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DOLENJSKI LIST
V nedeljo kmetijska 
razstava in tombola 

'■*' v Krškem
Pod pokroviteljstvom  pred 

sednika občinske skupščine 
K rško bodo v nedeljo ob 
9. u ri dopoldne odprli km e
tijsko razstavo živinoreje, 
sadjarstva s  čebelarstvom, 
zaščitnih sredstev, mehaniza
cije, poljedeljstva, vinograd
ništva, um etnih gnojil, hor
tikulture, lovstva in  ribi
štva. O dprta bo na sejm i
šču in v dijaškem  domu v 
nedeljo in ponedeljek od 7. 
do 17. ure. Popoldne ob 
14.30 bo na Stadionu Matije 
Gubca velika tradicionalna 
tom bola pod pokroviteljstvom 
Pivovarne Laško.
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Hmelj v slepi ulici
Te dni tudi na Dolenj

skem  obirajo zadnje hme- 
Ijeve kobule: obiralci se 
pritožujejo nad slabim  
vremenom in majhnim  za
služkom, km elajrji pa 
iščejo izhod iz slepe ulice, 
v katerem  se je znašlo na
še hmeljarstvo: proizvod
nja hmelja je za našo pla
čilno bilanco sicer sila po
membna, saj predstavlja 
močan devizni učinek, ker 
ne potrebuje uvoza repro
dukcijskega materiala.

Po drugi strani pa je 
naše hmeljarstvo zaradi 
naraščanja proizvodnih 
stroškov in  vse nižje cene 
na svetovnem trgu čedalje 
m anj akumulativno in- ob 
tem je odveč govoriti o 
nadaljnji mehanizaciji, iz
boljšanju tehnologije in 
uvajanju donosnejših sort 
hmelja. Spom nim o se sa
m o besed inž. Janeza. Gač
nika, direktorja m etliške 
zadruge: »Obiralcem bi res 
morali plačati več, a tega 
ne zmoremo; pred leti 
#mo imeli v hmeljiščih 80 
tisočakov dobička, zdaj ga 
imamo samo še 10 ali 20 
tisočakov.«

Približno tako je raz
merje tudi na slovenskem  
in jugoslovanskem trgu. 
Pri tem  pa je zanimivo,

da je v Slovenij za nasled
nja tri leta že prodano 88, 
78 oziroma 64 odstotkov 
hmelja. Lani, ko smo 
ustvarili 5 m ilijonov do
larjev deviznega učinka, 
je Slovenija imela 3.400 
ton hmelja, Vojvodina pa 
1.700 ton. V naslednjih le
tih se cena hm elju ne bo 
bistveno spremenila. Giba
la se bo m ed 1,83 in 1,90 
dolarja za kilogram: od 
1965. leta so se stroški 
proizvodnje povečali za 30 
odstotkov, cena pa je pad
la za desetino!

Zanimivo je tudi, da ne 
bo več mogoče povečati 
cen za obiralce: vsako po
večanje podre ravnovesje 
m ed ročnim in strojnim  
obiranjem, ki je zdaj pri
bližno enako drago. Ob 
vsakoletnih problemih z 
iskanjem obiralcev je brž
kone edina rešitev v hi
trejših nakupih strojev.

Kako Iz slepe ulice? Da • 
bi hmeljarji še naprej 
imeli zanimanje za proiz
vodnjo, so Slovenci in Voj
vodinci predlagli, naj se 
za proizvodnjo hmelja 
uvede premija v višini 12 
odstotkov: tako bi dinar
sko realizacijo približali 
vrednosti deviz. Odgovora 
za zdaj še ni.

J. SPLICHAL

Pouk se je 
vendarle začel

Če ni stanovanj, tudi 
učiteljev ne bo

„Metlika je svetel primer"
Na nedeljskem srečanju borcev in aktivistov

»Z dravo, to v a riš ! T a k o j sem  te  spozna l, č ep rav  si se  sp rem en il. K ako  n ek i b i m o 
gel p o z a b iti tv o j o b raz , s a j . . . «  T ak o le  je  b ilo  v n ed e ljo  v M etlik i (n a  s lik i) , ko  
so  se  se š li b o rc i 15. b rig ad e , ih  v T re b n je m , k je r  so  slav ili G ubčevci. V eč o p ro 
slav i v T re b n je m  b e r ite  n a  o b č in sk i s tra n i. (F o to : R ia  B ače r)

Do zadnjega niso vedeli, 
če se bo zaradi pom anjka
n ja učiteljev pouk na osnov
ni šoli v Vasi—Fari v kočev
ski občini lahko letos sploh 
začel V zadnjem  trenutku 
oziroma celo malo prekasno 
jim  je  le uspelo dobiti še 
š tiri učne moči, da se je 
pouk nam esto v soboto, 5. 
septem bra, lahko začel vsaj 
v ponedeljek. Dva učitelja, ki 
s ta  poleti zapustila to  šolo, 
s ta  se vrnila le pod pogojem, 
da jim a je  služba zagotov
ljena tudi v prihodnjem  šol
skem  letu.

V zadnjih tedniih pred  za
četkom pouka je bilo po treb 
no veliko potov in  prizade
vanj tako ravnatelja šole 
Vas—Fare kot tudi predstav
nikov občinske skupščine 
Kočevje, T IS Kočevje, osnov, 
ne šole Kočevje in drugih, 
da so le »nabrali« dovolj 
učiteljev. V erjetno taki na 
pori ne b i bili potrebni, če 
bi imela šola nekaj družin
skih stanovanj. Ce se hočejo 
v bodoče takim  zapetljajem  
izogniti, bodo nedvomno mo
rali zagotoviti učiteljem  in 
njihovim  družinam  prim erna 
stanovanji. J. P.

Sevnica: festival 
amaterskega filma
K inoklub 'z  Sevnice je  te  dni 

razpisal natečaj za prvi k lubski 
fostival am aterskega film a. Poseb
na ž irija  bo nagrajevala najbolj- 
Se film e na 8-m ilim etrskem  tr a 
ku , s tonsko sprem ljavo na m ag
netofonskem  trak u  ali brez nje. 
Posebne nagrade bodo podelili za 
film e, ki obravnavajo življenje 
Sevnice. Tekm ovanja oz. festivala 
se lahko udeležijo tud i člani d ru 
gih klubov, delu pa Je treb a  od 
d a ti do novem bra letos. Festival 
bo ob koncu leto&njeg* leta.

A. S.

Prisrčno kot le kaj je  bilo 
v nedeljo v Metliki. Borci in 
aktivisti 6z raznih krajev 
Sovenije te r bližnje Hrvaške 
te r preživeli iz Petnajste 
brigade, vsi z rdečim i nagelj
ni, so si imeli veliko po
vedati.

Domačini so v svoji sredi 
še posebno toplo pozdravili 
N ika Šiliha, V iktorja Avblja 
—R udija, narodnega heroja 
Franca K očevarja—Cirila, Ni
ka Belopavloviča in  druge 
goste.

Na zborovanju, ki je  bilo 
pred  spom enikom na Trgu 
svobode je  im el (osrednji 
govor Niko šilih . Spomnil se 
je  začetkov ilegalnega delo
vanja naprednih Belokranj
cev, njihovih žrtev med NOB, 
končno pa pohvalil tud i da
našnji razvoj Metlike z be
sedam i:

— še  p red  25 leti porušena, 
je danes Metlika vsa obnov
ljena, vsa v razvoju. P repri
čan sem, da so redka ob
m očja v Jugoslaviji, p red 
vsem nerazvita, -kjer bi se 
prebivalstvo tako solidarno 
skozi desetletja  borilo za svoj 
družbeni napredek. Tudi v 
m ejah celotne Jugoslavije je 
Metlika lahko svetal prim er 
nerazvite občine, ki se s s tr 
njeno močjo lastnih sil trga 
iz vezi zaostlosti.

Po zbrovanju so borci z 
metliško godbo in zastavami 
odkorakali pred vinsko klet, 
k je r so jim  razdelili knjige

TRLA BABA LAN, p o je  p esem , pele  p a  so  tu d i vesele  te rice , ko  so v so b o to  p o d  
te lev iz ijsk o  k a m e ro  sp ra v lja le  p ezd ir  iz  godnega lan u . T u ris tič n o  d ru š tv o  Š e n tru 
p e r t  je  p o vab ilo  f ilm a rje , d a  so  p o sn e li ž iv in sk i se jem  n a  V eseli go ri, K ozlevčar- 
jevo  zb irk o  v S lovensk i vasi te r  o b ič a je  p r i  p r id o b iv a n ju  d o m ačega  p la tn a , k i g re 
do  v p ozabo . S n em a n je  si je  og ledalo  tu d i veliko  o b iskovalcev  od  b lizu  in  daleč.

(F o to : M. L egan)

Bo samo Stranska vas ostala prašna?

Mileta Pavlina »Petnajsta 
brigada«, nato pa je  bilo pri 
gasilskem domu pravo belo
kranjsko rajanje. R. B.

Gasilci na stadionu
V nedeljo bo na Stadionu 

bratstva ®n enotnosti v No
vem m estu tekmovanje indu
strijsk ih  tekstilnih gasilskih 
društev Slovenije. Organizato
r j i  pričakujejo, da bo tekm o
valo 14 tekstilnih društev, ki 
bodo v Novo mesto poslala 
13 moških ih 7 ženskih ekip. 
Med nastopajočim i bosta tu 
di m etliška BETI in  dom a
či NOVOTEKS. Slovesnosti 
se bodo začele ob 8. u ri s 
parado skozi mesto, potem 
pa bo po slovesni otvoritvi 
pokrovitelja Avgusta Fajfar
ja  tekm ovanje na zletnem 
stadionu.

domače potrebe. N ikakor pa 
občani niso pripravljeni iz 
svojega žepa plačevati še as
falt na republiškem  delu ce
ste, prav tako niti slišati no- 
čejo o tem, da bi sam o ena 
vas na trasi nove ceste ostala 
prašna.

V Semiču je  zaradi tega 
največ razburjenja. Kolektiv 
tovarne kondenzatorjev, k i je 
za to cesto prispeval 504)00 
din, prav toliko pa dal še 
za modernizacijo cestišča od 
naselja Semič do železniške 
postaje, ne m ore razum eti, da 
Bela k rajina doživlja tako 
malo razum evanja prav v 
času, ko je  toliko govorjenja 
o družbeni pomoči nerazvi
tim . R. B.

• Vt

OD 10. DO 20. SE P T .

N ekako  od  13. do  19. 
s e p te m b ra  n e s ta ln o  s 
p o g o stn im i p ad av in am i 
in  h la d n e je , v  o s ta lem  
lepo  in  to p lo  vrem e.

Dr. V. M.

Nejevolja v Beli krajini! Občani več kot 10 let 
plačujejo samoprispevek, ne bodo pa dajali 

denarja za asfalt na republiški cesti

V zelenju* s ču d o v itim  razg ledo m , n a  n a d m o rsk i v iš in i 947 m e tro v  — to  j e  o seb n a  
izk azn ica  L isce n a  L isci, p la n in sk e  p o s to ja n k e , k i go tovo  so d i m e d  n a jm o d e rn e jše  
p la n in sk e  dom o v e  v S lo v e n iji  V eč o n je j  p re b e r ite  n a  6. s tra n i!  (F o to : M. V esel)

G radnja ceste Semič—G ra
dec bo čez mesec dni kon
čana. Cestno podjetje Novo 
mesto dela na dveh odsekih: 
od Semiča pro ti S transki va
si in od Gradca do Stranske 
vasi. Za cesto, ki poteka de
loma po metliški, delom a po 
črnom aljski občini, so v ce
loti zbrali denar občani. Ob. 
činska skupščina je najela 
kredit, odplačevali pa ga bo- 
do prebivalci v naslednjih 
štirih  letih.

Računali so, da bo tolikšna 
požrtvovalnost ganila repub
liški cestni sklad, da bo za 
del svojega cestišča na tra si 
v dolžini 1.400 m etrov — (čez 
Stransko vas in poleg Semi
ča) prispeval sredstva. Tega 
zagotovila doslej še ni, če
prav so zemeljska dela na 
občinskih odsekih trase že 
končana in tudi asfalta je že 
precej.

Samoprispevek, ki ga na 
čmoomeljskem in m etliškem  
m anj razvitem  področju p la
čujejo že več kot 10 let, b o  

ljud je  težko daU a razum ejo



tedenski
mozaik

Kaže, da se bo Letošnjo 
jesen znova zečel reden pouk 
na večint kitajskih visokih 
šol in univerz. Zaradi kul
turne revolucije kitajske vi
soke šole več kot tn  leta 
niso redno delale. Verjetno 
je to svetovni rekord v dol
žini študentskih počitnic . . .  
Južnovietnamski general Do 
Cao Tri, vrhovni komandant 
južnovietnamskeh čet v Kam
bodži, takole opisuje generala 
Nguen Cao Kija, podpredsed 
nika Južnega Vietnama: 
»Vstane okrog enajstih do
poldne, se naje, potem gre 
spat s kakšnim dekletom. 
Popoldne gre v klub, kjer 
igra karte, klepeta in se za
bava s prijatelji. Zvečer ve
čerja in gre spat s kakšnim 
drugim dekletom. Potem spet 
sede h kartam ali popiva s 
prijatelji. Tako gre do štirih 
zjutra jm Očitno generala ni
sta prevelika prijatelja . . . 
Znani zgodovinar m publicist 
WiUiam Shirer se pritožuje, 
da v ZDA puščajo preveč 
svobode skrajno desničarskim 
organizacijam in pravi: »če 
bomo tako nadaljevali, bomo 
prva država, ki bo postala 
fašistična po demokratični 
poti« . . .  V Bolgariji je letos 
dobra letina, toda oblasti so 
vseeno zaskrbljene. Časopisi 
vsak dan poročajo, da gre 
pospravljanje pridelkov slabo 
in da je v mnogih okrajih 
že ali pa še bo, kar na poljih 
propadla tretjina ali več ta  
baka, paradižnika in druge 
zelenjave m sadja. Nekateri 
se sprašujejo, kaj je za tako 
kmetijstvo hujše: dobra ali 
slaba letina? . . .  Prebivalci 
italijanskega mesta Genove 
so dolgo protestirali zaradi 
stalnega onesnažanja Ligurij- 
skega morja. Vsa mestna 
kanalizacija je namreč spe 
Ijana v morje. Mestna poli
cija ie zdaj končno nekaj 
ukrenila — prepovedala 1e 
kopanje v morju . Prebi
valci Južnoafriške republike 
bodo doslej svojevrstni re
korderji. Nove osebne izkaz
nice bodo imele namreč ce 
lih 50 strani. V njih bodo 
vsi mogoči podatki od rojst
nih, preko tistih o porokah 
in ločitvah pa do podatkov 
o udeležbi na volitvah . .

KAJ JE VENDAR KMETIJSTVO:

Gospodarska dejavnost 
ali družbena služba?

Primerjava med železnico in kmetijstvom -  
Predlogi sindikata kmetijstva, živilske in to
bačne industrije -  Življenski stroški niso od

visni le od mleka in kruha

Spet se vračamo k term* pravice se vmešavati v njenoSpet se vračamo k temi* 
ki smo jo letos že večkrat 
rešetali. Za kmetovalce je to 
sicer staro, a nikoli pozab
ljeno vprašanje Ob vsaki 
priložnosti ga začnejo pre 
mlevatj iz novega zornega 
kota Tako me je kmet vpra 
šal. ali je kmetijstvo druž
bena služba ali gospodarska 
dejavnost. Zakaj? V časopisu 
je prebral izjave železničar
jev da železnica ni družbena 
služba, ampak gospodarska 
dejavnost, zato nima nihče

TELEGRAMI
UPSALA — Sovjetska zveza je 

opravila nov podzem eljski po
skus z atom sko bom bo Bomba je 
eksplodirala na področju Sem ipa 
latinska v S ib iriji. Poskus je  re
g istriral seizmološki inštitu t v 
Upsali na Švedskem

LONDON — V britanskem  glav 
nem m estu se Je začel svetovm 
kongres kardiologov Udeležuje se 
ga več kot 4.000 specialistov za 
srčne bolezni iz 74 držav K ot je 
znano zdaj največ ljudi um re prav 
zaradi srčnih bolezni V Evropi 
na prim er Je srce krivo vsake pete 
sm rti

SANTIAGO — Novi predsednik 
č ila  je postal kandidat levih 
strank  Salvadore Allende, Ki je 
z nekaj deset tisoč glasov večine 
prem agal kandidata desničarskih 
strank  Alexandra

LONDON — Znana sovjetska 
plesalka in p rvakin ja  leningraj 
skega gledališča N atalija  M akaro 
va, ki je s svojim  ansam blom  go 
štovala v Londonu, je sklenila da 
se ne bo vrnila v ZSSR B ritan 
ske oblasti je zaprosila za poli. 
tični azil in ga tudi dobila

DJAKARTA — Epidem ija kolere 
ki je zajela mnoge azijske in afri 
ške države je precej hujša kot Je 
spočetka kazalo Poročajo, da je 
samo v Indoneziji obolelo okrog 
3000 ljudi, od katerih  Jih je 716 
um rlo V Pakistanu je doslej 
um rlo 141 ljudi koliko je obole 
lih pa ni znano Epidem ija ko 
lere se te razširila tudi v Burmi 
O novih obolenjih poročajo tudi 
iz držav Srednjega vzhoda in 
Afrike

NEW DELHI — Po šestdnevnem  
močnem deževju so hude poplave 
prizadele osrednjo in severno In
d ijo  Po doslej še nepopolnih po 
datk ih  je ogroženih okrog 4 mili 
jone ljudi Sam o iz m esta Kalku 
ta so m orali izseliti 400 000 Hudi

pravice se vmešavati v njeno 
gospodarjenje To Je bilo ta 
krat, ko so rudarji v Bosni 
ustavili delo in zahtevali va 
gone za prevoz premoga. Ne- 
daljeval je, da kmetovalcem 
določa cene družba, ne trg, 
kadar bi lahke prodali po 
višji ceni. Ali je kmetijstvo 
torej družbena služba, ne go
spodarska dejavnost kot dru 
ge?

Vprašanja na moči tako 
posplošita Kmet je misli) 
prav, le izrazil se ni dovolj 
natančno. Menil je, ali je 
prav, da jim družba tako 
omejuje nekatere prodajne 
cene, da proizvodnja ni do
volj donosna. Da ni donosna, 
potrjuje pomanjkanje mleka, 
mesa In drugega, kar pokri 
varno z uvozom.

Njemu bi vsem. ki razmiš 
Ijajo o tem. je moči odgo 
voriti s stališči sindikata 
kmetijstva, živilske in tobač
ne industrije To sicer ni 
kmečki sindikat, v glavnem 
pa zagovarja tudi koristi 
kmetov.

V zadnjem času ta sindi- 
Kat veliko razpravlja o pri
pravah na konferenco Zveze 
komunistov Jugoslavije ki 
bo v oktobru razpravljala o 
razvoju socialističnih odno 
sov v kmetijstvu in na vasi 
Meni. da bi v dokumentih 
te konference hilo treba po
udariti. da kmetijstvo še ni 
ma ustreznega priznanja 
družbe Na sejah več sindi
kalnih organov od občinskih 
do zveznih so menili, da še 
nismo prešli obdobja, ko ie 
moralo kmetijstvo prisrevat' 
za boljši življenjski standard 
vseli de'ovn;h ljudi Nekateri 
želijo, naj bi tako delali še 
naprej z omejevanjem odkup

nih cen nekaterih kmetijskih 
pridelkov ui živine. Sindikat 
se 5 tem ne strinja in opo
zarja. da delovni ljudje, ki 
imajo nalnižje osebne dohod

PRESTRAŠENI POTNIKI — Palestinski komandosi so v nedeljo ugrabili
ameriško letalo, ki je letelo iz Bruslja v New York in ga prisilili, da je pristalo
v Kairu- V letalu je bilo 170 potnikov. Po pristanku so jira dali osem minut
časa, da so zapustili letalo, ki so ga nato z eksplozivom uničili. Na sliki so
potniki ugrabljenega letala v Kairu.

fce, kmetijski delavci in kmet
je, ne morejo reševati živ
ljenjskega standarda vseh ob 
čanov v

Kmetje torej niso o^am je 
ni Ni tieba pričakovati pre
več Tudi v sindikatih delu
jejo nasprotne silnice Ko 
je šlo za malenkostno zviša
nje cen mleka in kruha, je 
bilo velike žolčnih razprav 
Zvišanje cen gradbenih stori
tev za 40 % v zadnjih dveh 
letih pa je šlo tiho mimo 
nas. ko da delavci ne po
trebujejo tudi stanovanj Ob 
drage povrtnine, ki so v ne
katerih slovenskih mestih tn  
krat dražje kot v nekaterih 
k: jih države, se ne spotak
ne nihče od tistih, ki so 
proti zvišanju cen osnovnih 
živil, in ne vpraša, zakaj ne 
bi mogle biti cenejše Po
doba je da delavci z nizki
mi osebnimi dohodki lahko 
živijo le od mleka in kruha 

Stare navade še niso izgi 
nile čeprav imamo gospo
darsko reformo že pet let 
Ne manjka pa tudi borcev 
za ustrezno ureditev našega 
gospodarstva Toda boj ni 
lahek.

J02E PETEK

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
■  PRIPRAVLJANJE KONGRE

SNEGA REFERATA -  Član izvrš 
nega bireja predsedstva ZKJ E. 
Kardelj je prejšnji teden obiskal 
sarajevsko podjetje Energoinvest 
in metalurški kombinat Zenica V 
svojem intervjuju sarajevski tele
vizij’ je povedal, da je tf* dva veli
ka kolektiva obiskal zato da bi se 
z njihovimi predstavniki posveto
val o problemih, ki so na dnevnem 
redu pred kongresom jugoslovan
skih samoupravljavcev Ta kongres 
bo maja prihodnje leto Zveza sin
dikatov je zaupala Edvardu Kar
delju referat na tem kongresu, ki 
ga je že začel pripravljati v tesnem 
sodelovanju s predstavniki delov
nih organizacij ki so samouprav
no in gospodarsko naj bel j razvite. 
Kardelj je poudaril da je za naš 
družbenoekonomski razvoj sedaj 
nujn8 večja koncentracija sredstev  
in združevanje. Manj problemov 
se pojavlja znotraj delovnih orga
nizacij, več pa v odnosih med de
lovnimi organizacijami in bankami 
na področju trgovine zlasti zuna
nje itd Namen kongresa samo
upravljavcev je, da odgovori na 

•nekatera temeljna in najbolj akt.o 
alna vprašanja in razjasni dolgo
ročnejši pogled na nadaljnji raz
voj samoupravnega sistema

Fl V VEČINI SOL PROSTE 
SOBOTE — Izmed 430 centralnih 
osnovnih šol, kolikor jih je v Slo
veniji je 301 šola. dobila soglasje 
republiškega sekretariata za pro
sveto in kulturo, da sme uvesti pet 
dnevni delovni teden. Takšno so
glasje je dobilo tudi nekaj po
membnih osnovnih šol. 16 gimna
zij (skoraj polovica) in nekaj sred

njih šol Tako je torej večina slo
venskih šol z začetkom letošnjega 
šolskega leta prešla na petdnevni 
pouk tedensko.

■  ZAGREBŠKI VELESEJEM -  
Letošnji zagrebški jesenski velese
jem bo odprt od 10 do 20 sep
tembra Na njem bo sodelovalo 
1200 domačih in 5000 tujih razstav
ljavcev. Razstavili boao okrog 
300.000 proizvodov, od tega polovi-

Nujno hitrejše 
združevanje

co jugoslovanskih. Tako bo na tem 
velesejmu zastopana skoraj polo
vica vse svetovne proizvodnje.

■  KARAVANA BRATSTVA -  
Letošnja karavana bratstva in 
eno'.nosti ki jo organizirajo občin
ske Konference SZDL mariborske
ga celjskega in koroškega območ
ja oo odpotovala s posebnim vla
kom v Srbijo 12 oktobra V kara
van. bo kakih 500 ljudi, med njimi 
270 bivših pregnancev in njihovih 
svojcev Obiskali bodo Kraljevo, 
čuprijo, Titovo Užice, Vrnjačko 
banjo Trštenik in še druge kraje 
v Srbiji, kjer jih je srbsko prebi
valstvo gostoljubno sprejelo med 
vojne ko so jih pregnali Nemci.

■  SVEČANOST V BAZOVICI ~  
V nedeljo so v Trstu počastili spo
min na antifašiste Bidovca, Valen
čiča Marušiča in Miloša, ki so lih 
pred 40 leti ubili fašisti v Bazo
vici

■  HMELJ ZGUBLJA CENO -  
Slovenski hmelj nam letno prinaša 
5 milijonov dolarjev Cene hmelja 
pa se na svetovnem trgu že nekaj 
let znižujejo. Leta 1965 so sloven- 
sk1 hmeljarji prodali hmelj po 2 
dolarja kilogram, lani pa le po 1.80 
dolaria. Hkrati pa so se prideloval 
ni stroški v tem času povečali za 
29 odstotkov zato je pridelovanje 
hmeiia zdrknilo na rob rentabilno
sti

■  NOVA CEMENTARNA — V
Kakrju v Bosni bodo te dni začeli 
graditi novo cementarno ki naj bi 
čez tri leta dajala letno 530.000 ton 
cementa Ta vest bo zanimala zla 
sti še tiste, ki se pripravljajo na 
kakršnokoli gradnlo, saj letos ni 
moč nikjer dobiti cementa

■  ZAPUŠČENA ZEMLJA — V
Sloveniji bo v dveh al’ treh deset
letjih povsem Izumrlo kakih 200 
naserj V njih zdaj še živi kakih 
ROOf družin v katerih pa so ostali 
samo stari Hudje, ker je mladina 
odšlr. v m^sta in v tujino za lažiim 
kruhom Tako 1e v teh žitorodnih 
kralih že zdal zapuščene več kot 
10 00r ha Izredno rodovitne zemlje

IR GIBANJE ŽIVLJENJSKIH 
STROŠKOV -  življenjski stroški 
v naši državi so se od lanskega na 
letošnji julij povečali za 14 odstot
kov

m  OSEBNI DOHODKI — Juni
ja letos sc znašali v naši državi 
osebni dohodki v družbenem sek
torju povprečno po 1139 dinarjev 
mesečno V Makedoniji so zaposle
ni orejemali povprečno po 960 din. 
v Sloveniji pa po 1346 dinarjev.

tedenski zunanjepolitični pregled
Londonu, ostala tri pa v 
Egiptu in Jordaniji.

To znova opozarja na pra
vo kugo ugrabljanja, ki je v 
zadnjem času zajela zlasti 
Evropo in Južno Ameriko. 
Lahko simpatiziramo s Pale
stinci in drugimi odporniški
mi gibanji, toda takih metod 
vendarle ne moremo odobra
vati. Pri ugrabljanju letal gre 
navsezadnje za življenja sto
tin ljudi, ki niso ničesar kri-

Se preden so se v New 
Vorku začela pogajanja o 
miru na Srednjem vzhodu, so 
opazovalci napovedali, da ne 
bodo lahka. Težave so se res 
kaj hitro začele in v nedeljo 
tudi že dosegle prvo kritično 
točko. Izrael je namreč po
gajanja prekinil in sporočil, 
da jih ne bo nadaljeval, do
kler ob Sueškem prekopu ne 
bo obnovljeno stanje, kakrš
no je bilo, ko je začel veljati 
sporazum o premirju. Izrael- 
ci obtožujejo Egipčane, da so 
že po premirju namestili ob 
prekopu nove rakete in ra
ketna izstrelišča ter s tem 
porušili tisto ravnotežje, ki je 
veljalo v trenutku, ko sta ta
ko Izrael kot ZAR pristala na 
premirje.

Ne glede na to ali so Egip
čani res prekršili premirje 
ali ne — več poročil potrju
je, da so res opravile neka
tere vojaške premike ob Sue
zu — je izraelski sklep o pre
kinitvi pogajanj bolj želja po 
izsiljevanju kot pa resničen 
strah pred porušenim ravno 
težjem. Izrael že tako ali ta
ko ni posebno rad sedel za 
mizo k pogajanjem in priča
kovati je bilo. da bo skušal 
z raznimi manevri izsiliti 
čim boljše pogoje Izraelci 
se namreč še vedno čutijo 
precej močnejše od Arabcev 
in zato niso pripravljeni pre
več popuščati, predvsem pa 
niso pripravljeni vrniti vseb 
ozemelj, ki so jih zasedli v 
šestdnevni vojni leta 1967. 
Izraelski sklep o prekinitvi 
pogajanj lahko torej ocenju
jemo predvsem kot taktično 
potezo, ki naj tako Arabce 
kot ZDA in ZSSR prisili, da 
bodo bolj popustljivi do izra- 
elskih zahtev, če hočejo do
seči mir.

Taka taktika je seveda pre
cej dvorezna. Resda je Izra
el močnejši ln najbrž tudi še 
dolgo bo, vendar pa v ne
skončnost le ne more zdrža
ti izrednih naporov in na
petosti zaradi neprestanega 
vojnegna stanja s sosedi Ra
zen tega pa sta za usodo po
gajanj v New Yorku nekako 
odgovorni obe velesili, saj sta 
prav ZDA in ZSSR prisilili 
zaveznike, da so se začeli 
pogajati Izrael mora torej 
računati, da nad njegovim za
vlačevanjem in povzročanjem 
težav tudi ZDA ne bodo po
sebno navdušene, saj ; gre 
končno tudi za njihov ugled.

V nedeljo se je zgodilo še 
nekaj, kar je treba zabeleži-, 
ti: ta dan so ugrabili kar Stl* 
ri potniška letala. Vsa štiri 
— dve ameriški, eno izrael
sko ln eno Švicarsko — so 
ugrabili palestinski komando- 
sl. Izraelsko letalo je po pra
vi bitki v zraku pristalo ▼

Težave
so že tu

vi in nimajo nobene zveze s 
tistim, proti čemur se Pa* 
testinci > ali južnoameriški 
gverilci borijo Samo sreči 
se imamo zahvaliti, da do
slej še ni prišlo do hude 
tragedije zaradi podobnih po
dvigov. Razen tega taka de
janja vnašajo zmedo v med
narodni zračni promet in po
vzročajo, da potovanje z le
talom vse bolj postaja pusto
lovščina

Zelo dvomljivo je tudi, če 
so take akcije sploh lahko 
kakorkoli smotrne in korist
ne za stvar, za katero se bo
rijo Palestinci. Navsezadnje 
se borijo proti Izraelu, ne pa 
proti nedolžnim potnikom na 
letalskih linijah na tisoče ki
lometrov stran od Srednjega 
vzhoda Vsekakor bodo mora. 
le vse države zelo poostriti 
nadzorstvo nad potniki in ve
liko strožje kaznovati ugra
bitelje.

Turški premier Sulejman 
Demirel je končal, obisk v 
Jugoslaviji. S Turčijo imamo 
že dolgp časa zelo dobre od* 
nose, je pa zanimivo, da z 
njo, podobno kot še z mno
gimi državami v razvoju, 
kljub dobrim političnim od* 
nosom nimamo tudi močneje 
razvitega gospodarskega sode
lovanja Trgovina s Turčijo 
je lani znašala komaj 10 mi
lijonov dolarjev, kar je v pri* 
merjavi z možnostmi zelo 
malo. Med sedanjim obiskom 
so se dogovorili za povečanje 
gospodarskega sodelovanja (že 
letos bo trgovina znašala ka
kili 18 milijonov dolarjev). 
Vsekakor je to zelo pomemb
no, kajti kaj nam končno ko
ristijo še tako dobri politič
ni odnosi, če nimamo razvi
tih tudi drugih oblik sode
lovanja To zlasti velja za 
bližnje države, kakršna je tu
di Turčija, s katerimi je čim 
širše sodelovanje, še posebno 
koristno.

2 DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK• vsak četrtek 60.000 izvodov!



Šmarješke Toplice zasedene
Šm arješke Topilce, v ka

te rih  im ajo 131 ležišč za go
ste, so bile ves ju lij in av
gust letos popolnom a zase
dene. Tolikšnega navala go
stov že zlepa ne pom nijo. 
Lani so imeli do konca ju li
ja  3965 gostov in 11.818 no
čitev, letos pa v enakem  ča-

Veliko povpraševa
nje po novomeških 

čevljih
V In du striji obutve V No

vem m estu nim ajo težav s 
prodajo svojih proizvodov. Na 
jugoslovanskem  tržišču je po 
n jih  veliko povpraševanje, 
lahko pa bi prodajali tudi 
izven naših m eja, če bi mog
li več proizvesti. Ze spom 
ladi so razprodala vso pro 
izvodnjo za jesen in zimo. 
N aročil im ajo toliko, da ko 
m aj vse zm orejo. K ljub ute
snjenim  delovnim prostorom  
v sedanji zgradbi skušajo 
povečati proizvodnjo z vlaga
njem  v delovne priprave, z 
no tran jo  reorganzacijo dela 
in  s  prizadevanji vsega ko
lektiva. Tako jim  je  uspelo, 
da so obseg proizvodnje v le
tošnjem  prvem  polletju po
večali v prim erjavi z lanskim  
k ar za 23 odstotkov.

Zbornica o tezah
Strokovni odbor za gospo

darske odnose s tujino pri 
Gospodarski zbornici Sloveni
je je imel na teze o zunanje
trgovinskem  in deviznem re 
žimu za prihodnje leto ne- 
kaj pripom b, ki so jih  razlo
žili novinarjem  na tiskovni 
konferenci. Sodijo, da bi b i
lo treba določneje povedati 
o pospeševanju dolgoročnega 
izvoza, uvesti instrum entarij 
za odpravo nesorazm erij med 
domačim i in tujim i cenami, 
povečati retencijsko kvoto 
sorazm erno z večjim izvo
zom, povečati propagan
do tudi tam, k jer imamo 
najvočje plačilne težave, 
poenostaviti postopek pri po
vračilu carin in še nekaj 
drugih konkretnih pobud za 
izboljšanje so pripravili.

su  3790 gostov in 14.480 no 
čitev. O bčutno se je  pove
čal priliv inozemskih gostov: 
teh so imeli do konca ju lija  
lani 723 s  2803- nočitvam i, le
tos pa 743 z 4075 nočitvam i. 
Skozi vso sezono im ajo letos 
predvsem  penzionske goste, 
m edtem  ko je bilo lani več 
prehodnih. G ostje, bi se že
lijo  kopati v term alni vodi, 
so zasedli letos celo okoli 30 
ležišč, ker v zdravilišču ni 
prostora. Letošnji prom et je 
za več kot 40 odst. večji kot 
lanska.

Kje je resnica?
Na pisanje zagrebškega 

Vjesnika u srijedu, ki ga 
je  Leopold Krese na zad
nji tiskovni konferenci, ki 
jo pripravlja Gospodarska  
zbornica, ocenil kot šovi
nističnega, je  zbornica pri
pravila tudi seznam pro
dajaln gospodarskih orga
nizacij iz Hrvaške, ki le
tos poslujejo v Sloveniji. 
Razvidno je, da posluje 
180 hrvaških prodajaln, 
kar predstavlja 1,3 odstot
ka vseh prodajaln v Slo
veniji: promet, k i so ga 
te prodajalne dosegle, je  
presegel 130 milijonov di
narjev.

Vsekakor je  več hrvaš
kih prodajaln pri nas kot 
slovenskih v Hrvaški, je 
kom entiral Leopold Kre
se in poudaril, da bi o 
tem  moral biti seznanjen 
tudi VUS, preden se je 
lotil tega pisanja.

V BIZELJSKI POLNILNICI: vsako uro 600 litrskih steklenic pristnega bizeljskega 
vina. (Foto: Legan)

<

PRIDELOVALCI SO SE ZAČELI SAMI POSTAVLJATI NA NOGE

„Zdaj končno originalni bizeljčan"
Kmetijska zadruga Bizeljsko je te dni le začela polniti steklenice z bizelj

skim rdečim in belim vinom, ki imajo na vratu zaščitni znak

Če b iz e ljsk i g rb  n e  v a ra , bo  čez dve le ti n ič  m a n j 
k o t 9 sto le tij,- o d k a r so  po  ta m k a jš n jih  g rič ih  m  
o b ro n k ih  O rlice  p rv ič  za sad ili v in sk o  tr to . 900 le t vi
n o g rad n išk ih  iz k u še n j, k i g red o  iz ro d a  v ro d , im a 
n a jb rž e  tu d i svo j delež p r i  tem , d a  je  n a  le to šn je m  
v in sk em  se jm u  v L ju b lja n i rd eče  b ize ljsk o  v ino  do 
b ilo  s re b rn o  m e d a ljo , m u šk a tn i silv an ec  p a  celo  zla to .

Rekord tujih nočnin
Avgusta letos so v HOTE

LU PUGLED v Kočevju zabe
ležili 710 nočitev domačih in 
473 tu jih  gostov. To je hk ra 
ti tudi največje mesečno šte
vilo nočitev tu jih  gostov v 
zgodovini HOTELA PUGLED.
V istem  mesecu lani so v ho
telu zabeležili 768 nočitev do
m ačih in 375 nočitev tu jih  
gostov. Precej domačih in 
tu jih  gostov šo iz hotela 
napotili k zasebnikom.

Da pa bi kupci tudi pili 
bizeljčana, če že plačajo bi- 
zeljčana, je poskrbela kme
tijska zadruga Bizeljsko, ena 
tistih  redkih naših zadrug, 
ki delajo že dolga leta brez 
pretiranih  načrtov in brez
— izgub. Te dni je  v skrom 
nih prostorih  bizeljske graj
ske kleti začela delati pol
nilnica, kmalu se bodo v 
trgovini pojavila originalna 
bizeljska vina — bizeljsfloo 
belo in bizeljsko rdeče z

MEDOBČINSKI SVET ZK O NERAZVITIH

Denar, to je tu vprašanje!
Pripombe dolenjskih komunistov h gradivu o manj razvitih

K om unisti medobčinskega 
sveta Novo mesto so pretekli 
četrtek na svoji sedm i seji

NOVO V ZAD
NJIH DNEH

Bržkone bo letos le malo 
dni, ko bo v bazenu v Do
lenjskih Toplicah toliko ko
palcev, kot jih  je  bilo pre
tekli četrtek, ko so imeli 
delavci novomeške občine 
svoje delavske igre v plava
nju. Sezona gre h koncu, po
le tje  se je prevesilo v je
sen in zdaj se že zgodi, da 
Je več kopalcev v notranjih  
kot v odprtih  bazenih.Lape 
sobote in nedelje lahko še 
privabijo tu riste in izletnike 
v kopališča, prevelike zasede
nosti pa si ne gre več obe
tati. Vsekakor se v K rki in 
Kolpi tu risti ne bodo več 
kopali v tej sezoni.

Medtem ko se sezona po
slavlja od Toplic, bodo oži
vele izletniške točke, k jer ra 
ste grozdje, k jer je dovolj 
gob in k jer so prije tn i je 
senski sprehodi in izleti.

Dolenjski hoteli niso več 
tako poltni, da hi ne mogli 
v njih dobiti prenočišča. 
Morda bodo v večjih turi
stičnih središčih še dnevi, 
ko bo vse zasedeno, a to 
bodo izjemni primeri. Od- 
slej najbrž ne bo več težko 
dobiti postelje brez rezerva
cije.

govorili o manj razvitih ob
m očjih v Sloveniji in o pre- 
osnovi Zveze komunistov. V 
p re jšn ji številki sm o že zapi
sali nekaj m isli o m anj raz
vitih obm očjih iz gradiva Za
voda SRS za planiranje in re 
publiškega sek retaria ta  za fi
nance.

K om unisti novomeške, tre 
banjske, m etliške in črno
m aljske občine so, ko so ana
lizirali gradivo, posebej po
udarili, da je osnovna težava 
in hkrati pom anjkljivost gra
diva, ker ne pove, kje dobiti 
denar za reševanje težav ne
razvitih območij.

Posebna skupina pri med
občinskem svetu je za sejo 
pripravila skoraj sedem stra 
ni pripom b, ki jih  je  svet na 
seji skoraj v celoti sprejel. 
Na seji pa so še posebej po
udarili, da od sicer lepih na
črtov in načelnih ugotovitev 
ne bo prida koristi, če ne 
bodo konkretnih predlogov 
tudi uresničili.

Dolenjci so sodili, da ni 
aktivni gospodarski p rostor 
sam o gospodarski koridor, ki 
se opira predvsem  na 
Ljubljano in M aribor te r 
druge centre, za katere je 
značilna za slovenske pojm e 
visoka stopnja gospodarske 
razvitosti. Govorimo lahko le 
o bolj in m anj razvitih ob
m očjih, so poudarili, zraven 
pa so izrazili bojazen, da 
ukrepi ne zagotavljajo, da 
bodo m anj razvita obm očja 
prišla  vsaj do m inim alnih 
življenjskih pogojev.

Ob današnjem  bančnem in 
kreditnem  sistem u lahko ban
ke odločilno vplivajo tudi na 
gospodarske odločitve, moč 
vpliva je odvisna od moči 
bank. Dolenjci sm o to že 
nekajkrat čutili: prim era sta 
črnom aljski Belt in  načrto 
vana tovarna za predelavo 
krom pirja v trebanjski obči
ni. Tudi ni sprejem ljiv na
črt, naj bi občine ustvarjale 
boljše pogoje za razvoj, ko 
pa so še pri pokrivanju os
novnih problemov dotirane iz 
republike. Po m nenju sveta ni 
sprejem ljiv predlog, da v Slo
veniji ne bi ustanavljali po
sebnega sklada za pospeševa
nje gospodarsko m anj razvi
tih območij.

Ob koncu so sklenili, da 
bodo z razpravo seznanili tu 
di klub poslancev in  pred 
lagali, naj o tem  spregovore 
še občinske skupšine, SZDL 
in  kajpak občinske organiza
cije ZK. J. S.

153 starih stanovanj
V K rškem  je 153 družbenih 

stanovanj sta rih  nad štiri 
desetletja. Z n jim i gospodari 
Zavod za kom unalno dejav
nost. Vzdrževanje m u povzro
ča velike težave, toda kljub 
tem u so opravili lani najnu j
nejša popravila. Najteže je  z 
leskovškim gradom . V njem  
prebiva 24 ljudi. Zgradba je 
potrebna tem eljite obnove, 
za kar bi potrebovali celolet
no najem nino.

zaščitnim znakom na stekle
nicah.

Dolga je zgodba o boju 
Bizeljčanov za prostor pod 
soncem, tako dolga, da bi 
vam popustilo potrpljenje,če 
hi jo  odvijali od začetka. 
Dolg je  bil boj (iki še tra 
ja ) revnih vinogradnikov z 
bolj bogatimi vinskim i trgov
ci, ki so žvenketali z denar
jem  in obljulbljali obnovo 
vinogradništva, za bregom 
pa očitno imeli še kaj d ru 
gega. Bizeljčani so v sebi 
trdno prepričani, da bd ti 
trgovci barantali s slovesom 
njihovega vina, dodajali ce
nejša in slabša južna vrina 
in kovali na njihov račun le
pe denarce.

»Pustimo zdaj, kar je  bilo 
s podjetjem  »Slovenija vino«, 
dejstvo je, da smo zdaj za
čeli na svojo pest sam i pol
niti naša vina v sodelovanju 
z žalskim km etijskim  kombi
natom. Začnimo pogovor raje 
od tu  naprej,« pravi km etij
ska tehnik Andrej P er, ki ima 
na skrbi bizeljsko klet.

Postopek je enak, kot ga 
im ajo drugod. Vino iz raz
ličnih sodov najprej izena
čijo (egalitzirajo) v posebni 
cisterni, potem  pa ga s po

močjo Seitzove polnilnice na
polnijo v steklenice. 600 stek
lenic na uro. Polnijo dve vrsti 
vina, ki nosita povsem pre 
prosta im ena — bizeljsko rde
če, ki ga pridelujejo iz sort 
m odra frankinja in  žam etna 
črnina, te r bizeljsko belo, ki 
ga pridelujejo iz sort rum e
ni plaveč, laški rizling, rizva- 
nec. Razen zaščitnega znaka, 
ki jih  posebna kom isija do
deli le toliko, kolikor je  li
trov priznanega vina ima 
steklenica še nalepko z bi
zeljskim  motivom in  opisom 
vina.

Andrej Per in drugi ljudje 
v zadrugi so prepričani, 
da bodo s pomočjo lastne 
polnilnice lahko obvarovali 
kakovost vin iz bizeljskih 
goric, ki gre v prim erjavi 
z drugim i, zlasti štajerskim i 
vina, vedno bolje v denar. Je 
že tako: kupec se ne pom iš
lja  dati sto taka več za pija
čo, za katero ni v dvomih, 
če je  naravna in pristna.

M. LEGAN

Glavna turistična sezona 
je  končana, od lepe jese
ni pa bi lahko iztržili še 
prenekateri turistični di
nar. V turističnih krajih  
že uveljavljajo cenejša le
tovanja, reklame o popu
stih so začele deževati z 
vseh strani.

Da turisti odhajajo, ču
tim o tudi na Dolenjskem: 
hoteli niso več tako pol
ni, avtomobilska cesta ni 
več nepretrgana kača vo
zil. K aj storiti, da bi turi
ste zadržali tudi septem b
ra, da bi ostali pri nas še 
potem, ko je sezona urad
no zaključena?

Dolenjci so zadnja leta 
predlagali in tudi uresni
čili nekaj koristnih pobud, 
ki pa žal niso postale tra
dicionalne. Tako so nekaj 
let pripravljali Dolenjsko  
kulturno poletje, ki se je  
običajno raztegnilo še po 
sezoni, v  Krškem  so ime
li vinsko trgatev na Sre
miču, na G o rja n c i pa pol- 
harsice večere.

Zdaj pripravljajo na Li
sci kostanjeve večere: v 
prenovljenem planinskem  
domu želijo reklame in 
obiskovalcev. Samo tako 
bodo lahko pokazali, kaj 
imajo, in na ta način tu
di dobili goste. Podobnih 
idej je  v jeseni lahko do
sti: od vinskih trgatev, 
polharskih večerov do go
barskih tekm ovanj ali iz
letov in podobnih akcij. 
Izletniški turizem  je go
tovo postavka, ki je  ne 
gre zametovati. In  če so 
taki izleti dobro priprav
ljeni, morda celo v sode
lovanju s turističnimi 
agencijami, potem  najbrž 
ne gre dvom iti o njihovem  
uspehu.
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Govedo je dražje
7. septem bra je  bil v No

vem m estu sejem  za prašiče 
in govejo živino. Ugotavlja
jo, da je  bilo prom eta kar 
precej. Kupcem je  bilo na 
voljo 591 pujskov in 104 glav 
govedi, prodali pa so 470 p ra 
šičkov in 51 glav živine. Med
tem  ko je  cena pujskom  
ostala enaka kot na p re jš
njem  sejm u, se je  govedo 
malce podražilo. Za vole so 
m orali plačevati 6,50 do 7,50 
din, za krave 4,50 do 6 din 
in za m lado živino 6,50 do 7 
din za kilogram. Prašički so 
šli v denar po 140 do 450 din.

