljati ovinka. Zapeljal je 
na breg in se prevrnil, škode je 
bilo za okoli 4000 din.

Novo mesto: kolesarka 
je obležala

M arija Kovačič se je 25. sep
tem bra peljala s kolosom po Oe-

sti herojev v Novem mestu. Med 
prehitevanjem jo je zbil tovornjak 
s prikolico kranjske registracije, 
ki ga je vozil Alojz Dolgan. Ko
lesarka je obležala s hudimi po
škodbami, voznilca tovornjaka pa 
so našli šele v Straži, ker se po 
nesreči ni ustavil.

Novo mesto: pešcu 
je zlomil nogo

M arija Zoran iz Dolnjih Ka
mene se je 23. septembra peljala 
z osebnim avtomobilom po Glav
nem trgu v Novoti m estu in zbila 
pešca Josipa Jeliča iz ^u b ijan e , 
ko je prečkal cesto. Jelič je ob
ležal z zlomljeno nogo.

Na ovinku je zavozil 
s ceste

stane Zakšek iz Sel pri Dobovi, 
je  23. septembra vozil kombi pro
ti  Brežicam. Na desnem ovinku na 
Čatežu je  zavozil s  ceste v jarek. 
Od tam  ga je  zaneslo na desno 
stran  ceste, kjer se je  prevrnil. Na 
avtomobilu je za okrog 1.000 dinar
jev škode.

Nesreča v križišču
24. septembra se je pripetila 

prometna nesreča na cesti Krško- 
Kostanjevica v križišču oest p ri
ključka na cesto l / I  v Drnovem. 
Krešimir Lulić iz 2^agreba Je privo- 
zU z osebnim avtomobilom s pri
ključka ceste 1/1 v križišče ceste 
Krško-Kostanjevica in zavijal v le
vo. V tem trenutku je od Krškega 
proti Kostanjevici pripeljal tovor
njak Edi Melavec iz Mozirja. Lulič 
Je s  svojim vozilom zaprl pot to
vornjaku in trčil vanj. Pri tem se 
je laže poškodoval, na vozilih pa 
je nastalo za okrog 3.000 din škode.

Nesreči pri vasi Volčje
25. septem bra se Je proti Srom

ljam  peljal z osebnim avtomobilom 
Jože Cemoš iat Cmca. Pri vasi 
Volčje je privozil naproti i>o levi 
strani ceste m otorist Ivan Jurato- 
vec Iz Volčja in trčil v osebni av
to. Pri nesreči sta se m otorist in 
njegova sopotnica Mira Juratovec 
poškodovala in so ju  odpeljali v 
brežiško bolnišnico, na vozilih pa 
je za okrog 7.500 dinarjev škode.

Nesreča pri prehitevanju
25. septembra opoldne se je pri

petila prometna nesreča na cesti 
Krško—Drnovo. Mopedist Albin
Bogovič iz Sremiča je  vozil proti 
Krškemu. Pri naselju Beli Breg je 
za njim  pripeljal tovornjak s pri
kolico Sotir Kankov Iz Skopja in 
ga prehiteval v trenutku, ko je na
proti pripeljal osebni avto. Voznik 
tovornjaka je zapeljal nazaj na 
desno stran in pri tem s prikoli
co zadel mopedista, ga zbil po ce
sti ter odpeljal dalje. Mopedist je 
bil laže poškodovan in so mu nu
dili zdravniško pomoč. Na mopedu 
je za okrog 400 din škode.

Mopedist je bil hufe 
poškodovan

27. septembra zvečer se je pri
petila prometna nesreča na križi
šču P r^ m o v e  in Kolodvorske uli
ce pri železniškem prelazu v Kr
škem. Voznik osebnega avtomobila 
Ivan Vegelj iz Krškega je pripe
ljal na železniški prehod po Pre- 
^m o v i cesti in se ustavil ob za
prtih  zapornicah. Ko so se zapor
nice dvignile je počasi odpeljal na
prej In zavijal v Kolodvorsko uli
co. V tem trenutku Je pripeljal 
naproti po prednostni oesti mope
dist Rado Jelen iz Krškega in se 
zaletel v osebni avtomobil ter pa
del. Pri tem se Je težje poškodo
val, na vozilih pa je škode za 
okrog 300 din.

Nesreča na Milavčevi 
cesti v Brežicah

28. septembra zvečer Je voznica 
osebnega avtomobila Majda Rajner 
v Brežicah pripeljala iz stranske 
ceste na prednostno cesto. Tedaj 
je  od želesaiiške poataje pripeljal 
avtobus Franc Cvelbar iz Brežic in 
zadel prednji del osebnega avtomo
bila. Na vozilih Je za okrog 1.000 
dinarjev Škode.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IM IZDAJATELJI: občlnsice Konteren 

oe SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metli 
ka. Novo tnesto, Ribnica, Sovnica 10 Trebnje

UREJUJE 0REE9IISKI ODBOR: Ione Goinllc 
(glavni m odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko
Dokl. MiloS JaicoiMO, Marjan Legan, Marija Pado-
ran, Jo4e Primc, Joilca reppejr in Ivan 2!oran Teb 
nični urednik: Marjan MoSkon

IZHAJA vsak fetrtek — Posamezna Številka 70 
par (7U startb din) ~ Letna naročnina: 32 Ndin 
b20U Sdln). poUetna natročnina 16 novih dinarjev
(1600 Sdin): plaCUiva Je vnaprej -  Za inozemstvo
^.50 novih dixuir.iev (6.250 Sdln) oz 5 amerlSkib do 
iarjev au ustrezna druga valuta v vrednosti 5 amen 
fildb dolarjev — Tekofti raCun pri podt SDK v Novem 
mestu: 531JW -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRA 
VE: Novo mosto. Glavni trg 3 — PoSotu predal: 33 — 
reieton: (068)-3l-227 Nenaročenih rokopisov in 
fotoffrafll ne vraCamo - Tiska ftP »»nfliotf v Llubljan)