V Brežicah skoraj 
vse prodano

V soboto, 5. septem bra, so 
im eli na brežiškem  sejm u 
634 prašičkov, od teh so jih  
pokupili 532. M anjši p ra 
šički so bili po 10 do '10,50 
din kilogram , večje pa so 
prodajali po 7 d in ..

Dober kompost
Umetna gnojila ne m orejo dati zemlji tistega kar dajo 

naravna gnojila. Le naravna gnojila, hlevski gnoj in kom
post lahko zemljo obogatijo s  humusom, organsko sprste- 
nino, ki daje zem lji razen hranilnih snovi še vezavo posa
meznih delcev zem lje v grudice, brez katerih  zem lja ne 
more biti rodovitna. Samo struk tu rna zem lja lahko nudi 
rastlinam  prave življenjske razm ere.

Predvsem v vrtnarstvu zelo važno naravno gnojilo je 
kompost. Surov hlevski gnoj ni za vrtno zemljo, pravilno 
pripravljen zrel kom post je mnogo bolj prim eren. Pravi
mo: pravilno pripravljen, zakaj mnogi slabi v rtnarji in 
vrtničkarji ne poskrbijo dovolj za to gnojilo, misleč, da 
je  kom postišče le p rostor za odlaganje nadležnih odpad
kov in sm eti, ne pa »kovačnica« vrtnarjevega uspeha.

Na kom postni kup, za katerega poiščemo p rosto r v 
senci košatega drevesa, lahko mečemo vse mogoče odpad
ke. Izjem a so le bolne rastline in pleveli s semenom, p re 
mogov prah in še nekateri odpadki, kj niso prim erni za 
kompost. Tudi žagovina in lesni ostružkt niso priporoč
ljivi. Za kom post prim erne odpadke zmešamo in nasu jemo 
največ do poldrug m eter visoko te r dobro pretlačim o. 
Vmes je koristno dati tudi prah  žganega apna, ki pospeši 
razkrajanje.

Da bo kom post pravilno trohnel, ne pa gnil, je  treba 
»dodati« prim em o količino vlage, zraka in toplote. Kom- 
postni kup je lahko obdan z deskam i, niso pa prim erne 
betonske jam e, kam or ni dostopa zraka in se kom postna 
m asa raje  kisa ko t trohni. Vanjo ne bodo našli poti nad
vse koristni deževniki. Kako zori kom post spoznamo po 
duhu. Dober kom post nam reč ne sm rdi.

Mnogi v rtnarji dodajajo kom postu apneni dušik, ki 
zatira mrčes, in pospeši zorenje. Ko nalagamo kup, doda
jam o nekaj kilogramov apnenega dušika na vsak prostor- 
ninski m eter. Zorenje lahko pospešimo tudi z dodatkom 

^hlevskega gnoja, v katerem  so se že zaredile bakterije, ki 
se naglo lotijo tudi kom posta. Z dodatki gnoja ali apne
nega dušika lahko dobimo dober, zrel kom post že v enem 
letu, sicer pa šele v dveh.

Inž. M. L.



G IB A N J E  N E U V R Š Č E N IH  IN  K O N F E R E N C A  V  L U S A K I

V torek, 8. septembra, se je v Lusaki, glavnem mestu 
Zambije, začela tretja konferenca šefov vlad in držav ne
uvrščenih -držav. Prva taka konferenca je bila 1961 v Beo
gradu, druga pa 1964 v Kairu. Oba prejšnja sestanka ne
uvrščenih sta bila pomembna dogodka, ki sta v mednarodno 
življenje prinesla marsikaj novega. Upravičeno lahko priča
kujemo, da bo pomemben mednarodni dogodek tudi cedanja 
konferenca v Lusaki. Od prvega sestanka v Beogradu se je 
število držav, ki so se izrekle za politiko neuvrščenosti več 
kot podvojilo, tako da jih je danes že okrog 70. Politika ne
uvrščenosti je v mednarodnem življenju ze postala realen 
dejavnik, s katerim računajo vsi, tudi veselile. Po svetu in 
seveda tudi pri nas se o neuvrščenosti dosti piše in raz
glablja Slišimo lahko zelo različna mnenja, od takih, ki 
neuvrščenost močno podcenjujejo in ji odrekajo vsak večji 
pomen, do takih, ki spet precenjujejo tisto, kar neuvrščene 
države resnično lahko dosežejo.

]%Jajpcnej — kdo so sploh ne
uvrščene države? To so vse 

tiste, ki ne pripadajo nobenemu 
vojaškemu bloku in ki podpirajo 
osnovna načela neuvrščene poli
tike, se pravi, ki se zavzemajo za 
miroljubno mednarodno politiko, 
za sodelovanje med vsemi drža
vami, ne glede na njihovo social
no ureditev, za enakopravnost v 
mednarodnih odnosih, za spošto
vanje neodvisnost  ̂ in suverenosti« 
sleherne države in proti vsakim 
oblikam vmešavanja v notranje 
zadeve posameznih držav. Važna 
značilnost politike neuvrščenosti 
je tudi to, da države, ki ji sledijo, 
nočejo stati ob strani sodobnega 
mednarodnega dogajanja kot opa
zovalci s prekrižanimi rokami, 
ampak skušajo po svojih močeh 
pomagati pri reševanju številnih 
sporov in kriz. ki jih je naš svet 
poln.

Čedalje manj klasične 
nevtralnosti
Prav ta značilnost neuvrščeno 

politiko ločuje od klasične ne
vtralnosti, ki se ravna nekako po 
geslu: »Ne vidim nič, ne slišim 
nič, ne pravim nič.« Zlasti v Ev
ropi je nekaj klasično nevtralnih 
držav — na primer Švica, Šved
ska, Avstrija — ki sicer niso v 
nobenem vojaškem bloku, ki pa 
jih vendarle ne štejemo med ne
uvrščene, prav zato, ker njihovi 
politiki manjka bistvena poteza 
neuvrščenosti — aktivna politika 
in angažiranost v mednarodnem 
dogajanju. Treba P& je takoj re
či, da klasična nevtralnost vse 
bolj izginja, saj je, v današnjem 
svetu težko stati ob strani med
narodnega dogajanja in tudi take 
države kažejo vse več zanimanja 
za aktivno sodelovanje v medna
rodni politiki.

2e to. da so neuvrščene države 
tiste, ki niso v nobenem voja
škem bloku, nam pove, v katerih 
delih sveta naj jih iščemo, V Ev
ropi, ki je v glavnem vsa razde
ljena med največja vojaška bloka
— atlantski in varšavski pakt — 
je glavna in praktično tudi edina 
neuvrščena država Jugoslavija, za
nimanje za neuvrščenost pa kaže
jo tudi evropske nevtralne drža
ve. V Afriki pa, nasprotno, ni vo
jaških blokov in zato so skoraj 
vse afriške države neuvrščene. 
Precej neuvrščenih je tudi v Aziji, 
med njimi tudi dve tako veliki 
in pomembni državi kot sta Indi
ja in Indonezija. V Južni Ameriki 
formalno tudi ni vojaških blokov, 
toda vpliv ZDA je tam izredno 
močan. Prav zato, ker se žele zne
biti tega vpliva, južnoameriške 
države kažejo veliko zanimanje za 
politiko neuvrščenosti in več dr
žav s te celine bo poslalo svoje 
opazovalce v Lusako. Edina juž
noameriška država, ki aktivno 
sodeluje v skupini neuvrščenih, 
je Kuba.

Zakaj prav neuvrščenost?
Geografska razvrstitev neuvr

ščenih držav nam že sama po se
bi namiguje tudi na to, zakaj so

te države neuvrščene. V večini 
primerov gre za države, ki so po
stale neodvisne šele po drugi sve
tovni vojni, prej pa so bile kolo
nije evropskih velesil. Te države 
»i svojo težko priborjeno neod
visnost seveda želijo ohraniti in

Predsednik Zambije Kenneth 
Kaunda, ki bo gostitelj šefov 
držav in vlad na konferenci ne
uvrščenih

se zato nočejo priključiti nobene
mu vojaškemu bloku, ki mu je 
na čelu ta ali ona velesila, ki 
svojo politiko potem vsiljuje tudi 
drugim Članicam.

Toda to, da niso v nobenem 
vojaškem paktu, še ni dovolj. Ve
like države, predvsem ZDA in 
ZSSR, pa tudi nekdanje metro
pole — Velika Britanija in Fran
cija — neprestano pritiskajo na 
neuvrščene države, naj se oprede
lijo za to ali ono stran, skušajo 
si pri njih zagotoviti take gospo
darske in politične interese, ki bi 
šli njim v škodo in podobno. Ra
zen tega so neuvrščene države 
večinoma revne, slabo razvite in 
se zato posamično le težko upi
rajo pritiskom večjih in močnej
ših držav. To jim narekuje, da se 
med sabo povezujejo in da skup
no nastopajo v mednarodnih or
ganizacijah, predvsem v OZN. Na 
ta način se lažje borijo proti ra
zličnim pritiskom in tudi lažje 
vplivajo na tak razvoj mednarod
nih odnosov, ki je njim v prid. 
To pa je predvsem mir in miro
ljubno reševanje mednarodnih 
sporov, popuščanje napetosti in 
čim širše sodelovanje med vsemi 
državami.

Jugoslovanski primer
Zelo značilen primer, kaj ne

uvrščene sili k taki politiki, je 
prav Jugoslavija. Z ene strani nas 
obdajajo države, ki so članice at
lantskega pakta, z druge članice

varšavskega pakta. Če bi se pri
ključili katerikoli skupini teh dr
žav, bi se morali odreči dobršne
mu delu svoje neodvisnosti in 
možnosti, da domače zadeve ure
jamo tako kot sami hočemo. 
Hkrati pa moramo imeti dobre 
Odnose z vsemi sosedi in s čim 
več drugimj državami. Kolikor 
boljše odnose imamo in kolikor 
boljši je mednarodni položaj, to
liko bolj vami smo. Če želimo 
ohraniti lastno neodvisnost, se 
moramo boriti tudi za neodvis
nost drugih, za talk svet, v kate
rem ne bo gospodarila samo po
litika močnejšega in večjega. Ta 
boj je lažji, če nismo sami, am
pak sodelujemo z drugimi drža
vami, ki imajo enake interese. 
Prav v tem skupnem boju za 
skupne interese je za nas in dru
ge neuvrščene države politični 
smisel neuvrščenosti.

Kaj pravijo kritiki
Na račun neuvrščenosti je sli

šati precej kritik, zlasti seveda 
iz obeh največjih blokov. Obrazec 
takih kritik je nekako takle: ne
uvrščenost je sicer dobra stvar, 
toda bila bi še boljša in bolj ko
ristna če...  Od tega »če« se kri
tike razlikujejo. V Moskvi na pri
mer pravijo, da bi bila še boljša, 
če bi se bolj povezovala s socia
lističnimi državami na čelu s So
vjetsko zvezo in če bi še bolj od
ločno obsojala Zahod in ZDA. Na
sprotno pa v Washingtonu pravi
jo, da bi bila še boljša, če bi se 
bolj povezovala z Zahodom in bi 
bila protivzhodna. Take kritike 
so razumljive; vsakdo pač trobi 
v svoj rog.

Drugačne so tiste, ki pravijo, 
da je neuvrščenost sicer dobra 
stvar, vendar neučinkovita. Takole 
razsojajo' nekateri: neuvrščeni
imajo lepe cilje in dosti dobre 
volje, toda to so majhne in rev
ne države, kd praktično ne more
jo ničesar narediti. . .

Nekaj resnice je v tem, še zda
leč pa ne vsa. Neuvrščene države 
res niti v gospodarskem niti v vo

jaškem pogledu niso velesila. To
da v mirnem času ne odloča sa
mo atomska moč. V Organizaciji 
združenih narodov in v drugih 
mednarodnih organizacijah se 
ukvarjajo z mnogimi perečimi 
problemi, sprejemajo sklepe in 
skušajo posredovati. V OZN je 
glas pač glas, ne glede na to, ali 
je država majhna ali velika. V 
generalni skupščini svetovne orga
nizacije imajo neuvrščene države 
kakih 60 do 70 glasov in torej 
lahko zelo bistveno vplivajo na 
glasovanje o tem ali onem sklepu.

Pomembno gospodarsko 
povezovanje
Neuvrščene države resda niso 

gospodarsko močne, toda skupno 
vzeto vseeno razpolagajo z veliki
mi naravnim  ̂ bogastvi in s kar 
solidno industrijsko proizvodnjo. 
Njihovo medsebojno gospodarsko 
povezovanje in sodelovanje jim 
lahko precej pomaga, da se zne
bijo gospodarske odvisnosti od 
velikih držav, da razširijo trgovi
no in prodajajo tudi take surovi
ne in izdelke, ki jih visoko razvi
te države ne potrebujejo ali pa 
zanje plačujejo nenormalno nizke 
cene. Prav zadnja leta je večina 
neuvrščenih držav prišla do spo
znanja, da se pri skupnih akcijah 
ne smejo zadovoljiti samo s poli
tičnimi deklaracijami, ampak da 
morajo čimbolj razvijati konkret
no gospodarsko, znanstveno, teh
nično in drugo sodelovanje. Takš
no sodelovanje postaja zelo važen 
vidik politične neuvrščenosti.

Vsak trezen človek se seveda 
zaveda, da neuvrščeni ne morejo 
krojiti sveta po svoje (sicer pa 
tega niti ne želijo) in da marsi
kdaj, zlasti takrat, kadar so v 
kakšno večjo mednarodno krizo 
neposredno zapletene velesile, ne 
morejo dosti pomagati. Prav tako 
pa mora tudi vsakdo priznati, da 
lahko s skupnimi napori dosežejo 
veliko več kot vsaka zase in da je 
zlasti njihovo medsebojno sodelo
vanje zel0 pomembno za njihov 
hitrejši in uspešnejši razvoj. In

Predsednik Tito ob svojem 
desno: zambijski predsednik 
Jugoslovanska delegacija na 
zadnji konferenci neuvrščenih

zadnjem obisku v Lusaki — 
Kenneth Kaunda (slika zgoraj) 
čelu s predsednikom Titom na 
1964. v Kairu (slika v naslovu)

končno predstavlja njihov glas 
dobršen del človeštva in kadar 
zveni enotno, tudi velesile, kljub 
svoji moči, ne morejo biti povsem 
gluhe zanj.

O čem bodo govorili 
v Lusaki
In o čem bodo razpravljali na 

bližnjem sestanku v Lusaki? 2e 
iz povedanega je jasno, da so ne
uvrščene države zainteresirane za 
vse, kar se v mednarodnem živ
ljenju dogaja in da se ne bodo 
mogle in hotele izogniti nobeni 
pereči temi. 'Razpravljale bodo o 
krizi na Srednjem vzhodu, o voj
ni v Indokini, o rasizmu v Južno
afriški republiki, o kolonializmu,  ̂
ki na afriški celini še vedno ni' 
iztrebljen, o neokolonializmu, ki 
ogroža neodvisnost mnogih neuvr
ščenih držav, o izboljšanju med
sebojnih odnosov in razvoju so
delovanja, o tem, kako pritisniti 
na industrijsko razvite države, da 
bodo bolj pomagale državam v 
razvoju, predvsem da bodo bolj 
razvijale trgovino z njimi.

Spisek vprašanj za razpravo je 
zelo širok in seveda ne smemo 
pričakovati, da bi neuvrščene dr
žave lahko rešile vse naštete pro
bleme. t

Glasu neuvrščenih svet 
mora prisluhniti
Lahko pričakujemo, da bodo 

neuvrščeni v Lusaki sprejeli nekaj 
resolucij, v katerih bodo obdelali 
glavna mednarodna vprašanja in 

opozorili na možne poti za njiho
vo rešitev. Glas tolikšnega števila 
držav seveda ne bo izzvenel v pra
zno, morali mu bodo prisluhniti 
tudi tisti, ki jim to sicer morda 
ne bo Po volji. Mnogi šefi neuvr
ščenih bodo po konferenci v Lu
saki odšli na zasedanje generalne 
skupščine OZN v New Yorku, 
kjer se bodo pred to največjo 
svetovno organizacijo zavzemali, 
za takšne politične rešitve, za ka
kršne se bo zavz?la konferenca 
v Lusaki.

Naj nazadnje omenimo, da ne
kateri kritiki neuvrščenosti poseb
no radi poudarjajo, da neuvršče
ne države nimajo do vseh vpra
šanj enakih stališč. To je popol
noma res. V skupini neuvrščenih 
so države iz različnih delov sveta, 
z različnimi družbenimi sistemi, 
z različnimi zgodovinami in tra
dicijami in včasih tudi z različ
nimi posameznimi interesi. Ra
zen tega gibanje neuvrščenih ni 
blok ali pakt, vsakdo lahko P°ve 
in brani svoje mnenje; tu ni blo
kovske disoipline in podrejanja 
enih drugim. Vselej doslej je bilo 
med neuvrščenimi slišati različna 
mnenja o nekaterih vprašanjih, 
toda vselej se je tudi izkazalo, da 
so osnovni interesi in pogledi na 
mednarodno problematiko skup
ni vsem neuvrščenim. Prav to pa 
je tisto, kar jim pri glavnih vpra
šanjih zagotavlja enoten nastop 
in v čemer je Uidi njihova moč 
in vpliv v sodobnem svetu.

Lusaka bo to vsekakor znova 
potrdila.
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PRI VZGOJITELJU PRVE SLOVENSKE 
BRESKOVE SORTE

Bil je kmet Alojz - 
mož med enakimi

Zgodba o sadjarju Alojzu Fornazariču iz Rese 
pri Krškem, ki ga je strastna ljubezen do 
sadjarstva pripeljala do Kidričeve nagrade

Jeseni še črnske duhovne in ruske pesmi
Šentjernejski oktet nas bo jeseni razveselil z novim sporedom pesmi, 
peli bodo tudi črnske duhovne in ruske pesmi -  Na Šentjernejskem polju 

je bogata pevska tradicija, zato ni strahu, da pevcev ne bo!

šen tjernejsk i oktet, ki s 
svojo prikupno domačo me
lodičnostjo že ce lil osem let 
navdušuje ljubitelje izbranih 
slovenskih narodnih in um et
n ih pesmi, se v zadnjem ča
su vedno bolj uveljavlja. Pred 
nedavnim smo imeli prilož
nost pevce iz Šentjerneja vi
deti np televizijskem zaslonu, 
ravno tako smo jih  z vese
ljem  poslušali po radiu. Je
seni se nam bodo spet pred 
stavili na posebni televizijski 
oddaji, k i so jo že posneli. 
Priznanja dežujejo, pohval 
ne m anjka; to nas je napoti
lo, da smo te dni obiskali 
člana zbora krojača Poldeta 
Svalja, ki poje pri oktetu od 
ustanovitve 1962.
— Ali je na Šentjernejskem  
polju la k šn a  posebna pevs' a 
tradicija?

»Spom injan se prvih let po 
osvoboditvi, posebno učitelja 
M artina Marinča, ki je  usta
novil mešani pevski zbor, na
to pa še moški zbor. Neka
tere  pevce je kasneje na po
budo Franca Bambiča okoli 
sebe zbral tehnik Valter Mle- 
kuš in ustanovil oktet. Za 
pevce, ki nas bodo zamenjali, 
pa skrb i prizadevni pevovod
ja  Albert Zupanc, ki im a ve
liko mladih nadarjenih fantov 
in deklet. Ta pevovodja nas 
je vodil tudi v letih, ko smo 
preživljali resno krizo; neka
teri so hoteli vso krivdo za 
naše neuspehe naprtiti ravno 
Zupancu, k ar pa ne bilo po
šteno.« ,

— Zakaj pa je prišlo do 
težav?

»Pošteno vam povem, da 
niti sam ne vem zakaj! Ob

čutek imam, da so se nekateri 
člani naveličali in ni bilo več 
tiste resnosti, ki jo  poznamo 
danes. Tedaj je  prišlo tudi 
do m enjave,štirih  članov. Da
nes smo spet enoviti in pod 
vodstvom pevovodje E rnesta 
Jazbeca iz Novega m esta le
po napredujemo.«

— Ali lahko naredite p ri
m erjavo med ,starim ’ in .no
vim’ oktetom?

»Prvi je  bil verjetno glasov
no m očnejši, današnji pa je 
bolj razgiban in hitreje na
preduje.«

— Kaj obsega vaš reper
toar?

»Pojemo blizu 30 pesmi, v 
glavnem domače. Jeseni, sep
tem bra, ko bo konec počit
nic za nas, bomo naštudirali 
še črnske duhovne in ruske 
pesmi. Istočasno pričnemo

tudi s teoretičnim i vajami.«
— Kako ste zadovoljni z 

obiskom vašim prireditev?
»Čutimo podporo obisko

valcev, hvaležni smo jim  za 
spodbudo.«

— Kdo vam pomaga z de
narjem ?

»Pomoč nam  nudita do
mača Iskra  in občinska 
skupščina Novo mesto, nekaj 
denarja pa dobimo od nasto
pov. Prepričani smo, da nam 
bo sklad za kulturno dejav
nost tudi nekaj primaknil!«

— Kakšno je vzdušje v ok
tetu?

»Fantje pojo radi, smo po
polni am aterji, m arsikdo žr
tvuje precej svojega prostega 
časa. Vsi smo zaposleni, po
tovanj imamo precej.«

— Prosim, da se nam na 
koncu še predstavite.

»V oktetu pojejo: Lojze
Bambič, Janez Kovačič, An
ton K ovače, Vili Petelin, 
Janez Kuhe j, Franc Bambič, 
Polde Švalj in M artin Šušter
šič.« SLAVKO DOKL

Trebnje
dogodki, ki vsi strn jeni dajo 
zaokroženo sliko dogajanj od 
1941 — 1945. Album je za
ključen s fotografijam i občin- 
ske spominske zbirke NOB in 
z dvema posnetkom a partiza
nov Cankarjeve brigade in 
Dolenjskega odreda.

•Knjiga zasluži, da smo se 
ob n jej dalj časa, zadržali, ne 
sam o zaradi svoje pomembno
sti in vloženega truda, am pak 
predvsem  zato, ker bo za jav
nost malo znana. Izšla je  na
m reč samo v sto  izvodih in 
ta  naklada je  nam enjena šo
lam v trebanjski občini, k ra 
jevnim  organizacijam , do 
lenjskim  kulturnim  ustano
vam in še drugim , kam or 
knjiga po značaju sodi. Mar
sikdo, ki je osebno vezan na 
dogodke v knjigi, bi knjigo 
rad  imel. Morda bi kazalo 
knjigo ponatisniti v manjšem  
form atu, da bi bila dostopna 
vsem, ki bi jo  radi imeli.

Omemba te knjige ne bi 
bila pravična, če ne b i ob 
koncu omenili, da im a za 
izid in njeno vsebino največ 
zaslug prizadevni predsednik 
zgodovinske kom isije v Treb
njem  tov. Pavle Miklič, kd je 
za to  delo žrtvoval več let 
svojega življenja. S tem  al
bum om  pa je dokazal, da bo 
treban jska občina zanesljivo 
dobila tudi svojo občinsko 
kroniko NOB. B. KOMELJ

Spomeniki revolucije v občini
Petindvajset let je minilo 

od konca vojne in naše naro
dnoosvobodilne borbe, čim  
bolj se odmikajo leta, tem 
bolj slabi spom in na dogaja
n ja  med vojno. Da bi oteli 
pozabi čim več, zbira organi
zacija Zveze borcev zgodovin
sko gradivo, piše spomine 
preživelih udeležencev, po
stavlja spom enike in spom in
ske plošče te r p rire ja  razne 
spom inske proslave. Za tako 
dejavnost skrb ita  zgodovinska 
in  spom eniška kom isija pri 
Zvezi borcev. Rezultat dela 
obeh komisij naj bi bile na j
p rej tako imenovane p arti
zanske topografije, tako al
bum  z življenjepisi padlih 
borcev in drugih udeležencev 
narodnoosvobodilnega boja in 
žrtev fašističnega te ro rja , na
to krajevne in občinske kro- 
nike dogodkov iz časa NOB 
te r album  spomenikov revolu
cije.

Za postavitev kakršnegakoli 
obeležja je potrebna doku
m entacija. To je  težko in n a 
porno delo, preden se preveri 
točnost podatkov, kd bodo 
vklesani v kamen. Zelo lep 
uspeh v tej dejavnosti so 
imeli v občini Trebnje. Re
zultat njihovega dela je  tro- 
jen: im ajo številne spomenike 
in spom inska obeležja v spo
m in na NOB, im ajo lepo k ra 
jevno zbirko NOB v prosto 

rih  občinskega odbora ZZB in 
pa reprezentativno knjigo, ki 
je izšla pred nekaj dnevi pod 
naslovom: Spomeniki revolu
cije v občini Trebnje. (Izdala 
in založila Zgodovinska komi
sija  p ri Občinskem odboru 
ZZB NOV Trebnje. 1970. Sta
vek ČGP »Delo«. Tisk T iskar
na šolskih delavnic tehniških 
šol Ljubljana. Oprema in iz
delava: Muzej ljudske revo
lucije Slovenije v Ljubljani. 
Velikost 40 x 34 om.).

To je  zelo lepa in  lično iz
delana knjiga. Posvečena je 
25-letnici osvoboditve. V erjet
no bo služila kot vzorec 
vsem občinam, ki še niso iz
dale takega dela. Ta zbor
nik, tako nam reč knjigo ime
nuje izdajatelj, je album  spo
menikov borcem  NOV, spo
minskih plošč iz NOV, spo
menikov žrtvam  in talcem, 
grobišč, posameznih krajev 
in hiš te r narodnih herojev, 
vse s področja sedanjega ob
sega občine Trebnje.

K rajevna razporeditev obe
ležij je razvidna iz zemljevi
da v albumu. Knjiga im a lep 
uvod, ki pove, da je komisi
ja  pripravljala to delo več 
let, in ob koncu želi, »da bi 
s to knjigo’ še bolj ohrabrili 
m lado pokolenje k  odločne
m u boju pro ti vojni in  voj
nim  grozotam, h krepitvi m i
ru  in prijateljskem u sožitju

med narodi sveta ter ga spod
budili k organiziranem u delu 
za obram bo socialistične do
movine pred vsakršnim  napa
dalcem.«

Poleg uvoda in zemljevi
da vsebuje album  še 47 listov 
s fotografijam i; na vsakem 
listu sta  dve, večkrat pa tudi 
zaradi zaokroženosti dogodka 
tudi po tr i. Poleg vsake foto
grafije je  k ra tk a  zgodovinska 
oznaka s podatki. Fotografije 
so razvrščene kronološko. P r
va fotografija nam  predstavi 
občinsko središče Trebnje z 
oznako, da je  bila to  močna 
in u trjena  sovražna postojan
ka. N ato sledi slika kozolca, 
ki je  sta l v bližini sedanje 
nove šole, pod katerim  je 
bila 12. ap rila  1941 seja ne
katerih  članov CK KPS. Na 
seji so sklenili, da bodo za
čeli z zbiranjem  orožja. Nato 
sledi fotografija za fotografi
jo, od kraja, k je r je  bil iz
streljen  prvi stre l proti oku
patorju , do hiš, k je r so bile 
ustanovljene posamezne voja
ške enote ali pa so kako dru 
gače pomebne. Ob listanju 
d rsi mimo nas vsa zgodovina 
NOB v trebanjsikd občini, tu  
vidimo narodne heroje, njiho. 
ve ro jstne hiše, tesno pa nam  
je  ob pogledu na prve talce, 
vidimo partizanska grobišča 
in tako sledim o sliki za sliko 
z veselimi in tudi žalostnimi

D v o ran a  izv ršn eg a  sv e ta  S loven ije  le to šn jeg a  a p r i
la . S ta l je  A lojz F o rn a z a rič  ob  p ro fe so r jih  in  
zn an stv en ik ih , trd n o  in  p o n o sn o  je  s ta l ta  k m e t 
iz R ese  p r i  K ršk em  k o t en ak  m ed  enak im i. P re je 
m a l je  n ag rad o  K id ričeveg a sk lad a , n a d ra ž je  p r i 
zn an je , k i so  m u  ga iz ro čili v zahvalo  za  n je 
govo ž iv lje n jsk o  delo  — vzgojo  p rv e  slo v en sk e  in  
ju g o s lo v an sk e  so r te  b resk ev , po  im en u  S loven ija .

Kdor ne ■pozna žlahtni- 
teljskega dela, bo morda 
pomislil: Mož ima čas; 
kriza in križa, tako da 
nekaj nastane, ni vrag. Pa 
še zdaleč m  tako.

Spominjam se dobro
hotnega ljubljanskega pro
cesorja Mikuža , ki nas je  
učil zapletene skrivnosti 
dedovanja, genetiko. Ko 
smo šli z n jim  na selek
cijsko polje, kjer so se 
v raznobarvnih pasovih 
zibale različne sorte pše
nice, se je raznežil mož, 
ki je pšenici, branilki na
ši. namenil polovico svoje, 
ga življenja. Z ljubeznijo, 
znanjem, potrpljenjem in 
vztrajnostjo je prav on 
vzgojil prve slovenske pše
nične sorte

Prav tak je bil Alojz 
Fornazarič, ko sm o v ne 
vihtnem dnevu skupaj z 
njegovim sinom in sadjar
jem  inž. Alojzem Mu
strom  kramljali Za širo
ko mizo na njegov rojstni 
dan, ko je dopolnil 69 let. 
Ne mara za starost, skri
va jo pod vedrim  obra
zom, . duhovito in bistro 
mislijo. Njegovo sadjar
stvo, njegove breskve, kt 
jih pozna bolj kot lastno 
dlan, m u ne dajo časa, 
da bi se staral.

Prek trnja do zvezd
Njegova nemirna nrav 

in raziskovalna strast ga 
nista pustila pri miru. Sa
dil je, križal, potoval in 
se posvetoval z drugimi 
sadjarji.

Pred dvaindvajsetimi le
ti je med drugimi križaru 
ci posebno presenetilo 
drevesce, ki je  zraslo iz 
koščice, katere plod je 
nastal s križanjem sort 
pistoia in halberta. Drevo 
je bujno rastlo in zarodUo 
že v tretjem  letu. Nene
hno ga je opazoval in pri
merjal z drugimi sortami 
in križanci.

Ko se je trdno prepri
čal, da je nekaj posebne
ga, je svoje odkritje spo
ročil km etijski fakulteti v 
Ljubljani. S tem  se je za
čelo še bolj načrtno opa
zovanje in raziskovanje, ki 
ga je kasneje vestno vo
dila sodelavka km etijske
ga inštituta inž. Milena 
Lekšan, nad njim  pa bedel 
neutrudni profesor Ada
mič, odtlej pogosten obi
skovalec Fomazaričevega 
sadovnjaka.

Že kot mlad fant * Vo
grskega pri Gorici je po
kazal svoje nagnjenje. Ce 
ne bi takrat fašizem du
šil slovenstva, kjerkoli je  
mogel, bi Alojz Študiral 
km etijstvo. Italijani pa so 

. potrebovali dobre delavce, 
ne šolanih Slovencev. Ne
kaj časa je obiskoval niž
jo km etijsko šolo, potem  
pa se je po italijanskih in 
spodnjeavstrijskih sadov
njakih uril v praktičnem  
znanju. Italijani so spo
znali njegovo žilico in ga 
zaposlovali kot inštruktor
ja za cepljenje na ime
nitnih veleposestvih.

To so bila leta prave šo
le. Pri m estu Pistoi je  od
kril dobro sorto in ji dal 
ime po tem  kraju. Spoz
nal se je z žlahtnitelji, 
m ed njim i s slavnim Mo- 
rettinijem, očetom mno
gih sort breskev, in z 
njim  navezal trajno prija
teljstvo.

Za izvrstnega sadjarja 
je zvedel jugoslovanski in
dustrialec židovskega ro
du Miiller, ki je  pri Za
grebu delal največji sa
dovnjak na Balkanu. Tam  
se je Alojz zaposlil skupaj 
z Gvidom Veselom, kas
nejšim  začetnikom mnogih  
breskovih nasadov, ki zdaj 
živi v  Leskovcu pri Kr
škem.

Čeprav je imel dobro 
plačane ponudbe tudi od 
drugod, sta z  Veselom ho
tela ustanoviti lastno za
drugo in vanjo pritegniti 

* še  druge sadjarje. Toda 
oblast ni bila naklonjena  
zadružništvu, k i je  preveč 
dišalo po rdeči »kom uni
stični nevarnosti«. Leta 
1940 se je zato nastanil 
v Leskovcu pri K rškem  
in se lotil sadjarstva na 
svojo roko.

OBISK PRI DOMAČIH PEVCIH: ŠENTJERNEJSKI OKTET

Č lani d a n a šn je g a  o k te ta  (o d  leve p ro t i  d e sn i) : L ojze B am bič , Jan ez  K ovačič, A nton K ovačič, V ili P e te lin , 
Jan ez  K u h elj, F ra n c  B am b ič , P o lde  Š v a lj in  M artin  Š u š te rš ič  (F o to : S. D okl)

NA G RA JEN EC: A lojz 
F o rn aza rič

Dosti let je bilo treba, 
dosti potrpežljivosti, do
sti dopisovanja, zakaj ni 
ravno preprosto iz nezna
nega križanca narediti u- 
radno priznano breskovo 
sorto. Dvoje desetletij je  
bilo treba, da je iz »kr
ške lepotice«, jugoslovan- 
ke ali Fomazaričeve lepo
tice, kar vse so bila za
časna imena, nastala sor
ta Slovenija.

Odlične so njene lastno
sti: bujna rast, dolga rod
na doba, odpornost proti 
pozebi, izredna rodnost — 
tudi do 150 kg na drevo, 
plodovi z oranžno rume . 
nim  mesom, polcepka. 
Sorto so preizkusili v ne
katerih drugih sadnih o- 
koliših in se je zelo do
bro obnesla. Celo v Ame
riko so že prenesli njene 
cepiče.

S pritajenim ponosom  
odpre Alojz Fornazarič 
mapo s Kidričevim prizna
njem  in iz časnika izreza
nim  poročilom ter sliko 
s podelitve Kidričevih na
grad. To m u je mnogo več 
kot denarna nagrada, kot 
šest tisočakov, ki so m u  
jih izročili kot vsaj m aj
hen prispevek k njegove
m u pionirskemu delu.

MARJAN LEGAN



PLANINSKA POSTOJANKA NA 947 M

Ob besedi Lisca bo gotovo ves ženski 

svet najprej pomislil na sevniško kon- 

fekcijsko tovarno s tem imenom:_danes 

bo beseda o drugi Lisci, o hribu nad 

Sevnico, o Tončkovem planinskem domu, 

ki je delovna enota sevniške tovarne. Za

torej kar na začetku predlog: vse tiste, 

ki nosijo Liscine izdelke, naj bi vsaj 

enkrat obiskale tudi Liscin planinski dom! 

In že koj na začetku -  na domu je plošča 

z naslednjim besedilom: »Na tem mestu 

je bilo poleti 1938 prvo posvetovanje po- 

litbiroja CK KPJ, potem ko je tovariš Tito 

prevzel vodstvo.«_______________________

Liscin planinski dom, ki se uradno še 

imenuje Tončkov dom, je na 947 metrov 

nadmorske višine.

Tončkov dom na Lisci je odslej poslovna enota sevniške konfekcije Lisca. Po preureditvi so ze v prvem me
secu zabeležili 500 nočitev.

Ko boste šli na Lisco, se 
n ikar ne ustrašite  m akadam  
ske ceste. Užitki ob koncu 
nedvomno odtehtajo nekaj 
kilom etrov slabe vožnje — 
zadnji štirje  kilom etri m aka
dam a pa so prav dobri, ker 
je med osm erico aoposlenih 
v Tončkovem dom u tudi ce
star, k i sicer postori še kaj 
drugega, zvečine pa skrbi, 
da so štirje  kilom etri do 
doma čim  boljši. Dom dana 
39 postelj v eno in dvopo
steljn ih  sobah te r v treh 
apartm ajih , še za 18 ljudi 
pa je  p rosto ra  na skupnih

ležiščih. Okrog 100 sedežev 
im ajo zunaj, pred  domom, 
prav toliko pa v domu; šte
vilo sedežev lahko še pove
čajo, če je  sila.

Ko smo že p ri številkah, 
potem  kar takoj povejmo, 
kakšne so cene: v sezoni 
velja penzion od 40 do 50 
dinarjev, s prenočevanjem  na 
skupnih ležiščih pa 36 di
narjev. K adar ni turistične 
sezone, dajo na Lisci dese
tino popusta. Nasploh pa so 
cene na Lisci, čeprav je bli
zu 1000 m etrov visoko, po

dobne kot v Sevnici, ne pre
več zasoljene. V dom u so 
še posebej poskrbeli za pla
nince, saj jim  rad i skuhajo 
enolončnico, k i velja od 3 do 
5 dinarjev. Prav tako so ob 
vsakem času pripravljeni 
skuhati domačo hrano: žgan
ce, polento, zelje in druge 
domače jedi. To zgovorno 
dokazuje, da Tončkov dom 
na Lisca ne poskuša postati 
hotel, am pak bo skrbel za 
dom ačnost in prijetno  po
čutje, čeprav je  zdaj tako 
dobro poskrbel za udobje. 
Da so tu risti in planinci z 
veseljem sprejeli prenovljen 
objekt, p ričajo  podatki o no
čitvah: v enem mesecu so 
jih  zabeležili blizu 500.

Več 
propagande

piknike na Lisci, skupinske 
izlete in podobno.

Z Lisce je  prekrasen raz
gled po dolini, Sava se vijuga 
med zelenjem, njivam i, trav 
niki, hm eljišči in  gozdovi.

K akšne izlete bi priporočili 
izletnikom, ki prvič pridejo 
na Lisco in ne poznajo nje
nih lepot? V Tončkovem do
m u pravijo  takole: če pridete 
spom ladi, potem  bi bil greh, 
ko bi ne šli na enourni spre
hod do Lovrenca. H oja bo 
bogato poplačana, ko se Ijodo 
pred  vami odkrili travniki 
s  prekrasnim  encianom. Na
sploh so zanimivi obiski 
partizanskih postojank, jeseni 
pa pridejo na svoj račun 
tud i gobarji. Ce ne najdete 
ničesar, ne obupujte, saj se 
vam je gotovo že prim erilo, 
da ste iz gozda prišli brez 
gobe, dom ačini, k i so bili v 
isti hosti, pa so jih  nosili 
s koši. Treba je  pač znati 
in vedeti!

Tončkov dom je gotovo še 
prem alo znan. Zdaj so tudi 
slabo založeni s propagand  
nim gradivom, ker še ni 
m inilo dosti časa, odkar so 
dom prenovili. T reba bo za
ložiti nove razglednice, po
skrbeli bodo za značke, p ro 
pagando bodo razširili in 
hkrati skušali poskrbeti 5e 
za sodelovanje s turističnim i 
agencijam i. V načrtu  im ajo

Z m odernim  planinskim  do
mom, nad katerim  so doslej 
pravzaprav vsi tu risti, ki so 
prišli na Lisco, navdušeni, 
je  končana šele prva etapa 
turističnega u re jan ja  Lisce. 
Anketa, ki so jo  delali m ed 
gosti prvi mesec po p re 
ureditvi, je pokazala, da si

gostje najbolj želijo kopanja. 
N ačrt je torej na dlani — 
treb a  bo zgraditi bazen. Z 
vodo ne bo posebnih proble
mov, tu risti pa bodo navdu
šeni, ko se bodo lahko samo 
nekaj m etrov pod tisoč m etri 
tudi kopali.

Že za to  zimo pripravljajo  
presenečenje turistom , ki se 
bodo odločili za izlet ali so
botni oddih na Lisci. Sm učar
ji, ne pozabite: na Lisci, k jer 
sneg dolgo obleži, bo letos 
delala vlečnica. Okrog 200 
m etrov doga vlečnica bo po
tegnila sm učarje prav na vrh 
Lisce, k je r je sm uka najbo lj
ša. Cesta na Lisco, do Ton
čkovega doma, bo plužena, 
nam eravajo pa kupiti tudi 
stro j za čiščenje ceste in 
teptanje snega. Pravijo pa, 
da bodo sm učišča steptana, 
čeprav bi jih  m orali teptati 
brez stro ja .

Taki so torej načrti za p ri
hodnost. Nedvomno so ures
ničljivi, še posebej zato, ker 
Lisca n i nikoli odrekala de
narja, kadar je bilo treba po
sk rbeti za rekreacijo zaposle
nih. Tončkov dom je  gotovo 
nam enjen tudi njihovem u 
razvedrilu, čeprav je kajpak 
odprt za vse tu riste  in v 
njem  vedno poskrbe, da se 
gost počuti udobno in do
mače.

Prednost Je gotovo tudi v 
tem, ker je dostopen z avto- 
mobilom, ker im a dovolj dob
rih  parkirišč, ker je osm erica

zaposlenih v dom u prijazna, 
vedra in nasm ejana, saj na 
Lisci vedo, da bo šel gost 
tja , k jer se bo bolje počutil. 
To pa že hkrati pomeni, da 
se na Lisci trud ijo , da bi bil 
gost zadovoljen z vsem: po
strežbo, s prenočiščem , z nas
veti, ki m u jih  lahko nudijo 
za izlete, sprehode, nabiranje 
gob ali kostanja. Zdaj, ko 
še ni bazena, m orajo žal go
stom  nasvetovati, naj se 
okopljejo v Rim skih ali La
ških toplicah — saj niso da
leč, čeprav cesta ni najboljša.

500 nočitev v enem mesecu 
je bržčas najboljši dokaz, s 
kakšno vnemo se je Ton
čkov dom na Lisci lotil tu 
rizm a, odkar so dom  preno
vili. Sevniška občina je s tem  
dokazala, da lahko tudi ne
razviti posežejo v turizem , 
če im ajo dovolj veselja in 
volje do dela. Sicer pa, kaj 
bi še naprej govorili: kdor 
zaupa Lisci, konfekciji iz 
Sevnice, ki je  za svoje iz
delke dobila že nešteto priz
nanj, naj poskusi zaupati še 
Tončkovemu domu, Liscini 
poslovni enoti. Kdor bo na 
Lisco šel enkrat, se bo gotovo 
še vračal — o tem  smo 
prepričani. Vožnja ni dolga, 
Lisca pa je dostopna z vseh 
strani: čez Bučko, iz T reb
njega ali pa skozi Krško. 
Poskusite torej, Lisca vas 
vabi!

J. SPLICHAL 
Foto: M. VESEL

V čisti, sodobno opremljeni kuhinji so vedno pripravljeni skuhati turistom
tudi domače jedi. Tončkov dom ima 100 sedežev v pokritih prostorih in prav toliko na prostem
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■ To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!

Središče Velikih Lašč je dobilo pred kratkim, pred 
proslavo 500-letnice naselja, prvi asfalt. Seveda tudi v 
Laščah pri tem delu ni šlo brez tistega znanega »de
laj, ruši ih spet delaj«, o čemer smo že poročali (Foto: 

Jože Primc)

OB 500-LETNICI VELIKIH LAŠČ

Lašče pred velikim praznikom
Priprave v zvezi s kulturnimi prireditvami so 
končane -  Laščani zdaj olepšujejo svoje nase
lje, žal pa stoje nekateri ob strani -  Slavje se 
bo začelo 19. septembra, trajalo pa bo teden dni

Dva tedna pred praznovanjem 500-letnice Velikih 
Lašč je bil kulturni program dokončno izoblikovan 
in pripravljen za izvedbo. Obiskovalci bodo o njem 
pravočasno obveščeni v tisku, s plakati in program
skim katalogom, kjer je program podrobno izdelan 
za ves teden in opremljen s fotografijami. Prireditve 
se bodo začele 19. septembra.

samega človeka delo zaostalo. 
Razen tega so grozile denar
ne težave.

Celotni program  prireditev 
je  izdelan tako, da nosijo 
glavno brem e domačini, kar 
bo pocenilo stroške. Domači
nom pa so v pomoč le ne
kateri nujno potrebni stro 
kovnjaki od drugod. Tak je 
prim er režiserja za Levstiko
vo igro »Juntez«. Domačini 
nam reč že več kot deset let 
niso nastopili na odru. Ta 
igra bo m orda vzpodbudila 
mlade, da bodo spet začeli 
igrati.

Izšel bo spom inski ovitek 
s podobam i pomembnih mož 
m grba Lašč, ves teden — 
od 19. do 26. septem bra — 
pa bo na razpolago prilož
nostni poštni žig, ki je  nam e
njen tem u praznovanju. Na
klada ovitkov je prav zaradi 
že omenjenih ovir omejena.

Laščani so zdaj svoje delo 
preusm erili. Svoj kraj pred 
praznovanjem olepšujejo in 
urejajo. V ta nam en so bili 
sklicani sestanki, vendar so 
bili slabo obiskani. Zato bo
do m orali ostali prizadevni 
Laščani še bolj p ljuniti v 
roke, da bodo opravili tudi 
delež ostalih, ki brez zanima
nja gledajo na vse priprave.

L. S.

Kri oškropila 
Trubarjev spomenik

Nenavadna prom etna nesre
ča se je  pripetila  na Raščici 
29. avgusta popoldne. Osebna 
avtomobila fiat 850 in NSU 
sta  vozila proti Ljubljani in 
se p ri prehitevanju oplazila. 
NSU je zaneslo na staro  
m akadam sko cesto, k je r je 
voznik, ki je  doma iz Kočev
ja , še kakih 80 m lovil ravno
težje, vendar ga je na ovinku 
na pesku zaneslo v podnožje 
Trubarjevega spomenika. So
potnik se je hudo poško
doval. L. S.

P ri izdelavi program a je 
bilo največ težav zaradi letnih 
dopustov, ko je  zaradi enega

VELIKOLAŠKI
DROBIŽ

■  ■  ■  POPRAVNI IZPITI -  
Učenci 5. do 8. razreda, ki so 
imeli popravne izpite, so imeli do
polnilni pouk v dveh delih. V pr
vem delu, ki je bil meseca juni
ja, so bil poučeni o obsegu učne 
snovi za popravni izpit, o načinu 
učenja. in da se morajo v počit
nicah zares učiti, kajti ob koncu 
počitnic, v avgustu, lahko le do
polnijo vrzeli v znanju. Znano je, 
da se v nekaj dneh ne da nauči
ti celotna učna snov. Pri prever
janju znaja smo ugotovili, da ne
kaj učencev sploh ni pogledalo 
oziroma predelao gradiva in so bi
li komaj nekaj dni pred izpiti še 
popolnoma nepripravljeni. Drugi 
del pomoči učitelje v zadnjih 
dneh pred izpiti pa tudi ni zado
stoval za uspeh, zato so se neka
teri poslužili še joka, da bi s tem 
omehčali učitelje. Na žalost se s 
solzami brez znanja ne da izdela
ti niti povrniti izgubljeno leto. Iz
delalo je dve tretjini popravljav
cev.

■  ■  ■  PRVI PELIN — šoferji 
kar tekmujejo, kdo bo večkrat 
prevozil zemljo, ki je namenjena 
za zelenico ob parkirnem prosto
ru pred mesnico. Nujno je po
trebna trdna ograja, da hi obva
rovali vsaj to, kar je bilo s tru
dom pridobljeno. Morda bodo le 
poškodbe vozil spametovale brez
vestne voznike.

■  ■  ■  KAČJI PIKI -  Kače 
laliko pogosto srečujemo na raz
ličnih krajih v goodu, na travni
kih in celo na njivah, zato nismo 
nikdar varni prod njimi. Letos so 
bile precej napadalne, in so v Ve
likih Laščah in okoliških krajih 
pičile nekaj ljudi, vendar so jh 
s pravočasno zdravniško pomočjo 
rešili smrti.

■  ■  ■  ZDRUŽENO PROSLAV
LJANJE — Prebivalci na območju 
krajevne skupnosti Turjak pro
slavljajo vsako leto 19. septembra 
svoj krajevni praznik. Na ta dan 
so leta 1943 partizanske brigade 
po 6-dnevnem obleganju zasedle 
turjaški grad, v katerem so se 
utrdili belogradisti po kapitulaciji 
Italije. Prebivalci Turjaka bodo 
svoj krajevni praznik praznovali 
skupno z I^iščani, ki bodo 19. sep
tembra začeli praznovati 500-letni- 
co svojega naselja. Sicer pa je 
bil v spomin na zavzetje Turjaka 
19. september proglašen za občin
ski praznik Velikih Lašč, ko je 
bil v Laščah še sedež občinskega 
ljudskega odbora.

Kri je potrebna in dragocena!

I

Tovariš urednik, 
v torek, 25. avgusta, sem 

se ob tri četrt na deset od
pravil na transfuzijsko po
stajo novomeške bolnišni
ce z namenom, da oddam 
kot krvodajalec kri. Pove
dali so mi, da sem prišel 
prepozno, ker so odvzema
nja krvi za ta teden že 
končali. Krvi mi niso od
vzeli.

Predlagam, naj bi tako 
pomembna ustanova dela
la do 12. ure, ker vsi ne 
moremo priti k odvzemu 
takoj v jutranjih urah. 
Zdaj dvomim, če je kri Tčs 
tako »potrebna in drago
cena«!

STANKO PLESKOVIČ  
Dobrnič

OPOMBA U REDNI
ŠTVA: Ko objavljamo 
gornje pismo našega 
naročnika in sodelavca 
tov. Pleskoviča, mu do
dajamo tudi odgovor 
vodstva transfuzijske 
postaje v novomeški 
bolnišnici. Zdelo se nam 
je nujno potrebno, da 
se z zadevo in z »urni
kom dela« v novomeški 
transfuzijski postaji se
znani kar največ ljudi, 
saj krvodajalstvo je in 
ostane sila pomembno 
in dragoceno družbeno 
delo.

Dr. Minka Maležič, ki 
vodi transfuzijsko po
stajo, nam je pojasnila 
zadevo takole:

»Ko preberemo prispe
vek tov. Pleskoviča, je vi
deti res nerazumljivo, da 
ni mogel ob 9.45 darovati 
krvi. Prosim, če bi lahko 
v naslednjih vrsticah le-to 
pojasnili.

Na transfuzijskem od
delku bolnišnice Novo me
sto imamo redne odvzeme 
krvi vsak torek; nanje se 
pripravljamo že dva dni 
poprej in sodelujejo tudi 
uslužbenci drugih oddel
kov: internega oddelka,
rentgena, laboratorija in 
administracije. Laborato
rij prične delati že pred 
6. uro, da so preiskave prej 
končane. Krvodajalske ak
cije organizira RK in nam 
tudi javi število krvoda
jalcev. Odvzem krvi pote
ka po temle redu: krvoda
jalcu po vpisu v laborato
riju vzamejo kri za prei
skave; ko so le-te konča
ne, ga pregleda internist, 
ki ga tudi pošlje na rent
gen, če je to potrebno, še 
le po vsem tem pride v 
odvzemni prostor, kjer so 
za odvzem krvi potrebni 
vsaj ena strežnica, sestra 
in zdravnik. Del ekipe po 
odvzemu odide na svoja 
stalna delovna mesta, osta
li del pa čaka po odvzemu
v laboratoriju še ogromno 
dela za oddelke in ambu
lante ter obdelava odvzete 
krvi, da jo lahko oddamo 
bolnikom, ki jo nujno po
trebujejo. Zato lahko eki
pa v sedanjih pogojih na 
žalost jemlje kri le, do
kler prihajajo krvodajalci

kontinuirano, če  pa eno 
uro po vpisu zadnjega kr
vodajalca ni nikogar več, 
odvzem zaključimo in vsak 
se loti dela, ki ga še ča
ka. V primeru, da bi ta 
dan ponovno pričeli z od
vzemom krvi, bi bile po
trebne preiskave, ki traja
jo vsaj dve uri. Zato pro
simo prostovoljne krvoda
jalce, da bi še nadalje pri
hajali k odvzemu v zgod
njih urah.

Tovariš Pleskovič je 25. 
avgusta res prišel darovat 
kri, ko smo ravno končali 
z odvzemom. Od 8.30 da
lje ni bilo k vpisu niko
gar več, odvzem pa je bil 
po dolgem času spet za
dovoljiv, zato nismo dlje 
čakali v odvzemnem pro
storu. Tovariša Pleskoviča 
smo prosili, da bi morda 
prišel kdaj v prihodnjih 
mesecih, ko zaradi večje
ga števila krvodajalcev od
vzemi trajajo dlje in bo 
takrat lahko daroval kri, 
tudi če pride po 10. uri. 
Kri je vedno zelo potrebna 
in dragocena. Vsak, ki da
ruje kri, lahko s ponosom 
pomisli, da je njegova ple
menitost pomagala rešiti 
marsikatero življenje.

Tov. Pleskoviča in' osta
le krvodajalce prosimo za 
razumevanje ter se jim to
plo zahvaljujemo za kri, 
ki so jo že darovali za so
človeka.«

TRANSFUZIJSKA 
POSTAJA 

NOVO MESTO

NI NUJNO,
da se uredništvo Dolenj
skega lista strinja z vse
mi sestavki, ki so objav
ljeni na tej strani. — K 
prispevkom, ki jih pošilja
te za objavo v našem te
dniku. pripišit« svoj celi 
naslov, sicer ne pridejo v 
poštev za tisk. Na poseb
no željo pisca lahko osta
ne njegovo pravo ime za 
javnost tajno (podpisali 
ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor 
pa je pred sodiščem za 
resničnost napisanega od
govoren predvsem sam

UREDNIŠTVO DL

Na 'naslov PTT 
Ljubljana!

Tovariš urednik!

Ze večkrat smo Ortnečani 
negodovali zaradi nedeljske
ga DELA, ki ga nam pošta 
dostavlja z zamudo. Zdaj 
znova povzdigujemo glas: 
zakaj smo šele 24. julija  
prejeli nedeljsko Delo name- 
sto dan prej? ž e  tako dobi
m o na podeželju nedelj
ske časopise z enodnevno 
zamudo, še en dan na vrh  
pa je le preveč. Tako zvemo  
na deželi le stare »novice«.
V nedeljskem Delu je tudi 
nagradna križanka in za nje
no reševanje imamo prema
lo časa. Tako smo Ortnečani 
dvakrat prikrajšani: za no
vice in pri križanki.

V. P.
ORTNEK

STANOVANJSKO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE ODGOVARJA

Ne prepir - neplačani računi!
Po izjavah Grosupeljčanov novomeško podjetje VODOVOD že dolgo vrsto 
mesecev ne plačuje vode, ki jo oni pošiljajo po vodovodu Globočec 

v nekatere suhokrajinske vasi -  Neurejene cene in odnosi

Stanovanjsko komunalno podjetje Grosuplje nam 
je poslalo daljši odgovor na članek »Kjer se prepira
ta dva, je tretji žejenu. ki smo ga objavili v našem 
časniku 27. 8. 1970. Pismo smo dobili šele 2. 9. 1970, 
torej po tem, ko je pretekli torek po številnih za
pleti j ajih pitna voda končno le spret pritekla v žvir- 
če in na Prevole. Ker je pismo iz Grosupljega precej 
daljše kot zgoraj omenjeni članek, ga objavljamo v 
nekoliko skrajšani obliki.

ju  VODOVOD Novo mesto po 
ceni, ki ne bi pokrivala de
janskih stroškov. Podjetje VO
DOVOD je  bilo ustno in pi
smeno seznanjeno s celotno 
zadevo. Novomeško podjetje 
je  plačalo vodo le po akonta-

Uredništvo Dol. lista!

V vašem listu ste objavili 
prispevek S. Dokla »Kjer se 
prepirata dva, je  tre tji že
jen«. Zdi se nam  potrebno, 
da osvetlimo navedeni p ro 
blem tudi s stališča Stano
vanj sko-komunalnega podjetja 
Grosuplje, ki upravlja vodo
vod Globočec, iz katerega do
bivajo vodo tudi prebivalci 
prizadetih vasi na območju 
občine Novo mesto-

Na podlagi ugotovljenih po
datkov o poslovanju vodovo
da Globočec so njegovi stro 
ški veliko večji kot pri d ru 
gih vodovodih. Vzroki za to 
so znani vsem prizadetim , 
kot tudi komunalnemu pod
je tju  VODOVOD Novo mesto, 
zato jih  tu ne bomo ome
njali.

Stanovanjsko komunalno 
podjetje Grosuplje posluje po 
načelih rentabilitete v vseh 
svojih dejavnostih in zaradi 
tega ne m ore nuditi svojih 
storitev po cenah, ki ne k ri
je jo  stroškov poslovanja. De
janski stroški 1 m3 vode v vo
dovodu Globočec visoko pre
segajo ceno vode, ki jo  je 
enotno za celotno območje 
občine Grosuplje potrdila ObS 
Grosuplje ob hkratni obvez
nosti, da pokriva iz proraču
na razliko do dejanske cene 
vode za vsak kubični m eter. 
Seveda Stanovanjsko-komu- 
nalno podjetje Grosuplje ne 
more dobavljati vode podjet-

»Hvala za lepe 
počitnice!«

Te dni je  v naše uredni
štvo prišlo pismo z nasled-. 
njo vsebino:

»Otroci V. izmene počitni
ške kolonije Bdečega križa 
Iz Novega m esta se prisrčno 
zahvaljujemo vsem, ki so 
nam omogočili letovanje v 
Fazanu p ri Portorožu.

Počitnice smo preživeli le
po, čeprav nam  je vreme 
včasih malo nagajalo. Danes 
se od Fazana poslavljamo ve
seli, zadovoljni in polni le
pih spominov. Predvsem ne 
bomo pozabili skrbnega vod
stva, dobre kuhinje in p ri
jaznih kiuiharic te r obili
ce sadja. Počitnice smo p re 
živeli ob skrbnih vzgojitelji
cah.

Zahvaljujemo se organiza
ciji in vsem kolektivom, 
ki so pripomogli, da simo si 
zdravstveno opomogli, hkrati 
pa se že sedaj obračam o na
nje s prošnjo, naj tudi pri
hodnje leto ne pozabijo na 
nas. O troci V. izmene

počitniške koloni,je 
iz Fazana pri Portorožu

cijski ceni (ki je  veljala v p re 
teklih letih) samo do 1. okto
bra 1969. Po tem dnevu pa 
VODOVOD ne plačuje dobav
ljene vode niti po tej ceni, ni
česar pa tudi ni naredilo za 
pokritje razlike med akonta
cijsko in dejansko ceno vode.

O tem položaju je  28 febru
arja  1970 naš delavski svet 
razpravljal skupaj s predstav
niki javnosti z območja Gro
suplje in  Trebnje. Sklenili 
smo, da naše podjetje ne mo
re dobavljati vode za območ
je občine Novo m esto niti 
brezplačno niti ne po ceni, 
ki ne krije  stroškov poslova
nja. Redno m oram o plačeva
ti električno energijo (p ri
bližno 3.000 Ndin na mesec), 
sicer nam  bi podjetje ELEK- 
TRO ustavilo dobavo toka; 
plačati je  treba črpalca, vzdr
ževati objekte in naprave itd. 
Delavski svet je  upravi pod
je tja  naročil, naj uredi plačila 
za dobavljeno vodo po dejan
ski ceni, v skrajnem  prim eru 
pa naj prekine dobavo vode.

O tem so bili obveščeni: VODO
VOD Novo mesto, ObS Novo me
sto in prizadeta krajevna skupnost.
V pismu z dne 13. 3.1970 smo iz
razili željo, da bi to pereče vpra
šanje uredili, hkrati pa smo po
udarili, da naše podjetje v na
sprotnem primeru ne more pre
vzeti nobene odgovornosti. Rok za 
plačilo je bil 31. 3. 1970. Voda do 
tega dne ni bila plačana; še ved
no pa smo želeli stvar urediti ta
ko, da občani v Suhi krajini ne 
bi bili prizadeti. Zato smo pod
jetje VODOVOD 19. 6. 1970 ponov
no opominjali in dali nov rok za 
poravnavo dolga, toda žal tudi po 
preteku tega in še podaljšanega 
roka računi niso bili poravnani. 
Zato je naše podjetje moralo ukre
pati — prenehali smo dobavljati 
vodo. Ne moremo si razložiti, ka
ko naj kupec vode, to je novome
ški VODOVOD, opraviči tak od: 
nos do prodajalca vode, se pravi 
do našega podjetja. Vodo smo 
dobavljali do 1.10.1969 po akon
tacijski ceni, ki je dosegala le 
dobro polovico dejanske cene, od

lanskega oktobra naprej jja smo 
vodo v Suho krajino dobavljali 
brezplačno.

Torej ne gre za nepomemben 
spor med podjetji, temveč je vzrok 
v neporavnanih obveznostih za do
bavljeno vodo. Prepričani pa smo, 
da je novomeški VODOVOD za 
dobavljeno vodo na tem območju 
ves ta čas redno pobiral od ob
čanov vodarino, če  naše podjetje 
ne bo krilo dejanskih stroškov za 
prodano vodo, tudi nima jamstva, 
da bi vodo dobavljalo v bodoče, 
saj bd taka pot vodila le k likvi
daciji podjetja. Naj le mimogrede 
omenimo, da pokriva razliko v 
ceni za občane z območja grosu
peljske občine, ki jih oskrbujemo 
iz istega vodvoda, ObS Grosuplje: 
lani je občina prispevala za po
krivanje razlike v ceni 22.230 din, 
njeni občani pa v tem koncu ob
čine vodo nemoteno dobivajo.

(Stanovanjsko komunalno podjet- 
je Grosuplje navaja nato v svojem 
odgovoru vsebino pisma, ki ga je 
5.8.1970 kot svoj zadnji poskus 
za ureditev zadeve poslalo VODO
VODU, v vednost pa tudi ObS 
Grosuplje in Novo mesto — zara
di pomanjkanja prostora pa tega 
pisma tu ne ponavljamo — nato 
pa nadaljuje, kakor sledi):

Naše podjetje se je spričo dej
stva, da vaščani Zvirč in Prevol 
verjetno v redu plačujejo porab
ljeno vodo in da niso nič krivi za 
nastalo stanje, odločilo, da bo 
vodo v ti dve vasi spet dobavljalo. 
Ljudje ne smejo trpeti žeje, v to 
pa nas silijo tudi zdravstvenih raz
logi. Kljub temu pa si naše pod
jetje pri taki odločitvi vendarle 
pridržuje pravico ponovno odklopi
ti vodo, če ne bodo uresničene za
hteve, ki smo jih postavili v našem 
zadnjem pismu, na katerega pa do 
danes še ni nobenega odgovora.

Pri vsej stvari gre torej za 
skrajno neodgovoren odnos 
podjetja VODOVOD Novo me
sto, ki je  prizadel Stanovanj- 
sko-komunalno podjetje Gro
suplje in potrošnike vode v 
Suhi krajini,

Pisec članka je poudaril v 
naslovu: »Kjer se prepirata 
dva, je tre tji žejen«. Iz dose
danjega sestavka pa je  raz
vidno, da se Stanovanjsko-ko- 
munalno podjetje Grosuplje 
med »prepirajoča« ne more 
in ne sme mešati. Pripom inja
mo, da je naš glavni namen 
dobavljati čimveč vode tudi 
tistim  predelom Suhe k ra ji
ne, ki vodvoda še nimajo. 
Tudi to pa je v prvi vrsti od
visno od tistih, ki so povzro
čili, da so bile vodovodne ce
vi v tem delu Suhe krajine 
suhe

Grosuplje, 31. 8.1970
ANTON KRAŠOVEC 

direktor podjetja
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BRALNE ZNAČKE NA OSNOVNIH ŠOLAH -  TRETJIČ PODELJENE

Pisatelji in pesniki med mladino
Letos je tekmovalo za bralne značke v štirih občinah že 2495 učencev 
22 osnovnih šol ■*- Vinica je dosegla najboljšo udeležbo -  V enem šolskem 

letu: nad 10.000 lepih knjig v rokah učencev

- A nčka G ošnik-G odec: MAMA B E R E  IVANČKU

Razstava o Dickensu
V študijski knjižnici Mira

na Jarca v Novem m estu bo
do ta  teden odprli knjižno 
razstavo, posvečeno 100-letnici 
sm rti velikega angleškega so
cialnega pisca Charlesa Dic
kensa. Obiskovalcem bodo 
pokazali Dickensova zbrana 
dela v originalu in posamez
na deda v slovenskem ter 
srbohrvaškem  prevodu. Vseh 
razstavljenih knjig bo nekaj 
čez 50. H krati v študijski 
knjižnici prapravljajo  razsta
vo v počastitev 80-letnice ro j
stva slovenskega pisatelja 
Franceta Bevka. O dprli jo 
bodo predvidom a v začetku 
oktobra. V počastitev občin
skega praznika (ob koncu 
oktobra) pa bodo uredili 
knjižno razstavo v počasti
tev 70-letnice ro jstva pesnika 
in novelista M irana Jarca, ki 
je padel kot partizan.

Plemelj na zagreb
škem velesejmu

Slikar Anton Plemelj, naš 
znanec s trebanjskih sreča- 
vanj- slovenskih slikarj ev-sa- 
morastniikov, in hrvaški ki- 
par-samouk M atija Pitinac 
bosta od 10. do 20. septem bra 
razstavljala v press-centru 
zagrebškega velesejma. Po 
6 sam ostojnih in 28 sku
pinskih razstavah bo zdaj 
Plemelj imel v Zagrebu kar 
na dveh krajih  svoje slike: 
razstavlja nam reč tudi na 
m ednarodni razstavi »Naivni 
70«, ki bo odprta še do 20. 
septem bra

Jubilej pri 
Lamutovih

64-letnico m ature na ljub
ljanskem  učiteljišču so pred 
kratkim  proslavili v Novem 
mestu: Anton Lamut, Riko 
Patem ost in Pavel Lavrič. 
Zbrali so se kar pri Lamu
tovih, k jer je  jubilantom  če
stital pedagoški svetovalec 
Janez Solm ajer. Od 36 m a
turantov, ki so zrelostne iz
pite opravljali leta 1906, jih  
danes živi še pet; Jože Lam
pe iz K ranja in Franc Pod
bregar se slavja nista mogla 
udeležiti.

Ode leta 1960 m aturan tje  
iz 1906 vsako leto proslavijo 
to obletnico, obujajo spom i
ne na m ladost in Čas, ko sta 
na ljubljanskem  učiteljišču 
bila še ravnatelja Fran Levec 
in Anton Černivec. V Novem 
m estu so se zdaj zbrali že

■  RAZSTAVA SAMORASTNI
KOV — Na loškem  gradu so od
prli razstavo osm ih sam orastnikov. 
Med n jim  so tudi dela s tarih  
znancev dolenjskih hram ov um et
nosti, Jožeta in  K onrada Peterne
lja  in P e tra  Jovanoviča. Razstavo 
so p rired ili v počastitev 20-letnice 
sam oupravljanja  v škofjeloški ob
čini.

■  EKSPRESIVNI FIGURALIKI
— V L jubljanski M odem i galeriji 
'O m inuli teden v okviru A teljeja 
70 odprli razstavo del trin a js tih  
ekspresivnih figuralikov, sam ih 
m lajših  ustvarjalcev.

■  UMRL NOBELOVEC — Fran- 
cois M auriac, Nobelov nagrajenec 
za književnost leta 1952, je  prejšn ji 
teden nenadom a um rl v starosti 
84 let. Zapustil je  več ko t s to  del, 
večinam a rom anov.

■  NOVI PIONIR — Prod k ra t
kim  je  izšla prva številka 26. let
nika P ionirja , poljudnosmastvene 
revije za m ladino. T iskana je  na 
barvni ro taciji, tako  da je  revija 
Še bolj p rikupna. T renutno ima 
40.000 naročnikov v Sloveniji, to 
liko pa tudi v sosednjih  republi
kah.

■  C.R02NJAN — SVETOVNI
CENTER — M ednarodna zveza 
Glasbene m ladine je  proglasila

Letos je  bilo na osnovnih 
šolah črnom aljske, m etliške 
in novomeške občine že tre t
jič izvedeno tekm ovanje za 
Župančičevo bralno značko, 
v trebanjski občini pa so 
tokrat (doslej so tudi tam  
tekmovali za Zupančičevo) 
prvič podeljevali novo znač
ko, ki nosi im e pesnika in 
dram atika Pavla Golie, tre 
banjskega rojaka. Od 27 ma
tičnih šol jih  je  letos tek
movalo 22, to je  ena več 
kot lani, in  sicer:

— v novomeški občini 10 
(od trina jstih )

— v črnom aljski 5 (od še
stih)

— v m etliški 2 (od treh)
— v trebanjski vseh pet.
Ob koncu leta so šole po

delile 2495 učencem, ki so 
z uspehom opravili preizkus, 
741 cicibanovih značk (lani 
673), 603 bronaste (lani 450), 
432 srebrnih (lani 349), 313 
zlatih (lani 284) in  406 pri
znanj za dvakratno tekmo
vanje v okviru iste starostne 
stopnje. Uspeh je nadvse 
razveseljiv, saj je  od celot-

M arjan Kovač, režiser pri 
novomeškem Zavodu za kul
turno dejavnost, je  povedal, 
da je  že vse pripravljeno za 
začetek dram ske šole v No
vem m estu. Odprli naj bi jo

malo istrsko  m estece Grožnjan za 
m ednarodni ozirom a svetovni cen
te r m ladinskega glasbenga gibanja. 
Sklenili so tudi, da bodo organi
zirali m ednarodno delovno akcijo 
za ureditev novega svetovnega cen
tra .

Emeršičeva razstava 
v Kranju

4. septem bra so v P rešer
novi hiši v K ranju odprli za
nimivo razstavo Danila E m er
šiča, grafika iz Ljubljane. Tu
di tokrat se Em eršič pred 
stavlja s  svojim značilnim 
svetom razpadlih struk tu r, 
nastajajočih in razpadajočih 
organizmov, pri čem er sega 
na različna področja našega 
življenja. Kot močan kolorist 
z voščeno pastelno tehniko 
prikupno izraža svoj pogled 
na svet in življenje. Razsta
va v K ranju bo odprta do 
24. septem bra in vabimo na 
n jen ogled.

nega števila učencev tekmo
valo kar 22,9 % ali več kot 
vsak peti (lani 13,8 %).

Če razvrstim o občine glede 
na procentualno udeležbo, 
dobimo tole sliko:

15. septem bra ali 1. oktobra, 
kar je odvisno od denarja in 
zanim anja zanjo. To bo prva 
šola take vrste na Dolenj
skem.

Sola je  nam enjena pred 
vsem naraščajočem u igralske
m u in režiserskem u kadru, 
zato bo delala v dveh skupi
nah. Obe skupini pa bosta 
imeli »pouk« do 15. junija. 
Ob koncu bodo oboji vse na 
novo pridobljeno znanje p ri
kazali v gledališkem delu, ka 
ga bodo sam i zrežirali in 
uprizorili

Obiskovalci šole iz prve 
skupine bodo v teoretičnem  
delu spoznali zgodovino gle
dališča in dram e, oder in n je
gove zakonitosti te r najrazlič
nejša izrazna sredstva, v 
praktičnem  delu pa gibanje v 
prostoru, izraznost glasu, m a
ske, gledališki govor in im 
provizacijo.

V drugi skupini bodo imeli 
vse kot obiskovalci prve, do
datno pa še pri teoriji osno
ve dram aturgije dn režije 
te r organizaoijo predstave, v 
p raksi pa um etniško besedo, 
osnove baleta, pantom im o, 
odrski ples, spoznavanje odr- 
ske tehnike in podobno.

I. mesto: Črnomelj 26,3 — 
lani 15,8 in II . mesto,

II. mesto: M etlika 24,5 — 
lani 31,8 in I. mesto,

III. mesto: T rebnje 18,6 — 
lani 11,2 in  IV. mesto,

IV. mesto: N. m esto 18,3 — 
lani 11,8 in II I . mesto.

Šola na Vinici -  
spet zmagovalka

V okviru posameznih ob-- 
čin so po udeležbi dosegle 
najboljša m esta naslednje šo
le:

občina Črnomelj: 1. Vinica 
52,6 % — hkrati najboljša
udeležba na obm očju yseh 
štirih  občin: 2. D ragatuš 42,3 
— drugo mesto tudi glede
ru celotno območje; 3. črno- 

^ melj 24,7 (zelo lep uspeh
glede na to, da smo upošte
vali tudi število učencev s
podružnic, čeprav te niso 
tekmovale!);

občina Metlika: 1. Suhor
38,3; 2. Metlika 30,8 (izvr
sten uspeh, ker so upošteva
ni tudi učenci podružnic!);

občina Trebnje: 1. Šent
rupert 41,1 (tre tje  mesto gle
de na celotno območje!);
2. Mirna 24,7; 3. Mokronog 
20,2;

v občina Novo mesto: 1. D >1. 
Toplice 36,6 (tudi lani prvo 
mesto v občini!); 2. Škocjan 
24,1; 3. Vavta vas 23,8.

Podelitev značk in priznanj 
so šole opravile na sloves
nih prireditvah. Iz nekaterih 
poročil, ki so nam na raz
polago, povzemamo nasled
nje:

Kar dve proslavi 
novomeške šole

Na osnovni šoli K atje Ru- 
pena v Novem m estu so tek
movalce 3. aprila popeljali 
na Muljavo pred rojstno 
hišo Josipa Jurčiča. Učenci 
so izvedli kulturni program  
vpričo gostov, učencev mu- 
ljavske šole. Pisatelja France 
Bevk in  Anton Ingolič sta 
navzočim brala svoja dela in 
odgovarjala na zastavljena 
vprašanja. 1. Junija je bilo 
končano tekm ovanje za cici
banovo značko (prvi in drugi 
razred). č lan i dram skega 
krožka II. izn.ene so za ta 
dan pripravili dram atizacijo 
Muce copatarice z glasbenimi 
in ritm ičnim i vložki, avtori
ca Ela Perooi je otrokom  
prebrala eno svoje delo, 
Tone Pavček pa jim  je reci
tiral svoje otroške pesmi. 
Za tekmovalce je bilo nedvom
no veliko doživetje, da so 
prejeli značke iz rok pri
ljubljenih m ladinskih kn ji
ževnikov.

V Škocjanu je bil pri po- 
delitvi značk navzoč pred
sednik občinske konference 
ZMS tov. J . Slapnik. Na

osnovni šoli Milke šobar- 
Nataše (Šm ihel) so podelje
vali značke 11. junija. Pri
sotnim  učencem in njihovim 
staršem  sta brala iz svojih 
del E la Peroci in Tone Pav
ček, tekmovalce pa so nagra
dili z izletom v Zupančičev 
muzej na Vinici. V Dol. Top
licah, k je r že tre tje  leto po
svečajo vso skrb bralni znač
ki, so slovesno izvedli po
delitev v navzočnosti člana 
odbora Zupančičeve značke 
Fr. Kovača, d irek torja novo
m eške K njigarne Mladinske 
knjige.

Z bralno značko 
v partizanska Drganja 

sela
Svojevrstno prireditev je 

pripravila šola v Vavti vasi. 
Podelitev srebrn ih  in zlatih 
značk proslavili hkrati
z dn Tom m ladosti v parti
zanski vasi Drganja sela. 
Povabili so tudi meščane. 
N ekdanje partizanske mame 
so pogostile mladino s k ru 
hom in slanino,- kakor so 
med vojno partizane. 16. ju 
nija so enako slovesno raz
delili cicibanove in bronaste 
značke ob deklam acijah, b a- 
n ju  iz Cicibana in pet Hi. 
Naše poročilo pristavlja, d i  
tudi harm onike ni m anjkalo.

Na črnom aljski šoli je znač
ke podelil književnik prof. 
J. Dular, dragatuške znač- 
karje je šola nagradila z 
izletom na Vinico, v r  j t  i 
kraj Otona Zupančiča. S k ipo  
poročilo s ic e r . ne navaja po
drobnosti, prepričan pa rrno 
lahko, da tudi letošnja pri
reditev ni bila organizirana 
nič manj iznajdljivo kakor 
prejšnja leta, saj se za 
take stvari Dragatušci vedn:j 
potrudijo. Semiške značkarje 
je šola popeljala na Muljavo 
in od term celo v Vrbo, na 
Prešernov dom. Vinica, ki 
je letos dosegla rekordno 
udeležbo, je dogodek prosla
vila v navzočnosti knjirevn ce 
Branke Jurca.

Zasluga mladine, 
učiteljev in šolskih 

vodstev
Če smo lani ob tem času 

zapisali, da se je bralna znač
ka med dolenj ko m la ’i io  
krepko zasidrala, lahko letos

rečemo, da se je še razši
rila, in to  po zaslugi mladi
ne, njenih učiteljev in vod
stev šol. V gospodarsko pre
težno slabo razvitih predel'h, 
kakor so naši, in ob skrom 
no, m arsikje preskrom no 
oprem ljenih šolskih knjižni
cah pomeni letošnjih 2495 
tekmovalcev za Zupančičevo 
in Goliovo značko nadvse 
lepo število. In  če pomislimo, 
da so ta učenci v enem letu 
prebrali pod vodstvom vzgo
jiteljev okoli 10.000 lepih, 
Literarno pomembnih del, po
tem  lahko rečemo, da je to  
hkrati lepa počastitev te ple
menite kulturne akcije, ki 
je  prav letos praznovala svo
jo  desetletnico.

Za izvedbo tekm ovanja so 
prispevale naslednje organi
zacije in podjetja: Lekarna 
Metlika — 500 din; K rka, 
tovarna zdravil — 300 din; 
Dolenjski list — 150 d ;n;
Gradbeno opekarsko podjetje 
v Novem m estu — 100 din; 
Gozdno gospodarstvo Novo 
mesto — 300 din; Cestno 
podjetje Novo m esto — 21 
knjig; Komet, Metlika — 100 
din; Temeljna izobraževalna 
skupnost T rebnje — 4030 din 
(za kritje  vseh stroškov Go- 
liove značke).

Upamo, da bodo ob teh 
podatkih tudi ostale tr i te 
meljne izobraževalne skup
nosti poravnale svoj dolg 
do tekmujoče mladine in s 
tem omogočile nadaljevanje 
tako uspešno zastavljene ak
cije. Prav m pošteno bi bilo, 
da odboru za Zupančičevo 
bralno značko ne bi bilo 
potrebno vedro znova pro
sjačiti za prispevke, potrebne 
za plačilo značk, priznanj in 
drugih skrom nih izdatkov, ki 
jih ta vzgoja in kulturna 
akcija terja. Za tako pleme
nito delo bi rociar stična 
skupnost pač m orala zagoto
viti vsaj naiskrom nejšo stal
no pomoč.

Prof. KAREL BAČER

Pripomba: V sestavi u
smo se omejili na Zupan
čičevo in Goliovo znač ro, 
ker so nam zaenkrat na 
razpolago samo ti podat
ki. V zasavskih občinah 
tekm ujejo enako priza
devno za Kajuhovo znač
ko, zato bomo poročali 
tudi o tej, ko bomo do
bili podatke.

IVAN PERHAJ

Ptice
Vem, da tudi ptice govore med sabo 
o vsem, o čemer govore ljudje.

Ko se zdani, , 
o rožah govore, 
o južnem vetru, 
o dežju in žitu, 
o sončnih jutrih 
in vsakdanjem kruhu.

Ko se znoči, 
o zvezdah govore, 
o toplih gnezdih 
v krošnjah mladih brez, 
o svojih drobnih srcih 
in strasteh, 
o vsem,
o čemer govore ljudje.

P esem  je  iz  kn jižnega , p rven ca  »P ojoča  oba 
la«, k i  jo  je  Iv a n  Perhaj, u č ite l j  v  B ru sn ica h  
po d  G orjanci, po  ro d u  B e lo kra n jec , izda l v sa 
m o za lo žb i p ri P ap ir k o n fe k c i j i  v  K ršk e m . Pri
ču jo ča  p e sn išk a  zb irk a  je  izp o ved  človeka , k i  
se  iz  s ive  v sa k d a n jo s t i  za te k a  v  s v e t m a jh n ih ,  
d rob n ih , za  več ino  l ju d i ta k o  n e p o m e m b n ih  
stvari. V  po p lav i n a jra z ličn e jš ih  p u b lik a c i j , na 
p o ln je n ih  s to p o g ra fsk im i, m a te m a tič n im i in  
d ru g im i re b u sn im i zna k i, k i n a m  j ih  d an da nes  
p o n u ja jo  v  b ra n je  k o t  »vrh un ec  so d o b n e  s lo 
v e n sk e  p o e z i je «, je  m e h k o  ub ra n o  lirično  sp o 
ročilo  Iva n a  P erha ja  p ra vca ti oddih .

petkrat.
BOGOMIL LILIJA

Mali kulturni barometer

V so b o to , 12. se p te m b ra  ob  20. u ri, bo  v k o stan jev i- 
škem  d o m u  k u ltu re  gosto v a lo  56 č lan o v  S lovenskega  
n a ro d n eg a  g led a lišča  iz M a rib o ra  z D rab o sn jak o v o  
lju d sk o  ig ro  s  p e tje m  in  p le so m  — »Ig ro  o izg u b lje 
nem  sinu«. D o len jsk i k u ltu rn i fe s tiv a l o p o z a rja  n a  to  
g o s to v a n je  vse l ju b ite lje  g leda lišča . V sto p n ice  za p re d 
stav o  že p ro d a ja jo  v k o s ta n je v išk i tra f ik i, re ze rv ac ije  
p a  sp re je m a jo  tu d i po  te le fo n u  n a  š t. 19. N a s lik i: p r i 

zo r iz ig re  (F o to : B ogo Č erin )

Novost: dramska šola
V Novem mestu bodo načrtno skrbeli za izo

brazbo amaterskih igralcev in režiserjev



„Kje bo sedaj naš klub?“
sprašujejo mladi na Dvoru Marto Zupančič, 

predsednico mladinskega aktiva

»Se do nedavnega smo 
imeli svoj klub v gradu v 
nekdanjem  čevljarstvu, se
daj pa, ko je  prostore od
k rila km etijska zadruga, 
so tam  skladišča,« je za
čela pripovedovati pred 
sednica m ladinskega akti
va na Dvoru M arta Zu
pančič. »Klub so enostav
no zaprli, ne da bi nam 
kaj povedali, čeprav je 
tam  še vsa naša oprem a 
in gramofon.«

M ladinski aktiv na Dvo
ru  je  bil znan po svoji 
dejavnosti. Ko je pred  le

tom  dni 12 fantov odšlo k 
vojakom, je  aktivnost si
cer rahlo zam rla, toda 
vodstvo so prevzela dekle
ta in življenje m ladih na 
Dvoru je spet zaživelo.

M ladina na Dvoru si je 
sam a poiskala p rostor za 
svoj klub, ki so ga tudi 
sama oprem ili in napelja
li elektriko.

»Ko sm o dobili prosto
re,« pripoveduje M arta, 
»nismo imeli nobenega 
denarja za opremo. Po
tem  sm o nekaj zbrali s

prošnjam i v podjetjih, ne
kaj denarja pa je  prispe
vala tudi občinska konfe
renca ZM v Novem me
stu. S tem  sm o kupili 
gram ofon, drugo pa smo 
naredili sam i. Sami smo

• prepleskali prostore, fan t
je  so iz  brez zbili mize 
in klopi in napeljali elek
triko. Vsi smo z veseljem 
pomagali. Zbrali smo re
vije in knjige za knjižni
co, uredili sobo za nam iz
ni tenis in prinesli plo
šče. Vsi sm o živeli za 
klub in tudi starši so bili 
zelo zadovoljni, ker m ladi
na ni več pohajala po ce
stah  ali posedala v gostil
ni, am pak smo se zbirali 
v klubu.«

V m ladinski aktiv na 
Dvoru je  včlanjenih več 
kot 80 mladincev z Dvora 
in okoliških vasi. Vsi so 
v klubu našli zatočišče in 
razvedrilo v prostih  po
poldanskih urah. Večina 
m ladih je nam reč zaposle
nih, vendar doma nim ajo 
km etij in so popoldne 
prosti. Doslej so ta čas 
koristno preživljali veči
nom a v klubu, sedaj pa 
so spet na cestah, ker pač 
nim ajo kam.

»Veliko otrok je priha
jalo tudi v našo knjižni
co, kd je  bila odprta dva
k ra t na teden, ker smo 
poskrbeli tudi za take 
knjige, ki bi jih  otroci 
potrebovali v šoli. V jese
ni se bodo fantje vrnili 
od vojakov in ne bodo 
imeli kam. V kratkem  bo
mo imela sestanek in se 
zmenili, kaj bomo ukre
nili. Spet smo vsi priprav 
ljeni znova urediti klub, 
samo če b i dobili prosto 
re.« A. V.

Ančka Gošnik — Godec: POČITNICE SO MINILE

KAJ POGREŠAJO V MLADINSKI ORGANIZACIJI?

Mladinke: „Potrebujemo povezanost!"

Vzgoja mladih komunistov
V Krškem sestavili načrt dela za jesen in zimo

Obisk pri predsedni
ku občinske konferen
ce ZM v Krškem se je 
pravzaprav sprevrgel v 
pogovor s tremi dekleti, 
ki so se v ponedeljek 
dopoldne znašle v nje
govi pisarni. Ker sem 
jih zatekla v prostorili 
predstavništva mladin
ske organizacije, je naš 
pogovor stekel o mla
dini v krški občini in 
o njenem delu ter o 
tem, kaj mladi vedo o 
delu svoje organizacije 
in kako v njej sodeluje
jo.

Silva Pleterski, ta jnica mla
dinskega aktiva v Dolenji 
vasi, je  povedala: »Letos m a
ja , ko smo v naši vasi na 
novo ustanovili mladinski 
aktiv, smo sklenili, da se 
bomo resno oprijeli dela. 
Toda težave so se pojavile 
takoj na začetku. Nimamo 
svojega prostora  ne denarja, 
da bi lahko naredili kaj več. 
Izdelali smo si načrt dela, 
ki vključuje tud i m ladinske 
plese in izlete. Prvo nam n i1 
najbolj uspelo, pni drugem  
pa nam zelo pomaga m ladin
sko vodstvo v K rškem , na

Predsedstvo občinske kon
ference ZM v K rškem  je 
pred kratk im  sestavilo načrt 
idejno-vzigojnega dela za je 
sen in zimo. Za pomoč so 
zaprosili delavsko univerzo in 
občinsko konferenco SZDL.
N ačrt razen predavanj in se
m inarjev predvideva tud'i tr i
buno aktualnosti po po
sam eznih aktivih, ki naj bi 
vključevala tudi pregled po
litičnih dogajanj v sveitu in 
odmev nanje med mladino.
Razen tega bodo v novem
bru  pripravili sem inar za no
va vodstva m ladinskih akti
vov.

Kot p rejšn ja  leta bodo 
tudi le to s. organizirali ob so
delovanju občinske konferen
ce ZK družbeno-politično šo
lo za m lade kom uniste in 
druge člane m ladinskih akti
vov. V prvi virsti naj bi se 
šole udeležili tisti mladinci, 
ki sicer še niso kom unisti, 
vendar so s svojim  doseda
njim  delom dokazali, da bi 
lahko postali dobri kom uni
sti. Potrebno jčh je pa še 
z m arsičim  seznaniti. Bodo
či kom unisti se bodo v tej 
šoli seznanili z nam enom in 
delom organizacije ZK, hkra
ti pa naj bi s tem  v ZK pri
tegnili še več m ladih in jim  
dali m ožnost, da pokažejo, 
kar zm orejo.

Mladinsko vodstvo v 
Krškem  je  nam reč m nenja, 
da je treba m ladince vtoga- Predmete na sliki so lani izdelali učenci posebne os- 
jati in jih  tem eljito pripra- novne šole v Šmihelu pri Novem mestu. Tudi letos bo- 
V1ti, preden postanejo komu- do na šoli nadaljevali s poukom tehnične vzgoje, v ka- 
n 'sti. Vsak mladinec se mo- terega bodo vključili tudi več krožkov za ročno urje- 
r a zavedati, kaj zanj to  po- nje. Cez nekaj dni bodo Pionirjevi delavci dokončali 
meni tn kakšne naloge ga tudi novo delavnico za tehnični pouk, ki je šola do

d a jo , če naj bi ZK lahko slej ni imela. Letos bo posebno šolo obiskovalo 125 
nanj računala. otrok (Foto: A. Vitkovič)

katerega se tudi sicer obra
čamo za nasvete. Mladinci 
v naši vasi se najbolj zani
m ajo za šport in priredili 
smo že nekaj tekm ovanj s 
sosednjim i vasmi. Ko bi 
vsaj imeli svoj p rosto r ?a, 
sestanke! Za drugo bi že 
poskrbeli sami!«

Verica Božič iz Krškega 
bo šla letos v tre tji razred 
gimnazije. Na vprašanje, kaj 
ve q delu m ladinske orga
nizacije, je  odgovorila tako: 
»O delu m ladinske organi
zacije na brežiški gimnaziji 
vem le toliko, da je  organi
zirala delovne akcije, ko smo 
urejali okolico šole in pro
stor za igrišče. O tem, kaj 
se naše m ladinsko vodstvo 
meni na sestankih, nas le 
redkokdaj obveščajo. K delu 
me nihče ni pritegnil in ni
mam občutka, da pripadam  
m lad:nski organ!zaciji. Tudi

Pomenek 
s štipendisti

Predsedstvo občinske kon
ference Zveze mladine v No
vem m estu bo v prihodnjih 
dneh sklicalo sestanek s šti
pendisti sklada za štipendi
ranje v Novem m estu — do
slej so iz sklada že podelili 
33 štipendij ( prošenj za po
delitev pa j!e še 20. H krati 
bodo na sestanek prišli tudi 
predstavniki kluba dolenj
skih študentov, družbeno po
litičnih organizacij in občin
ske skupščine Novo mesto.

Pogovor bo nam enjen štu 
dentski problem atiki in štu 
dijskim  načrtom , zmenili pa 
se bodo tudi o osnutku druž
benega dogovora o štipen
d iranju in k reditiranju  učen
cev in študentov v Sloveniji, 
nost.

Ta osnutek je  pripravila re
publiška izobraževalna skup
nost. J. S.

o delu mladine v K rškem  
ne vem veliko. Pretežno sem 
dom a in  me ne vleče nika
m or. V prostem  času sem 
v družbi prijateljic , k je r pa 
se ne pogovarjam o o m ladin
ski organizaciji.«

Tudi Jan ja ču lk  je  iz K r
škega. Lani je končala os
novno šolo in že leto dni 
išče zaposlitev. Tako je po
vedala: »Rada bi se zaposlila 
v tovarni čokolade Im perial. 
Im ela sem možnost za za
poslitev v obratu tovarne 
Labod, a me šivanije ne ve
seli. Stanujem  pri starših , 
vendar bi se rada čim prej 
zaposlila, da bi prišla do 
svojega kruha. Zato se tudi 
nisem vpisala na nobeno šo
lo. O delu m ladinske orga- 
zaoije zvem iz časopisov. 
Vključena nisem nikam or.
V osnovni šoli sem o tem  
več vedela in sem tu d 5 sam a 
sodelovala. Sedaj pa sem pre
težno doma. Potrebovali bi 
klub, k je r bi se med sabo 
bolj spoznali in  pogovorili.«

Prihodnji teden 
spet NAJPOPLOT!

Gotovo se še spom injate 
naše priljubljene rubrike 
»Najpoplot«, v kateri ste 
vsak teden glasovali za 
melodijo, Ki ste jo  n a jra 
je poslušali. V poletnih 
mesecih, ko je naš list iz
hajal v skrčenem  obsegu, 
smo m orali zaradi po
m anjkanja p rostora  to ru 
briko opustiti. Prihodnji 
teden pa bomo spet ob
javili prvi glasovalni ku
pon. Izmed vseh kuponov, 
ki bodo prispeli v naše 
uredništvo, bomo izžreba
li tr i pošiljatelje in jih 
nagradili s ploščami. Ne 
pozabite: prihodnji teden 
spet »Najpoplot«!

Najvažnejši je 
prostor

Čimbolj oživljajo m ladinski 
aktivi v dolenjskih me
stih  in  vaseh, tam  večkrat 
slišimo pritožbe, da n i p ro 
stora. M ladina zatrju je, da 
bi lahko naredila veliko več, 
če bi imela svoj kotiček, 
kjer bi se shajala in  izobra
ževala na področju, k i bi 
si ga sam i izbrali.

V mnogih vaseh, k je r m la
dina nim a svojih prostorov 
niti za sestanke, je treba po
hvaliti sodelovanje m ed m la
dino in gasilskimi družitvi, ki 
ji nudijo streho v svojih do
movih. M ladina v m ladinskih 
klubih, k jer jih pač imajo, 
n e  išče le zabave, am pak se 
tudi iizohražuje, zato večkrat 
slišimo želje, da bi m ladin
ski klubi poleg prostora za 
ples imeli tudi knjižnico.

Štipendije in 
podražitev

Tudi v krški občini je sti
pendiranje eno izmed naj
bolj perečih vprašanj, s ka
terim  se ukvarja tudi ob
činska konferenca ZM. Z no
vim študijskim  letam  se bo
ste hrana in stanovanje v 
študentskih domovih občutno 
podražila in študentje ne ve
do, kako bodo s sedanjim i 
štipendijam i shajali. Posebno 
skrbi to  študente, ki ne mo
rejo  od doma pričakovati 
nobene pomoči, štipendije bo 
nujno potrebno zvišati. Ob- 
činsika konferenca ZM skuša 
skupno z drugimi družbeno
političnim i organizacijam i 
vplivati na štipenditorje, da 
bi kolikor mogoče zvišali 
štipendije.

Nedelja mladinskih 
izletov

Zadnjo nedeljo so se m la
dinski aktivi z Blance, s P ri
moža in Malkovca v sevni- 
ški dolini nam enili na zadnje 
izlete v teh šolskih počit
nicah, vendar jim  vrem e ni 
bilo naklonjeno. M ladi z 
Blance so se s posebnim 
avtobusom  Izletnika odpeljali 
na Gorjance In v Belo K ra
jino, m ladinci s Prim oža pa 
z avtobusom podjetja Gor
janci na podobno pot. Sku
pina 15 mladincev iz  Mal
kovca pa je  bila prem ajhna 
za poseben avtobus, zato so 
se z rednim i avtobusi od
peljali na Gorenjsko.

A. 2.

V ljubljanska 
gledališča

Jeseni in pozimi si bodo 
člani igralske skupine Osip 
Sest ogledali nekaj predstav 
v ljubljanskih gledališčih. Del 
stroškov za poseben avtobus, 
v katerem  bo prosto r tudi 
za druge ljubitelje gledališč, 
bodo prispevali iz skupne 
blagajne, največ pa iz svojih 
žepov. Obiskovanje predstav 
bo v prihodnje ena izmed 
delovnih oblik te skupine.

Radioamaterji na LISCI
Člani prim opredajne sekcije 

na u ltra  kratkovalovnem  ob
m očju sevniškega radiokluba 
so se 5. septem bra udeležili 
tradicionalnega evropskega 
tekm ovanja v vzpostavi j arij u 
zvez s terni napravam i. Kot 
lani so se tudi letos odpra
vili na vrh Lisce, k je r im ajo 
boljši dom et in sprejem . Na 
takih tekm ovanjih ocenjujejo 
število in oddaljenost vzpo
stavljenih zvez.

A. 2.
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O zanimanju in nezanimanju za delo mladinske orga
nizacije odgovarjajo Silva Pleterski, Verica Božič in 
Janja Culk (Foto: A. Vitkovič)



DEŽURNI
POROČAJO

■  KOZARCE V GOSTE — 5. 
septembra so novomeški miličniki 
pridržali do iztreznitve Iva Miliča 
iz Preboja, Antuna Kosa iz Piška- 
revcev in Franja Vidakoviča iz 
Paljevine, ker so se v gostišču 
Breg v Novem mestu opili, se ne
dostojno vedli, prepirali z nata
karji in metali kozarce v goste.

■  UKRADENA MOPEDA — V 
noči na 6. september je neznanec 
ukradel moped Semičanu Albinu 
Malnariču. Naslednje popoldne je 
izginil moped tudi Jožetu Videtu 
ia Mihovice.

■  UPORABIL JE PESTI — Met
liški miličniki so 6. septembra 
pridržali Dušana Hudoverca iz 
Dolnje Dobravice, ker se je vinjen 
pretepal.

■  OKRADENA NA POSTAJI — 
Ko je Terezija Zupančič iz Dobr
niča 5. septembra na novomeški 
ielemiški postaji čakala vlak, se 
ji je približal tat in ji ukradel 
traneistor, vreden 250 din.

■  OSUMLJENI V PRIPORU —
V noči na 3. september je bilo 
vlomljeno v ekspresno restavracijo 
novomeškega hotela METROPOL. 
Storilec je odnesel za 200 din ci
garet. Dejanja je osumljen 29-letni 
Jože Florjančič iz Novega mesta, 
ki ga je dal preiskovalni sodnik 
že pripreta. Pri osumljenem so 
našli večjo količno cigaret.

U  OB SUKNJIČ IN AKTOVKO
— Ivan Ucman iz Velikega Cerov
ca je 3. septembra ugotovil, da 
sta mu bila iz barake na delo
višču Nad mlini v Novem mestu 
ukradena suknjič in akstovka. 
Oškodovan je za 200 din.

■  CIGANSKI KONJI IN OSLI
V ŠKODI — Lastnik travnikov ob 
cesti od Bršlina proti Mirni peči 
so se pritožil, da so jim ciganski 
konji in osli *popasli travo ter jih 
oškodovali za 1000 din.

■  KOKOŠJI TAT — Ivan Mar- 
cius iz 2abje vasi je novomeškim 
miličnikom povedal, da mu je ne
znani tat ukradel šest kokoši.

■  RAZBIJAL STEKLENINO — 
Novomeški miličniki so 1. septem
bra pridržali Dušana Petkarja iz 
Trebnjega, ker je v hotelu ME
TROPOL razgrajal in razbijal ste
klenino. Upiral se je tudi milič
nikom ter jih zmerjal.

■  OKRADENI AVTOMOBILIST
— Novomeščan Anton Strajnar je 
pred kratkim parkiral nezaklenjen 
osebni avtomobil pred Pugljevo 
gostilno v Vinji vasi. Neznana 
zmikavt je to izrabil in iz avto
mobila ukradel transdstorski spre
jemnik.

■  PO KRIVEM OSUMLJEN —
Te dni so dokončno pojasnili, kdo 
je pri Jelovcu v sevniški občini 
pobil za 1279,79 dinarjev telefon
skih izolatorjev. Preiskava je po
kazala, da tega ni naredil lastnik 
geoda, ki je bil dejanja osum
ljen, marveč so bili storici ob
jestni mladoletniki iz vasi Vrhek 
pri Tržišču.

■  ZALOŽILA DENAR? — Na 
sevniško postajo milice je prišla 
Uršula Cešek iz 2urkovega dola 
in zatrjeval, da ji je bilo ukra
deno 500 novih dinarjev. Preiskava 
je pokazala, da denar najbrž ni 
bil ukraden, marveč le založen, 
pa se lastnica ne more spomniti, 
kje.

■  NASUJE V DRUŽINI — Na
postaji milice v Sevnici se je 
pred nekaj dnevi zglasila Jožica 
Trupe\j iz Zabukovja pri Sevnici 
ter zaprosila za zaščito pred svo
jim možem, češ da grdo ravna z 
njo. Mož Ivan se je namreč vrnil 
z dela v Nemčiji, od koder je 
družini pošiljal denar, doma pa 
je našel zanemarjene in podhra
njene otroke, ter se znesel nad 
ženo. O primeru so obvestili tudi 
socialno skrbstvo na občini.

■  PONEVERIL NAROČNINO?
— Miha Slemenšek, inkasant RTV 
Ljubljana v Sevnici je zadnje me
sece sumljivo mnogo popival po 
gostiščih in zapravljal denar. Na 
predlog RTV Ljubljana je bila te 
dni poslana javnemu tožilcu pri
java, ki ga dolži, da si je neu
pravičeno prisvojil nekaj nad 
4400 Ndin.

■  VLOMILCI 2E ZNANI — Ko
čevskim miličnikom Je pretekli te
den uspelo odkriti talrove, ki so za
grešili vlom v stanovanje Antona 

Čolnarja na Trati, v bife samopo
strežne trgovine na Roški cesti, v 
OPREMO ifK ukradli zajce Janeza 
Ambrožiča ter pijačo in denarnico 
v HOTELU PUGLED. Vse te vlo
me in kraje je opravila skupina 
petih mladoletnikov iz Kočevja, ki 
so nakradeni denar porabili za 
pijačo in kartanje. Vlome in tat
vine so opravljali posamič ali v 
skupinah. Kočevski miličniki so 
zelo uspešni pri odkrivanju tatov 
in storilcev drugih kaznivih de
janj, saj jim je letos ostalo manj 
kot odstotek neraziskanih kazni
vih dejanj.
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Trenutek človeške zmote ali neprevidnosti — in nesreča je tu. Potem smo lahko 
zadovoljni, če smo odnesli celo kožo, ruševine bomo že odstranili. Posnetek kaže 
nesrečo nizozemskih turistov pri Karteljevem. Na tem delu magistrale je izgubilo 

življenje že več oseb (Foto: Ivan Zoran)

Moderna smrt se vozi z limuzino
Tudi na Dolenjskem imamo ceste, ki bi jih lahko imenovali krvave

Na cestah se konča toliko človeških življenj, da 
nas smrt od bolezni ali starosta malone že preseneti. 
V pogovorih o pokojnikih dodajamo, da je ta končal 
pri tem, oni pa pri onem kilometrskem kamnu. Sko
raj bolj kot za človeka pa nam je žal za limunzmo, 

se je pri karambolu raztreščila. Vesti o prometnih 
nesrečah so že tako običajne, da jih poslušamo kot 
vremenske napovedi.

»če me bo kdaj kaj prega
zilo, naj bo to  najnovejši 
tip. Sm rt pod fičkom ali 
spačkom  je  tako sram otna, da 
ne bi prenesel,« se včasih 
pošalim o, ne da b i pom islili, 
kako se nam  lahko ta  »želja« 
izpolni že naslednji trenutek. 
M arsikom u se je  že, tak ra t pa 
m u je bilo verjetno prav vse
eno.

Naglica ni nikoli dobra, so 
nas vedno učili. Odkar pa 
sm o dobili krm ilo v roke, pa 
sm o pripravljeni vedno znova 
dokazati, da  to  ne drži. In  
kako klavrno se nem alokrat 
konča naše dokazovanje! Ker 
nism o kos velikanski energi
ji, ki nas potiska v tej na
glici s h itrostjo ' 120, 150 . . .  
180 km  na uro, prelivam o kri, 
gledamo sm rti v obraz, po
tem  često onesposobljeni za 
vse življenje. Avtomobil sm o 
sprejeli kot pomoč p ri našem 
vsakdanjem  delu, izrabljati 
pa sm o ga začeli za m edse
bojne pokole. Prekleto žalost
no!

Na naših cestah je bilo 
prelite  že toliko krvi, da bi 
jih  upravičeno sm eli im eno
vati krvave. Malone vse ceste, 
k i nas povezujejo s sosednji- 
mi k ra ji, občinami, pokrajina
mi, republikam i in državam i, 
bi lahko dobile tak  vzdevek. 
Na Dolenjskem nedvomno no 
si zastavo m agistrala L jub
ljana — Zagreb. Letos je po
vzročila že nekaj deset m r

tvih, najm anj petk rat toliko 
pa ranjenih. Avtomobilskih 
ruševin je  bilo na za velikan
sko grm ado, č e  bi hoteli z di
narji ovrednotiti izgubo, bi 
zm anjkalo številk za računa
nje.

Plačujem o velikanski krvni

davek. Vsaka nova nesreča, 
vsako ugaslo človeško življe
nje, vsak nesrečni prizor na 
cesti je  vpijoče opozorilo, da 
je treba nekaj ukreniti, spre
m eniti, dodati, poostriti. Ali 
so res vedno krivi vozniki 
za vsa ta  razdejanja? Ali niso 
krivi tudi tisti, ki jim  potis
nejo krm ilo v roke? Ali niso 
krive m orda tudi sam e ces
te, prešibka kontrola, p re
m ila kaznovalna politika? In  
slednjič: ali n i za vse to k ri
va vsesplošna obsedenost z 
naglico, značilna za naš čas?

I. Z.

■  ŠENTJURJE: NI PRIŠLA
CEZ CESTO — 6. septembra do
poldne je 10-letna Emilija Pirnar 
iz Šentjurja neprevidno prečkala 
avtomobilsko cesto blizu doma. 
Na drugo stran pa ni prišla, ker 
jo je povozil ljubljanski avtomo
bilist Svetozar Kamenarič. Poško
dovano deklico so odpeljali v no
vomeško bolnišnico. Ko je Kame
narič zagledal na cesti pešca, je 
sicer močno zavrl, vendar nesreče 
ni mogel preprečiti.

■  GRADAC: TREŠČIL V MOST
NO OGRAJO — Stane Žagar s iz 
Bušinje vasi je 6. septembra vozil 
osebni avtomobil renault od Met
like proti Gradcu. Ko je bilo vo
zilo na mostu čez Lahinjo, je 
razneslo zračnico. Voznik je izgu
bil oblast nad avtomobilom in 
treščil v ograjo. Oba s sopotnico 
Ivanko Slane sta bila ranjena, 
škodo pa so ocenili na 10.000 din.

■  PLUSKA: ZADEL NEMŠKI 
MERCEDES — Rudžija Tuzovič iz 
Ribnice se je 5. septembra zvečer 
peljal z osebnim avtomobilom mi
mo Pluske proti Ljubljani. Dohitel 
je Nemca Jakolba Iskowicha, ki 
se je peljal z mercedesom. Pre
hiteti pa ga ni mogel zaradi vozil, 
ki so prihajala nasproti. Zmanj
šal je hitrost, kljub temu pa za
del mercedes, škodo so ocenili na 
4000 din.

■  OREHOVICA: BREZVESTNI 
AVTOMOBILIST — 5. septembra 
zvečer je peljal Jakob Luzar iz 
Cerovega loga voz sena z voli. 
Blizu doma, na cesti Orehovica— 
Cerov log, ga je dohitel neznan 
avtomobilist. Luzar se je umaknil 
povsem na desno, obstal pri živi
ni in svetil z lučjo. Za vozom je 
stala tudi Lužarjeva žena Terezija. 
Avtomobilist je treščil v voz, zbil 
Lužarjevo, nato pa se je z vzvrat
no vožnjo in brez luči naglo odpe
ljal proti Orehovici. Huje ranjeno 
Lužarjevo so odpeljali v bolniš

nico. Brezvestnega avtomobilista 
še iščejo.

■  MARTINJA VAS: TRČILA NA 
OVINKU ’— Med srečanjem na 
nepreglednem ovinku v Martinji 
vasi sta se 5. septembra zaletela 
Janez Lorenci iz Trebnjega z mos- 
kvičem in Jurij Vavtar iz Krtine 
z oplom, škodo so ocenil na 4000 
dinarjev.

■  GMAJNA: TRČENJE V DE2- 
JU — 4. septembra so eden za 
drugim potovali proti Ljubljani z 
osebnimi avtomobili: Ihsan Yekta 
iz Turčije, Raffaela Bronzino iz 
Italije in Miloš Mrazič iz Doboja. 
Pri Gmajni, kjer je voda zalila 
cesto in dež zmanjšal vidljivost, 
je Turek zmanjšal hitrost. Itali
janka in Dobojčan pa tega nista 
mogla storiti in sta najprej trčila, 
nato pa zadela še turško vozilo. 
Škode je bilo za približno 2200 din.

■  NOVO MESTO: S FICKOM 
V PEŠCA — Fani Kupljenik iz 
Žabje vasi je 2. septembra vozila 
fička po Zagrebški cesti v Novem 
mestu. Nenadoma pa je pred av
tomobil stopil Martin Ivaniš iz 
Gabrja. Fičko je pešca podrl, da 
je dobil lažje poškodbe.

■  LUTRŠKO SELO: PREVR
NJEN TOVORNJAK — 2. septem
bra je Munir Handanagič vozil to
vornjak proti Ljubljani. Pri Lutrš- 
kem selu je zapeljal na neutrjeno 
bankino in se prevrnil, škodo so 
ocenil na 4000 din.

■  TREBNJE: PREHITEVAL, 
KJER NE BI SMEL — Josip Tl- 
jan iz Poreča je 1. septembra pri 
Trebnjem na avtomobilski cesti 
s koprskim avtobusom prehiteval 
tovornjak s prikolico, ki ga je 
vozil Ivan Bajs iz Velike Doline, 
čeprav je tam prehitevanje prepo
vedano. Naproti je prišel tovor
njak, zato je Tijan z avtobusom 
hitro zavil na desno stran ceste, 
pri tem pa oplazil Bajsovo vozilo. 
Škode je bilo za 2000 din.

Mladoletnika v „mreži“
Skrivnostne tatvine mopedov in koles >v Novem 
mestu razkrite -  6. J. in K. S. sta »delala« 

skupaj

■  Stari znanec — Znani razgra
jač Rudolf Oštir iz Kočevja je 
31. avgusta okoli 17.30 ponovno 
razgrajal v RESTAVRACIJI in 
bifeju v domu upokojencev. V 
RESTAVRACIJI je razmetaval sto
le, v bifeju pa izzival k pretepu. 
Ker je bdi močno vinjen, so ga 
miličniki priprli do iztreznitve. 
Oštir se bo spet zagovarjal pri so
dniku za prekrške.

■  Ukraden denar — 2. septem
bra okoli 15. ure je doslej še ne
znani storilec ukradel 800 din in 
denarnico Ani Fajdiga iz Koblar
jev pri Kočevju. Denar je ukradel 
v njenem stanovanju. Storilca še 
iščejo.

Pri umikanju 
v tovornjak

Ivo Berčul iz Zadra je vozil 
3. septembra avtobus proti Zagre
bu za italijanskim tovornjakom, 
ki ga je vozil Carlo Fiorella iz 
Gorice. Pri Brezi je začel Berčul 
prehitevati Fiorello, ko pa Je na
proti pridrvel osebni avtomobil, je 
naglo zavil ptred tovornjak in ga 
odrinil na bankino. Tovornjak je 
adrsnil po nasipu in se prevrnil 
▼  jarek, škodo no ocenili na 
26.000 din.

2e nekajkrat smo pisali o 
skrivnostnem  izginotenju m o
pedov in koles »ponyjev« z 
novomeških ulic. K raja vozil, 
ki so  bila očitno preslabo 
zavarovana pred zmikavta, je 
razburila lastnike in  nič m anj 
delavce javne varnosti. Milič
niki so več tednov zbirali po
datke in  tem eljito raziskali 
vse, kar b i jim  m oreb iti po 
magalo k  h itre jši izsleditvi 
neznanih tatov. Sprva je  kaj 
malo kazalo, da b i bil v ta 
tvine vm ešan še kdo drug ra 
zen odraslih. Zato so se kar 
začudili, ko so naposled od
krili, da im ata vsaj deset ta 
tvin mopedov in koles na ve
sti stare jša  m ladoletnika: B. 
J. iz okolice Šentjerneja in 
K. S. iz okolice Straže.

M ladoletnika B. J. in  K. S. 
s ta  m iličnikom  priznala, da 
sta  sodelovala m alone p ri 
vseh k ra jah  mopedov in  ko
les v zadnjih mesecih. »Dela
la« s ta  skupaj, p red  akcijo 
sta  se dobila na dogovorje
nem  m estu, nato  naredila n a 
črt, kje in kdaj bosta posku
sila odpeljati tu je  vozilo. Če 
se  jim a je  akcija posrečila, 
s ta  si »plen razdelila«. Precej 
mopedov sta  nam reč razdrla, 
dele pa  prodala. Kupci še po
m islili niso na to, da sp reje 
m ajo  dele ukradenih m ope
dov.

Večjega števila podobnih 
ta tv in  pa do zidaj še niso 
raziskali in tud i n i mogoče 
zanesljivo reči, da s ta  jih  
zagrešila razk rita  m ladoletni
ka. Ali s ta  im ela p rste  vmes 
ali ne, bodo ugotovili v p re 
iskavi, ka jo  vztrajno nada
ljujejo.

M ladoletnika B. J. in  K. S. 
s ta  s  k ra jo  mopedov in  ko- 
les seveda zagrešila kaznivo

dejanje. Uprava javne varno
sti v Novem m estu ju  je 
prijavila javnem u tožilcu, da 
začne zoper n jiju  kazenski 
postopek.

20.000 din škode pri 
Mačkovcu

7. septem bra zvečer je  če
ški voznik Antonin Kočka z 
osebnim  ^/tom obilom  p ri 
Mačkovcu prehiteval tovor
n jak  s prikolico, ki ga je vo
zil Ratko H relja iz Pulja, in 
se zaletel v osebni avtomobil 
nem ške registracije, s kate
rim  je  napro ti pripotoval 
M artin H anjupa iz Boljevcev, 
nato pa ga je  odbilo še v to 
vornjak. Kočka je bil huje 
poškodovan In so ga odpe
ljali v novomeško bolnišnico. 
Gmotno škodo so ocenili na
20.000 din.

■  NOVO MESTO: DEKLE HU
JE RANJENO — Andrej Medic iz 
Novega mesta je 1. septembra vo
zil fička od Gorjancev proti me
stu, Dohitel je skupino pešcev, T 
kateri je bila tudi 16-lotoia Jožica 
Staniša iz Konca pri Stopičah. 
Staniševa je tedaj stopila pred 
avtomobil, in ta jo je v naletu 
zbil. Huje ranjeno so odpeljali v 
bolnišnico.

■  KOČEVJE: MLEKO NA CESTI
  1. septembra ob 6.10 se je na
Roški cesti v Kočevju pri odcepu 
za MLEKARNO prevrnil traktor s  
cisterno. V cisterni je bilo Ili*  ‘ 
mleka, na traktorju pa še 7 vr
čev, v katerih je bilo po 391 
mleka. Vse mleko se je razlilo. 
Škode je za^okoli 7200 din. Vzrok 
za nesrečo je bila verjetno nepra
vilno pritrjena cisterna.

Frvfella

Voznik, pozor, luči v megli!
Prometni miličnik Jože Meglič meni, da bi se 
dalo izogniti marsikateri nesreči, če bi bili 

vozniki motornih vozil bolj obzirni

Jožeta Megliča, prom et
nega m iličnika iz Novega 
mesta, srečujem o ob na
ših cestah že sedem let. 
Poklic opravlja vestno 
in  z vso odgovornostjo; 
njegovo oko neutrudno 
bdi nad varnostjo  voz
nikov. Za razgovor smo 
ga zaprosili pred  dnevi, 
ko je  ravno končal og
led večje prom etne nesre
če p ri vasi Breza na av
tom obilski cesti. Med de
lom se fantje ne dajo mo
titi, ko pa so prosti, se 
radi pogovarjajo.

— Kako to, da ste se 
odločili za miličnika?

»Kogar vleče m otoriza
cija in pestrost dela, se 
mu ni težko odločiti. Ta

ko je  bilo tudi p ri meni!«
— Ali je vaše delo 

težko?
»Vozniki m otornih vo

zil najbolj vedo, kakšno 
delo opravljam o prom et
ni miličniki. Tam, k jer je 
najtežje, smo najbolj po
trebni! V elikokrat nam  
gre za nohte, vendar če 
smo pripravljeni na vse, 
potem  ni hudo. Lažje je 
delati, če im ajo uporab
niki cest razum evanje in 
dobre živce. Miličnik je  
tudi človek, kot vsak 
drug!«

— P rihaja jesen, se je 
kaj bojite?

»Čeprav je avgust p ri 
nas najhujši — tedaj se 
pom ikajo najdaljše k ara 
vane v obe sm eri — je  
jesen 6e zahtevnejša.

Pojavijo se ovire, ki jih  
nekateri vozniki prem alo 
upoštevajo. M arsikdo po
zabi, da je  treba v megli 
voziti z lučmi, svetlobo 
se prej opazi kot vozilo. 
Tovornjaki se preveč radi 
nagnetejo in ne upošteva
jo  varnostne razdalje, pa 
tudi tehnična oprem lje
nost vozil je  večkrat po
manjkljiva. Vlečna vozila 
vozijo z zlizanimi guma
mi, ko pa Jih ustavim o, 
nam  vozniki n ajraje  od
govorijo, da jim  šef av- 
toparka ne da novih.«

— Vas ljudje na cesti 
upoštevajo?

Večina da, so pa tudi 
taki, ki nam  ovirajo uk 
repanje. Sireno najbolj 
upoštevajo tujci, domači 
že manj.«

— Pred kratk im  ste v 
posebni republiški akciji 
ustavljali tovornjake in 
pregledovali, če so up 
ravičeni biti ob 6bbotah 
na cesti. Ali je akcija 
rodila kakšen uspeh?

»še več takih posegov 
bi bilo treba, pa ne bi 
bilo takšnega prerivanja 
na cestah!«

— S kom im ate n aj
večje težave?

»Zadnje čase je  težko 
ukro titi voznike avtobu
sov, ki se ne zavedajo, 
da prevažajo ljudi.«

— Srečujete veliko voz
nikov: povejte, ka j m eni
te o njihovih vozniških 
sposobnostih?

»Naši postajajo  vedno 
t>oljšl, m ed tu jci pa  so 
najbolj zanesljivi Ita lija 
ni, ki so tudi najbolj 
vljudni. N ajslabši so 
Turki in Grki, zato im ajo 
tudi veliko nesreč. Tem 
ljudem  verjetno prim anj
kujejo vozniška praksa in 
refleksi.«

— Kaj bi vi na naših 
cestah ukrenili za večjo 
varnost?

»H itrost na najvažnejši 
cesti je  treba om ejiti. Na 
nekaterih predelih brzijo 
vozniki tudi 150 km  na 
uro in več! Na drugih pa 
je treba upoštevati dane 
pogoje za vožnjo.«

SLAVKO DOKL
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V Sevnici bo za vsakogar težko!
Sevničani so odločili v svojo korist tudi nedeljski dolenjski 

derbi s Krmeljem. Z igro, v kateri posebno blestita ŠILC in SVA- 
2IC, so sposobni spraviti na kolena tudi močnejše nasprotnike. Za 
vse tri ekipe v republiškem tekmovanju ni bilo kruha. Vsi so do
živeli poraze, še najbolj pričakovanega Ribničani v Mariboru.

Branik : Ribnica 21:17
Kljub dežju sta obe ekipi po

kazali dobro igro. Mariborčani so 
si že v prvem polčasu prislužili 
razliko šestih golov, kar jim je za
dostovalo tudi za končno zmago.
V drugem delu igre so bili Ribni
čani boljši, saj so ta del igre 
dobili z 11:9.

Ribnica: Lovšin, Rigler, Tanko, 
Kersnič, Radič 6, Pucer, Tomšič, 
Mikulin 1, Andolšek 3 in Ponikvar 
7.

Brežice : Slovenj Gradec 
9:14

Derbi tretjega kola republiške ro
kometne lige je prinesel zasluženo 
zmago boljšim gostom, ki so se 
tako še bolj utrdili na čelu lestvi
ce. Domači so v prvem delu vo
dili enakovredno igro, kasneje pa 
so nekoliko popustili, zlasti ko so 
gostje povedli s tremi zadetki. Sre
čanje se je končalo sedem minut 
pred koncem tekme, ker so neod
govorni gledalci povzročili nešport
ni izgred. Zaradi kršenja materi
alnih pravil so Brežičani vložili 
protest.

Brežice: Berglez, Žerjav, Šetinc 
X, Antolovič 1, Bršec, Pavlič 3, 
Bosina 3, Iskra, Zore, Novak, No
vosele in Rovan 1.

Atletska reprezentanca Novega mesta, ki je letos nastopila v atletskem kriteriju 
velikih slovenskih mest; stojijo od leve proti desni: prof. Glonar, špilar, Hriber
nik, Dragaš, Simčič, šimunič, Blažič. Virant, Somrak, Suhy in Kristan, čepijo: Ka- 
linovičeva, Jakšetova, Pučkova, Kragljeva, Erbežmkova, Gazvodova, Sajetova, Lu
žarjeva in Jokičeva. (Foto: S. Dokl)

Kot so pričakovali - žetev rekordov!
Obiskali smo »zlate« krške plavalce, ki so nam zaupali svoje načrte -  
V Krškem imajo spet solidno ekipo, ki se je letos že dobro odrezala -  

Štirje plavalci so porušili cel ducat rekordov

Letošnja plavalna sezona se po
časi, vendar zanesljivo nagiba h 
koncu. Res, da Se ne moremo na
rediti dokončnega obračuna, vendar 
je kot na dlani, da so letos krški 
plavalci, o katerih bomo danes 
govorili, lepo napredovali. Zlasti 
v zadnjih tednih, ko so bila na 
sporedu najvažnejša plavalna tek
movanja, se je mlada garda Franc 
Čargo, Igor Turk, Nevenka Jcn- 
kole in Tea Preskar pokazala v 
najlepši luči. Prizadevnost tre
nerjev Nika Žibreta in 2ivka Se- 
belta je bila kronana z uspehom. 
Njuni varovanci so v nekaj dne
vih prinesli v Krško toliko »zlata«, 
kot ga že dolgo niso imeli prilož
nost videti. »Vse to je bilo plani
rano, računali smo, da bodo naši 
najboljši ob koncu sezone poka
zali, kaj znajo,« je povedal Niko 
Zibret. Razen tega so mladi pla
valci popravili vrsto republiških 
plavalnih rekordov. Dolžni smo 
bili obiskati krške delfine in zve
deti kaj več o njihovih dosežkih.

Kaj so nam povedali?
■  FRANC ČARGO: »Vesel sem 

treh republiških rekordov — na

vaterpolisti delali v enakih pogo
jih kot ostali plavalci, nimam nič 
proti, nisem pa za to, da se brez 

' načrtne vzgoje vaterpolistov čaka 
samo na pečene plavalce. Vater
polo šola v povezavi s plavalno 
šolo je po mnenju Nika Zibreta 
edina pravilna usmeritev za na
črtno delo vaterpolo sekcije.

SLAVKO DOKL

Jože Keršič deseti
Te dni se je končalo državno 

prvenstvo v jadralnem letenju v 
Vršcu. Za naslov prvaka Jugosla
vije se je pomerilo 26 tekmoval: 
cev, med temi skoraj polovica le
talcev iz Slovenije. Novomeški 
aeroklub sta zastopala Jože Keršič 
In Pelcgrin Košir. Po uspešnem 
začetku smo pričakovali, da bo 
Jože Keršič med vodilnimi. V zad
njih etapah je tekmoval slabše, 
zato Je osvojil 10. mesto. Košir 
Je v končni uvrstitvi na 24. mestu.

Teniško prvenstvo 
Novega mesta

Teniški klub novomeške
ga športnega društva raz
pisuje letošnje prvenstvo 
Novega m esta za posam ez
nike in dvojice, prvenstvo 
se bo začelo v soboto, 12. 
septem bra, ob 8.30 uri na 
igriščih na Loki. Prijave 
tekmovalcev bodo spreje
mali’ pred začetkom p r
venstva, ko bo tudi žre
banje. Pravico do udelež
be na prvenstvu Novega 
m esta im ajo vsi Novome- 
ščani.

400 m, na 800 m in na 1500 m
prosto. Pričakoval sem, da bom
podrl nekatere rekorde, ki so 
imeli že kar spoštljivo starost. Ce 
bi imeli v Krškem pogoje za zim
sko vadbo, sem prepričan, da ne 
bi bil etlini v državni reprezntan- 
ci. Težko je dobiti mesto v naši 
izbrani vrsti, vendar se bom tru
dil, da dobim zaupanje še na 
400 m prosto.«

■  NEVENKA JENKOLE: »Ni
sem pričakovala, da bom porušila 
kar dva republiška rekorda v del
finu. Upala sem, da bo padel tisti 
na 100 ra, za nameček pa je šel
še na 200 m delfin. Vendar ne
mislim spati na lovorikah, saj mi 
je klubska kolegica, 12-letna Tea 
Preskar, tesno za petami.:

■  IGOR TURK: »Prizadevno 
sem vadil vse leto, zato sem ra
čunal, da.bo v Kotoru prava bera 
rekordov. Bil sem razpoložen, za
to so padali rekordi kot zrele 
hruške. V načrtu imam še mar
sikaj. Najraje bi še letos rad 
plaval 1500 m prosto pod 20 mi
nutami. V Koprčanu Kramberger
ju imam dobrega nasprotnika, zato 
se moram prizadevati, če hočem 
biti med najboljšimi.«

■  TEA PRESKAR: »Čeprav va
dim komaj tri'leta, sem z rezul
tati zelo zadovoljna. Najbolj sem 
vesela rezultata 1:39,8 na 100 m 
prsno. V glavnem me plavanje 
zelo veseli, zato mislim resno de
lati. K temu me spodbujajo tudi 
vzgojitelji. V kratki tekmovalni 
karieri sem osvojila že 11 odličij.«

Naredili bi krivco, če ne bi 
povprašali za mnenje še prizadev
nega trenerja NIKA 2IBUETA, ki 
mu gre precejšen delež za uspehe 
krških pl avalcev.

Niko je povedal naslednje: »Lani 
smo bili v težavah, nekateri pla
valci so zapustil borišče, kar se 
je pri ekipnih tekmovanjih močno 
poznalo. Sedaj imamo moško in 
žensko ekipo (Čargo, Turk, Peč
nik, Šepetave, Poljanec, Babič, 
Urajil, Gelb, Jesenšek, Jeukoleto- 
va, sestri Novak, Pogačarjeva, Er
javčeva, Babičeva in Preskarjeva), 
ki se je razen lepih dosežkov po
sameznikov uveljavila tudi v ekip
nih teikmovanjih. Nekateri člani 
v upravnem odboru so zelo de
lavni, vendar so v glavnem zbi
ralci denarja, namesto da bd po
magali pri napredku plavanja. Se 
vedno smo v težavah zaradi nemo
gočih pogoiev zimske vadbe; bazen 
v novi šoli ne bo veliko pomagal 
plavaloem, ki brez pokritega ba
zena ne bodo napredovali. Mladih 
plavalcev Je precej, vendar z Živ
kom Sebekom ne moreva vaditi, 
potrebovali bi vsaj še enega va
ditelja.«

Zanimalo nas Je tudi mnenje 
plavalnega strokovnjaka o krškem 
vaterpolu. Povedal nam Je: »Ce bi

Kdaj, kje, kdo?
Nogometaši Bele krajine bodo 

doma igrali z vodilno enajste
rico v ligi — Hrastnikom. V 
ljubljanski podzvezni ligi bo 
Mirna gostovala pri Cementu, 
Elan pa bo doma igral z Indu- 
plati iz Jarš. Senovški Rudar 
gostuje pri Opekarju, Brežičani 
pa v Šoštanju. Sevničani bo
do igrah v Zrečah. V republiški 
rokometni ligi bo zanimiv do
lenjski derbi. V Ribnici se sre- 
iata Ribnica in Brežice. Dekle
ta Brežic pa bodo gostovala v 
Selcah. V Krmelju bodo igrali 
Zagorjani, Sevničani pa bodo 
imeli v gosteh Veterane iz Kra
nja. V republiški odbojkarski 
ligi bo srečanje Mislinja — No
vo mesto, v drugi republiški 
ligi pa Trebnje — Bled.

Brežice: Božičnik, Zorko, Buža- 
nčič 7, Stauber, Bah, A. Mišič 1, 
Kolar, Les, M. Zorko 1 in Hriber: 
nik.

V. PODGORŠEK

Sevnica : Krmelj 25:18
Sevpičani so s težavo zlomili 

odpor Krmeljčanov šele v drugem 
polčasu in pobrali zasluženo zma
go v tem zanimivem dolenjskem 
derbiju. Gostje so bili boljši v 
prvem delu, saj so vodih z 10:8, 
Sevničani pa v drugem, ki so ga 
krepko odločili v svojo korist.

Sevnica: Sirk, Debeljak, Valant 
1, Filej 1, Sile 11, Svažič 6, Lovrek 
1, Štojs in Trbovc 5.

Krmelj: V. Logar, C. Logar 4, 
Jaklič, Mirt 2, Hočevar 3; Zorc, 
Zaman 4, Prosenlk 1, Koprivc 3 in 
Končina 1.

J. BLAS
Sevnica : Post (Graz) 

22:10
V lepi in zanimivi igri so Sev

ničani porazih Avstrijce iz Grad
ca z 22:10. Gostje, ki so se pri
pravljali v Brežicah, so športno 
prenesli poraz in poželi simpatije. 
Razigrani Sevničani na čelu z ne
ustavljivim Šilcem so poželi lepo 
mednarodno zmago.

Sevnica: Sirk, Debeljak, Kopriv
nik 1, Stojs 1, Filej 1, Božič, 
Svažič 7, Trbovc 2, Valant 2, 
Perc, Lovrelc in Šilc 8.

J. BLAS

Sevnica : Radeče 15:15
Prijateljska rokometna tekma z 

republiškim ligašem Radečami se 
je v Sevnici končala neodločeno 
15:15.

Bo Loka dobila gledalce nazaj?
Po uspešnem startu Novomeščanov v republiški odbojkarski ligi, 

kjer so v Gaberju presenetljivo porazili domače s 3:0, in po dokaj 
lepi in zanimivi igri, ki so jo v nedeljo pokazali na Loki proti Izoli, 
So NovomeSčani na najboljši poti, da dobijo na igrišče spet gledalce, 
ki so jim bili obrnili hrbet. Brestaničanke so doma dokaj lahko 
spustile zmago v srečanju z Jeseničankami. Trebanjci pa bodo, kot 
kaže, »profesorji« za vse ekipe v drugi republiški ligi.

Brežice : Steklar (Hrast
nik) 9:17

V odsotnosti dveh boljših igralk, 
Molanove in Mišičcve, so se do
mačinke še kar dobro upirale raz
igranim gostjam, zaradi slabega 
dneva vratarke Božičnikove pa ni
so mogle ustaviti Hrastničank.

C '  '■

Novo mesto : Izola 0:3
Srečanje Novomeščanov z eno 

najboljših slovenskih odbojkarskih 
ekip Izolo je bilo zanimivo. Do
mačini-so po dolgem času pokazali 
malo več živahnosti in borbenosti. 
Za njihova prizadevanja so jih 
sicer maloštevilni gledalci večkrat 
nagradili s ploskanjem. Najboljši 
v vrstah domačih'je bil Rudi Ber
ger.

Brestanica : Jesenice 
2:3

V nezanimivem srečanju dveh e- 
nakovrednih ekip so bile Jeseni

čanke srečnejše in so zmagale s 3:2. 
Pri Brestanici za uspešno igro la
hko pohvalimo Marijo Fila.

Bohinjska Bistrica : 
KEMOOPREMA 0:3

V prvem kolu druge slovenske 
odbojkarske lige moštvo KEMO- 
OPREME iz Trebnjega ni imelo 
težkega dela. V pičli uri je pre
magalo ekipo Bohinjske Bistrice s 
3:0 (4, 7, 14). Gostom se je po
znalo, da so v minuli sezoni tek
movali v prvi ligi, saj domači 
zlasti v prvih dveh nizih sploh 
niso prišli do sape.

M. LEGAN

N O G O M E T

Belokranjci presenetili Goričane
V tem kolu so se najbolj razveselili Belokranjci, ki so z vro

čega terena v Novi Gorici prinesli domov točko. Razen tega so s 
svojo požrtvovalno igro, ki še veliko obeta, presenetili domačine, 
ki so računali na dve lahki točki. Mircnčani, ki so ta teden igrali 
dve tekmi, so se zadovoljili z remijem. Elan je v Kamniku plačal 
visoko ceho. Tudi Celulozarju ne gre; to je že drugi poraz. Na
sprotje so Brežičani, ki imajo že dve zmagi. Senovški Rudarji so 
premagali Papimičarja in prihajajo v staro formo.

Mirna : Slovan. 0:3
Po pričakovanju so zasluženo 

zmagali tehnično boljše pripravlje
ni Ljubljančani. Za visok poraz 
je deloma kriv tudi nezanesljivi 
vratar Logar, ki bi vsaj dvema 
zadetkoma lahko uspešno prepre
čil pot v mrežo.

A. TRATAR

Nova Gorica : Bela 
krajina 4:4

Nogometaši Bele krajine so po
tovali na Primorsko brez večjega 
upanja na uspeh z nedavnim re

novo, zasluženo zmago v srečanju 
z enakovrednim nasprotnikom. 
Zmagoviti zadetek je v prvem pol
času dosegel Maršič.

V. PODGORŠEK

Kamnik : Elan 6:2
Novomeščani so v srečanju s 

Kamničani doživeli enesa naihujših 
porazov v zadnjih dveh letih.

Sevnica : Radeče 5:3
V prijateljskem nogometnem 

srečanju so Servničani pod vod
stvom novega trenerja Mlakarja 
premagali Radečane s 5:3.

J. BLAS

Gazvodova in Pučkova 
zelo dobri

Na mednarodnem atletskem mi- 
tinigu v Celju, ki je bil v nedeljo, 
6. septembra, so poleg naših slo
venskih atletov nastopili tudi Hr
vati in Korošci. V konkurenci se 
je kosalo pet Novomeščanov. Tat
jana Gazvoda je bila na 100 m 
tretja s časom 12,8; Marija Pučko 
ravno tako tretja v skoku v viši
no z 1,45 m, medtem ko sta se 
morala skakalca Somrak in ššmu- 
nič zadovoljiti z dokaj skromni
mi rezultati — 6.25 in 6,M m. 
Branko Suhy Je prt metu kopja 
trikrat prestopil.

Novomeški atleti na 
državnem prvenstvu

V soboto in nedeljo, 12. in 13. 
septembra, bo v Celju državno pr
venstvo v atletiki, na katerem 
bo sodelovalo blizu 200 najboljših 
jugoslovanskih altetov. Tekmovali 
bedo vsi tisti, ki so letos dosegli 
predpisane norme; te pa. niso bile 
ravno nizke. Med najboljše tekmo
valce so se uvrstili tudi štirje No
vomeščani: Marjan špilar (kopje), 
Kostja Virant (deseteroboj), Tat
jana Gazvoda (100 m) in Marjeta 
Pučko (višina).

REPUBLIŠKO PIONIRSKO PLAVALNO PRVENSTVO

Andrej Škafar dvakratni prvak
Nadarjeni krški plavalec pionir Andrej Škafar osvojil *dva republiška na

slova -  Ekipa pionirjev je osvojila solidno četrto mesto

V Kopru je bilo v nedeljo, 6. 
septembra, posamično prvenstvo 
SRS zn mlajše pionirje in pionir
ke v plavanju. Nastopilo je devet 
klubov z več kot 180 plavalci in 
plavalkami. Celulozarjevo zastopst
vo Je v močni konkurenci brez 
Tee Preskarjeve, ki Je ta dan na
stopila na mladinskem državnem 
prvenstvu v Splitu, osvojila četrto 
mesto in dve zlati odličji; osvojil 
Jih je nadarjeni pionir Andrej Ska: 
far.

Rezultati Celulozarjevih tokmo- 
valcev in tekmovalk: pionirke — 
200 m kravl: 10. Škafar 3:31,3; 
50 m prsno — 21. Škafar 55,4; 
50 m crawl: 17. Škafar 46,8; pio
nirji — 200 crawl — 1. Škafar 
2:46,6; 6. Frcce 3:00,8, 15. Z. Niko
lič 3:22-,4, 16. Žibcrt 3:37,6, 18. 
Cvetko 3:43,2, 19. D. Nikolič 4:01,2, 
20. Smerdel 4:17,0; 50 m prsno — 
13. do 14. Sunta in Barbič 51,7; 
50 m delfin — 4. Škafar 39,9, 13. 
Barbič' 51,0, 14. Sunta 51,1; 50 m

hrbtno — 4. Frece 43,7, 11. Z. Ni
količ 47,3, 19. D. Nikolič 54,3 , 24. 
Zibert 57,8 , 26. Cvetko 60,5, 28.
Smerdel 61,8; 50 m crawl — 9. 
Frece 36,9, 18. Z. Nikolič 40,72, 22.
Zibert 44,5, 23. Cvetko 45,0 , 28.
Barbič 48,8 , 30. Nikolič 50,6 , 35.
Smerdel 53,0 in 39. Čargo 62,2; 
200 m mešano — 1. Škafar 3:06,8, 
7. Sunta 3:51,0.

Končno stanje točk: 1. Fužinar 
90 točk, 4. Celuloear 21 točk itd.

L. HARTMAN

publiškim ligašem Novo Gorico. 
Vendar se niso ustrašili in so 
domače nogometaše presenetili z 
borbeno igro, ki jim je zasluženo 
prinesla velik uspeh. Strelci za
detkov za Belo krajino so bili: 
Petrovič, Karin in Weiss 2.

Induplati (Jarše) : Mir
na 0:2

V zaostali tekmi prvega kola 
•LCNL so Mirenčani ponovili re
zultat od prejšnje nedelje, ko &o 
v prijateljskem srečanju z enakim 
rezultatom porazili domačine. 
Strelca zadetkov sta bila Furlan 
in Najdov.

A. TRATAR

Celulozar : Šoštanj 2:4
' Obe moštvi sta igrali dober, ven

dar zelo oster nogomet. Domačini 
se v nobenem primeru niso zna
šli pred vrati gostov in so zato 
srečanje izgubili. Pri domačih sta 
bila najboljša Jurcšlč in Kovačič. 
Zadetke sta dosegla Stanojevič in 
Jurešič.

L. IIARTMAN

Rudar : Papirničar 
(Radeče) 5:0

Sonovčani so za igrali dobro, zla
sti v drugem delu tekme, ko so 
gostom zabili tri gole. V glavnem 
pa so bili domačini tehnično in 
fizično bolj pripravljen. Zadetke 
za domačine so dosegli: Gaser 2, 
Jcvšnik 1, Pleterski 1. Gostje so 
si zabili tudi avtogol.

J. KODEUA

Brežice : Vojnik 1:0
Drugo kolo celjske nogometne 

podzveoe je prineslo Brežičanom

Od tu in tam
■  DOLENJSKE TOPLICE — 

Sredi prejšnjega tedna so bile v 
okviru delvaskih športnih iger no
vomeške občine zanimive plavalne 
tekme, na katerih je nastopilo bli
zu 50 plavalcev. Razveselila nas je 
udeležba v ženski konkurenci, kjer 
je plavalo 13 tekmovalk. Pogrešali 
smo športnike tovarne zdravil 
KRKE, ki se niso pojavih na 
startu. Med posamezniki sta naj
bolj blestela Ina Poljanec in 
Aleksander Strupeh. Bila sta brez 
konkurence in sta svojim ekipam 
prinesla največ točk. V glavnem 
sta v ekipnem tekmovanju največ 
dosegli ekipi PIONIRJA in družbe
nih služb, ki sta si razdelili vsa 
najboljša mesta. Rezultati: ženske
— 50 m prosto: 1. Poljanec (DS) 
52,7, 2. Brudar (NOVOTEKS) 52,9,
3. do 4. Vitkovič (DS) in Vaš 
(PIONIR) 55,0; ekipno — 1. Druž
bene službe 107,7, 2. PIONIR 114,2,
3. NOVOTEKS 124,2; 50 m prsno
— 1. Poljanec 53,2, 2. Vitkovič 
54,3 (obe DS), 3. Primožič (PIO
NIR) 56,8; ekipno — 1. Družbene 
službe 107,2, 2. PIONIR 132,8, 3. 
NOVOTEKS 148,3. Moški — 50 m 
prosto — 1. Strupeh 28,6, 2. Hor
vat (oba PIONIR) 31,7, 3. Uhl 
(DS) 32,2; ekipno — 1. PIONIR 
60,3, 2. Družbene službe 65,8, 3. 
NOVOLES 67,8; 50 m prsno — 1. 
Strupeh 37,0, 2. Uhl 39,2, 3. Kulo
vec (NOVOLES) 83,6; 4x50 m pro
sto — I. PIONIR (Žiberna, Duh, 
Horvat, Strupeh) 2:14,1, 2. Druž
bene službe (Vovk, Picek, Uhl, La
pajne) 2:23,3, 3. NOVOLES (TLso- 
vec, Virant, Vidmar, Pelko) 2:36,4. 
(S. J.)

■  BREZICE — Ekipa Posta iz 
Gradca, ki se je pretekli teden 
mudila na pripravah v Brežicah, je 
odigrala več trening tekem. Osvo
jila je tudi prvo mesto na turnir
ju, kjer so poleg dveh domačih 
ekip nastopili rokometaši Zapre- 
šiča. Zmagah so prav tako v 
Krškem in v Brežicah, kjer so 
igrali z ekipo Brežice B. Edini 
poraz so doživeli v Sevnici. (V. 
P.)

■  KRMELJ — V počastitev ob: 
činskega praznika Trebnjega je bil 
v nedeljo hitropotezni šahovski tur
nir, na katerem je sodelovalo 6 
ekip. Zmagala je ekipa Kočevja, 
sledi Mokronog itd. Končni vrstni 
red: 1. Kočevje 14, 2. Mokronog I
13, 3. Kopitarna (Sevnica) 10, 4. 
Trebnje 9, 5. KEMOOPREMA 8 
in Mokronog II 6. Prve tri ekipe 
so prejele lepa praktična darila, 
ki jih je prispevala DANA z Mir
ne. _ Pogrešali smo sodelovanje No
vomeščanov in Krmeljčanov. (B. 
D.)

■  NOVO MESTO — Konec av
gusta je Dolenjski list priredil te
niški četveroboj štirih slovenskih 
novinarskih hiš. V četveroboju so 
sodelovali: DELO, RTV in PRO
BLEMI (Ljubljana) ter Dolenjski 
list. Pokal Dolenjskega lista je os
vojila ekipa DELA (Bergant, Vesel
ko, Boncelj), ki Je najprej prema
gala Dolenjski list z 2:1, nato pa 
še PROBLEME z 2:0. Igralca DL 
Splichal in Dokl sta zasedla tretje 
mesto, saj sta premagala RTV 
(Novak, Čučnik) z 2:1. Zanimivo, 
da sta Novomaščana osvojila obe 
igri dvojic, in to proti DELU in 
proti RTV. (M. H.)

B TREBNJE V počastitev ob 
činskega praznika so v Prapročah 
pri Trebnjem priredili strelsko tek- 
movnje z malokalibrsko puško. 
Sodelovalo le 11 ekip. Na tekmo
vanju so bili kot gledalci tudi 
številni gostje, Id so ta dan obi
skali občino Trebnje. Pokal je 
osvojila SD »Matija Gubec« z Doba 
ie  tretjič zaporedoma. Rezultati: 
člani — ekipno: 1. SD »Matija
Gubec« — Dob, 2. SD »Krese — 
Goban« — Trebnje, 3. SD Mokro
nog; posamezniki — 1. Pavel Jer
man (Mirna), 2. Mirko Hrovat 
(Mokronog) in 3. Janez Janežič 
(Mirna); maldinci — ekipno: 1. 
SD »Matija Gubec« — Dob, 2. 
SD »Krese — čoban« — Trebnje 
in 3. SD Mokronog: posamezniki
— 1. Franc Maroš (Trebnje), 2. 
Mirko Hrovat (Morkonog) in 3. 
Vito Plauštajner — Mirna. (J. P.)

■  NOVO MESTO — Pred tod 
nom je zaplavala v zakonske vode 
znana novomeška atletinja Meta 
Zagorc. Čestitajo — športnik!!

■  KRMEIJ — V septembrskem 
kohi za naslov šahovskega prvaka 
Je med osmimi udeleženci zopet 
preoričJjivo zmagal Srlhar s 13 
točkami, presenečenje le dnuro 
mesto Žitnika z 11 točkami. (B 
D.)

■  NOVO MESTO — Na občin 
skem prvenstvu v strelajnju z 
zračno puško je sodelovalo 14 mo
ških in ženskih ekip. Najusoešnejši 
so bili tekmovalci PIONIRJA, ki 
so zmagali v ekipni konkurenci, 
ravno tako tudi med posamezniki 
Moški: 1. PIONIR 625 krogov. 2 
Gozdno gospodarstvo 534, 3. NO
VOLES 503 itd.: ženske — 1. PIO 
N IR 610, 2. ISKRA (Žbk) 352 in 
3. Družbene službe 286. Najboljši 
posamezniki so bili: Kos 172, Ži-
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NOVA OBLIKA STIKOV Z NAŠIMI DELAVCI NA TUJEM

Pričel se je polšji lov
V dolenjskih gozdovih se je letos precej zgodaj 
začel polšji lov -  Polhar Avgust Samida iz Občic 

je povedal, da letos ne bo veliko polhov
Boljši pogoji[ manj napora!

„Tudi v tujini pojemo in igramo!“
Kaj delajo naši na tujem v prostem času? -  Odgovorili bodo 19. septembra 
v Sindelfingnu pri Stuttgartu na reviji ansamblov slovenskih delavcev 
v zahodni Evropi -  Napoved: 1500 gostov na koncertu 12 ansamblov -  

Prihodnje leto: že v jugoslovanskem merilu?
Nada Petelinkar iz 

Straže, poklic prosvetne 
delavke opravlja 25 let; 
učila je v glavnem na Do
lenjskem . N ajbolj zado
voljna je, da lahko po
učuje v svojem  rojstnem  
kraju . D obra in  upošte
vana vzgojiteljica, ki se v 
celoti razdaja otrokom , 
najde poleg gospodinjstva 
še toliko časa, da ne po
zabi na svojega konjička 
— glasbo. Je  tudi velika 
ljubiteljica opere in ne 
zam udi priložnosti, da 
si v L jubljani ogleda naj- 
boljše predstave. Pridno 
obiskuje tud i dram ska 
dela — im a abonm a — 
ko igrajo v Novem m estu.

— Vemo, da ste p re 
cej le t učili v petih raz
redih, kako to, da ste 
zdaj »presedlali« v prvi 
razred?

»V petih razredih sem 
učila deset let, im am  že 
določene izkušnje, vendar 
sem zaradi kadrovskih 
potreb ustregla in šla v 
nižji razred.«

— Ali boste imeli kak
šne težave?

»Upam, da ne! Peti raz
red  je  najbolj zahteven, 
vendar m e delo z m lajši
m i, ki še tako željno s r 
kajo znanje, posebno ve
seli. Dve le ti sem  vodila 
tudi malo šolo, pa sem 
že kar nekam  priprav 
ljena.«

— Kako je  z otroki, ki 
prihajajo  v šolo?

Pravijo, da se začela letoš
n ja  polharska sezona na Do
lenjskem . Vendarle je  tako 
zgoden začetek nekoliko pre
senetljiv. Ker pa je  danes 
res že vse možno, n i nič 
čudnega, da se nekateri n a j
bolj navdušeni polharji že 
pripravljajo  na p rijetne urice 
ob lepih polharskih večerih. 
Ker sm o želeli dobiti s tro 
kovno pojasnilo, kaj se do
gaja v gozdovih, sm o se od
pravili pod Rog in v Obči
cah obiskali starega in p re
kaljenega polharja Avgusta 
Samido.

Tega 66-letnega ljubitelja 
prirode ni treba posebej 
predstavljati: vsi, k i so se 
kdaj potikali po prostran ih  
roških gozdovih, se bodo ver
je tno spom nili vedrega m 
zgovornega moža. Veliko ve 
povedati o življenju tam kaj
šn jih  prebivalcev, ki jih  je

natanko spozrial, dobro pozna 
živalski svet, znane so mu 
tudi navade živali.

Polhar si je  vzel čas in po
vedal: »Nisem prepričan, da 
bo letos veliko polhov. Buko
vega žira ni, vendar je  hrane 
v gozdu dovolj, zlasti na gab
ru, ceru, kostanju, h rastu  itd. 
Pravi polšji lov se še ni za
čel, čeprav vemo, da kadar 
ni bukovega žira, se prične 
sezona bolj zgodaj, zato se 
tudi p rej zaključi. Navadno 
tra ja  do konca oktobra, letos 
pa bo, kot kaže, končana 
že septem bra. V Rogu bo 
bolj slaba, v naših bukovih 
gozdovih jih  ' ne bo veliko. 
Zato jih  pa bo več v bližini 
naselij, saj pridejo radi na 
sadje. Ni potrebna posebna 
spretnost, d a . dobite polha 
na skednju, kozolcu, hram u . .  
Kaj prida tudi meso ne bo, 
najboljše je  tedaj, ko im ajo 
sivoki dovolj žira. Nekoliko 
grenko bo, vendarbo za sla
dokusce vseeno dobro.«

S. DOKL

gala z denarjem  tem  skupi
nam , da si bodo kupile nove 
instrum ente, note in drug 
m aterial. Na srečanje so po
vabili tudi skupine Slovencev 
iz F rancije, Švedske in  d ru 
gih zahodnoevropskih držav. 
Prihodnje leto naj bi taka 
srečan ja  organizirali tud i za 
naše delavce iz drugih jugo
slovanskih republik.

Rojaki v Nemčiji, prid ite 
19. septem bra v Sindelfingen!

M a r  j e  m o g o č e ?
S am a  sem  k o t vedno. S trm im  v d a ljav o  in  od  neko d  

se  v ra č a jo  sp om in i. G ren k i, a  h k ra t i  to p li in  nežn i so  ti 
sp o m in i. V n jih  ž a ri n jeg o v a  p o d o b a .

T a k ra t sem  b ila  z n jim . V ečer je  b il iz red n o  lep. L un a 
se  je  to p ila  v z la te m  k o lo b a rju , k a k o r d a  p la v a  v je z e ru  
n e izp o ln jen eg a  č loveškega u p a n ja . H o d ila  sva p o čas i in  
p re d  n a m a  s ta  se  n a  belo  p o su ti p o ti p re m ik a li n a jin i 
senci, k i ju  je  r is a la  sv e tlo b a  m e d le  sve tilk e . G ovoril m i 
je , ja z  p a  sem  ga m olče g ledala . S k o ra j vedno , k a d a r  sem  
b ila  z n jim , sem  m o lčala . O d sreče  n it i g o v o riti n isem  
m ogla.

V časih  m e je  n a ra h lo  p r ije l za  ro k o  in  n je g o v a  d lan  
je  b ila  m e h k a  in  nežna. G ovoril m i je , d a  m e im a  ra d  in  
d a  im a  d ek le ta  sp lo h  veliko  ra je  k o t delo . ž e  ta k ra t  sem  
zaslu tila , d a  b o m  zan j le  k ra tk a  sp re m e m b a  in  n ič  več, 
to d a  b ila  sem  z a lju b lje n a  in  n isem  im ela  m oči, d a  bi 
odšla .

K a d a r m e je  p o g led a l v oči, se je  n e b o  in  zvezde in  
vse o k ro g  n a ju  začelo  p o ta p lja ti. N ičesa r več n isem  videla, 
č u t i la  sem  b o žan je  n je g o v ih  ro k  in  v sa  p re d a n a  ču stv o m  
sem  se p riv ila  k  n je m u . N a sv o jih  p rs ih  sem  z a č u tila  b itje  
n jeg o v eg a src a . Z u s tn ic a m i je  b o ža l ves m o j o b raz . Z aču
tila  sem  o p o jn o s t p rv eg a  p o lju b a . Z delo  se  m i je , d a  p la 
vam , in  vse je  b ilo  n e ja sn o .

K o sem  se zd ra m ila  iz lep ih  sa n j, sem  ležala  v n jeg o 
vem  n a ro č ju . O krog  n a ju  so  b ili cv etoči tra v n ik i in  šum eči 
gozdovi, č u t i la  sem  n esk o n čn o  p ro s to s t in  b laženost- 
S k la n ja l se  je  n a d  m eno j in  m i šep e ta l:

»S rečen  sem ! R ad  te  im am !«
O d s reč e  sem  začela  jo k a ti in  n a j ra je  b i b ila  n a  ves 

g la s zavp ila :
»T anja, S to ja n  te  im a  rad ! V eliko  m u  pom eniš!«
T a k ra t sem  m islila , d a  b o  m o ja  s re č a  tr a ja la  večno, 

to d a  b il je  le  b ežen  tre n u te k , k i je  z a p u stil g loboko  rano- 
O dšel je  k m a lu  n a to  in  n isem  ga več v idela.

M inili s ta  dve le ti, to d a  n isem  ga p o zab ila , š e  vedno 
m i je  v u še s ih  zvenel n jego v  g las in  še  vedn o  sem  ču tila  
b o žan je  n jeg o v ih  ro k . P o vso d  sem  isk a la  in  s i že le la  n aza j 
le  n je g o v  o b raz .

B il je  son čen  ju n ijs k i d a n  — z a d n ji d a n  p o u k a . S so 
šo lk o  sva p o h a ja li p o  m e s tu  in  se  vese lili p o č itn ic , š l i  sva 
m im o  re s ta v ra c ije , p re d  k a te ro  so se  p o d  p isa n im i senč 
n ik i h la d ili g o stje . P o zd rav ila  sem  znan ce  in  se  o z rla  po  
d ru g ih . P r i m izi ob  le sen i o g ra ji, o b  K ateri so  se  v zp en ja le  
d iv je  v rtn ice , je  sed e l on . Z azrla  sem  se  m u  v oči, t o d a . . .  
M ar je  m ogoče? T o so  b ile  oči tu jc a . O n, k i je  b il m oj 
ed in i, je  n e n a d o m a  p o s ta l tu je c . G ledala  sva  se  in  d ru g  
v d ru g em  isk a la  tis to , k a r  sva  n ek o č  lju b ila . Da, on  nekoč, 
ja z  p a  vedno.

G led ala  sem  ga in  n isem  v id e la  n ič e sa r  več. V m eni 
so  se  začeli b u d iti sp o m in i. V es sv e t m i je  p le sa l p re d  
očm i. T an čica , k i m i je  n en ad o m a  zam eg lila  pog led , se  je  
u m ik a la  in  on  je  s ta l p re d  m en o j. B ežen s tis k  ro k  in  n a 
sm eh . T o je  b ilo  vse. T o lik o  sa n j in  h re p e n e n ja  je  b ilo  
sk r ite g a  v s tisk u  ro k  in  v n jeg o v em  n asm eh u .

P ija n a  od  sreče  sem  te k la  s tra n . K ak o  m a lo  človek 
p o tre b u je  za srečo! In  on? G ledal je  za  m e n o j, k a k o r da 
se od  nečesa  p o slav lja .

JOŽICA ZAKRAJŠEK

Paviljon »Presada« na ljubljanskem mednarodnem 
vinskem sejmu je dobro obiskan »e le zato, ker točijo 
brezplačno, ampak tudi zato, ker nudi »Presad« iz leta 
v  leto potrošnikom boljšo pijačo (Foto: Jože Primc)

|I7 Q

ža prvenstvo Jugoslavije 
27. septembra * ob 13. uri

Vodstvo dirke je že razposlalo 
66 avtomoto društvom ln klubom 
po vsej državi vabila za nastop 
njihovih tekmovalcev. Rok za pri* 
jave je 15. september in upamo, 
da bomo prihodnji teden že lahko 
poročali o prvih prijavljencih. 
Medtem je prišla že tudi licenca 
za progo iz Beograda, dobili so 
dovoljenje za zaporo ceste na 
Gorjance med treningom in dir
ko, podpisana pa je tudi pogod
ba o pokroviteljstvu z novomeško 
Industrijo motornih vozil. Orga
nizacijski komite dirke, ki se je 
sestal v četrtek v Novem mestu 
je potrdil vse pravilnike in spre
jel predračun dirke.

»Večina jih  je dobrih in 
prisrčnih , upoštevajo 
vzgojitelje in nim am  več
jih  težav. Zlasti s  tistim i, 
ki im ajo dobro družinsko 
vzgojo, je  lahko delati.«

— Kaj pa tam, kjer sta 
oba starša zaposlena?

»Niso redki prim eri, da 
se starši in  otroci tudi 
enkrat v tednu ne vidijo. 
Zato je  p ri nas na šoli 
nujno u red iti celodnevno 
bivanje učencev.«

— Ali se starši zani
majo za napredek otrok?

»Na roditeljskih sestan
kih im am  96-odstotno ude
ležbo. S tarši, ki im ajo 
dobre učence, večkrat 
prihajajo, drugi pa manj! 
Vendar im am o tam , k je r 
so težave večje, stalne 
stike z njim i, zato uspehi 
ne izostajajo.«

SLAVKO DOKL

Poslednji Mohikanec
Iz zanesljivih virov sm o 

zvedeli, da  je  pred  kratkim  
uspešno opravil šoferski izpit 
predsednik občinske skup
ščine Ribnica Bogo Abra- 
ham sberg.

Manj zanesljivo, a verjetno 
kljub tem u povsem točen pa 
je  podatek, da je s .tem tudi 
zadnji slovenski župan dobil 
dovoljenje, da lahko vozi 
osebni avto.

Prebivalci te zaostale do
lenjske občine zdaj pričaku
jejo, da jih  bo predsednik 
popeljal lepši prihodnosti na 
spro ti, se pravi vsaj med 
srednje razvite slovenske ob
čine.

Vsi pa mu iz srca  želimo, 
da m u p ri te j vožnji ne bi 
stalo  ob cesti preveč znakov 
za om ejitev h itrosti.

J. P.

»Apollo 10« na 
Gospodarskem 

razstavišču
Včeraj so na G ospodar

skem razstavišču v Ljub
ljani razstavili originalni 
komandni modul »Apolla 
10«, ki je  od 18. do 26. 
m aja 31-krat okrožil Lu
no. Razstava bo odprta 
še danes do 20. ure, p ri
pravili pa so jo  s sodelo
vanjem am basade Združe
nih držav Amerike, Teh
ničnega m uzeja Slovenije, 
Astronavtske in raketne 
zveze Slovenije te r Jugo
slovanskega astronavtske
ga in raketnega društva.

TUJINA POMAGA RAZDIRATI DRUŽINE

Mati zapustila svoja otroka
S primerom je imela opravek sevniška milica ♦

Turk spet odličen 
v Splitu

Na državnem mladinskem pla
valnem prvenstvu, ki je bilo te 
dni v Splitu, je največ dosegel 
Krčan Igor Turk, ki je porušil kar 
štiri republiške rekorde v katego
riji starejših pionirjev. Uspešna 
je bila tudi Tea Preskarjeva, ki je 
na 100 m prsno dosegla nov re
publiški rekord za mlajše pionir
ke (1:29,6), vendar zaradi malo
marnosti prirediteljev ,ne bo pri
znan. Igor je postavil nove do
sežke v nasledj nih disciplinah: 
100 m delfin — 1:12,0, 200 m me
šano — 2:41,2, 400 m prosto — 
5:01,4 in na 400 m mešano — 
5:51,0.

Furlan in 
Novo mesto

V nedeljo, 6. septembra, se je 
blizu 50 ribičev iz devetih ribiških 
družin potegovalo za pokal Krke. 
Športni ribiči iz vse Slovenje so 
se med Stranj em in Dobravo ko
sali za prvega zmagovalca tega 
od zdaj naprej tradicionalnega tek
movanja.

Ribiška družina Novo mesto, ki 
je prireditev odlično pripravila, je 
za najboljše pripravila plakete in 
praktične nagrade.

Rezultati — posameznik: 1. Fur
lan 2535 točk, 2. Hračikn 1740 (oba 
N. mesto), 3. Vodopivec 1470 (Ko
stanjevica). Ekipno — 1. Novo 
mesto * I. (dr. Podergajs, Suhy, 
Furlan) 4275, 2. Kostanjevica I 
3760, 3. Novo mesto II 3130 točk.

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjske Novice. V Trebnjem so se šalili, 
da je še dolgo časa ostala 
velika luknja v vodi, ko je 
iz Temenice trebanjski ri
bič Franc Brzin te dni po
tegnil tole ščuko. Toda kar 
je res, je res: riba je me
rila meter v dolžino in bi
la težka čez 6,5 kg. Kar 
težko je verjeti, da more 
tako majhna rečica tako 
dolgo skrivati tolikšno ro
parico. (Foto: V; Juvane)

■  (VOJNO V AFRIKI) — vedno na
daljujejo; zdaj so tepeni Angleži zdaj spet 
Buri. Anglež^ poročajo dom u, da po tre
bujejo še dve diviziji, da pridejo  Burom  
do živega; to  poročilo kaže, da so Angleži 
dosedaj na sdabejšem.

■  (GOSPOD VAL. OBLAK) — stotnik 
8. lovskega bataljona rodom  novomeščan 
je  imenovan profesorjem  na vojaški višji 
realki v M oravski Beli cerkvi.

■  -(CESARJEVA 70 LETNICA) — se je
po vsej A vstriji obhajala kar najbolj slo
vesno. Dunaj je  bil predvečer tako lepo 
razsvetljen, kakor še n ikdar popred. Na
še glavno m esto tud i n i zaostalo za d ru 
gimi m esti. Po dolenjskem  so vsa m esta, 
trgi, tudi mnogo vasi slavili pom em ben 
dan, tako je  sosedno Novo m esto se od
likovalo z razsvetljavo, godbo in  stre lja 
njem  na predvečeru, slavnosten dan pa so 
bile po vsem m estu razobešene zastave, 
ob 10. u ri je  bila velika sv. m aša, k tere 
se je  udeležilo uradništvo, m eščanstvo in 
obilo ljudstva. K andija je  istotako svoja 
poslopja okrasila in razsvetlila; občina 
Šmihel-Stopiče pa je  z 100 in jednim  stre 
lom naznanjevala slavnost cesarske 70 le t
nice.

■  (V ŠOLI GLASBENE MATICE) — 
v Rudolfovem se prične zopet redni pouk 
19. t. m . V pisovanje za dosedanje in  nove 
učence bode 16., 17. in  18. septem bra od 
11—12. u re  dopoldne in od 1. do  2. ure 
popoldne, in sicer v čitalničnem  poslopju 
pritlično na  desno.

(IZ  DOLENJSKIH NOVIC 

1. septem bra 1900)

Cesar v Gorici
■  (PRIHOD CESARJEV V GORICO)

— bo med 20. in 24. septem brom . Cesar bo 
sprejel župane oele Goriške v posebnem  
paviljonu. Izročila se m u bo zlata olim 
pijska svetinja 400-letnega združenja gori- 
fcke dežele v Avstrijo. Ob tej prilik i se bo 
otvorila v Gorici tudi sad jarska razstava.

■  (AVSTRIJSKE LADI JE  NA POTU V 
KINO) — so imele že na m orju  p resta ti 
grozno vročino. Na ladiji »M arija Terezi
ja« so um rli zapored tr ije  kurjači, mo
ra li so najeti zam orce za kurjače.

■  (ITALIJANSKI KRALJ VIKTOR 
EMANUEL III .)  — nam erava, ko poteče 
čas žalovanja po kraljevem  očetu, s svojo 
soprogo obiskati ruski kraljevi dvor.

■  (VOLITEV PREDSEDNIKA ZJED1- 
N JEN IH  DRŽAV) — se bliža in ne bo 
tako m irna, kakor republikanci m islijo. 
D em okratje im ajo pogoste shode, te r so 
se za volitev Bryana odločili, zatorej je do
sedanji predsednik Mac Kinley precej v 
nevarnosti. — B uri prav toplo žele zmage 
Bryana, ker upajo, da se bo zanje pote
goval te r jih  diplom atično podpiral.

■  (VOJNA NA KITAJSKEM) — Glav
no m esto Peking je zavzeto. Tudi poročajo 
listi, da so k itajsk i dvor na  begu vjeli, te r 
da se je  cesarica varstvu evropskega vo
jaštva izročila. Rusom ki Japoncem  gre 
zasluga, da so rešili evropska poslaništva, 
te r  je  sto rjen  konec usodni vojni. Tega 
dejstva je  tud i rusk i ca r vesel, d a  je  n aj
važnejša operacija končana, še predano je  
p rišel nemšk* poveJjndk v Kino.

Družine Hudorovcev in B rajd ičev  iz okolice Črnomlja so imele prejšnji četrtek 
praznik. Cele družine Ciganov so se zbrale pred skladiščem Rdečega križa, kjer so 
jim dali pred zimo in ob začetk u  sole nekaj obleke in obutve. (Foto: Ria Bačer)

Prejšnji teden se je s Triglava in V. pohoda po ♦
^ slovenskih gorah vrnila večja skupina športnih in 4
♦  dm žbenih delavcev iz treh  republik, ki delajo pri ♦
j  organizaciji zletov bratstva in enotnosti. Udeleženci ♦
4  pohoda so veliko doživeli, imel! so se lepo, najza- +
♦  nimivejši pa je bil vzpon na Triglav. — Na sliki: ♦
J  udeleženci na pohodu in spominski posnetek Prt J
4  Aljaževem stolpu. (Foto: Adolf Šuštar) +

25 točk, prav toliko pa 45-letni Avstralec 
Jack Brabham (im skrajni desni), ki je bil 
edini med še aktivnimi (in živečimi) dir
kači že trikrat svetovni prvak. Na preosta
lih treh dirkah za svetovno prvenstvo lahko 
eden ali drug zbere še po 27 točk (po 9 za 
vsako zmago), kar je dovolj da bi ujel — 
mrtvega Rindta! Tekme na življenje in 
smrt torej še ni konec.*. Foto: Moškon

ŠVICAR CLAY REGAZZONI JE V NEDE
LJO V MONZI na dirki za »Veliko nagrado 
Italije«, ki šteje za svetovno prvenstvo av
tomobilistov formule 1 presenetljivo zmagal 
s svojim ferrarijem in dosegel tudi rekord

C g e  236,698 km na uro (slika zgoraj levo), 
gi je bil Anglež Jackie Stevvart, tretji 
pa Francoz Beltoise. Favorit Belgijec Ickx 

Je moral odstopiti. — Vsa dirka Je bila

pod mučnim vtisom sobotne tragedije: av
strijski dirkač Jochen Rindt (na desni sliki 
v sredini) je že v četrtem krogu uradnega 
treninga odletel s proge in umrl v razbiti
nah rdečebelega lotus-forda 72, ki mu je 
letos prinesel kar 5 čistih zmag (45 točk). 
S temi zmagami Je Rindt skoraj že sve
tovni prvak za leto 1970. Lanski svetovni 
prvak Stovari (na zgornji sliki levi) ima

Za veliko večino, lahko bi 
rekli prav za vse m atere, je  
nerazum ljivo dejanje, ki se 
je te dni zgodilo na Blanci 
pri Sevnici.

Iz Avstrije je prišla začas
no domov 22-letna Zinka Go
vekar dom a s čašn ja , s svo
jim a dvema otrokom a, nekaj 
mesecev staro  Danico in dve 
leti starim  Petrom . O troka 
je  najprej za dva dni pustila 
p ri svoji m ateri Anici Ur
bančič na Blanci, potem  pa 
se je z n jim a napotila k An
tonu Percu v istj vasi te r ga 
začela nagovarjati, naj vzame 
otroka v varstvo. Za to po
moč m u je  obljubljala 600 
N din na mesec.

Ko je  videla, da Perc ne 
želi sprejeti otrok v varstvo, 
ga je  poprosila, naj ju  za

trenutek  popazi. To je storil, 
ona pa je izkoristila prilož
nost m neznano kam izginila. 
S svojim  prijateljem  je, kot 
so kasneje ugotovili sevniški 
m iličniki, pobegnila v Nem
čijo.

Perc je za pomoč zaprosil 
postajo milice v Sevnici. Z 
njeno pomočjo te r s posredo
vanjem  Zinkine m atere je 
zvedel za usodo otrok Zinkin 
mož Pavle, ki je med tem 
časom še delal v Avstriji. 
Prišel je  po otroka in ju  
vzel k sebi v tujino.
Prim er im a v rokah javno 
tožilstvo. N eusm iljeno m ater 
bo za hud m oralni prekršek 
— zapustitev otrok — sicer 
lahko kaznovalo s precej za
pora, toda: ali bo kdo mogel 
po vsem tem  še vzpostaviti 
zgleden dom jn  zakon?

Hiter vzpon PRESADA

Kje dobite našega rojaka, ki dela v tuji državi, v 
njegovem prostem času? Priljubljeno zbirališče de
lavcev iz južnih repuHik so kolodvorske postaje in 
čakalnice; tam najprej srečajo rojake, ki potujejo 
na delo ah domov na obisk. Slovenski delavci se 
shajajo v stalnih gostilnah, vedno več pa je med 
njimi tudi želja, da bi imeli kulturne prireditve, na
stope m da bi prosti čas koristno porabili. Slovenska 
izseljenska matica in Radio Ljubljana jim bosta pri 
tem nudila svojevrstno pomoč.

Gre za novo. in  spodbudno 
obliko stikov z rojaki, k i so 
začasno na delu v tu jin i. L ju
bljanska RTV in Slovenska iz
seljenska m atica s ta  se od
ločili, da bosta v soboto, 19. 
septem bra, pripravili prvo re 
vijo slovenskih narodnozabav
nih in  kulturnih  skupin, v ka
terih  igrajo ali pojejo naši 
»zdomarji«, tok ra t predvsem  
v Zahodni Nemčiji. Sodelova
la bo tudi K reditna banka in  
hranilnica iz L jubljane s še 
nekaterim i gospodarskim i o r
ganizacijami. P rireditev bo v 
tam kajšn ji veliki dvorani 
(A usstellungshalle), med d ru 
gim pa bodo nastopili ansam 
bli:

»Vrelci« iz  F rankfurta, 
»Slavček« iz S tu ttgarta  (sam o 
v tem  velikem m estu, k jer 
delajo mnogi Slovenci, im ajo 
naši ro jaki 6 vokalnih in in 
strum entaln ih  ansam blov), 
trio  Amšek in trio  Seher, 
22-članskd pevski zbor Zvon, 
m edtem  ko bodo iz Ingol- 
stad ta  p rišli Prekm urci. Iz 
švicarskega Amriswilla pride 
plesno-folklom a skupina na
ših deklet, k i delajo v tam 
kajšnji konfekciji Esco.

Kaže, da bo nastopilo 12 do 
13 ansam blov, iz L jubljane pa 
bo sodeloval Puharjev pihalni 
orkester, M arjan K ralj od 
RTV bo napovedovalec, Radio 
L jubljana pa bo direktno p re 
našal prireditev od 17.30 do 
19.00. Gre predvsem  za spo
dbudo, da b i ro jaki v tu jin i 
ustanovili še več takih sku
pinic in družin: k je r smo, 
Slovenci vedno radi pojemo, 
igram o na instrum ente in

tud i zaplešemo, številni po
datki iz tujine pa govore, da 
prav takih prireditev in kul
turnega življenja našim  delav
cem na tujem  m anjka. Ze 
zdaj se dogaja, da prihajajo  
naši delavci ob sobotah po 
200 km in več daleč v Platen- 
heim, ki je  prib l. 20 km  od
daljen od S tuttgarta, sam o 
da slišijo slovensko glasbo in 
da m alo zaplešejo tam, k jer 
igrajo domače m elodije.

K ar ganljivo, toda resnično 
je,, da nekateri ansam bli oz. 
p reprosti delavci v n jih  sam i 
pišejo besedila za pesm i, ki 
jih  pojejo, če  bo kaj izkupič
ka, bosta RTV in  SIM poma-

»Presad«, obrat K z Gab
rovka—-Dole p ri L itiji, je  med 
tistim i našim i proizvajalci 
sadnih sokov in žganih pijač, 
ki zelo h itro  napredujejo. 
Letos je  na vinskem  sejm u 
v L jubljani prejel eno zlato 
kolajno (za »jurjev zlati pe-

Televizor podarili 
KS Zabukovje

Nadvse prije ten  dan so v 
nedeljo preživeli prebivalci 
kozjanskih vasi v Zabukovju 
p ri Sevnici. Obiskali so jih  
predstavniki krajevne skupno
sti L jubljana—Stožice in tam 
kajšn jih  organizacij ZB in 
RK te r podarili KS Zabukov
je  nov televizor in  800 kg 
oblek, ki jih  bodo razdelili 
pomoči potrebnim  družinam . 
K ot je znano, so dobri ljud 
je iz Stožic poleti povabili 15 
kozjanskih otrok in jih  im eli 
dalj časa v gosteh, za kar 
so jim  bili obdarovanei nad
vse hvaležni.

linkovec«), dve srebrni in 
eno pisnfeno priznanje.

Kar 80 odstotkov njegove 
proizvodnje predstavljajo  sad
ni sokovi, ki so jih  lani pro
izvedli 1,750.000 1, od tega 
900.000 litrov ali nad polovico 
jabolčnega. Preostalo so žga
ne pijače. Lani so prodali 
skupno za okoli 18 milijonov 
din  sadnih sokov in žganih 
pijač. Zadnja leta povečujejo 
proizvodnjo v poprečju za 
okoli 40 odstotkov in prav 
toliko jo bodo predvidom a 
tudi letos.

Obrat »Presad« je  bil pred 
12 leti še v leseni baraki, 
k je r so kuhali le žganje. 
Pred 1° leti so začeli izdelo
vati sadne sokove, v nasled
njih  letih pa se je začel h iter 
vzpon tega obrata. Prav v 
teh  dneh bodo — enako ko t 
DANA z Mirne — dali v po
gon novo avtom atsko linijo 

• za polnjenje sadnih sokov, 
k ar je nov, velik uspeh 
tega marljivega kolektiva.

J. P .,

Uršula in gosje perje
Vedno, kadar se je gospa Uršula napotila v mesto, jo 

je spremljala majhna košarica, v kateri je bila steklenica, 
brez katere se ni nikamor odpravila. Kadar pa se je 
vračala domov, “je bila v košarici spet polna steklenica. 
Gospa Uršula se ga je namreč večkrat nalezla tudi cez
1X101*0»

Ko je v mestu vse opravila, je stopila v svojo stalno 
gostilno in zvrnila nekaj kozarčkov, tako za moč in dolgo 
pot domov. Potem je stopila še v vinotoč, kjer je bilo 
ceneje, in napolnila steklenico za popotnico.

Tega dne je bilo vreme zelo vetrovno. Ker zunaj m 
imela posebnega dela, se je odločila, da bo končno nare
dila nove prevleke za blazine, kajti stare so že dotiajaie 
in tudi perje je bilo treba predeti v nove;

Ko je prišla domov, je na mizo položila liter črnine, 
sedla na pručko in pričela razdirati prevleke, v katerih 
je bilo perje. Ko je končala z razdiranjem, je predevala 
perje iz ene blazine v drugo ter pridno praznila steklenico 
poleg sebe. Vmes si je zadovoljno prepevala. Ker je ze 
slabo videla, se je perje raztresalo tudi poleg blazin na tla 
in začelo počasi plavati po zraku. Zdelo se je, kot da je
v sobi pravi zimski metež. ..........................

Ko je delo že skoraj opravila, je k njej pnsla na 
obisk soseda. Tudi ta je rada pogledala v kozarček- Ko 
je odprla vrata, je veter vdrl v sobo, perje se je dvignilo 
v zrak in sosedi se skoraj nista mogli videti. Da se ne bi 
zadušili, je Uršula peljala sosedo v spalnico- Nato pa je 
soseda, da bi sobo prezračila, odprla še okno m vrata in 
perje se je začelo valiti iz hiše skozi vse odprtine. Sosedje 
so sprva mislili, da je dim, toda ko so prišli bliže, so 
videli, da je perje. Tako je Uršula pripravila zabavo vsej

vasi- A. L.

Pridružite se /fk 
modernim ljudem, 
ki pijejo

CYNAR



Koliko je nezaposlenih?
N j, . .1u za zaposlova

nje j 292 prijavljencev 
brez zap-cslitve. Med njuni je 
173 žensk in 119'moških. Ne- 
kvalificiranh žensk je 59, 
moških brez poklica pa 52. 
Število nezaposlenih je ne
koliko manjše, kot je bilo 
lani decembra, z novo indu
strijo pa se bo tudi to iz
boljšalo.

IZ BREŽIŠKE
P O R O D N IŠ N IC E

Pretekli teden so v Drežiiki po
rodnišnici rodile: Ana Kodrič iz 
Brezja — Anico, Manja Fijavi iz 
Leskovca — Ivana, Štefanija Kro- 
šelj iz Zg. Pohance — Rudolfa, 
Štefanija Beg iz Jesenic — Edito, 
Genovefa Pavlič s Senovega — 
Andreja, Radiča Horvat iz Grdjan- 
cev — Mirjano, Jožefa Romih iz 
Dol. Leskovca — Marjanco, Tere
zija Smukovič iz BuSeče vasi — 
Ludvika, Ana Volčanjšek iz Volč
jega — Anico, Dragica Komučar 
iz Krškega — deklico, Katica Ra- 
tešič iz Kostanjevca — dečka in 
Marija Tomše iz Brežic — deklico.
— Čestitamo!

>M , . -' rv:
*  „ <%4t ' g

SffiS

Predsednika dveh zborov sta 
bila na obisku v Brežicah
Ogledala sta si novo šolo in Posavski muzej

BREŽIŠKA 

KRONIKA NESREČ
Pretekli teden so se ponesrečili 

in iskali pomoči v brežiški bol
nišnici:

Alojz Vrtovšnik, delavec iz Sp. 
Dul, si je pri prometni nesreči 
poškodoval glavo; Miran Peteline, 
dijak iz Sel, si je pri igri zlomil de
sno roko; Ana Kovačič, gospodinja 
iz Drenovca, je padla na poti in si 

zlomila desno nogo; Franc Bogov
čič, kmet iz Breganskega sela, je 
padel z voza in si po&kodoval gla
vo in levo roko; Marija 2ibert, go
spodinja iz Pokleka, je padla z le
stve in si poškodovala desno ro
ko; Regina Lazanski, gospodinja iz 
Vel. Doline, se je opekla po des
ni no?i.

UMRLI SO
Pretekli teden je v brežiški bol

nišnici umrl J02E LEVIČAR, de
lavec v  Krškega, star 45 let.

RADIO BREŽICE
PElKK. 11. SEPTEMBRA: 16.00- 

—16.10 — Napoved programa in 
poročila. 18.10—16.30 — Nove plo
šče RTB — 16.30—11.40 -  Med 
načrti za letošnjo jesen in zimo
— zapis razgovora s podpredsed
nikom občinske skupščine Brežice 
Ivanom Živičem. 16.40—17.00 — 
Obvestila in reklame. 17.00—18.00
— Glasbena oddaja: Izbrali ste 
sami «

NEDELJA. 13. SEPTEMBRA: 
10.30 — Domače zanimivosti —
Delo in izkušnje posvetovalnice pr* 
občinskem sindikalnem svetu Bre
žice — Vrtnarjevi nasveti za me
sec september — Za naše kmeto
valce: dr. Anton Hudopisk —
Predpisi o zdravstvenem varstvu 
živali — Pozabljeni pevci — poje 
Pat Boone — Iz naših krajevnih 
skupnosti — obisk v Brežicah — 
Obvestila, reklame in spored kine
matografov. 12.30 — Občani česti 
tajo in pozdravljajo.

TOREK. 15. SEPTEMBRA: 16.00— 
—16.15 — Napoved programa in 
srečanje z ansamblom Veseli hri
bovci ter Starimi Ljubljančani — 
16.10—17.15 Poročila — Svetujemo 
vam — Jugoton vam predstavlja
— Kaj prinaša nova številka Do
lenjskega lista — Tedenski športni 
komentar — Obvestila, reklame in 
pregled filmov — 16.15—18.00 — 
MLADINSKA ODDAJA — Križ če* 
poletje in z vsem skupaj v poza 
bo.

Predsednik gospodarskega zbora skupščine SRS Miro Goslar (levo) med ogledom 
nove brežiške osnovne šole. (Foto: J. Teppey)

Še obotavljanje med dvema stoloma
Mokrice vse poletje polne -  Prihodnje leto nov hotel s 145 ležišči

— Tovariš Urek, septem  
ber je  potrkal na vrata, s 
kakšno oceno sezone lahko 
postrežete?

— V M okricah sm o zado
voljim. Kakih 15 penzionskih 
gostov je  še tukaj, večina 
pa je  že odšla. Od 15. ju lija  
do septem bra nd bilo v gradu 
nobene proste sobe za pre
hodne goste. Naša ležišča 
sm o oddajali le turistom , ki 
so tukaj preživljali oddih. 
Mnogi od lijih so že več let 
zapovrstjo ustavijo v M okri
cah. Vleče jdh mrimo okolje 
in pa seveda konjski šport. 
Septem ber bo za nas še do
ber mesec. Im eli bomo veli
ko velesejem skih gostov in 
td bodo spet do zadnjega 
kotička napolnili naša pre
nočišča

— Koliko ležišč im ate v 
gradu?

— Trenutno 52, če izpustim  
tiste sobe brez vode, ki jih 
v sili tudi napolnim o. Letos 
sm o uredili trj lepe turistične 
sobe. lahko bi jim  rekli tudi 
apartm a jd. Do zime bomo 
dokončali tudi novo kuhi

njo, na račun sedanje pa 
bomo povečali zimsko re
stavracijo. Potem  bomo im eli 
v restavraciji p rostora za 250 
gostov.

— Ste se že odločili, komu 
s boste pripojili?

— Dokončno še ne. Sam 
se bolj navdušujem  za Go
stinski šolski center v No-

tresa  ponovno naša kom isija 
in konec m eseca bo odloči
tev že jasna.

J. TEPPEY

sta.miki občinske 
Vinko Jurkas, Ivan Zrnc. 
Mirko Kambič. p r * ^ £  
n!k občinske 
SZDL prof. BtaaJjO 
in sekretar medobčms
sveta ZK Posavje Franc 
kovinsky. ^

Ivan 2ivič je g o s W « » g  
drobno prikazal 
položaj občine terj^ 1 
nil z njenimi načrti, r 
stavnika r e p u b liš k e  sk' ^ gTa- 
sta se zanimala za 
miranje in odpiranje o 
skih meja v 
širše območje, ^  
nost občine pn  
štipendijske politike- b 
nanciranje družben* 
in druga vprašanja.

Gosta sta si reto ^
gradbišče prilož-
v Brežicah in ob tej v ^  
nosti izjavila, da je 
najlepših novih ji-
ni ji Na njuno po-
ma' razkazali Se z b ^  ^ 
savskega muzeja »  
jih ogledala
manjem. Iz Brf z' KoStanje- 
nadaljevala pot ričakatf 
vioo. Tani s o ' J  občine, s
p red stavn ik i  ̂ gpre-
katerimi sta se skupaj 
hodila po Forma vi

Danes teden sta se mudila 
na obisku v brežiški občini 
predsednik gospodarskega 
zbora skupščine SRS Miro 
Goslar in predsednik pro
svetno-kulturnega zbora slo
venske skupščine Miloš Po
ljanšek. Sprejeli so ju pred-

Voda od lovskega doma
Člani pišeške lovske druži

ne so v nedeljo, 6. septem
bra, kopali vodovod, ki ga 
nameravajo speljati do lov
ske hiše nad vasjo Pišece. 
Delo je naporno m gre počasi 
od rok, kajti breg je zelo 
strm. Tisti člani, ki se ne 
bodo udeleževali delovnih ak
cij, bodo morali dati svoj 
prispevek v denarju.

Sindikat spet na nogah
Do konca tega tedna se bo 

zbralo na redni seji predsed
stvo občinskega sindikalnega 
sveta v Brežicah. Po polet
nem premoru se bo spet loti
lo delovnih nalog in sprejelo 
program za novo obdobje. 
Napovedan je tudi posvet 
komisije za rekreacijo, ker 
so  se že začele . delavske 
športne igre v počastitev ob
činskega praznika za pokal 
občinske skupščine.

SPET BO 2IVO POD ZAPUŠČENO STREHO NA BIZELJSKEM

V prazne delavnice novo podjetje^
j I O*

Na leto bo izdelalo 7,300.000 radiatorskih spojnic -  O us*a" ° ''l' VI b°Na leto bo «a skupščjna kj bo morala najetl ,ud, kreda

v opuščeno poslopje nekdanje Kovine na Bizelj
skem, kjer so pajki na široko razpredli mreže, se bo 
vselilo novo podjetje Ustanoviti ga namerava občin
ska skupščina v Brežicah. Novo podjetje bo ^delo
valo spojnice za radiatorje in bo zaposlovalo 32 de
lavcev.

sojila. Pri Metalu menijo, &  
bo treba poh-tetd i m»r 
letos morali n a p r a v i« ^
lijon radiat rs.cih P Biz;elj-

Novo podjet « na d. 
skem bo lahko 
videne račrte z , hd 
Za priučitev delavco prjuč&. 
dostovalo mesec aw- &  
vanje za strojno i7£e\^  
prevzel Metal, ki ragur>i1,» 
tudi vso opremo, ro  ^  
ki so jih napravih V .]e 

talu, bi moralo n° ^  ’ ;ti ** 
že v prvem tota k*r
sklade 650 tisoč dtna 
je obetajoča Ste^1 ^ ppE ^

milijonov kosov na leto. In- 
vestbiro Je ' razen tega pri
pravljen oskrbo vabi bodočo 
Kovinsko galantarljo z Jek le
nimi cevmi, iz katerh b'ido 
njihovi izdelki.

Da bi delo v novem po
djetju steklo, je potrebna 
invensticija za 765 tisoč di
narjev. Toliko bi morala ob
činska skupščina najeti po-

»Tisoč radosti« za 
pionirje

Zveza prijateljev mladine v 
Brežicah se bo vključila v 
Jugoslovanske pionirske igre 
z naslovom »Tisoč radosti«. 
Osnovna Sola bo pri načrto
vanju dela s pionirji upošte
vala priporočila razpisa. Igre 
bodo trajale do leta 1972.

N O V O  V BREŽICAH
A£»l'ALTI KANJE SK N AL) ALJ L- 

JE. Stroji Cestnega podjetja Ima
jo te dni spet delo v breži&kl ob
čini. Na Čatežu so medtem polo
žili zaporno plast, kakršno bo 
dobilo tudi parkirlMe poleg re
stavracije Novo prevleko bo do
bila tudi cesta do Budifeve go
stilne, nato pa se bodo delavci in 
Stroji preselili v Breaino ln na ce
sto do Spodnje Pohance. Tokrat 
pričakujejo to strokovno skupino 
tudi na tgrlMih v Artičah in na 
Veliki Dolini. Obe Soli težko ča
kata na izpolnjeno obljubo.

OBISK IZ MRZLAVE VASI. — 
Predstavniki krajevne skupnosti 
Mrzlava vas so sredi minulega 
tedna obiskali brežiško občinsko 
skupščino. Z njenimi predstavniki 
so se dogovorili za reden prevoz 
Šolskih otrok iz Mrzlave vasi. 
Globočic in St o Janškega vrha v 
Solo v Brežice in domov Zaradi 
preozkega cestišča ie namreč av
tobus lahko pripeljal samo do 
Krške vasi, naprej pa so morali 
otroci pešačiti. Predstavniki skup
ščine so obljubili razširitev ce

vem mestu, ker vidim pri 
te rešitvi zagotovilo za redcm 
dotok dobrih strokovnih de
lavcev. V gostinstvu smo za 
kadre vedno v zadregi, zla
sti še pri nas, ko bi včasih 
potrebovali po 20 natakarjev, 
drugič pa Jih spet zadostuje 
pet. Tudi možnosti združitve 
z Agrario iz Brežic ne pod
cenjujem, čeprav sodi to po
djetje v drugo stroko. Po 
drugi strani pa nas veže na 
Agrario skupna posest; ond 
imajo tu 13 ha nasadov, mi 
pa 40 ha parkov. Oba po
nudnika sta nam zagotovila 
uresničevanje prvega dela na
šega razvojnega programa 
prihodnje leto. Te stvari pre.

Novice bodo najbolj veseli 
domačini, saj jim je že mar
sikateri up ušel po vodi. 
Stavba je prazna od 1967. leta 
in je bila dvakrat Uh licita
ciji, vendar ni vzbudila no
benega zanimanja. Zato, da 
bi Jo čimprej uporabili za 
koristne namene, si je pri
zadeval predvsem Metal z 
Jesenic na Dolenjskem.

Za novo podjetje bo Metal 
izdelal vso strojno opremo. 
Radiatorske spojnice smo 
do sedaj pri nas uvažali. Iz
delovalcem radiatorjev po
vzroča neprestane težave.

Direktor Metala Milan Se 
petavec Je povedal, da po
trebuje jugoslovansko tržišče 
na leto šest do osem milijo
nov radiatorskih spojnic in 
da Je podjetje Investbiro pri- 
pravljeno odkupiti vso koli
čino, ki bi Jo izdelali na 
Bizeljskem. Računajo na Sest

st«, du do prevoa za otroke po 
polnoma varen. Dokler to ne bo 
urejeno, bodo morali otroci peš 
do Krške vasi.

V TOREK SE JE SESTAL IZ 
VRSNI ODBOR. Člani Izvršnega 
odbora občinske konference SZDL 
v Brežicah so pred dvema dnevo
ma pretresali delovni program do 
konca leta izvolili komisijo za 
pripravo pravilnika občinske kon- 
feronce ter koordinacijski odbor 
za pomoč ostarelim ln revnim 
občanom Pregledali so delo sok 
cije za gostinstvo in turizem ter 
razpravljab o ustanovitvi sveta 
posavskih občin.

ODKUP ZEMLJIŠČA ZA TO 
VARNI6K1 OBRAT Industrija mo
tornih vozil iz Novega mesta Je 
odkupila na črnskem polju precej 
kmetijskih površin za postavitev 
obrata, v katerem bodo izdelovali 
notranjo avtomobilsko opremo. 

Novi <>brat bo zaposloval okoli 
500 ljudi. Predvidevajo, da bodo 
proizvodno nalo začeli graditi še 
to Jesen.

Letos 35 ton dobrega hmelja
V najboljših nasadih so ga pridelali po 2500 kg 

na hektar -  Pri obiranju je manj sreče

BREŽIŠKE VESTI

O biranje nm elja se Je letos 
povsod zavleklo. Dež ves čas 
po malem nagaja. Tudi v na
sadih brežiške Agrarije so 
obiralci šele ta teden opravi
li svoje delo.

H m eljišča so oživela 13. av- 
gusta. Do septem bra je bilo 
v nasadih po 300 do 400 obi
ralcev, ko pa se Je pričel po- 
uk, so izostali šolarji. N aj
bolj vztrajni so  prihajali na 
delo tudi potem

Upravnik posestva Trnje 
Stanko Klemenčič Je pove
dal, da Je letina povprečna, 
da je kakovost hm elja prav 
dobra in zelo izenačena. Na 
enaidvajsetih hektarjih  in pol 
pričakujejo  do 35 ton pridel
ka Pomlad je na hm elj letos

ugodno vplivala. Bila je raz
meroma hladna in je imela 
precej padavin. Hmelj je za
radi tega počasneje rastel in 
dolgo cvetel. V nasadih v 
Trnju, ki so stari Sest do se
dem let, so pridelali po 2.500 
kilogramov hmelja na hektar. 
Tudi stari nasadi so se dobro 
odrezali. Hmeljišče, ki bi ga 
morali skrčiti, saj je staro že
12 let, je dalo Se po 1.300 ki
logramov odličnega pridelka 
na hektar.

Obiralcem so sprva plače* 
vali za škaf hmelja po 2,10 
din, od prejšnjega tedna da
lje pa 2,40 din. Kuhajo Jim 
tudi hrano. Zanjo prispeva 
vsak izmed njih poldrugo me- 
rico hmelja. J. T.

Letos pa so se oglasili pred
stavniki ljubljanske ELEK
TROTEHNE in povedali, da 
bi bilo to podjetje priprav
ljeno na Trgu bratov Ribar
jev odpreti svojo poslovalni
co z okoli 600 kvadratnimi 
metri prodajnega prostora in
— seveda — prispevati denar. 
Zdaj je stvar že tako zrela, 
da so se začeli pogajati z 
lastniki tistih treh hiš za pra
vično odškodnino. Kaže. da 
se bodo pogajanja končala 
uspešno in da bodo hiše tudi 
te  kmalu porušili. Prihodnje 
leto naj bi ljubljansko pod
jetje že začelo graditi.

V stanovanjskem podjetju 
so povedali, da je osnutek 
za idejni načrt že nare
jen. Predvideva poslovno-sta- 
novanjsko zgradbo v petih 
nadstropjih. V pritličju in 
prvem nadstropju bi imela 
ELEKTROTEHNA trgovino 
in pisarne, drugo pa bi bik> 
za stanovanja. Osnutek načr-

ta Kaže, da b* 
najlepSih zgradb __

I t l

l a p
•TA jESEfj! OBUTEV ZA ^  veU.

Trgovsko p°k b M  ® < S
ko In m»l» *  
nudi v svoji P®

veliko t*blr0 ^  0*»**^

—   “ — r̂ T10.

Tri pritlične h še b do morale stran
Na Trgu bratov Ribarjev bo 9radl1® ftdni‘? ^  

TEHNA -  Spomladi rušenje in novog^
--------------------------      rprgO *£

Tn pritlične hiše v zasebni ž e  d ^ e ,
tov Ribarjev so urbanistom in artatekto® -jpft 
tm v poti. Prepričani so, da spa ‘ J tudi P° p i 
večnadstropne zgradbe, ki bodo m«®* nedavnj^Jjeii 
šale. Stanovanjsko podjetje pa vse a priP1̂ ^  
dobilo partnerja, ki bi na tem n**™ v* e
postavili poslovne prostore, saj bi si 
tudi arhitektonska rešitev tega del



Vsako jesen izreden zaslužek
Sadje je dozorelo, obiralcev pa še manjka

2e zadnjič smo poročali, 
imajo gospodinje in vsi 

®*ti. ki trenutno nim ajo za
poslitve, možnost za izreden 
zaslužek v nasadih jabolk 
® hrušk v S tari vasi in Le- 
J^ovcu. Agrokombinat potre
buje za obiranje sadja pri- 

užno 60 sezoncev. Obrnil se 
*  Predvsem na gospodinje, ki 

* si lahko prislužile denar 
** ozimnico in si tako po- 

aSale v kritičnih jesenskih 
|®**®cih, ko je treba izdati 

denarja za ozimnico, 
r* trganje grozdja bo pod- 

potrebovalo kakih 30 
obiralcev.

. ^ a  obiranje sadja plačuje 
^ b i n a t  letos po štiri di-

Drirf6 ^  Ur0' V tem času
delavec lahko natrga 

**160 kg hrušk ali 140 kg 
oolk. Delo ni težko, ker je 
evje pritlično, zato norm a 
tetko dosegliva.

lav ! Sta n̂o zaposlenimi de- 
ei sj podjetje jeseni ne 

lavce Pomagati. Začasnih de
ko GV Potrebovalo vsa- 

jesen več, ker še ni-

so vsi nasadi v polni 
rodnosti. V prihodnjih  letih 
računajo na 500 vagonov ka
kovostnega namiznega sadja 
in za obiranje bodo m orali 
najeti še najm anj 100 dodat
nih ljudi. Tudi vinogradi bo
do več rodili. Kolektiv p ri
čakuje sčasoma organizirano 
pomoč, kakršne je km etijst
vo deležno v k ritičn ih ‘obdob
jih  tudi drugod. Letos je to 
na eni izmed svojih sej pred
lagal centralnem u komiteju 
Zveze m ladine medobčinski 
svet ZK Posavje. Kdo ve, če 
bo kaj odmeva? Dobrodošel 
bi bil vsaj v domači občini.

J. T.

Trije delegati 
za kongres

Na drugem kongresu sam o
upravljavcev, ki bo prihodnje 
leto, bodo zastopali delovne 
kolektive krške občine trije 
delegati: tovarno papirja vod
ja  papirnega obrata Zoran 
Dular, rudnik Senovo, Term o
elektrarno m Invalidske de
lavnice v Brestanici inž. Ed
gar Peternelj, preostalih 20 
delovnih organizacij pa Edo 
Komočar, ki predseduje ob
činskemu sindikalnem u sve
tu. Samoupravljaloi bodo 
svoje delegate to jesen in zi
mo tem eljito seznanili z us
pehi in težavami, s katerim i 
se srečujejo pri uresničeva
n ju sam oupravnih pravic in 
dolžnosti.

Krški plavalci od leve proti desni: Franc Čargo, Tea Preskar, Igor Turk, Nevenka 
Jenkole in trener Niko Žibret. Več o njih na športni strani! (Foto: S. Dokl)

PRVIČ PO VOJNI KMETIJSKA RAZSTAVA V KRŠKEM

Na razstavo in nato še na tombolo
V nedeljo se bodo postavili s svojimi uspehi kmetovalci iz krške občine -  

Otvoritev živinorejske razstave bo ob 9. uri dopoldne

Z nedeljsko kmetijsko razstavo se bo Krčanom 
uresničila dolgoletna želja po prikazu uspehov v tej 
gospodarski panogi Sklad za kmetijstvo je skupšči
na ustanovila že 1962 leta, vendar je imel vsa leta 
denar zelo skopo odmerjen in razstave ni bilo mogo
če prirediti.

Napredek v zasebnem in 
družbenem km etijstvu je bil 
vsako leto vidnejši. Občinska

USPEŠNA VZREJA PIŠČANCEV ZA ZAGREB

Pri prašičih šo spet imeli izgubo
Do konca leta bodo v krški občini odkupili 650 tisoč litrov mleka

troior[pv^A ° ^ inl im a jo  p o d  n ad zo ro m  m o lzn ih  kon- 
nn ®r ° k ° n ib m a ta  385 k ra v  m olzn ic , s koope- 

so  za o d d a jo  m lek a  sk len ili do  se d a j 220

Mlejfo
^  n r ^ P H j e j 0  v  r a v n i n - 

kraje na lu. v hribovite 
S k u p n a  mreža ne

sega. Med rejci plemenskih
krav pospešujejo širjenje si- 
vorjave pasme.

v NEDELJO, 13. SEPTEMBRA, 
BO V KRŠKEM

dom* ure na sejmišču in v Dijaškem
u pod pokroviteljstvom predsednika 

ObS Krško Jožeta Radeja

k m e t ijs k a  
  RAZSTAVA

- sredste-vG’ sa^ arst>va s čebelarstvom, zaščitnih 
Poliedri ’ mehanizaci3e , turizm a ter 
kulturoS, ’ vin°gra!cLništva, um etnih gnojil, horti- 

Ure- lovstva in ribištva.

bra S *  **° <K*l,rta tudi v ponedeljek, 14. septem- 
* 7. do 17. ure!

pod 0b 14,30 bo na Stadionu M atije Gubca 
i^Krovitoljstvom PIVOVARNE LAŠKO

VELlkA TRADICIONALNA 
TOMBOLA

dobitki so:
2 »Jto SKODA

3' 2 d S i? a kosllnlca-
4- moiri la naveza za pet glav goveje živine 
5. st Q , a žaga 
6- DmiUtPSkl be,tonski mešalnik 
7 stroj
8, p ^ sp re Je m n ik
9. EXPRES
10 i  nik

20 to S L nlran  Stedilnik ter *
40 ČotJl v (Čiakvinov),
■ d R S *  (kvatem ), *

•«0 S S 1  (ter"> ln
dv°Jk (am b)

VREDNOSTI 6,!j00.000 Sdin!
VABLJENI!

t u r is t ič n o  d r u š t v o  k r š k o

Lani so v občini odkupih 
539.996 litrov mleka s pov
prečjem  tolšče 3,67 odst. Na 
območju občine je  bilo tedaj 
13 zbiralnic. Letos sta bili 
dve na novo ustanovljeni. Do 
konca leta nam eravajo odku
piti 650 tisoč litrov mleka in 
dosedanje količine obetajo, 
da bo plan izpolnjen brez 
težav.

Najboljša krava v občini 
daje 3.580 litrov mleka v 
enem mlečnem obdobju. Im a 
jo kooperant Abram na Pre
kopi. Ta je  tudi naj večji do
bavitelj mleka, saj ga odda 
po 30 tisoč litrov na leto. Za 
njim  sledi Alojz Račič iz Vi- 
her z 20 tisoč litri

Agrokombinat pita letos v 
kooperaciji 1.200 goved. La
ni je imel v pogodbi z Emono 
vpisanih 800 glav goveje ži-. 
vine, vendar jih  je oddal 
samo 318. Primanjkovalo je 
telet in veliko so jih  odpe
ljali tudi prekupčevalci, ker 
so jih  draže plačevali.

V podjetju  se zelo pohva
lijo z rejo piščancev v po
slovnem sodelovanju z Agro- 
kom binatom  Zagreb — Zla
ta r Bistrica. Do Januarja 
1971 bodo oddali 234 tisoč 
pohancev s povprečno težo 
1,72 kg. Torej nad 400 ton 
mesa. V prim erjavi z lansko 
vzrejo je to precejšen napre
dek, saj so jih  tedaj prodali 
za 70 ton manj.

Manj razveseljivi so podat
ki o prašičih. Trenutno jih  
redijo kooperanti približno 
sto, oddali pa so Jih že 400. 
Pri teh je imel kom binat 20 
tisočakov izgube. Prav zaradi 
negotove cene je podjetje po
stalo bolj previdno J. T.

Plin uničuje zelenje
Zaradi nekaterih okvar za 

pripravo kisline v tovarni pa- 
piuja v Krškem stanoval
ce Tovarniške ulice že dalj 
časa moti uhajanje žvepla. 
Strupenj plin uničuje zelenje 
in sadno drevje v tej ulici.
V tovorni pap irja  okvar za
rad i objektivnih težav ne mo
rejo  takoj odpraviti, bo pa 
ta  nevšečna zadeva v k ra t
kem  rešena.

skupščina se v letih 1968 in 
1969 razpisala nagradno tek
movanje za pridelovalce pše 
nice. To je pritegnilo veliko 
dobrih gospodarjev. Novejše 
postopke so upoštevali tudi 
pri pridelovanju drugih polj- 
ščin, zlasti krom pirja in ko
ruze. Trudili so se za več
ji donos travnikov, za ob
novo sadovnjakov in vinogra 
d o v ' te r postopoma začeli 
kupovati stroje. Mnogi so se 
specializirali za živinoreje in 
začeli načrtno obnavljati čre
do.

Razstava v nedeljo bo spod
buda vsem kmetom, ki želijo

75 kilometrov vodovoda
Zavod za komunalno dejav

nost v K rškem  vzdržuje vodo
vod Krško te r vodovod Do
brava — Senovo — Brestani
ca. Glavnega vodovodnega 
om režja je nad 75 km. Na 
tem območju je pet rezervo
arjev s prostornino 840 ku
bičnih metrov. Črpališča so v 
Drnovem, Brestanici in v B re
zju. Vodovodno omrežje na
meravajo še razširiti in bo
lje nadzorovati porabo vode. 
Za sedaj im a na obm očju K r
škega vodomere le 40 porab
nikov. na Senovem pa le 5 
odstotkov.

Stoletniku bije 
zadnja ura

Start krški most že ne
kaj tednov podirajo. Pra
vijo, da je letos dočakal 
sto let, torej je zaslužil 
pokoj. Podiranje je pre
vzel zasebnik Prane Omer
zu iz Sevnice. Meni, da 
bo do kraja uspelo, če ne 
bo pfrišlo vmes deževje.

Republiški cestni sklad 
bo plačal za to delo 120 
tisoč dinarjev. Zdaj šele, ko 
so odstranili železne tra 
verze, so Krčani videli, po 
kako nevarnem mostu so 
se vozili in pešačili. Na 
sredini se je most takoj 
zrušil, ko ni imel več že
leznih opor. Podiranje je 
zahtevno in pomagati so si 
morali z  dvigalom iz Ko
vinarske. Do zdaj je mi
nilo vse brez nesreče.

Železne traverze so bile 
last železniškega podjetja 
in zanje so morali vsako 
leto odštevati najemnino. 
Na most so jih položili 
pred šestim i leti. Tedaj so 
tudi omejili njegovo no
silnost na šest ton.

izvleči iz svojih posestev več, 
kot jim  je uspelo do sedaj. 
To bo neke vrste napotek za 
njihovo usm eritev v prihod
nje.

Otvoritev živinorejske raz
stave na Stadionu Matije 
Gubca bo 13. septem bra ob
9 uri dopoldne ob vsakem 
vremenu. Razstavni prostori 
v dijaškem domu bodo odpr
ti že od sedmih zjutraj do 
šestih zvečer in tudi še v po
nedeljek ves dan.

Razen plemenske živine in 
perutnine bo na razstavi p ri
kazano še poljedelstvo, sad
jarstvo, čebelarstvo, m ehani
zacija, zaščitna sredstva, 
um etna gnojila, okrasno rast
linje in cvetje, pa tudi lov
stvo in ribištvo.

Prireditelji razstave so: ob
činska skupščina in Agro
kombinat Krško, V eterinar
ska postaja Brestanica, 2ivi- 
norejsko-veterinarski zavod iz 
Celja, H ortikulturno društvo 
Krško, Čebelarsko društvo in 
Turistično društvo iz Krške
ga te r lovska in ribiška d ru 
žina. Pokroviteljstvo razsta
ve so zaupali predsedniku 
občinske skupščine Jožetu 
Radeju.

Km etijske stro je bodo raz
stavljali Agrokombinat, K r
ško, Cevovod M aribor, Agro
tehnika iz Ljubljane in drugi. 
Zanimiva bodo zlasti sodobna 
stojišča za hleve, molzni 
stro ji in druga mehanizacija. 
Veterinarji bodo prikazali 
pripomočke za osemenjeva
nje, ena soba pa bo imela 
razstavljene m akete sodob
nih kmečkih gospodarstev. 
Torej vsepovsod bogata paša 
za oči in za vsakogar nekaj.

J. T.

Tekmovalni duh v 
sindikalnih vrstah
Za jesenski del delavskih 

športnih iger je med člani 
sindikata v krški občini pre
cej zanimanja. Ekipe že ves 
septem ber pridno vadijo. 
Tekmovanje se bo pričelo 15. 
septem bra. Na vrsti bodo pla
vanje, atletika, balinanje, od
bojka, rokomet, mali nogo
met m namizni tenis.

Soglasja organizacij
Za občinsko skupščino so 

na vrsti družbeno-politične 
organizacije za izdajo soglas
ja k ustanovitvi sveta posav
skih občin V krški občini 
bodo pohiteli, da se bo svet 
lahko čimprej sestal. Nalog 
ima precej, zato jih ne kaže 
odlagati. Enako bodo morali 
postopati v sevniški in bre
žiški občini, da bo svet konč
no zaživel in se lotil dela.

Čez mesec dni na 
obisk v Srbijo

Nekdanji izseljenoi v Srbi
ji, ki so se prijavili za Kara
vano bratstva in enotnosti, 
bodo s posebnim vlakom kre
nili na pot 12. oktobra. Obi
skali bodo vse tiste kraje, v 
katerih so preživljali vojna 
leta m uživali gostoljubje 
srbskega ljudstva. S podrob
nejšim i navodili lahko postre
že prijavljencem  občinska
konferenca SZDL v Krškem.

Preobremenjena 
inšpekcija

Trza irjšpekcija v krški
občini nadzoruje 517 enot.
Prav zaradi tolikšnega števi
la ne more biti dovolj učin
kovita. V Krškem menijo,
da bi bilo umestno združiti 
inšpektorje iz več občin in 
jim  tako omogčiti speciali
zacijo bodisi za trgovino,
obrt, gostinstvo, cene in
podobno. To bi vsekakor
vplivalo na kvalitetnejše de
lo inšpekcijskih organov.

V SAVI 42-umi 
delovni teden

V gradbenem podjetju Sa
va v Krškem so imeli veli
ko razprav o skrajšanem  de
lovnem tednu. Končno so se 
dogovorili, da bodo dva te
dna v mesecu delalj šest 
dni po osem ur, naslednja 
dva tedna pa pet dni po 
osem ur. Im eli bodo dve so
boti prosta. Zimski dopust 
bo tra jal mesec dni.

Kostanjevica: kmalu 
polnilnica za cviček

Agrokombinat iz Krškega 
bo začel v Kostanjevici km a
lu graditi polnilnico za cvi
ček. Cviček bodo tam  polnih, 
etikirali in tako zaščitili, kar 
bo predvsem pomembno za 
vinogradnike v domovini pri
stnega cvička. Polnilnico bo
do zgradili s skupnimi mo
čmi.

KRŠKE N O VICE
DVAJSET LET SAMOUPRAVLJA

NJA. V tovarni papirja Je včeraj
9. toga meseca, poteklo dvajset let, 
odkar so sklenili tovarno predati
v upravljanje delavcem. Ponovne
ga praznovanja v ta namen ni bi
lo, ker so dvajsetletnico samo
upravljanja v podjetiu že prosla
vili skupaj s tridesetletnico ob
stoja delovne organizacije in 50- 
letnico ZKJ ob letošnjem prazni
ku dela.

SPREJEM NOVIH ČLANOV. Ko 
munisti v Celulozi so nedavno 
tega razpravljali o kadrovskih 
vprašanjih organizacile 2e dalj 
časa ugotavljajo osip članstva, za
to so sklenili popeslriU delo orga
nizacije ter razširiti sodelovanje 
z mladinsko in sindikalno orga
nizacijo v kolektivu. Ob zaključ
ku razprave so sklenili, da bodo 
do konca leta sprejeli v svoje 
vrste dvanajst mladih komunistov, 
predvsem strokovnih delavcev iz 
neposredne proizvodnje.

SE BOIJ OTEŽEN l’OUK. Grad

beno podjetje Pionir bo do kon
ca oktobra zaključilo gradbena de
la na tako imenovanem samskem 
bloku na Prešernovi cesti, v ka
terem imata učne ros tore osnov
na in posebna šola. Do tega'časa  
bodo šolarji pri pouku moteni, 
čeprav je tudi sicer potekal pouk 
v nenormalnih pogojih, v majhnih 
sobah, ki niso primerne za učil
nice. V preurejenem samskem blo
ku bo tovarna papirja, ki je nje
gova lastnica, pridobila 12 .dru
žinskih stanovanj, učenci in uči
telji redne šole in posebnih od
delkov pa potreben mir.

KONEC PLAVALNE SEZONE. 
Letno kopališče, ki so ga odprli 
1. m a j b o  zaprlo vrata za zad
njimi kopalci v letošnji sezoni 15. 
septembra, v primeru lekega vre
mena pa 20. t. m. Letos je kopa
lišče obiskalo precej manj ko
palcev kot v preteklih letih. O 
nevšečnostih, med katerimi je naj
večja nadloga plin, smo letos že 
pisali.

KRŠKI
T E D N I K

\



Mladinke premalo 
sodelujejo

D opustniški čas je mimo, 
zato je treba poždveta delo 
ituadm skih aktivov v gospo
darskih organizacijah. V ta 
nam en so priredili razgovo
re  v L IS C I in S T IL L E S U , 
ta  teden Pa tudi v JU 
T R A N JK I. M-ladinska vodstva 
želijo pritegniti kar največ 
m ladih članov kolektivov k 
športnem u udejstvovanju, ze  
sedaj ugotavljajo, da je pre
m ajhna udeležba mladink. 
Več pozornosti bodo mla
dinski aktivi m orali posveti
ti sam oupravni dejavnosti.

A. 2.

Novo mladinsko vod
stvo v STILLESU

Minuli četrtek je bila kon
ferenca m ladinskega aktiva v 
S T IL L E S U  (nekdanji Mizar
ski zadrugi). Od prejšnjega 
vodstva je  ostal le predsed
nik. Aktiv je dobil novo 5- 
člansko vodstvo, ki ga bo vo
dil Miloš Hočevar. Mladinci 
želijo oživiti športno dejav
nost, zato pa je 
usposobiti igrišča.

A. 2.

NOVICE 
s STUDENCA

■  ODPOVED UPRAVNIKA — 
Dosedanji upravnik  Doma P ^ tk  
na im poljci Frenk Valant je  8 £  
hiliiem  dal pism eno odpoved, Ker 
ŽT teU  upokojiti. 1. septem bra se 
je  sestal svet dom a, ki je  izvodi 
razpisno kom isijo, katere predsed 
nik je Tone S tarc.

H S P E ! 4 IČAZJREDNA SOLA —
Na Studencu so letos znova uve
dli 4-razredno osnovno solo. 
osrednjo  šolo v Sevnico se bo vo
zila le skupina učencev v ^ j ih  raa- 
redov Studenška šola Je dobila 
tudi novega upravite lja  -  Ko
m ana šišk o , dosedanja upravite^ 
ljica pa je  odšla v Sevnico na 
novo službeno m esto.

■  PREDLOG ZA CESTO IV- 
REDA — Zbor volivcev in  svet 
krajevne skupnosti Studenec s t  
predlagala občinski skupščini da 
bi novozgrajeno cesto Zavratec 
Rovišče uvrstila  med ceste iv  
reda. ker le za to  dovolj raz 
logov

■  NASLEDNJI SEJEM  M. OK 
TOBRA — Letos so bili na ^Stu 
dencu znova uvedeni nekdanji ži
vinski sejmi in vse kaže, da se 
bodo tudi učvrstili. Prihodnji se
jem bo •» oktobra J - z  1

OBISK GOSLARJA IN POLJANŠKA V LISCI. Predsednik
ran Goslar in predsednik kulturno-prosvetnega zbora Miloš Poljanšek sta ob četrt 
kovem obisku v Spod. Posavju obiskala tudi koniekcijo Lisco. Spremljal ju ie 
predsednik ObS Marjan Gabrič. Zanimala sta se za S o s p o d a r s k e  moznosti sevm 
fke občine, ki obsega tudi del Kozjanskega. Soglašala sta s predlogi, da je treba 
Kozjanskemu pomagati predvsem z modernizacijo cest po katerih se i^odo ljudje 
lažje vozili na delo v bližnja industrijska sredisca Na sliki: d i r c k t o r  pod^tja Cene 
Božič seznanja gosta z delom tovarne. (Foto. M. Leganj

GOSPODARJENJE V PRVIH ŠESTIH MESECIH LETOS

Kdor se zaustavlja, že zaostaja!
Polletni podatki sicer še lahko zelo varajo celotno gospodarsko leto, 

opozarjajo pa, da nekatera podjetja letos opazno zaostajajo

KAJ BO S PROSLAVO 100-LETNICE
ČITALNICE?

Loka: odbor je odstopil
Če je že »šel po vodi« asfalt, ni prav, da je 

odbor naredil križ tudi čez kulturno plat_____

kom pripravljeni pomagati, 
vendar vsote, potrebne za 
falt, sam i ne morejo zbrat. 
Ce je že pripravljalni od

odstopil, pa nikak?,r 1n ,A tudi 
da je hkrati naredil ^  1 
čez kulturno plat 
Upamo in pričakujem . #
Ločani ne bodo vrgl 
v koruzo, temveč s® ne<ra 
strnili okrog
društva »Primož Truba' ire.
organizirali čast.
ditve, ki bodo J ^ ^ e ZNI*

Loka: obnova doma. 
ki je za zgled

Kot m arsikje na P ^ eZdolQ 
je tudi loški prosveti**
hudo načel zob časa’ „jočno 
v tem kxayu niso n e m o ^
gledal!, kako
vo kulturno svetišče^ ^  
so ob skrom ni 
činske zveze kulturno-P ^  
mh organizacij, ki J ob. 
vsega 5000 dinarjev, ^

1107111 d° mr' ^ eto n slco  P»- so poravnah z beu» ^
ščo, na katero so polo** ^
naz plošče, n ^ e d th  so ^
oder, namestili zle ■
poprav il še * » * * * £ jujejo
na podoben način u ,orCi
spodnje klubske P tore
kjer bo imela svoje P**5*
tudi mladina. ^ %.

Ze pred enim letom so v 
Loki pri Zidanem m ostu 
ustanovili pripravljalni odbor, 
ki naj bi organiziral proslavo 
za stoletnico čitalnice v tem 
kraju . Obsežen program  je 
razen kulturnih prireditev ob
segal tudi več kom unalnih 
del, od asfaltiranja ceste sko
zi Loko in Račico do ureditve 
zelenic.

Za asfaltiranje so naredili 
več inačič; po prvi bi stalo 
800.000 novih dinarjev, po 
drugi pa polovico manj. De
narja  pa ni za nobeno in tu  
se je končalo prizadevanje, 
ki je imelo te dni za posle
dic^ tudi odstop pripravljal
nega odbora.

V Loki so večino denarja 
nam eravali dobiti od občin
ske skupščine, kaj več pa so 
pričakovali tudi od konfek
cije »Lisce«, ki Ji, kot p ra  
vijo, ne m ore b iti vseeno, po 
kakšni cesti in skozi kakšne 
kraje se vozijo gostje pre
novljenega Tončkovega doma, 
v katerega je tovarna vloži
la veliko denarja.

Iz nobene teh mok ni bilo 
kruha, »Lisca« je sicer p ri
pravljena prispevati 20.000 di
narjev, vendar je to kaj malo 
v prim erjavi s potrebam i.

Loka se je znašla pred ena
kim problemom kot večina 
m anjših krajev v občini 

. Ljudje bi bili s samoprispev-

L e to šn ji g o sp o d a rsk i re z u lta ti p o d je tij sevn iške  
obč ine  n iso  ta k o  sp o d b u d n i, k o t so  b ili m in u lo  leto. 
N ek a te re  s to p n je  ra s ti  so  celo m a n jše , k o t zn a ša jo  v 
ce lo tn i S lo ven iji, č e rav n o  je  o b č in a  z a d n ja  ie ta  h it re 
je n a p re d o v a la  k o t v s t re p u b lik a  P o d a tk i, p o seb n o  
pa d o k a jšn je  raz lik e  m ed  p o sam ezn im i p o d je tji ,  s i
c e r še  ne d a je jo  znak a  za p rep lah , o p o z a r ja jo  p a , da 
se n ihče  ne  sm e u sp a v a ti zak a j zn an o  p ra v ilo  je: 
k d o r se  u s tav i že z a o s ta ja  O g o sp o d a rsk e m  po loža 
ju  je  3. s e p te m b ra  ra z p ra v lja l tu d i sv e t za g o sp o d a r 
stv o  in finance.

Ce Izločimo vpliv drugač
nega lanskega obračuna in 
upoštevamo samo tako ime'

SEVNIŠKI  PABERKI
n PUKDOLUO ODPKTk W> 

STILNE. Posta ja  milice Je začela 
dobivati pritožbe, da Je gostilna 
j  ek oš v Boštanju vfiasih odprta 
tudi do tre tje  ure z ju tra j in da 
pivski bratci kalijo  nočni red in 
mir Ker le Sevnica prehoden 
k ra j. ima ponoči že odprt kmečki 
hram v Kolodvorski restavraciji, 
k je r se lahko ustavijo potniki 
z vlaka, le najbrž  čisto odveč da 
bi še druga gostišča imela obra
tovalni čas pozno v noč. Na mi 
lici priporočajo, naj občina ka.1 
ukrene glede tega.

■  rVD PROSI ZA POMOČ 
TVD Partizan Sevnica, ki po pre 
hodu svojih rokom etašev v višjo 
tekm ovalno skupino po trebuje  vec 
denarja  razen tega pa želi u re  
d lti svoj dom . Je sklenilo zapro 
s iti delovne organizacije, nal pri 
spevajo za reklam e Te bodo na 
pano jih  pred dom om  ter na lepa 
k ih, ki vabijo na športna sreča
n ja  Za pano Je cena 2500 d in a r
jev, za reklam o na lepaku pa 5W 
dinarjev  Prav bi bilo, da bi pod
je tja  športn ikom  pom agala, za 

zgled naj bi bila krm eljska Me
ta lna ki toliko žrtvuje za svoj 
k raj

9S N KDOPtSTNl OČITKI. Ni
kakor ni mogoče sp rejeti očitkov, 
ki jih  )e večkrat slišati v sevnl 
ških gostiščih, češ da občinsko 
vodstvo ne skrbi za ceste In za
nem arja  te pom em bne zadeve 

Lahko le rečem o. da je sedanje 
ln p rejšn je  vodstvo naredilo , kar 
J e ' b ilo  v njegovi m oči. Zal so 
pri odgovornih »republiških* lju 
deh naleteli na nerazum evanje

Ta čas Je posebno slaba cesta 
pro ti T rebnjem u, ki Je, kot je 
znano. nl$o hoteli uvrstiti v na 
Črt m odernizacije cest v p rihod
n jih  petih  letih

■  DRVA KRADEJO. Tatovi so 
že začeli m isliti na zimo. čeprav 
sonce včasih Se hudo pripeka 
Sevniškem u gozdnemu obratu  so 
pri Kobalovem m ostu pri Jelovcu 
te  rirv iiroVrnt ookrndU drva

sKupno K&ttih 30 p r o s io r n a t s K i t  
m etrov. Milica je za storilci na 
šla samo sled avtom obila Dodati 
pa je treba , da je  tudi nepre
vidnost kriva če se tatovom  po
nujajo  take priložnosti Gozdni 
obrat pušča drva na zelo osam 
IJenem k ra ju , kar ni najboljše.

■  ZVEZA TUDI Z JAPONSKO 
Člani sevniškega radiokluba, ki so 
dobili nov p rosto r za svoj 100 W 
kratkovalovni oddajnik, kupljen 
spom ladi vneto vzpostavljajo zve 
ze z drugim i radioam aterji po 
svetu N ajdaljša zveza, ki se Jim 
je posrečila. Je bila z Japonsko, 
sicer pa im ajo zveze še s 15 dru  
gimi državam i Pojavile pa . so so 
tudi nepredvidene težave: anten 
ske naprave sevniške lokalne ra 
dijske postaje nam reč m otijo 
sprejem  na nekaterih  frekvencah 
kratkovalovnega sprejem nika

■  RAZGOVORI S STARS1 TA 
BORNIKOV. Zaradi napak pri de
lovanju v preteklosti s tarši ne
radi zaupajo ' svoje otroke tabo r
niški organizaciji Da bi odpravi
li to nezaupanje. Je vodstvo sev- 
niške taborniške organizacije prek 
radijske postaje objavilo  poziv

• na razgovor s starši Prvi toK 
razgovor Je bil v nedeljo ln Je 
pokazal kako pom em bno Je so 
delovati s starši Vodstvo tab o r
nikov želi tesneje sodelovati tud: 
* vzgojitelji na šoli

■  GRAHOVlCA: POKRITI AV 
TOBUSNO POSTAJALIŠČE. K ra
jevna organizacija SZDL Vitovec 
sl prizadeva, da bi še pred lesen- 
sklm deževlem Orehovica dobila 
pokrito  aostalallšče. k jer bi o tro 
ci In drueri občani čakali na avto
buse V ta  nam en zbira kralevnn 
organlzaclla prostovollne prlspev 
ke občanov

Wt GREDFR fMVNA MME Te 
dni 1e gred er znova ravnal p re 
številne lam e na m irenski cesti 
Knfe. da Je to  edina pom oč, saj 
r^sta rll z ročnim delom ne zmo- 

vseea

novano fakturirano realiza
cijo, se je letošnji celotni d o  
hodek sicer povečal skupno 
za 17 odstotkov v prim erjavi 
z lanskim prvim polletjem, 
vendar skrbijo  velike razlike 
med posameznimi podjetji.

Medtem ko je Lisca po 
večala celotni dohodek za 20 
odst., Ju tran jka za 31. KK 
Zasavje za 26, Kovinsko pod 
jetje za 34, Tehnogradnje 
Sevnica za 42 odstotkov, je 
Kopitarna povečala celotni

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 13. SEPTEMBRA: 

10.30 — Reklame ln oglasi — Zgo 
dilo se )e v preteklosti — Po 
domače — Pogovor s predsedm 
kom turističnega društva Sevnica
— Naši poslušalci čestita jo  in po
zdravljajo — Razgovor s psiholo 
gom (poklic mizarja* — Žaklju 
ček oddaje.

SREDA, 16. SEPTEMBRA: 16.00
— Reklame in oglasi — Zgodilo 
se Je v preteklosti — Znanost ln 
tehnika — Radi ste Jih poslušali — 
Razgovor s sevniškimi ribiči — 
Resna glasba — Zaklluček oddale

Za jesen m zimo si 
izberite

MOŠKI KLOBUK
v prodajalni trgovskega 
oodjetja

3 SEVNICA
S Velika Izbira — modni S
■  vzorci! S■ ■■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a

dohodek le za 5 odst., Stil- 
ies le za 3 odst., K rm eljska 
Metalna pa je imela celotni 
dohodek celo za 13 odstotkov 
m anjši kot lani.

Pfi tem ne smemo pozabiti 
vpliva podražitev, ki še ob
čutno zm anjšujejo vrednost 
doseženih odstotkov. Raču
najo, da so se letos cene in
dustrijskih izdelkov pri p ro 
izvajalcih povečale za 8,1
odst v prim erjavi z letom 
dni prej, km etijski pridelki
so se podražili za 12,8 odst., 
cene gostinskih storitev pa 
za 11,2 odst.

Za enak odst kot celotni 
dohodek vseh gospodarskih 
organizacij se je povečal tudi 
dohodek, ostanek dohodka pa 
je bil letos celo za 9 odstot
kov m anjši kot lani. Vsa 
podjetja so ustvarila —
14.858.466 dinarjev skladov,
kar je poldrugi milijon novih 
dinarjev m anj kot lani.

Zaostajanje gospodarske 
rasti je vplivalo tudi na za
služke zaposlenih V prvem 
polletju je bil v gospodar 
stvu povprečni zaslužek —

- 1.044,93 dinarjev, kar je sicer 
desetina več kot lani, vendar 
še vedno skoraj za 200 no
vih dinarjev manj, kot je v 
istem času znašalo republi
ško povprečje. V celotni Slo
veniji so se nam reč osebni 
dohodki v istem času pove
čali za 17 odstotkov. V druž
benih službah sevniške obči
ne (šole, uprava, zdravstvo 
ipd.) Je znašalo letos pov
prečje 1.284,35 dinarjev ali 
15 odst več kot lani, v ce
lotni Sloveniji pa isti čas že 
1.502 dinarja, kar je 18 odst 
več kot v istem času !eta 
1969

M. L.

Začetek sindikalnih 
iger

Ta teden se bodo začele 
prve občinske sindikalne 
športne igre, Člani delovnih 
kolektivov se bodo pomerili 
v različnih igrah z žogo: v 
odbojki, rokom etu in  m a
lem nogometu, streljanju , ša
hu, v atletskih disciplinah in  
v kegljanju. Največji odziv 
Je, razumljivo, med mladimi, 
ki si želijo tekmovanj. Pri
čakovati Je, da se bodo sin
dikalnih športnih iger v več
jem številu udeleževali tudi 
stareIRI

PRVE ŠTIRI PREVETROVALNE NAPRAVE

Lažje so ujeli čas
Spravilo sena olajša Redenškovim iz ,s’ . 
jam pri Boštanju naprava za dosusev__

v govedorejo m P t̂a^  
se je odločil, da bo• 
dem iziral tudi pri ^  
nje krme. Ta čas Je , 
izmed prvih štirih ^  
v sevniški obči^ ’ . evati 
se že odločili dosuševa^
5en„ s
kar je znan, zelo>
postopek za P pred- 
dobre živinske A  g  
vsem v alpskih deželan,
imajo veliko 

Redenškovi 'eto~ \  
muhastem u vrem® prj 
imeli večjih tež g8i 
spravilu krme. tori ki 
jim je prav ventil ^  
omogoča, da k™ 
krmo že po ®ne”L j )  n0 
sušenja (ali še 
tleh in da laie 
pravi trenutek

K m etija Redenškovih iz 
Lisičjih jam pri Boštanju 
je že od nekdaj slovela 
kot napredna. V hiši se 
še dobro spom injajo, da 
je bila Francijeva mati 
pred leti naslikana v ča 
sniku, ko je uredila vzor 
no kokošjo farmo.

S kokošjerjo se Redenš 
kovi sicer ne ukvajajoveč 
Po sm rti očeta je začel 
po svoje gospodariti sin 
Franc. V sodelovanju s 
sevniškim km etijskim  kom
binatom je začel pitati te 
leta in v tem vidi gospo
darsko prihodnost doma 
čije. Trenutno ima 20 te 
let, nam erava pa jih vzeti 
še 30, ker se, kot pravi, 
reja izplača samo pri veli 
kem številu telet.

Ker |e km etijo usmeril

(Foto: Zelc*nlK)
Ventilator, ki mu dosuši seno.

—  'rd o.
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TREBANJSKE IVERI
■  SE LETOS AVTOBUSNA PO

STAJA? Svet krajevne skupnosti 
Je dobil ponudbi novomeškega 
Cestnega pod je tja  in pod je tja  Slo
venija ceste iz L jubljane za u re 
ditev avtobusne postaje  na  p ro 
s to ru  m ed stavbo zadruge in s ta 
ro  osnovno šolo. Novomeško pod
je tje  je  nekaj cenejše in je  za 
280.000 d inarjev p ripravljeno as
fa ltira ti cestišče in izdelati kana 
lizacijo. Delo še ni oddano, ker 
krajevna skupnost še nim a zbra
nega dovolj denarja . Prizadeva si, 
da bi zamisel uresničila še letos.

■  V SREDO »BITKA NA NE
RETVI«. U pravi kina se je  po 
srečilo že pred  januarsk im  rednim  
predvajanjem  za en dan dobiti 
v T rebnje Bulajičev barvni film  
»Bitka na Neretvi«. P redprodaja  
vstopnic bo že od nedelje dalje ,
film  pa bo  n a  sporedu -v sredo,
16. septem bra. Dopoldne bo n a j
prej predstava za šolske otroke,
ob 14., 17. in 20. u ri pa še za
druge obiskovalce.

■  PRIPRAVE ZA NOV GASIL
SKI DOM. Izb ra n ' je  p rosto r, k je r 
naj bi stal nov treban jsk i gasil
ski dom . Gasilci so predlagali, naj 
bi bil pod pokopališčem  in njihov 
predlog je  občinska kom isija  tudi 
po trd ila . Zdaj bodo nripravili po
trebno  dokum entacijo . Trebnje 
nujno  po trebu le jo  boljše gasilske 
p rosto re , vendar Je gradnja še 
precej daleč, saj ni denarja.

M SLABA OSKRBA Z MESOM. 
Slišati je  pritožbe gospodinj, ki 
večkrat niso zadovoljne s ponud

bo m esa v p rodaja lnah  KZ  Treb
n je. V ečkrat zm anjka teletine in 
svinine, še težje pa je dobiti d ro 
bovino. Kupci težko razum ejo, 
zakaj ni m esa, saj živijo tako re 
koč na km etih in več ali manj 
poznajo razmere.

■  KONEC NEREDA Z ZASTA
VAMI? Ob državnih praznikih so 
doslej pogosto m anjkale  zastave, 
k i so po vsem svetu priznan zu
nan ji znak praznovanja. Bil je 
celo prim er, ko so jo  pozabili 
obesiti na  dom u družbenopolitič 
n ih  organizacij. Da bi uredila te 
stvari, se Je občinska skupščina 
odločila obešanje zastav ured iti 
z občinskim  odlokom. O bravna
vala ga bo danes. Odlok, ki bo 
natančno določal, kako, kdaj in 
k je  je  treba  obešati zastave, bo 
treba  tud i izvajati.

■  PRVIČ V ZGODOVINI KRA- 
JA. Po daljšem  času so glavno 
cesto v T rebnjem  m inulo sredo 
spet oprali. Pran  le je bilo po treb 
no zaradi označitve prehodov za 
pešce in park irn ih  prostorov. 
T rebnje  je  prvič v svoji zgodo
vini dobilo »zebre«. To je znak, 
(Ja lz vasi postaja  mesto; v m estu 
pa  se bo bolj treba »nositi po 
mestno« ali drugače rečeno: bolj 
paziti na  red in snago.

■  KLUBSKI IZLET. Akadem
ski klub »Pavel Golia« je  ob kon
cu tedna p riredil izlet na T ri
glav. O dkar ima treban jska ob
čina svoj š tudentski klub, delu
je jo  naši š tudentje  živnhneje ko t 
p re j. ko so bili še skupaj z- no
vomeškimi.

TREBANJSKE NOVICE

L epo n ed e ljsk o  v rem e  je  b ilo  k o t n a la šč  za  p ra z 
n ik  in  za s re č a n je  n e k d a n jih  b o jn ih  to v a rišev . T re b 
n je  je  p razn o v a lo  o b č in sk i p ra z n ik , p raz n o v a li so 
G ubčevci, k i so  p r iš li iz ra z ličn ih  k ra je v , d a  znova 
o b u d ijo  sp o m in e  n a  ju n a šk a  p a r tiz a n s k a  le ta .

V . nedeljskem  dopoldnevu 
je bilo v Praprečah pri T reb
njem  najprej strelsko 
tekm ovanje za peskal pred
sednika občanske skupščine.
V Dolnji Nemški vasi so ob 
9.30 odkrili spom insko plo
ščo na ro jstn i hiši padlem u 
bataljonskem u kom andantu 
Jožku Prijatelju-Slobodanu. 
O tem znanem partizan 
skem borcu je spregovo
ril njegov bojni tovariš na
rodni heroj Franc Krese-Co- 
ban. Ob tej priložnosti so 
sklenili imenovati po njem  
tam kajšnji m ladinski aktiv.

Konferenca ZK 
o kadrovanju

23. septem bra bo (predvi
dom a) seja občinske konfe
rence Zveze komunistov, je 
sklenil občinski komite ZK, 
ki je na svoji prvi popočit- 
niški seji obravnaval delo 
orgr^'^c'if*- Poglavitna toč
ka dnevnega reda konferen* 
ce bo kadrovanje v občini. 
Kot je  znano, v občini v ve
čini področij prim anjkuje 
sposobnih šolanih ljudi.

Ob 11. u ri so se pred spo
menikom NOB v Trebnjem  
zvrstili nekdanji borci 4. 
SNOUB »Matija Gubec«, ka
tere dan ustanovitve je  po
stal praznik trebanjske ob
čine.

Popoldne je bil najprej 
prom enadni koncert Papirni
ške godbe na pihala iz Vevč, 
ob 14. uri pa množično zbo
rovanje. Po pozdravnem na
govoru predsednika občinske 
skupščine Cirila Pevca in po 
polaganju venca k spom eni
ku NOB je govoril narodni 
heroj Jože B orštnar. V svo
jem  govoru je dajal za zgled 
požrtvovalnost, tovarištvo in 
druge vrline iz narodnoosvo
bodilnega boja te r poudaril 
n jih  pomen za sedanje p re 
magovanje različnih težav v 
našem razvoju.

Za tem je bil na vrsti bo
gat kulturni spored. Z re 
citacijam i sta  nastopala 
Stane Sever in Iva Zu
pančičeva, arije znanih oper 
pa je pel priljubljeni ba
s is t Ladko Korošec. Pod tak 
tirko  prof. Mihelčiča je na
stopil harm onikarski zbor 
iz Šentvida p ri L jubljani 
pod vodstvom pevovodje

k r a t k o v id n o  p r il a g o j e n e  s is t e m iz a c ij e

Varanje samsga sebe
po prilagojeni sistemizaciji sodeč, v občini j 
Trebnje skorajda ne manjka strokovnih moči

Napredek se imenuje 
znanost, znanosti in z njo  
sodobne tehnologije pa ni 
brez šolanih, strokovno vi
soko usposobljenih ljudi. 
T° je že stokrat povedana
resnica.

Kako je s tem  v tre
banjski občini, kakšno je 
sedanje stanje in kakšne 
so Potrebe za prihodnje, 
Se je spomladi spraševal 
^vršni odbor temeljne 

T^rakevalne skupnosti in 
. Menil anketirati delovne 

orSanizacije.
2da; so že znani rezul- 
*> ki pa žal niso popol- 

’ sa) pet podjetij na po- 
ne vprašalne pole niti 

oa9ovorilo ni.

V se gospodarske organi-
so odgovorile na 

"Prašanja. štipendirajo,
i in Piši skupno 18 di- 
l K°v in študentov, izred

nih ^a ^tuc^ ra 10 zaposle- 
s ' T °  pa še ni najhuje: 
* huie je. da očitno ni- 

Dn posebnih potreb 
j strokovnih kadrih. In  
enpn' ki premore
nen SarneQa diplomira- 

■ a ekonomista in ki ni- 
ga J. Podjetjih niti ene- 
ka> l^ OTn̂ ran"Pa nravni- 

K Q k o  j e  t o  m 0 g 0 £ e ?

Potrebe se ugotavljajo 
na podlagi sistemizacije 
delovnih mest, le-ta pa je 
povečini prilagojena seda
njim  razmeram Skorajda 
neverjetno se sliši, da m i
renska tovarna Dana. po 
sistemizaciji sodeč, ne po
trebuje ljudi z visoko izo
brazbo, da mokronoška  
Iskra ne potrebuje niko
gar ne z visoko ne z višjo, 
da trebanjskemu obratu 
Modnih oblačil ni potre
ben nihče s srednjo šolo. 
In vendar te tri tovarne 
zaposlujejo kakih 500 lju
di!

č e  bi sklepali po siste
mizacijah, bi hitro ugoto
vili, da v anketiranih pod
jetjih ni tako hudih kad
rovskih primanjkljajev in 
da pretiravajo tisti, ki bi
jejo plat zvona. Na delov
nih mestih, za katera si
stemizacije določajo viso
ko izobrazbo, ustreza po 
rezultatih ankete kar 78 
odst. ljudi, ki jih zdaj za
sedajo. Za srednjo izobraz
bo je odstotek 72. za niž
jo pa 88,5.

Hudo bi se varali, če b is  
verjeli prilaaoievim siste
mizacijam, ki jim marši- 
kie očitno botruje kratko
viden boj za dosežene po
ložaje. M LEGAN

VELIKO DENARJA JE ŽE ZBRANEGA

Kljub zamudi - do roka
vlečki nato*C8vanle? ~ Pr' sradnji smučarske 

mce v Trebn'em je ta čas nekaj zamude, 
vendar jo je mogoče še nadoknaditi

bodo y vse P° sreči,
^eseoa 2ai5etku prihodnjega 
rave _ ^čeij m ontirati nap- 
^  ,Srnučarsko vlečnico 
^aSotov1: ^ isk im  motelom. 
^  prJ 61]0 Je . da bo opre- 

v  a v z e d in i sep- 
, Ju^ nekaj tednom 

plenili n ° ’ ^  so zatrdno 
^rslceen L  Zadnji seji sm u
ć e n a  * ’ vl®čn;ca po-

 0("° predvidenega
betoniro* novembra. Te 

Da JO nosilne stebre.
flatHepnP °VrSh nekatere zlo
m k ih  Jf°Vorice o velikih 
razširiie ki so se
^ ra t Trebnjem, še

°  noanci- 
w stala iin« Vlečnica sama 

bo „ l ^ 00 dinarjev, ki 
^jetje Â nik' ljubljansko 
^ d o  t i Stra d l̂ kot poso- 

J 03, leta. Razen

h ^ t a ž o  f 0100 h °  t r e b a
N  Še gradnjo od-
V iev. bllzno 30.000 di- 

ki J°  VOdi 
5 ?  i",T

Nadeto o manj
*   ̂izvitih

Inštitu ta  za 
fi^ljeoe u< ra,ziskc>vanja iz 
Ohĵ avitost upoš,teva sPlo&-
52? uvršča86*. ,trebanj,ska
W to im o 8610 na 54 •
S v^va .^ tTK) 5e občine 
5 * %  ' ,Mrf f k a  S o bo ta / 
«o ^ j u  n  'šail. Šentjur 

njo’ o5m'>ž 131 Lenart 
v ^  60 O?xu,pno Je v Slo- 

° b6ln- Da bi tndl

*tv bii ° a  ka-

, o , drugi, več b o  
^ ro S ^ ° t<>Vltvah Posve-

Prihodnjič.

narjev je že zbranih, še ne
kaj desettisoč pa so oblju
bila nekatera podjetja  v ob
čini in zunaj nje. K er to 
ne bo zadostovalo, so člani 
sm učarskega kluba sklenili, 
da bodo tisti, ki so zaposle
ni, prispevali po 50 dinarjev, 
pomagali pa bodo še s p ro 
stovoljnim  delom. P red lagal 
so tudi nabiralno akcijo med 
drugim prebivalstvom , saj je 
gotovo, da se bo sm učanje 
z zgraditvijo vlečnice zelr» 
razširilo zlasti med mladino, 
naprava pa bo tudi sicer po
m enila veliko turistično p ri
dobitev za kraj.

M. L.

ZDAJ GRE PA ZARES. Na Jelševcu pri Trebelnem gradbeno podjetje iz Grosup
ljega začelo graditi novo šolo. Sezidalo bo spodnji del, temelje in kleti, zgornji 
montažni del pa bo naredilo škofjeloško podjetje Jelovica. Lepa, prostorna šola, na 
katero učenci in učitelji komaj čakajo, bo, kot jp zagotovljeno, dograjena do konca 
letošnjega leta. (Foto: Leopold Pavlin)

^t, o*

Spet se je zvrstila Gubčeva brigada -  Odkritje spominske plošče Jožku 
Prijatelju -  Govor Jožeta Borštnarja, bogat kulturni spored

Odlikovanja ob 
občinskem prazniku

4. septem bra, ob dnevu 
občinskega praznika, je 
predsednik občinske kon
ference SZDL Tone Žibert 
slovesno izročil odlikovanje 
šestim  zaslužnim možem tre
banjske občine. Za delo v ga
silskih organizacijah je do
bil Franjo Bulc z Mirne red 
republike z bronastim  ven
cem, Ivan Novak iz Trebnje
ga pa red zaslug za narod 
s srebrno zvezdo. Za sode
lovanje v sindikalnih organi
zacijah so dobili: Tone Go
le iz Trebnjega in Tone Ko
ščak iz Mokronoga red dela 
s srebrnim  vencem t Anton 
Strm ole in Albin Zore z Mir
ne pa m edaljo dela.' V ime
nu nagrajencev se je zahva
lil Franjo Builc.

j Nace Gabrijel ~|
25. avgusta so na trebanj

skem pokopališču sirene po
slednjič zatulile v slovo 46- 
letnem u šoferju Nacetu Ga
brijelu , zadnjič so se od 
njega poslovil^ svojci prija
telji in stanovski kolegi.

G abrijel se je rodil 18. no
vem bra 1924 v Trebnjem . Kot 
komaj 18-leten fant je sledil 
zgledu svojega brata, prene
hal s šolanjem  in sredi 1942 
začel delati za narodnoosvo
bodilni boj. Ob kapitulaciji 
Italije  se je pridružil parti
zanskim  enotam  Cankarjeve 
brigade in bil kasneje sprem 

ljevalec predsednika izvršil
nega odibora Osvobodilne
fronte.

Po vojni se je zaposlil kot 
šofer in se dolga leta va
roval nevarnosti na ce
sti. Drugače pa je bilo z za
hrbtno boleznijo, ki je dru
žni prerano iztrgala očeta, 
prijateljem  in znancem pa 
dobrega človeka. Njegova po
slednja pot je pokazala, ka
ko s o . ga ljudje cenili in ka
ko težko jim  je bilo pri 
prezgodnjem  slovesu.

V znamenju bogate kulturne prireditve je minilo praznovanje letošnjega občin
skega praznika. Na sliki: nastop basista Ladka Korošca in harmonikarskega orke
stra iz Šentvida pri Ljubljani. (Foto: Legan)

PRAZNIK OBČINE IN GUBČEVE BRIGADE

Prijetno srečanje ob prazniku

Stanega Pečka pa so več pe
sm i zapeli pevci M irenske 
doline. Prireditev je sklenil 
skupni nastop godb na pi
hala iz Vevč, Metlike in 
Trebnjega.

Danes 
o podražitvi kruha

Dopoldne se bodo prvič 
po dopustniškem  obdobju 
zbrali odborniki občinske 
skupščine. Med drugim  bo
do obravnavali tudi predlog 
jivilskega kom binat^ »žito«, 
ki želi podražiti kruh. Pod
je tje  predlaga, da bi bil od
slej beli kruh po 2,40 d i
n arja, čm i pa po 1,60 din, to 
pa je približno eno desetino 
več, kot je  stal kruh do
slej. Svoj zahtevek utem e
ljuje s stroški peke; po ob
računu stane podjetje kilo
gram  belega kruha 2,34 din, 
kilogram  ornega^ pa 1,58 din. 
Pričakovati je, da bo občin
ska skupščina ustregla pred
logu.
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N ekako  do  sre d in e  p o le tja  je  g ra d n ja  p rv eg a  m o te la  n a  zah o d n em  D o len jsk em  
p o te k a la  počasi, z d a j p a  k a r  h it ro  n a p re d u je . M otel, k i b o  s ta l n a  Ja sn ic i, g rad i 
SG P ZID AR za p o d je tje  AVTO K očev je  (F o to : Jo že  P rim c )

Motel na Jasnici bo še letos gotov
Nekatere težave med gradnjo je ZIDAR uspešno premostil -  Oprema ne 
bo zadržala gradnje, če bo naročena dovolj zgodaj -  V motelu bo tudi 

bar -  Silvestrovanje na Jasnici torej po vsej verjetnosti že letos

P rv i m o te l n a  o b m o č ju  zah o d n e  D o len jsk e  bo 
s ta l n a  Jasn ic i, se  p ra v i sk o ra j n a  m e ji m ed  kočev 
sk o  in  r ib n išk o  občino . G rad i ga SG P ZIDAR iz K o
čev ja  za p o d je tje  AVTO K očev je , d o g ra je n  p a  b o  do 
15. d e c e m b ra  le tos.

Še letos šola in nikoli več
Učenci iz Starega kota se bodo več naučili, če 

bodo obiskovali popolno osemletko

PO 
OBČINI

H  PODPRESKA: VOLITVE V
»JELKI« — Na nedavnih volitvah 
v obra tu  »Jelka« so izvolili v svet 
svoje ekonomske enote Draga Brim- 
ška, E dvarda M uhiča, Jožeta Po
je ta , Franca Troho in Rezko Turk; 
za člana delavskega sveta Lesne 
industrije  Kočevje sta  bila izvo
ljena S tane Dulmin in Jože Poje. 
Za člana centralnega delavskega 
sveta pod je tja  SLOVENIJALES 
L jubljana je  bil v tej enoti izvo- 
len Ludvik Recek, računovodja 
LIK Kočevje.

f l  VAS*FARA: BORCI NA OBI- 
SKL -  Okoli 70 bivših borcev, ki 
so zaposleni p ri pod je tju  LJUB
LJANA TRANSPORT, je  prišlo  v 
nedeljo , 22. avgusta, sem na obisk. 
P red  spom enik padlim  borcem  so 
položili vence, njihov pevski zbor 
p a  je  zapel tudi nekaj partizanskih  
pesm i. Goste je  podzravil predsed
nik  domače krajevne organizacije 
ZB M atija Letig. G ostje, ki so 
p rišli sem tudi na izlet, so si 
popoldne organizirali zabavo.

9  KLINJA VAS: LETOS VODO
VOD — Vse je  pripravljeno za 
gradn jo  1640 m dolgega vodovoda 
za K linjo vas. K rajevna skupnost 
m ora  nakazati Vodovodni skupno
sti Kočevje-Ribnica le še okoli 
13.000 din obveznih prispevkov za 
p rik ljučke  in 85.000 din , ki jih  je  
prispevala za gradno občinska 
skupščina G radnja se bo začela 
sredi septem bra. Vodo bo dobilo 
26 hiš. Vsa zem eljska dela bodo 
opravili vaščani s prostovoljnim  
delom

H  PODPRESKA: TRI NOVE
H IS E  — Dve novi stanovanjski 
h iši že g rad ita  dva člana kolek
tiva  Združenega KGP Kočevje, 
tre t j i  pa bo začel graditi p rihod 
n je  leto H krati izginjajo ruševine 
hiše, ki je  b ila  podrta  že mnogo 
let in je kazila videz vasi.

■  PODPRESKA: RAZLIČNO O 
SOLI — O osnovni šoli v Pod- 
preski je  med vaščani različno 
m nenje. Nekateri pravijo , da ne 
daje  učencem dovolj znanja in 
naj bi šo larje vozili na Travo ali 
v Loški -potok, ko bo tam  zgra
jena  nova šola; drugi pa bi rad i, 
da  bi šola v Podpreski ostala. 
Zagovorniki prvega m nenja so 
predvsem  tis ti, ki želijo, da bi 
n jihovi otroci dobili ka r največ 
znnnja in da bi bili sposobni na 
daljevati š tud ij na drugih šolah.

S  PODPRESKA: PREMALO
VODE — Vodovod za Podpresko 
letos poleti sicer ni presušil, ker 
je  bilo kar precej dežja, v lanski 
suši pa je  bila vas več dni brez 
vode Vendar si bodo vaščani m o
rali zagotoviti več vode ne le za
rad i m orebitne suše, am pak tudi 
zaradi večjega števila hiš, zaradi 

.več živine in zaradi nove proizvod
ne dvorane Ki bo gotova novem
bra

H VAS — FARA: KAJ BO S
CESTO? — Prebivalci Vasi — Fa
re in ostalih  vasi ob cesti Ko
čevje — Brod na Kolpi se zelo 
zanim ajo, kdaj bo posodobljena 
ta  cesta. Zahtevajo tudi več ob
vestil v časopisu, kako napredu
je jo  dogovori o posodobljenju oe- 
ste  2al novih novic ni. Počakati 
je  treba, da bo sprejet novi 5- 
letni načrt posodobljanja in grad 
n je  cest za vso Slovenijo.

■  KOBLARJI: PRIPRAVE SE 
TRAJAJO — Priprave za gradnjo 
vodovoda za K oblarje in Mrtvice 
še niso končane. T reba je  dobiti 
še soglasje lastnikov zem ljišč, po 
zem lj: katerih  bo potekal 2300 m 
dolg vodovod. Ce bo vreme za
dovoljivo. bo vodovod narejen  še 
letos

■  ■  ■  PRIČEL SE JE  ZOPET 
POUK in m estne ulice so zažive
le. Polne so razigrane m ladine. 
Zato bi "bilo potrebno urediti oz
nake na cestah, k je r so prehodi 
za pešce, ki jih  sedaj ni. Ali je 
nekaj kilogram ov barve večji s tro 
šek, kot bo, če bo prišlo do ne
sreče ali celo sm rti?  Nekdo m ora 
b iti za to odgovoren! Oznake m o
ra jo  b iti, vsaj na nevarnih pre 
hodih!

■  B  ■  ČEBELARJI so z letoš
n jim  donosom m edu še kar zado
voljni. N agajalo jim  je  vreme, 
p rav  ko je  m edila hoja. Tedaj so 
stočili največ medu. Sedaj je  pa
ša slaba. K ontrolni panj je  poka
zal pri znanem  čebelarju  Marinc- 
Iju  tudi do 30 dkg upada donosa 
na dan. S prezim itvijo čebeljih 
družin bodo imeli čebelarji tudi 
letos skrbi in stroške.

■  ■  ■  PRETEKLO SREDO so 
ac ustavili v Kočevju profesorji 
zem ljepisa in zgodovine iz Vojvo
dine Skupaj jih  je  bilo  37. P ri
pelja li so se preko Dolenjske, k jer 
so si ogledali tam kajšn je  k raje 
in zanim ivosti. Po ogledu Kočevja 
in zanim ivosti so prenočevali v 
HOTELU PUGLED. S sprejem om , 
bivanjem  in oskrbo so bili zelo 
zadovoljni. N aslednji dan so od 
potvali preko Cerknice v Koper.

H B ■  ZA »POLHARSKI TE- 
DKN« so priprave v polnem raz
m ahu. Na zadnjem  sestanku v 
HOTELU PUGLED, ki je  dobro 
obiskan, so bile dolčene še vse 
podrobnosti za razstavo in. ostale 
p rireditve. Polharji bodo o p rire 
ditvah  obveščeni z okrožnicam i,

Pogodba o dograditvi se 
glasi »na ključ«, se pravi 
da m ora ZIDAR za motel 
oskrbeti v glavnem tudi vso 
oprem o. To pa pomeni, da 
ni nobenih takih ovir, da v 
novem m otelu ne bi bilo 
že letos silvestrovanja.

ZIDAR je  — kot je pove
dal d irek tor inž. Oto Dev- 
jak  — imel p ri gradnji p re 
cej težav, ker je m anjkalo 
cem enta, * železa in delavcev, 
pa tudi ostrešje za motel so 
morali naročiti p ri drugem 
podjetju , ker je  ribniški 
INLES dobavo odpovedal.

Vendar bo motel do roka 
gotov, če ne bo kakšnih 
novih izrednih neugodnosti. 
G radnja hitro  napreduje. ZI
DAR ob našem obisku še ni 
imel načrtov za opremo mo
tela, čeprav bi jih moral 
dobiti do 25. julija.

Na nedavnem gostinskem 
sejm u v Ljubljani, ki je bil 
hkrati z vinskim sejmom,

občinstvo pa z vabili, lepaki in po 
časopisih. Zamisel o »Polharskem 
tednu« je naletela na tak odziv in 
zanim anje, da bi ga m orali uvr
s titi v redni vsakoletni program  
tu rističn ih  prireditev v Kočevju.

B  B  B  MLADINSKO GLEDA
LIŠČE iz L jubljane bo v organi
zaciji Zveze kultum o-prosvetnih 
organizacij občine Kočevje o tvori
lo letošnjo jesensko gledališko se
zono. V petek, 25. septem bra, bo
do uprizorili m ladinsko igro »Oli
ver Twist«. Točen program  bo še 
objavljen.

B  B  B  MEDDRUŠTVENO TEK
MOVANJE V PRAKTIČNIH VA
JAH bo prired ila  za svoja društva 
Občinska gasilska zveza Kočevje. 
Tekm ovanje bo v nedeljo, 13. sep 
tem bra. Začelo se bo ob 8. u ri na 
športnem  stadionu v Gaju. Tek
m ovanje bo zelo zanimivo tudi za 
gledalce, ki jih  zveza vabi na 
ogled tekem , da bodo videli sp re t
ne gasilce, ki nesebično pom agajo 
varovati življenja in prem oženja. 
Sele ko vidiš tako tekm ovanje, do 
biš pravo sliko o gasilstvu, ki za
služi več priznanja in upoštevanja, 
kakor ga im a sedaj.

B  B B  TURISTIČNI DELAVCI 
iz Kočevja so bili preteklo sredo 
na sestanku na Sinjem  vrhu pri 
Vinici. Pri upokojencu Ivanu Sne- 
lerju  so se pogovoril o po lhar
ski razstavi. Polharji s Sinjega 
vrha bodo sodelovali na kočevski 
razstavi. Sestanek je  bil tudi sicer 
zanim iv, ker so se pogovorili o 
sodelovanju tudi na drugih pod
ročjih turizm a.

pa nam  je  inž. Ljubo Pivk, 
strokovni svetovalec za tu 
rizem in gostinstvo pri E lekt
rotehni Ljubljana, povedal, 
da so načrti za vgrajeno 
oprem o motela na Jasnicd 
gotovi. Vedo tudi, kakšna 
oprem a je potrebna. Opre
me na zalogi nim ajo, dobe 
pa jo  lahko od proizvajal-

V drugem  letniku im ajo 
23 učencev. Razen tega je 
v drugem  letniku tudi že 
učenec, ki bo delal v radio- 
elektroservisu tega podjetja.
V tretjem  letniku im ajo 14 
učencev.

Pri TRGOPROMETU so v 
preteklih letih sprejem ali v 
uk poprečno po 14 do 15

Novo v knjižnici
Kočevska knjižnica je  dobila 

v zadnjem  obdobju naslednje no
ve knjige:

B  M ladinske knjige — Vandot: 
Kekec gre na pot, Kekec se vrne, 
Kekec in bo tra  Pehta, Kekec oz
dravi M ojco; Kriiss: Moj praded 
in Jaz, Litovske pravljice; Antič: 
K oder plavih las; Ascher — Pink- 
hof: Zvezdni otroci; Peroci: Na 
oni s tran i srebrne črte; Podgorec: 
Bell Ciganček; Božič: Ko sc p ri
kaže rdeči konj; Jurca: Rdeči
škorenjčki, Slovenske ljudske p ri
povedi; May: Gospod in kovač I, 
Otok draguljev II; May: DerviS
I, V dolini sm rti II, S oboljar in 
kozak III .

B  S trokovne knjifje: Pogačnik:
Zgodovina slovenskega slovstva 

TV: P riročnik  za poslovanje spe
c ialnih knjižnic; '  Kos: Ikebana;
Ustava SFRJ in SRS z dodatki; 
Spock: Nega in vzgoja otroka; 
Cujkov: Konec tre tjega ra.iha;
Mnclean: Vojna na B alkanu; Koši- 
ček: Spol, ljubav i brak; Rastlino; 
From m : Zdrava družba; Lee —
Em erl: Zdravnik

B  Leposlovne knjige: Rak: Sem 
ga res ubila? Cronin: Dnma z na
geljni; Potrč: O nkraj zarje; Ko
lar: Sam om or v nebesih; Kocbek: 
Groza; S trn iša : Zver.de; G uthrie: 
Veliko nebo; Jam es: Tanka rdeča 
č rta ; Dolenc. Men talnica; Rupel: 
Bele sobe; Zidar: Oče naš; Zidar: 
B arnkarji; Charles — Roux: Po
zabite Palerm o; London: M ala go
spa velikega doma; Stone: T isti, 
ki ljubijo; Defoe: Moll F landers; 
Saga o N jalu; Hesse: Stepni volk 
In Leskov: S aborjaui.

cev v m anj kot mesecu dni. 
Veljala bo okoli 360.000 din. 
Zaradi oprem e ni nobenih 
zadržkov, da motel ne bi 
bil gotov celo že 29. no
vembra.

G radnja motela z vgrajeno 
oprem o vred bo veljala okoli 
5,8 milijona din. Motel bo 
imel 64 postelj in 207 sede
žev. V tej, prvi fazi motel 
ne bo imel garaž, pač pa 
okoli 40 parkirn ih  prostorov. 
Garaže bodo zgrajene kasne
je. V motelu bo tudi bar.

Jože Primo

učencev. Lani in letos so jih 
sprejeli nekoliko več zato, 
ker so se nekateri trgovci 
zaposlili drugje, predvsem v 
NAMI, in zaradi predviden;h 
novih gradenj trgovin 

Nagrajevanje učencev ima-

Kmetijci sejali
V petek, 7. avgusta, je bi

la v Kočevju prva seja ko
m isije za sestavo družbeno
političnih stališč o razvoju 
km etijstva v občini, ki jo je 
imenovala občinska konfe
renca SZDL. Udeleženci so 
se zavzeli predvsem za ure
janje vzornih km etij, za bolj
ši odkup in semensko služ
bo, za zložbo zemljišč, za 
oprostitev carine na km etij
ske stroje, za ugodna poso
jila za km ete in spremem bo 
zakona o dedovanju. Pozdra
vili so tudi sklep občinske 
skupščine o ustanovitvi skla
da za pospeševanje km etij
stva, katerega bodo pred
vidoma prispevale vse go
spodarske organizacije. Za 
predsednico komisije so iz
volili inž. Franco Zavolov- 
šek.

B  B B  TUDI V KOČEVJU je 
zelo veliko 'pony-ekspres koles, ki 
posta ja jo  že prava nevarnost za 
lahkopešce in za voznike teh ko 
les. To kolo lahko doseže p recej
šn jo  h itro st, ni pa ga tako lahko 
voziti prav zato, ker sede na 
n jih  neizkušeni vozniki in celo 
otroci. Cestno prom etnih  znakov 
običajno ne spoštu jejo . Vozijo 
z vso h itro stjo , nekateri kar po 
pločnikih okoli NAME in do 
osnovne Sole.

šo la  v Starem  kotu v ko
čevski občini je  bila pred 
leti proti volji staršev uki
njena, nato pa spet obnov
ljena. Tik pred začetkom tega 
šolskega leta pa je  bil na 
željo staršev sklican sestanek 
predstavnikov občinske skup-

Spet Šeškove 
nagrade

Ob letošnjem  prazniku ob
čine Kočevje, ki bo v prvih 
dneh oktobra, bodo spet — 
tok ra t tre tjič  — podeljene 
nagrade šeškovega sklada. 
Te nagrade podeljujejo vsako 
leto najbolj zasluženim kul
turnim , javnim', pa tudi d ru 
gim delavcem na območju 
občine. Občinski praznik je 
p red  vrati, razpis pa še ni 
objavljen. Iz zanesljivih virov 
sm o zvedeli, da bo objav
ljen v teh dneh. K ulturne, 
politične, deiovne in druge 
organizacije bodo še te dni 
zaprošene, naj predlagajo n a j
zaslužnejše občane občane 
kot kandidate za nagrade.

V vrtcih Zavoda za otroško 
varstvo v Kočevju je že pre
malo prostora, da bi lahko 
sprejeli vse otroke, ki bi jih  
starši radi dali v oskrbo. Zato 
že vsi težko čakajo, da se bo 
začela gradnja nove otroške 
varstvene ustanove.

Najm anj prostora je v od
delku za varstvo otrok, ki že

jo urejeno tako, da dobi 
učenec za čas praktičnega 
izobraževanja v trgovini me
sečno nagrado 109 din v 
prvem letniku, 150 din v d ru 
gem letniku in 200 din v 
tretjem  letniku; za čas šole 
pa 50, 100 oziroma 150 din 
glede na letnik, katsrega obi
skuje. Razen tega imajo še 
gibljivi del mesečne nagrade 
za praktično delo, ki znaša 
50 do 150 drim; po vsakem 
končanem šolskem letu pa 
še enkratne nagrade za do
sežen učni uspeh, ki zna
šajo za odlično spričevalo 
150 din, za prav dobro 100 
din im za dobro 50 din.

Vse kaže, da je bila ukini
tev učiteljišč preuranjena. To 
se pozna predvsem v obči
nah, ki imajo po vaseh veliko 
šol. Učitelji nam reč iz m anj
ših vasi odhajajo v večja na
selja, predvsem mesta.

Dijaki, ki nadaljujejo študij 
na pedagoški akadem iji, se 
običajo vpišejo na predm et
ne skupine. Predm etni učite
lji pa niso prim erni za raz
redni pouk. Prav manjše šole 
na deželi, k je r m ora en uči
telj običajno učiti vse raz
rede, pa potrebujejo pred
vsem učitelje za razredni po
uk.

ščine, osnovne šole Kočevje, 
TIS in  domačinov, na kate
rem  so v glavnem soglasno 
ugotovili, da učenci na šoli 
v Starem  kotu ne dobe do
volj znanja za nadaljnje šo
lanje, zato bo šola s prihod
njim  šolskim letom ukinjena.

Število učencev na tej šoli 
iz leta v leto pada. Lani jih  
je  bilo le še 16. Zdaj so 
sklenili, da bodo še s tem 
šolskim  letom učence 5. in 
6. razreda, ki jih  je 9, pre- 
šolali na popolne osem letke 
v Kočevje in druge osem
letke v sosednji ribniški ali 
cerkniški občini.

V prihodnjem  šolskem letu 
pa na šoli v Starem  kotu ne 
bo več pouka. O troci se bodo 
vozili v druge kraje ali sta 
novali v in ternatih  ali pa 
bodo starši šolarjev poiskali 
za svoje otroke stanovanje 
p ri sorodnikih v raznih k ra 
jih, k jer so popolne osem
letke. S troške za oskrbo v 
internatu ali za prevoz z 
avtobusom bo plačala TIS 
Kočevje.

obiskujejo šolo, saj so m orali 
odkloniti okoli 10 šolarjev, ki 
bi jih  starši radi dali v var
stvo. Nekoliko boljše, vendar 
še vedno nezadovoljivo, je 
p ri varstvu predšolskih otrok. 
Varstvo in dva obroka hrane 
za šolske in predšolske o tro
ke velja v vrtcu na mesec
197.60 din, ko je bila lani
132.60 din, V jaslih  oziroma 
oddelku za dojenčke pa je še 
nekaj prostih  mest. O skrba 
dojenčka in trije  obroki h ra 
ne na dan veljajo na mesec 
250 din.

Za oskrbo otrok, k jer znaša 
v družini mesečni dohodek 
na člana manj kot 500 din, 
plača del oskrbnine tudi te
m eljna izobraževalna .skup
nost. Višina prispevka je od
visna od tega, kako visok je 
dohodek na družinskega čla
na. Ta prispevek, ki je po
moč družinam  z m ajhnim i 
dohodki, je uvedla TIS s 1. 
majem  letos. '*

Gibanje prebivalstva
V avgustu sta hila na obm očju 

m atičnega urada Kočevje ro jena 
dva otroka: deček in  deklica. P o 
ročilo se je  8 parov. Umrli so: 
Ivana Rus, preužitkarica iz Pri- 
cerkve 22, s ta ra  83 let; Rozalija 
Gole, soc. podpiranka iz 2eljn  32, 
s ta ra  64 let; M arija Pichner, d ru 
žinska upokojenka iz M orave 27, 
s ta ra  80 let, in Zvone Lajovic, 
gozdarski Inženir iz Kočevja, K i
dričeva IV, s ta r 33 let.

Seveda bi pom anjkanje uči
teljev lahko prem ostili, če bi 
učence vozili v popolne osem
letke. Prevozov učencev pa
v kočevski občini ni mogoče 
organizirati še več, kot jih  
že je, iz več vzrokov. Občina 
je druga največja v Sloveniji, 
a ima le okoli 17.500 prebival
cev. To pomeni, da bi bilo 
učencev za prevoz malo, vo
ziti pa bi se m orali zelo da
leč. Ob vsem tem  pa je v 
občini asfaltiranih le okoli 
14 km cest, ostale pa so sla
be. Razen tega do mnogih 
vasi cest sploh ni.

J. P.

DROBNE IZ KOČEVJA

Učenci nagrajeni po učinku
TRGOPROMET Kočevje sprejel v zadnjih dveh letih v uk nekaj več učencev

M ERCATOR L ju b lia n a  — p o slo v n a  e n o ta  trg o v 
skega  p o d je tja  TRG O PR O M ET K očev je  je  sp re je la  
le to s  v u k  17 učencev , in  s ic e r 10 za živ ilsko s tro k o , 
3 za  m ešan o , 2 za ob lač ilno  in  po  enega za teh n ičn o  
in  k em ičn o  s tro k o .

Preveč in premalo otrok
Namesto staršev, ki imajo majhne prejemke, 

plača del oskrbe v vrtcu TIS

NIČ ODZIVA NA RAZPIS ŠTIPENDIJ

Še več učiteljev bo manjkalo
T e m e ljn a  izo b ražev a ln a  sk u p n o s t K očev je  je  le 

to s  ra z p isa la  dve š t ip e n d iji za  š tu d ij ra z re d n e g a  p o u 
ka  n a  p ed ag o šk i a k ad em iji. N a  ra z p is  se  n i p r i ja v il 
n ihče, k a r  p om en i, d a  bo  v kočevsk i o b č in i tu d i v 
p r ih o d n je  p rim a n jk o v a lo  u č ite ljev  za  ra z re d n i p o uk , 
in  s ic e r p red v sem  n a  m a n jš ih  šo lah  p o  vaseh .

KOČEVSKE NOVICE



Žena služi kruh v tujini
Žena v tujini, mož pa doma gospodinji

Sedanji čas je  m arsikaj po
stavil na glavo. Živimo v ob
dobju nenehne tekme ih pe
hanja za denarjem . Znana 
stvar je, da je  precej Rib
ničanov na delu v tujini. Med 
n jim i so tudi ženske. <Manj 
znano pa je, da je  med žen
skam i, ki so na delu v tujini, 
tudi nekaj takih, ki imajo 
može doma.

To ni nič posebnega, bo 
dejal kdo, saj sm o enako-

Premalo 
spominkov

N aro č ilo  za svetovn i 
kongres  g ostin cev

Prodajalna spominkov pri 
turističnem  društvu Ribnica 
je  že sredi avgusta izpolnila 
plan prodaje za letos, ki je  
bil enak celotnem u lanskemu 
prom etu.

Povpraševanje po spom in
kih je  bilo letos izredno, po
sebno iz Slovenije in neka
te rih  drugih krajev države. 
Vse naročeno blago so dobili 
le tisti kupci, ki so poslali 
naročilnice spomladi. Ostalim 
je  prodajalna ugodila lahko 
le delno ali sploh ne.

Ribniška prodajalna spo
minkov je  dobila tudi naro
čila za več .zahtevnih p rire 
ditev. Med temi je kongres 
gostincev vsega sveta, ki bo 
septem bra letos v Postojni. 
(Mimogrede: kongres bo to
k ra t prvič v eni izmed soci
alističnih držav.)

Za kongres bodo Ribniča- 
n je med drugim  izdelali je 
dilne liste na čebularicah 
(čebularica je deska za se
k ljanje čebule). Prispelo pa 
je  tudi še naročilo organiza
torjev kongresa za razne d ru 
ge ribniške spominke.

J. P.

N udijo  posojila
PLETILNICA v Sodražici 

nudi članom kolektiva poso
jila  za gradnjo stanovanj. 
Posojila dajejo za dobo 5 
do -20 le t in  po 1-odstotni 
obrestni m eri, kar je  zelo 
ugodno. P rednost p ri posoji
lu  im ajo člani kolektiva, ki 
so prizadevni p ri delu. V 
prvem  polletju letos je do
bilo 14 delavcev skupno
168.000 din posojila.

Tudi INLES Ribnica 
odobrava svojim  delavcem po
sojila za gradnjo stanovanj. 
Vsak delavec lahko prejm e
20.000 din posojila, če sam 
privarčuje 10.000 din in je za
poslen p ri podjetju  najm anj 
dve leti.

-r

pravni. Vendar zadeva ni ta 
ko preprosta. Običajno so te 
žene bolj podjetne kot njiho
vi možje, saj ni preprosto  
zapustiti otroke, moža in 
dom te r oditi v tujino.

Zanimivo je, da so to- ve
činoma ženske srednjih  let, 
niso pa tudi redke, ki im ajo 
že pet ali več križev. Večina 
jih  je na delu v tujini že- več 
let in bodo tam  ostale, če 
bo le mogoče, tako dolgo, da 
dobe skrom no pokojnino.

Za m arsikaterega moža, 
»slamnatega vdovca«, je  tako 
reševanje denarnih težav tež
ko. Ce ni v družini stare m a
tere, tete ali odrasle hčere, 
m ora sam  kuhati, p rati, mol
sti in opravljati druga dela, 
ki spadajo v domeno žena. 
Toda ko poštar prinese ženi
no denarno nakaznico, so v 
hipu 'pozabljene vse tegobe 
ločenega življenja. Ko pride
jo žene in m atere enkrat ali 
dvakrat na leto na dopust v 
domovino, ni doma veselju 
ne konca ne kraja. Toda za 
ženo čas, ki ga preživi pri 
družini, ni dopust, saj mora 
postoriti to in ono.

Naše žene so pridne delav
ke. Zato tujci njihovo delo 
cenijo. S prisluženim  denar
jem  je  bil obnovljen že m ar
sikateri dom in nabavljeni go
spodinjski, km etijski in drugi 
stro ji. Za te  žene velja rek, 
da drže tri hišne oglje in še 
četrtega malo.

Festival bo preveč 
reven v

Ribniški festival je iz leta 
v leto bolj skromen. Letošnji 
program festivala obsega le 
eno prireditev: opereto KUD  
France Prešeren Trnovo  — 
Ljubljana »Pri belem konjič, 
km . No, pred  nekaj dnevi 
pa so še ta nastop preklica
l i . . .

Vendar bi program festiva 
la le lahko popestrili  z  dom a
čimi prireditvam i. Tako im a
m o  v občini tri vidne umetni
ške ustvarjalce: slikarja Slav
ka Felicjana, ki ustvarja na 
platnu, Andreja Debeljaka, ki 
odlično obvlada um etniško  
vžiganje v les in Draga K o 
širja, ki se vse bolj uveljav
lja z  rezbarskim i stvaritvami.  
Če bi vsi tri je  razstavljali 
skupaj, bi imela razstava več. 
ji  učinek, ko t da razstavlja  
vsak zase. Razstavo bi lahko 
organizirali v okviru ribniš
kega festivala.

Tudi delovne organizacije  
bi lahko m arsikaj pokazale. 
Ali je  kdo razmišljal o orga
nizaciji gospodarske razstave  
v Ribnici? To je  le nekaj m i
sli za organizacijo ribniškega  
festivala v prihodnjem  letu.

— r

Vrata ribniške šole so se odprla. Začelo se je novo šolsko leto in z njim vse težave 
in radosti šolarjev. Za učence osnovne šole v Ribnici se je šolsko leto letos prvič 
začelo že 1. septembra, ker bodo imeli proste sobote. (Foto: Drago Mohar)

Stara šola se bo umaknila novi
V Loškem potoku je bila šola že pred 100 leti -  Nova šola bo zgrajena 

čez leto dni, seveda če bo šlo vse po načrtih

Ob gradnji nove šole v Loškem potoku je prav, 
da se ozremo nazaj, kc je bila tu ustanovljena prva 
šola. V kroniki je omenjeno, da se je šolski pouk v 
Loškem potoku prvič začel leta 1851.

Priznati pa moramo, da 
do 1871 ni ohranjenih nobe
nih pismenih dokumentov o 
delovanju šole. N ajstarejši 
šolski katalogi nosijo letnico 
1871, od leta 1875 pa je 
ohranjena tudi šolska kroni
ka.

Prva šola je  bila na Tabo
ru  pri cerkvi in je  bila dvo- 
razrednica. Prvi učitelj je bil 
domačin Jože Lavrič iz Še- 
gove vasi, pomočnik pa je 
bil njegov sin. število šolar
jev je hitro  naraščalo, zato 
je  b ila ‘šola na Taboru km a
lu pretesna. Zato so bili p ri

siljeni zgraditi novo šolo.
G raditi so jo  začeli 1898. 

Po zaslugi domačinov, ki so 
prispevali precej denarja in 
prostovoljno delali, te r teda
njega šolskega upravitelja 
Sedlaka in župana Ivana Ru
sa je bila šola 1901 dograje
na.

Šolsko poslopje je bilo za 
tedanje čase sodobno, danes 
pa je  že dotrajalo. Učilnice 
so zastarele in prem ajhne, za
to  so bili Potočani spet p ri
siljeni m isliti na gradnjo no
ve šole.

Tudi tokrat se je  pokazala

Dom bo kmalu pod streho
V glavnem grade gasilski dom z lastnimi močmi

izredna volja Potočanov, da 
v obliki samoprispevka zbe
rejo del sredstev za svojo šo
lo. V jeseni 1971 naj bi v 
novi šoli imeli pouk. Tega 
velikega dogodka se* domači
ni že sedaj veselijo. Vsi, ki 
so obiskovali staro šolo, pa 
se je bodo s hvaležnostjo 
spominjali, saj jim je dala 
prvo učenost. Prav tako bo
do v spominu nekdanjih 
učencev ostali učitelji in uči
teljice, ki so poučevali na 
stari šoli v težkih delovnih 
razmerah.

K. O.

Cene v Kočevju 
in Ribnici

Pretekli ponedeljek so veljale 
v trgovinah s sadjem in zelenja
vo v Kočevju in Ribnici nasled
nje maloprodajne cene:

Kočevje Ribnica 
(cena v din za kg) 

krompir 0,95 0,90
sveže zelje 1,40 1,'JO
kislo zelje 3,80 3,90
stročji fižol 3,40 —
fižol v zrnju 6,10 6,10
čebula 2,90 3,15
česen s,20 8,50
solata 3,40 —
korenje 1,95 2,40
peteršilj 3,20 —
paradižnik 3,60 3,50
paprika 3,00 3,00
jabolka 3,30 —
hruške 3,70 4,10
breskve 4,60 4,20
slive 2,00 3,20
grozdje 4,20 4,10
limone 5,40 5,45
jajca (cena za kos) 0,65 0,76

in 0,70

O prizadevnih gasilcih iz 
vasi Vinice in Zapotok v rib
niški občini sm o že poročali, 
ko so spom ladi položili te 
m eljni kamen za gradnjo no
vega gasilskega doma v Zapo-, 
toku.

Gasilci in ostali prebivalci 
prihajajo skoraj sleherno ne
deljo na prostovoljno delo in 
s skupnim i močmi gradijo 
svoj dom. Nobenih resnih 
ovir ni, da gasilski dom ne bi 
bil še pred zimo pod stre 
ho.

Zadnji odsek najhuje poškodovane ceste med Bregom in Gorenjo vasjo so asi alti- 
rali pred kratkim. Ta odsek, na katerem sploh ni bilo več asfalta, so prihranili ra 
»likof«. Zvedeli smo, da bodo isti delavci asfaltirali še prostor pred osnovno solo 
v Loškem potoku, seveda če bodo dQmačini zbrali dovolj denarja. (Foto: Primc)

G radnja gasilskega doma je 
edini prim er takega prosto
voljnega dela v ribniški ob
čini, pa tudi drugod po Slo
veniji je malo podobnih pri
merov. Prebivalci Vinic in 
Zapotoka so doslej plačevali 
gradnjo doma (gradbeni m a
terial in ostalo) skoro v ce
loti z lastnim  denarjem , se 
pravi s prispevkom prebival
cev v denarju in lesu te r iz
kupičkom gasilskih veselic, ki 
so jih  sam i organizirali. Hva
ležni so Komunali, ki jim  je 
pomagala pri delu. Prav tako 
se zahvaljujejo za obljubljeni 
denar Združenemu km etijske
m u gozdarskemu podjetju 
Kočevje, zidarjem  iz sosed
njih krajev, ki so prišli na 
pomoč, in vsem, ki so p ri
spevali denar ali pa ga še 
nam eravajo dati. -r

Denar za 
pokopališče

Ena glavnih nailog krajevne 
skupnosti Sodražica je do
končati gradnjo dveh m rli
ških vežic na pokopališču in 
postaviti novo kapelo, ker je 
stara razpadla. Preko zime 
bo krajevna skupnost organi
zirala zbiranje denarja, spo
mladi pa nam erava začeti z 
deli. Računajo, da bo po
trebnih okoli 130.000 din. De
nar nam eravajo zbrati v ob
liki prostovoljnih prispevkov 
občanov z območja vse k ra 
jevne skupnosti, saj vse vasi 
uporabljajo sodraško poko

pališče.

K om u še priznan je?
Kot vse kaže, komisije za 

priznanje posebne dobe pri 
občinskem odboru ZZB NOV 
Ribnica še ne bo šla v »po
koj«. Na občinski odbor nam
reč še vedno prihajajo spisi 
prosilcev, Ki žele priznano 
posebno dobo za sodelova
nje v NOV. Komisija m ora
o tem povedati svoje mne
nje. -r

Sodražica: dolgo
lasci, pozor!

V nedeljo. 30. avgusta zve
čer, je pred  gostilno v Sodra
žici stal mlad fant, ki ni bil 
domačin. Nenadoma so ga ob 
stopili hrabri sodraški fantje  
in mu začeli striči lase. Mor
da se j im  je  zdelo, da ima 
predolge, ali pa so imeli kak
šen drug vzrok, tega ne vem. 
Zato, dolgolasi fantje, pozor, 
ne hodite v Sodražico! Tam  
vas čaka okrog 10 junakov, ki 
vam bodo na mah skrajšali  
lase. Vendar, sodraški fantje, 
nikar ne bodite ponosni na 
svoje junaštvo! Pregbvor pra
vi. .da večina zmaga. Jaz pa 
m enim , da se sm e vsak člo
vek sam odločiti, kako dolge 
lase bo nosil. Striženje las pa 
je  delo frizerjev, ne pa ju
nakov, kakršni s te  vi. č e  pa 
s te  res tako pogumni, naj mi 
kdo izm ed  vas odgovori, za. 
kaj dolgolasci ne sm ejo  v 
Sodražico

ANGELCA ŠMIGOC 
L'vovšica 10 

Sodražica

Živinorejci v Sodražici
V Sodražici bo 19. septem 

bra živinorejska razstava. 
Med kmetovalci in prebivalci 
ribiške občine vlada zanjo 
precejšnje zanimanje. Raz
stava bo p o k a z a la  napredek 
v ribniški živinoreji, pogo
vorili pa se bodo o reji ži
vine. K. O.

Iščejo delo za ženske
Krajevna skupnost Sodra

žica se močno trud i, da bi 
pridobila kakšno podjetje od 
koderkoli, ki bi bilo p ri
pravljeno organizirati proiz
vodnjo v prostorih, k je r je 
bila včasih TORBICA. V tej 
stavbi je okoli 500 kvadrat
nih metrov delovnih prosto
rov in ostale potrebne pri
tikline. Iz Sodražice m oko
lice je prijavljenih na Zavo
du za zaposlovanje 65 ljudi, 
predvsem žensk, računajo pa, 
da je  takih, ki bi se radi 
zaposlili, okoli 150.

Nove hiše
Vasi Breg in Dolenji Lazi 

sta blizu Ribnice. Veliko lju 
di se vozi na delo v ribni
ška podjetja, zato ni nič čud
nega, da v obeh vaseh, pose
bej pa še na Bregu, hitro  ra 
stejo  nove stanovanjske hiše.

-r

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
■  ■  ■  Z AVTOBUSOM V SO

LO — Oktobra letos se bodo ure
sničile želje učencev iz Slemen, 
Jurjeviče, Brež in Kota, da se bo
do vozili v šolo z avtobusom. 
Otroci iz Slemen — učenci višjih 
razredov — se bodo vozili v šolo 
v - Sodražico, šolarji iz Jurjeviče, 
Kota in Brež pa v Ribnico. Tako 
bodo tudi ti šolarji iz krajev, ki 
so precej oddaljeni od šole, delež
ni ugodnosti in bodo prišli v šolo 
spočiti.

■  ■  ■  OBILO JURČKOV — Če 
so jurčki spomladi zatajili, jih je 
pa sedaj več. V Mali gori, kjer 
raste največ jurčkov, je bilo te 
dni zelo živahno. Številni gobarji
— taki, ki so doma v svoji stroki, 
in novinci, ki se v ta »poklic« 
šele uvajajo — so prečesali po
bočje Male gore in ne zaman. Go
bova letina je letošnjo jesen zelo 
dobra. Zato ni nič čudnega, da je 
bila marsikje na mizi gobova jed. 
Precej jurčkov pa so ljudje vlo
žili oziroma posušili. Po gobe v 
naše gozdove prihaja tudi precej 
izletnikov iz Ljubljane in drugih 
krajev.

■  ■  ■  MANJ SADJA IN KROM
PIRJA — Jabolk in hrušk bo letos

manj kot prejšnja leta. Sadna le
tina je precej slabša, 'kot je bila 
lanska. Temu je kriva dolga in 
hladna pomlad. Poletna suša pa 
je zakrivla razmeroma slabo krom
pirjevo letino. Za nameček je zad
nje deževje povzročilo, da je začel 
krompir na njivah, ki jih je za
lila voda, gniti. Tudi pridelek fi
žola bo bolj pičel.

■  ■  ■  ODKAR JE ODPRT JE
LEN, to je od 15. avgusta, je vi
deti ob cesti od Sodražice do 
Loškega potoka in naprej precej 
osebnih avtomobilov, predvsem z 
ljubljansko registracijo. Lovci, ki 
so sicer domačini, a zaposleni v 
Ljubljani in drugod, so običajno 
člani lovskih družin v ribniški ob
čini, ker se radi vračajo sem na 
lov. Včasih vzamejo s seboj tudi 
ženo in druge družinske člane, ki 
se kratkočasijo z nabiranjem gob.

■  ■  ■  RODOVNIŠKIH KNJIG 
za živino na območju kmetijske 
zadruge Loški potok ne vodijo. 
Pred leti so to službo ukinili, ker 
je bila predraga. Molzno kontrolo 
opravljajo LJUBLJANSKE MLE
KARNE, ki na območju zadruge 
odkupujejo mleko.

REŠETO



Led je prebit - kovinarjev bo več
Na črnomeljski poklicni šoli se pogoji za delo postopno izboljšujejo, 

manjka pa predavateljev za teoretični pouk

T aka je  v id e ti nova  s ta v b a  p o seb n e  šo le  v Č rn o m lju  
v d neh , ko  b i m o ra la  b iti g ra d n ja  že tik  p re d  k oncem . 
Z a rad i p o m a n jk a n ja  g rad b en eg a  m a te r ia la  le to s  vsi 
g rad b in c i z a m u ja jo  ro k e . R aču n a jo , d a  bo p o s lo p je  

d o g ra je n o  do  s re d e  o k to b ra . (F o to : R ia  B a č e r)

Izmozgani od dela na cesti
Če 6 delovnih dni ne bo dovolj, so ljudje 
pripravljeni na nov prispevek, samo da bi do 
konca novembra dobili cesto -  Jim bo uspelo?

Semič: ISKRA 
bo povečala 

vrtec
Ko so pred dvema leto

m a v Semiču zgradili prvi 
vrtec, so bili celo v stra 
hu, da ustanova ne bo za
sedena. Izkazalo pa se je, 
da je novi vrtec že pre
majhen. Sprejm e lahko 25 
otrok, medtem  pa imajo 
letos veliko več prošenj. 
Tovarna Iskra, ki je vrtec 
zgradila, je tudi zdaj p ri
pravljena pomagati. Takoj 
se bodo lotili preureditve- 
nih del. Dogradili bodo še 
eno učilnico, prestavili bo
do kuhinjo te r uredili je  
dilnico in kopalnico, ki je 
doslej nr bilo. Kolektiv 
tovarne kondenzatorjev ka
že za potrebe kraja  tako 
razum evanje, kakršnega 
zlepa ni ne v Beli krajin i 
ne na Dolenjskem.

Jeseni preureditev
Novi d irektor Km etijske 

zadruge Črnomelj veterinar 
Danilo Rus je pred dnevi 
oblj-ubil Viničanom, da bo 
zadruga še jeseni preuredila 
svojo trgovino na Vinici, 
prepleskali bodo pročelje te r 
uredili sodoben lokal. Prav 
tako bo lepša na zunaj po
slovalnica podjetja Dolenjka, 
ki stoja tiik zadružnega lo
kala. Krajevna skupnost je 
dobila pismeno zagotovilo 
d irek torja  Dolenjke, da bo
do dela opravljena.

F. P.

Šolarji obirali hmelj
V petek in soboto so mo

rali šolarji iz višjih razredov 
iz Črnomlja priskočiti na po
moč domač.i zadrugi. Deloma 
zaradi dežja, deloma pa za
radi pom anjkanja obiralcev 
hm eljišča niso bila obrana. 
Ce bi s tem delom čakali, 
bi nastala škoda, tako pa so 
šolarji pomagali zadrugi, 
obenem pa so zaslužili.

Ružica še vleče
Regres pri nakupu trsnih 

cepljenk so iz občinskega 
sklada za pospeševanje kme
tijstva v Črnomlju letos do
bili samo štirje  vinogradniki. 
Ni bilo več interesentov za 
obnovo nad 500 tr t, kar je 
bil pogoj sklada. Zahtevali so 
tudi, da m orajo v novih vi
nogradih saditi samo trte  p ri
znanih sort, ki ustrezajo do
mačemu okolju, to pa neka
terim  ni oilo všeč. še  zme
raj se najdejo vinogradniki, 
ki sadijo ružico. Kam bodo 
z vinom, ki bo zraslo s teh 
trt?

■  IZLET ZA AKTIVISTE RK -
Občinski odbor Rdečega križa na
m erava organizirati enodnevni izlet 
na m orje za požrtvovalne aktiviste 
iz terena, ki im ajo  največ uspeha 
z zbiranjem  krvodajalcev in d ru 
gim delom v organizacij. S tem 
bi se jim  radi oddolžili te r jih  
h k ra ti spodbudil za nadaljn je  
delo.

■  VODNO ZNAMENJE DRUUJE
— Izpred nove blagovnice »Do
lenjka« so vodno znam enje prem e
stili m ed zelenje ob cesti, ki vod: 
p ro ti spom eniku na Gričku. Tudi 
na novem p rosto ru  ima zgodovin
sko obeležje, lepo okolje in lepo 
pride do izraza. Prem estitev je 
bila potrebna, ker v m estu m an j
ka park irn ih  prostorov.

n  t r a n s f o r m a t o r  n a  s v i b - 
NIKU — Črnomelj z bližnjim i na 
selji bo te dni dobil boljšo elek
trično  razsvetljavo, ker so pred 
dnevi končali II. fazo gradnje 
transform atorske postaje v naselju 
Svlbnik.

•  FASADO GRADU »ODO PO
PRAVLJALI — V občinskem  p ro ra 
čunu je  letos zagotovljenih 90.000 
d inarjev  za popravilo tfr-ade v 
gradu, k je r (ma prosto re  občinska

Ko je  poklicna kovinar
ska šola začela pred trem i 
leti delati v poslopju opu
ščene osnovne šole, zgrajene 
pred desetletji, so bile raz
mere zares porazne. Vsako 
leto so nekaj popravljali, 
med letošnjim i počitnicami 
pa je bilo porabljenih še 
okoli 150.000 din za izbolj
šavo delovnih pogojev. Stavba 
je letos dobila nova okna, 
uredili so pročelje in fluore
scenčno razsvetljavo, na dvo
rišču pa prostor za varilnico 
in skladišče.

Kolikor je bilo mogoče 
staro stavbo preurediti, so jo 
popravili, tako da prostori 
zaenkrat zadoščajo potrebam , 
niso pa funkcionalni, poseb
no za praktični pouk.

Ta pom anjkljivost sodi k 
usodi starih  šol in ' je  ne

Cirkus imajo doma
25. in 26. avgusta je na 

Vinici gostoval cirkus »Va
riete«. Prvi dan je bilo le 
okoli 60 gledalcev, drugi 
dan pa zaradi premajhne 
udelžbe artisti sploh niso 
nastopali. Ko so se Vini- 
čani, večinoma kmetje, 
drugi dan o tem  pogovar
jali, je nekdo rekel:

— Cirkusa sredi tedna 
nič ne pogrešamo, saj ga 
imamo dovolj doma in pri 
delu na poljih. F. P.

Rožni dol: kmalu 
nova šola

Ob začetku šolskega leta

jeno stanovanje za učitelja. 
Na podružnični šoli Rožni dol 
je novo poslopje nujno po
trebno, saj komisije že ne
kaj let ugotavljajo, da je sta
ra  šolska stavba tako slaba, 
da pomeni bivanje v njej 
pravo nevarnost. H gradnji 
nove šole je občina Črno
melj prispevala 70.000 din, 
nekaj sta dala Isikra Semič 
im GG Novo mesto, vse osta
lo pa je zraslo s prizadev
nostjo domačinov. Tudi v 
novi šoli bodo poučevali le 
učence prvih štirih razredov, 
medtem ko se bodo šolarji 
od petega razreda dalje vo-

logu krajevne skupnosti, saj je 
na trgu grad Se edina stavba, ki 
n im a urejenega pročelja. V praša
nje je, če bo gradbeno podjetje 
zmoglo dela Se letos opravit, ker 
so v zaostanku še na m nogih grad 
biščih.

■  JESEN  PRINAŠA NEVŠEČ
NOSTI — 2e večkrat so občani 
opozorili, da bi bilo nujno po
trebno popraviti cestišče na veli
kem m ostu. Ob vsakem dežju spet 
nastane globoka luža, zato se voz
niki m otornih vozil ne m orejo 
izogniti tem u, da ne bi m im oido
čih oškropil. Luža Je večkrat tudi 
Štiri p rste  globoka.

■  BO KMALU ASFALT? — Ulici 
M irana Jarca in Na u trdbah  že 
od prejšnjega meseca čakata  na 
asfalt. Cestno podjetje Novo m e
sto  je  dela prevzolo.

■  DELITEV ZA CIGANE — 
Prejšn ji četrteK so v skladišču 
Rdečega križa razdelil* potrebnim  
ciganskim  družinam  z več o troki 
nekaj obleke in obutve. V ta na 
men je  organizacija dobila obla
čila iz L jubljane, nekaj pa so 
zbrali tudi na domačem obm očju.

bo mogoče odpraviti, dokler 
v prihodnosti ne bo zgraje
no novo poslopje.

Oprema delavnic za prak 
tični pouk je bila sprva prav 
tako sirom ašna kot vse osta
lo, vendar je  tudi v tem do
sežen napredek. Im ajo že

Klavnica odprta

V Črnomlju med prvimi 
na Dolenjskem

Ko je p rejšn ji četrtek  ko
m isija tehnično prevzela no
vozgrajeno klavnico v Črnom
lju, je  našla le drobne po
m anjkljivosti, ki so jih  v 
nekaj dneh odpravili.

Preurejena klavnica z zmo
gljivostjo 850 ton mesa na 
leto ustreza povsem novim 
predpisom  in je  te dni že 
začela delati. K m etijska za
druga Črnomelj je v gradnjo 
vložila 1,400.000 din, od tega 
so imeli 770.000 din lastnih 
sredstev.

Novi objekt stoji p ri tro- 
m ostovju ob Lahinji in je 
z okolico vred zares lepo 
urejen. Kaže pa, da pri tem 
ne bo ostalo, saj ima za
druga v načrtu  še dograje
vanje za potrebe klavnice, 
prav tako m islijo v okolici 
stavbe na nadaljnje izbolj
šave.

lagala predvsem  potrošnike 
na ožjem tržišču.

precej nove oprem e, stro je  
pa še vsako leto dokupujejo.

Kakor se iz leta v leto iz
boljšujejo delovni pogoji, ta
ko narašča tudi zanim anje 
učencev za vpis v šolo. Po
uk so začeli s 60 dijaki, le
tos pa je vpisanih že 105 
fantov. Večinoma so štipendi
sti domačih podjetij, pred
vsem iz Belta. Cm om eljska 
šola kovinske stroke, edina 
poklicna šola za fante v vsej 
Beli krajini, pridobiva na 
pomenu tudi zato, ker starši 
zaradi naraščanja življenjskih 
stroškov vedno teže pošilja
jo  otroke na šolanje d ru 
gam.

Po izjavi ravnatelja Jane
za Dragoša so prebrodili že 
večino težav, ki so bale pred 
trem i leti videti brezupne. 
Nerešeno je ostalo edinole 
vprašanje predavateljev za 
teoretične predm ete in delo
ma za praktični pouk. Tri
k ra t so razpisali m esta 4 
učiteljev, a  se ni nihče javil.

Kaj delajo v Žuničih?
Mladinci iz žumačev so le

tos priredili že dve veselici: 
eno sam ostojno, drugo pa s 
sodelovanjem domačih gasil
cev. Da bi se v njihovo bla
gajno steklo čimveč denarja, 
prirejajo  tudi plese. Spo
mladi so kupili gramofon, 
ker pa imajo že harm oniko 
in ozvočenje, bi radi naku
pili še nekaj instrum entov 
in ustanovili ansambel.

Mladi žuničani tudi radi 
igrajo nogomet, pri čemer se 
jim  večkrat pridružijo sta
rejši vaščani, čeprav še ni
m ajo nujnih športnih po
trebščin. 2eli|jo, da bi v je
seni in pozimi spet deloval 
potujoči kino, ki je bil lani 
dobro obiskan.

M. C.

Po treh mesecih so vašča
ni iz Dečine in  Sodevc pri 
S tarem  trgu spet prevzeli na
se težko breme: nadaljujejo 
gradnjo spom ladi začete tra 
se ceste od Radenc do So
devc. Vsaka hiša je  že p ri
spevala po tri dni prostovolj
nega dela na cesti, k jer kop
ljejo  v sam em kam enju, zdaj 
pa so se odločili žrtvovati za 
cesto še tri dni »udarniške
ga« dela. želja , da bi s ce
sto dobili okno v svet, je 
močnejša od naporov, čeprav 
so ljudje od težkega dela že 
izmozgani, saj m orajo poleg 
tega ob pom anjkanju delov
ne sile opraviti še vse 
kmečko delo.

Občinska skupščina Črno
melj bo h gradnji ceste p ri
spevala 130.000 din občani 
starotrškega konca pa meni
jo, da so glede na lastno 
prizadevnost upravičeni še do 
nadaljnje družbene pomoči, 
če doslej zbrana sredstva ne 
bodo zadostovala.

Nova cesta ne bo po
membna samo za vasi, ki 
za cesto toliko žrtvuje
jo, temveč tudi za obkolp- 
ski turizem . Vsa Poljanska 
dolina bo z novo cesto ve
liko pridobila, saj ka
njon Kolpe, ki doslej ni bil 
z m otornim i vozili dostopen, 
turistično še ni odlkrit.

Radenčani računajo, da bo 
gradnja ceste, seveda brez 
potrebnega pontonskega mo
stu, do 29. novem bra konča-

Obvestilo oglaše
valcem

Mnogi naši bralci, ki po
šiljajo ponudbe na razne 
oglase, zlasti pa na tiste, 
ki so objavljeni pod šifro, 
želijo v pismih, naj jim 
pošljemo naslove strank, 
ki take oglase naročajo. 
Ker ne moremo vsakomur 
posebej odgovarjati, po
novno »poročamo:

pisma (odgovore) na 
male oglase s šifro odda
jamo neodprta v roke ti
stim , ki so tak oglas na
ročili. Naslova take s tran 
ke ne moremo Izročiti NI
KOMUR Zlasti velja to 
za vse ženitovanjske po
nudbe In podobne zaupne 
oglase

na. Ce bi sneg prehitel gra
ditelje, bi bili ljudje v ka
njonu čez zimo odrezani od 
sveta.

K. R.

Griblje: mesnico 
bi radi

V vasi Griblje doslej še 
nikdar ni bilo mesnice, po
trošn ja  mesa pa narašča. 
Ljdje kupujejo meso v pre
cej oddaljenem Črnom lju ali 
v Podzemlju, želijo pa, da bd 
meso prodajali tudi v domači 
vasi. K rajevna skupnost je 
ustregla želji vaščanov te r 
na svoje stroške uredila za 
prodajo lokal nekdanje trgo
vine v Brinčevi hiši. Dogo
vor, je, da bodo meso vozili 
v G riblje dvakrat na teden 
in ga v vasi samo sekali za 
prodajo. Ce mesnica ne bo 
imela dovolj prom eta, bodo 
prodajo organizirali le enkrat 
v tednu.

Regres za pšenico
Vse poslovalnice km e

tijske zadruge Črnomelj 
sprejem ajo naročila za na
kup sem enske pšenice. 
Sklad za pospeševanje 
km etijstva nudi kmetoval
cem semensko pšenico z 
regresom 50 par pri kilo
gramu. Na zalogi im ajo 
50 ton p šence , računajo 
pa, da bodo zanjo iz skla
da porabili 2.500 din. 
Strokovnjaki priporočajo 
nakup pšenice vrste libe- 
lula in M arinka, po želji 
pa kmetovalci lahko dobe 
tud: pšenico drugih vrst. 
Izkoristite priložnost!

Tri vasi so na boljšem
Poleti so napeljali tro 

fazni električni tok v Ručet- 
no, Miheljo in Petrovo vas 
pri Črnomlju. K rajevna 
skupnost, kri je bila šele le
tos ustanovljena, je dobila 
od občine samo 3000 din do
tacije, zato pa so za nape
ljavo trofaznega toka te r za 
nakup vrtalnega s tro ja  zbira
li denar po hišah. Podobna 
akcija je v načrtu  še za vasi 
Lokve in Pako, razen tega 
nam erava krajevna skupnost 
zbrati dehar še za drobilec 
in urejan je  pokopališča.

še ne bo pouka v novi šol
ski stavbi, ki so jo začeli 
graditi prebivalci sami, pač 
pa računajo, da bo poslopje 
do zime gotovo. Preselitev 
bo enkrat novembra, čeprav 
v novi šoli še ne bo dogra-

K m etijska zadruga Črno
melj je  med prvimi na Do
lenjskem  preuredila klavni
co, računajo pa, da bodo 
le m anjši del mesa prodali 
drugam , saj bo klavnica za-

„Kar bo medved pustil, bo naše"

V okolici Sinjega vrha spet gospodari divjad 
po njivah -  Medvedi pridejo skoro do hiš

Vsako jesen je v vaseh 
Špeharji, na Hribu, B re
gu, v Gorici, vaseh okoli 
Sinjega vrha, več divjadi. 
Spet je prišel čas, ko med 
vedi, jazbeci, divji prašiči 
in jeleni obirajo po n ji
vah to, kar so kmetije čez

leto v potu svojega obra
za pridelali Ondan je M ar
tin Štravs, kmet iz Špe
harjev pravil, kako pre
drzna je postala divjad.

— Krog in krog naše va
si so gozdovi. Sekati ne 
smemo, divjad pa uživa. 
Kmetje smo bili letos p ri
zadeti že zavoljo tega, ker 
pšenica ni zrasla. Ker je 
dolgo ležal sneg, se ni p ri
jela, zato je bila večina 
njiv preorana. Zasadili 
smo koruzo, in ko bi jo 
m orali zdaj obrati, Je uni- 
čena. Divjad pride na n ji
ve vse do vasi. Tudi ovsa

in krom pirja se lotijo. 
Medvedi prihajajo vedno 
bliže. Vsak dan jih  lahko 
opazujemo le kakih 300 
metrov od hiš.

Včasih so se m rcine ba
le vsaj laježa psov, zdaj 
so tega navajene. Prav no
bena stvar jih  ne prepodi. 
Pomagamo si tako, da po
noči pse privezujemo k 
njivam, a je vedno manj 
učinka. Ne preostane nam 
drugega, kot čakati, da 
bomo z njiv pobrali ostan
ke. Zoper medvede ne 
moremo nič, ker so zašči- 
teni. K m etje nismo.

— Ali je divjad tudi lju
dem nevarna?

— Starejši nim amo to
liko strahu, pač pa se bo
jimo za otroke, ki hodijo 
na Sinji vrh v šolo. Naše 
vasi so pozimi nekaj časa 
odrezane od sveta. Otroci 
tudi po osem dni ne m o
rejo v šolo.

— škodo, ki vam Jo na
redi divjad, bi m orali do
biti povrnjeno. Ali sploh 
prijavljate izgubo?

— Vsako leto je  iz naših 
vasi manj prijav. Smo se 
naveličali. Ko smo prva 
leta vestno prijavljali, smo 
prišli do spoznaja, da de
jansko škodo trp i kmet. 
Prihajale so komisije, za
pisovale in ogledovale, do
bili pa smo zelo malo de
narja žalostno je, da v 
najbolj revnih predelih čr
nom aljske občine, k jer že 
tako ni nobenega zasluž
ka, še divjad uniči, kar 
zraste. R. B.

UPRAVA LIS TA

V PETEK, 11. SEPTEMBRA
o p r a v l j a m o  tovarniško

R A Z P R O D A J O
moških in ženskih oblek, 
moških in ženskih plaščev, 
otroških plaščev

po globoko.znižanih cenah
Izkoristite priložnost!

teUsfil& ČRNOMELJ

zili v Semič ali v Črnomelj.

Č R N O M A L J S K I  D R O B I R
skup&čina. Tako so ustregli pred-



METLIKATRANS JE ŠEL V ROSALNICE

Kadar podjetje neha rasti, propada
O letošnjem poslovanju razgovor z direktorjem Francem Vrviščarjem: 

»Nujno potrebujemo nova vozila. Od tega je odvisna naša bodočnost«

Ob začetku poletja se je 
prevozno podjetje METLIKA
TRANS iz Metlike preselilo 
v Rosalnice. Poleg novih 
prostorov mehanične delavni
ce im ajo še nekaj pisarn.

— Zakaj je bila preselitev 
potrebna in od kod vam de
nar za gradnjo?

— Ko smo konec leta 1968 
začeli delati, je štel kolektiv 
z upravo vred 10 ljudi. V 
pisarni smo bili trije . En 
prostor je takrat zadostoval, 
zdaj pa imamo na plačilnem 
spisku že 108 oseb. Novo 
stavbo smo zgradili samo s 
svojim denarjem . Posojil ni
smo dobili.

— S čim še utem eljujete 
novo gradnjo? Se bo nalož
ba izplačala?

— Račun je preprost. Im a
mo že 58 lastnih težjih ka
mionov. Na vsakem se hitro 
nabere 200 ur popravila. V 
svoji mehanični delavnici je 
to h itro  opravljeno in polo
vico ceneje. Prej smo morali 
čakati na usluge drugih m e
hanikov, plačevali smo zaso
ljene račune, imeli pa smo 
škodo še zato, ker so vozila 
dalj časa stala, š e  prej kot 
v letu dni se bo pokazalo, 
kako pam etno smo ravnali. 
Postavka izdatkov za popra
vila vozil bo veliko manjša. 
Zaenkrat smo postavili še
4 mehanične bokse, toda to 
je le začasna rešitev. Pri
hodnje leto bomo delavnico 
povečali.

—Poletje je za prevoznike 
najugodnejši čas za zaslu
žek — so vaša vozila ves 
čas na delu?

— r»?la imamo toliko, da 
smo vsak dan v zadregi t ka
ko ustreči pcgodlbeno veza
nim strankam . Delamo na 
cesti Postojna-Unec, pri 
asfaltni bazi Beltinci v Prek
m urju, vozimo za velika za
grebška podjetja, na gradbi
šču v Slavonski Orahovici 
in za Cestno podjetje Novo 
mesto. 'Naštel sem le večje 
poslovne partnerje.

— Kakšen finančni uspeh 
ste dosegli v prvi polovici 
leta?

— Imeli smo 6,220.000 din 
dohodka. Za amortizacijo 
smo odvedli 1,230.000 din, 
čistega pa nam je ostailo ka
kih 400.000 din. č e  upošte
vamo, da ima podjetje se
zonski značaj, da je bila 
pomlad deževna in da smo 
kljub temu še gradili, se 
ne moremo pritoževati.

— Ali so torej začetne or
ganizacijske težave že po
vsem minile?

— Kadrovsko smo precej 
napredovali, saj imamo že 
2 ekonomista, 6 zaposlenih 
z višjo in srednjo šolo, osta
li so visoko kvalificirani in 
kvalificirani V našem kolek
tivu ni nobenega nekvalifici
ranega delavca Nujno bi po
trebovali še pravnika in ne
kaj električarjev-mehanikov. 
Problem, ki nam  gre že od 
začetka na živce, je pomanj-

Letos oddelek 
KOMETA

Na poklicni šola v tovarni 
BETI im ajo na novo vpisa
nih 59 učenk in 1 fanta. Raz
poredili so jih  v dva prva 
oddelka. Novost v delu šole 
je v tem, da so odprli en 
raared učenk iz podjetja KO
MET. K teoretičnem u pouku 
hodijo v poklicno šolo, med
tem ko im ajo prakso v do
mačem podjetju. V dveh 
razredih II. letnika imajo le
tos 47 učenk. Zanimanje za 
poklicno šolo je vsako leto 
večje. Med učenkami jih je 
precej s hrvaške strani. 
Sprva jem slovenščina dela 
težave, vendar dosedanja 
praksa kaže, da se jeziku 
Po nekaj mesecih privadijo.

kanje obratnih sredstev. V 
zadnjem času je naš delav
ski svet prišel do spoznanja, 
da je nujno nabaviti vsaj 10 
ali 15 novih specialnih vozil, 
če hočemo obdržati delo na 
večjih gradbiščih, kar se pre
voznikom najbolj izplača. Mo
ram o rasti, sicer bo šlo z 
našim uspehom navzdol, č e

bomo vozila dobili, imamo 
lepo perspektivo za nekaj 
let naprej, sicer pa se uteg
nejo nad nam i kopičiti grdi 
oblaki. Glede na dosedanje 
delo in hitro rast kolektiva 
upravičeno pričakujem o, da 
bomo takrat deježni razum e 
vanja pri najetju  posojil.

R. B.

„Življenje ni teorija"
Milica Tancik se je kot absolventka višje 
sole za socialne delavce že srečala s prak

tičnimi težavami poklica v Metliki

Mesec dni je tega, kar 
je 21-letna Milica Tancik 
nastopila službo na oddel
ku za socialne zadeve ob
činske skupščine v Metli
ki. Diploma jo še čaka,

kot štipendistka pa se je 
morala z življenjem spo- 
prijetni prej, kot je priča
kovala.

— Kakšen je  vaš prvi 
vtis v službi? Se praksa  
dosti razlikuje od teorije, 
ki ste  si jo pridobili v 
šoli?

— Nisem mislila, da bo 
razlika tako velika. Na 
praksi sem bila že med 
šolanjem, vendar je delati

na občini, sredi življenj
skih težav, še veliko huje.

— Ste že spoznali delo 
in kdo vas je  uvajal?

— Ko je šel v pokoj to
variš 21ogar, dosedanji re
ferent za borčevske zade
ve, je m orala M arija Gre
gorič, socialna delavka z 
večletno prakso, prevzeti 
ta referat, jaz pa se uva
jam  v njeno dozdajšnje 
delo. Ob vsakem prim eru 
se z njo posvetujem, kar 
je ob- začetku nujno.

— Ali ste  že  imeli oprav
ka s kakim  prim erom , ki 
vas je  zlasti presunil?

— Vsak prim er podoživ- 
lajm po svoje in mi seže 
do srca. Mislim pa, da je 
najteže v družinah alkoho
likov. Otroci iz takih d ru 
žin so največji reveži, d o  
stikrat pa naše posredova
nje nima uspeha. Človek, 
prežet z alkoholom, navad
no ni dovzeten za nasvete 
in lepe besede.

— Pogum je  torej tudi 
v vašem  poklicu ena iz
m ed osnovnih • lastnosti. 
Ga ne boste izgubili ob ta
ko težkem  začetku?

— Im am trdno voljo 
vztrajati. Malce sem zbe- 
gana, a bom začetne težave 
s pomočjo izkušene kole
gice kmalu prebrodila.

R. B.

Akcija v prid vozačem
Ob prehodu na petdnevni delovni teden v šoli 

je bilo treba spremeniti vozni red

Uvedba prostih sobot na 
vseh . šolah metliške občine, 
razen na podružn;cah, je pri
nesla le osemletki v Metliki 
prve dni težave s prevozi 
učencev. Vodstvo šole pa je 
takoj ukrepalo v p r d  voza
čem, avtobusno podjetje SAP 
pa je pokazalo lepo razume
vanje in obljubilo sprem e
niti vozni red.

Po novem um iku  imajo 
učfenci višjih razredov skoro 
vsak dan 6 u r  pouka, zato 
bi m orali vozači, vezani na 
prevoz z avtobusom podjetja 
SAP, ki vozi po gorjanski 
cesti, čakati po pouku še 
dve uri na vožnjo do doma. 
Opoldanski avtobus, s kate
rim  so se vozili, bi jim  za
radi podaljšanega pouca uš 1.
S tem bi kajpak nastale te
žave, saj bi morali šolarji 
m edtem dobiti kosilo, dve 
uri čakanija pa bi se verjetno 
sprevrgli v nered. Za pisanje 
nalog v tem  času otroci ne 
bi bil sposobni, ker po 6 urah 
umskega dela še odrasel člo
vek potrebuje počitka. Tudi 
staršem  dveum a zamuda ne 
bi bila po volji. Kmečke 
otroke komaj čakajo doma 
7a delo na njivah, razen tega 
bi m orali plačati kosilo v 
šoli, a m arsikaj ni denarja.

Vozačev je na m etliški šoli

Vsi borci Petnajste brigade, k? so se v nedeljo udele
žili slavja v Metliki, so dobili knjigo Mileta Pavlina, 
v kateri je opisano življenje v brigadi. Na fotografiji: 
Ignac Molek iz Metlike je bil med prvimi, ki so prišli 
po knjigo. Bil je vodnik v brigadi in štirikrat odliko

van. (Foto: R. Bačer)

Metliko so zapuščali zadovoljni

Lepo vreme, stara druščina in postrežba so 
pripomogli k dobremu razpoloženju gostov

Slavje je minilo, p riredit
veni odbor pa si bo oddah
nil, saj je imel v minulih 
tedn:h de a. čez gavo. Osred
nja proslava metliške občine 
ob 25-letnici osvoboditve ni 
potekala le 5. in 6. septem 
bra, temveč so jo že prej 
počastili z več športnim i in 
kulturnim i prireditvam i.

V soboto, 5. septem bra, po
poldne so v Belokranjskem 
muzeju odprli razstavo o

Prva pomoč za 
kandidate

Občinski odbor RK v Met
liki je pripravljen organizi
rati tečaj prve pomoči za 
vozniške kandidate, če bo le 
dovolj prijavljenih. Prijave 
že sprejem ajo. Prav tako bo
do organiziral! izpite iz prve 
pomoči za kandidate, ki so 
tečaje že opravili Zbrati se 
mora vsaj 12 do 15 intere
sentov, da se izplača zanje 
oskrbeti predavatelje.

Petnajsti brigadi, zvečer pa je 
bila svečana akademija, na 
kateri je izbran kulturni pro
gram posredovala skupina 
»Osrp Šest«. Na akademiji 
so izročili tudi nagrade in 
priznanja naiboljšim  v šport
nih tekmovanjih te r  učen
cem, ki so se izkazali pri 
prsanju nalog o Petnajsti 
brigadi.

V nedeljo zjutraj so Me
tličani! radostni ugotavliali, 
da se parkirišča v mestu 
čedalje bolj polnijo. Prome
nadni koncert domače godbe, 
pa je prinomogel k slavnost
nemu vzdušju. Razen gostov, 
borcev in aktivistov iz raz
nih krajev Slovenije, borcev 
Petnajste brigade, ie prišla 
na zborovanje na Trg svo
bode še množdca domačinov 
iz vseh bližnjih krajev.

Po slovesnosti se je snre- 
vod udeležencev proslave vil 
ckozi mesto do vinske kleti. 
Tii so bile postavljene stoj
nice z jedačo in raznovrst
nimi dobrotami. Borcem 15. 
brigade so na posebej ozna
čenemu prostoru  razdel-'li 
Mileta Pavlino knjigo »Pet- 
naista brigada«.

Ob novem easilskem drm u 
je bilo že vse pripravljeno 
za popoldansko veselico, na 
kateri je bil tudi srečelov, 
šele pod noč so se go~tie 
začeli razhajati z najlepšimi 
vtisi z metliškega srečanja.

precej saj je od približno 
600 učencev v višjih razredih 
več kot tre tjina šolarjev ve- 
z an h  na prevoz, šolski kom
bi resda vozi, vendar je často 
za se ' na drugih progah, 
k jer ni rednih avtobusov. 
Poleg tega prevaža zlasti 
m anjše otroke, ki se jih 
starši boje pošiljati na avto
bus.

Takojšnji akoiiji ravnatelj
stva in razum evanju avtobus
nega podjetja gre zahvala, 
da se je novo šolsko leto 
začelo brez večjih težav tudi 
za oddaljene otroke.

Premalo stanovanj
Stanovanjski blok, ki ga 

komunalno podjetje gradi za 
. trg, bo konec oktobra vseljiv. 
Ob začetku gradnje so se ba
li, da ne bo lahko oddati
9 družinskih stanovanj in 
nekaj samskih sob, izkazalo 
pa se je, da je interesentov 
več kot stanovanj. Večino 
stanovanj v novem bloku sta 
kupila tovarna BETI in ob
činski odbor Zveze borcev. 
Takoj ko bo ta  gradnja kon
čana, bo komunala za nove 
interesente začela graditi 
novo stavbo, prav tako s 
centralno kurjavo.

Nova p ark ir išča
Podjetje GOSTUR je na 

Veselici uredilo 60 novih 
parkirišč za osebne avtomo
bile. Dela so že končana. 
Vsako soboto imajo ples, 
ki je navadno dobro ob
iskan, razen tega računajo 
na večji dotok gostov tudi 
v jesenskem času, ko je ob 
trgatvi Bela kraj'ima polna 
izletnikov iz Ljubljane in 
drugih krajev.

Suhor: novosti 
v šoli

N otranjost suhorske osnov- 
ne šole je z novim šoV'kim 
letom občutno lepša. Po 
stopnišču in na bodntkrih so 
med počitnicami položili te- 
raco tlaik, v razrede šO na
peljali vodo, preuredili pa 
so tudi sančitame prostore 
in jih obložili s ploščicami. 
Učenci 8. razreda so se že 
prej vozili v Metliko, letos 
pa so prešolani tudi šolarji 
6. razreda, ker jih je samo 13 
in se zanje ne izplača od
preti na domači šoli svojega 
oddelka. Po popravndh izpi
tih, ki so bili končani tik 
pred začetkom šolskega leta, 
je dosegla šola 92,18-odsto- 
ten učni uspeh. Od 128 u'-en- 
cev, kolikor so jdh imeli la
ni, bo razred ponavljalo sa
mo 10 otrok.

Lokvice: do te m e lie v
Domači gasilci so s po

močjo vaščanov začel: gra
diti gasilski dom, v katerem 
bo tudi dvorana za kulturne 
prireditve. Že večkrat so 
imeli v poletnem času pro
stovoljne delovne akcije, v 
katerih so izkopavali zemljo 
za temelje. Začasno so dela 
zaradi kmečkih opravi) pre
kinili. pred jesenjo pa na
meravajo temelje zabetoni
rati Druga gradbena dela 
bodo nadaljevali v letu 1971.

Na tekmovanje 
tekstilcev

13. septem bra se bosta le
tošnjega r e p u b l i š k e g a  tek
movanja gasilcev tekstilcev, 
ki bo v Novem mestu, ude
ležili tudi ženska in moška 
desetina industrijskega ga
silskega društva tovarne BE
TI iz Metlike. V domačem 
kolektivu želijo nastopajočim 
vso srečo. N -

Trgovini založeni
V Metliki v dveh trgovinah 

prodajajo šolske potrebščine: 
v prodajalni Mladinske knji
ge in pri M ercatorju V obeh 
lokalih so ob začetku šolske
ga leta prav dobro založeni. 
Zadnji teden so šolani že 
nakupovali, zato je b i pro
m et precej večji kot med 
počitnicami. Stranke ugotav
ljajo, da se šolske potrebšči
ne od lani niso podražile.

Pri bencinu se pozna
Avgusta je metliška ben

cinska črpalka imela največ 
prom eta v letošnjem letu. 
Poznalo se je, da je bila tu 
ristična sezona, vendar so 
dali največ zaslužiti domači
ni, ki so na delu v Nemčiji 
in so bili doma na obisku. 
Navadno pride vsak na do
pust z avtomobilom, za vož
nje k sorodnikom in znan
cem pa gre precej goriva.

S P R E H O D  P 0  ME T L I K I
Kaj bo 

s krompirjem?
Prejšnji teden so božakov- 

ski kmetje kljub slabemu 
vremenu začeli izkopavati 
krom pir. Največ pridelujejo 
krom pir vrste igor, tolminec, 
cvetnik in dobrin, le nekate
ri km etje imajo še malo mer- 
kurja. Letošnji pridelek je 
zadovoljiv, vendar krom pir 
ni boljši od lanskega. Kmet
je se sprašujejo, če bo od
kup kaj večji, kot je bil la
ni. predvsem pa jih  zanima 
cena. J. N.

Dr. Hočevar 
v Metliki

Včeraj se je mudil v Me
tliki dr. France Hočevar, pod
predsednik izvršnega sveta 
SRS. Po pogovoru s pred
stavniki občine in družbeno
političnih organizacij si je 
Dgledal podjetje KOMET in 
tovarno BETI.

B NA ASFALTTitANl CESTI, ki 
drži od sam opostrežne trgovine pa 
do Carove gostilne, se je ob 
robovih pločnikov od zime sem 
nabralo toliko pe-ka, sm eti in 
druge nesnage, da je ponekod 
prehod med pločnikom in cesto 
čisto zabrisan in poraščen s tra 
vo. Ker za ta  del ceste skrbi 
Cestno podjetje  iz Novega m esta, 
bi bilo M etličanom zares u s tre 
ženo, če bi jo tu , k jer je zadnja 
leta zraslo celo novo naselje, vsaj 
kdaj pa kdaj počistili.
El LJUDJE OPAZUJEJO Z GLAV

NE CESTE dvorišče dvonadstrop
ne hiše, v kateri s ta  pekam a in 
trgovina z zelenjavo in ki je 
že vse poletne mesece posuto s 
sm etm i in odpadu: m papirjem . 
Res stoje tam  tudi sm etnjaki in se 
m orda m arsikaj raztrese po tleh. 
Te sm etnjake izpraznu.iejo ob pet
kih delavci m etliškega kom unal
nega podjetja . V prašanje pa je, 
če so oni tudi dolžni pom etati 
dvorišče. Menda bo Se m oral za 
to poskrbeti hišni svet.

B  RAZRITO POT, KI PELJE z

glavne ceste do dom a Partizana, 
so nasuli ob p ravkar m inulem  
partizanskem  srečanju. V domu 
je  bila nam reč svečana akadem i
ja . Ker pa so v dom u skozi vse 
leto tudi druge prireditve in prav 
tako na sosednjem  športnem  igri
šču, bo treba resno m isliti na 
to, da bi teh sto  metrov poti že 
vendarle dobilo asfaltno prevleko.

■  NA ZDRAVNIKA OKULISTA, 
ki prihaja v MeUiko iz Ljubljane, 
so zadnji dve sredi številni paci
enti v metliškem zdravstvenem 
domu zaman čakali. Ker jim v 
domu niso mogli povedati, zakaj 
ga ni bilo, so mnogi bolniki, zla
sti tisti, ki so prišli od daleč 
in so nujno potrebni zdravnike 
pomoči, upravičeno negodovali.

ES V BELOKRANJSKEM MUZE
JU sta zdaj odprti kar dve raz
stavi: o metliški mestni godbi in 
o XV. slovenski narodnoosvobodil
ni udarni brigadi — Oelokranjski. 
Razstavi bosta odprti ves septem
ber in vabimo posameznike, kolek
tive ln zlasti šolsko mladino, naj 
si ju ogledajo.



SUHOKRAJINSKI 
DROBIŽ

•  ŠOLA PREVOLE R l HINJAH
bo dobila fasado, »redili pa  bo 
do tud i hodnika .n opravili še 
d ruga gradbena in obrtn iška dela. 
Tako bo ta  velika stavba zaščitena 
p red  vrem enskim i vplivi m kon
čno u rejena, kot je bilo p red  leti 
zam išljeno, p e la  so že pričeli 
in  jih  bodo končali še v letošnji 
gradbeni sezoni. V rednost celotne 
investicije  bo okoli 1,300.000 din.

•L E T O ŠN JA  KROMPIRJEVA LE- 
TINA v Suhi k ra jin i bo slabša 
od  lanske, vendar ie so rtna  kvali
te ta  dosti boljša. Km etovalci so 
nam reč posadili precej prvovrstn ih  
so rt k rom pirja , ki le zdrav in 
okusen. Zato p ričaku jejo , da  ne 
bodo im eli težav p ri p rodaji.

•  2U2EMBERŠK1 OTROŠKI 
VRTEC bo  še letos imel lepo u re 
jeno  o troško  igrišče. D enar za u re 
d itvena dela so v Žužemberku 
zbrali sam i, za nabavo oprem e pa 
je  prispeval svet za otroško var
stvo  občine Novo m esto iz svoje
ga sklada.

•  ŽUŽEMBERK BO DOBIL ČI
STILNO NAPRAVO la  kanalizacijo, 
k i jo  bodo uredili p ri novi to 
varn i Iskrinega obra ta . Preko te 
č istilne  naprave bodo speljali od 
padne vode iz bodoče tovarne te r 
stanovan jsk ih  hiš, Ki bodo tam  
zgrajene. K analizacijski ja rek  za 
bodočo tovarno že io p lje jo , polo
žili pa  so tudi že nekaj cevi in 
u red ili nekaj jaškov.

•  POKOPALIŠČE V ŠMIHELU 
PR I ŽUŽEMBERKU nam eravajo 
še p red  le tošnjim  dnevom m rtvih 
u red iti. V ta  nam en so sklicali 
sestanek in se pogovorili, d a  bo
do  na jp re j zbrali denar od gro- 
barine , nato pa bodo pričeli ure

KOMUNISTI NOVOMEŠKE OBČINE V JESENI:

Socialne razlike na rešetu
Občinska konferenca Zveze komunistov ima obilo načrtov in dela

ditvena dela. M. S.

Mestne njive —  
dirkališče?

Nemalo jeznih pripom b, zbad
ljivk  na račun staršev in  tudi 
groženj slišim o zadnje dni v 
naselju  M estne njive: m ladi
m opedisti in vozači koles z 
m alim i m otorčki, izmed kate
rih  pa ni verjetno  nihče s ta 
re jši od 12—14 let, uprizarja jo  
v m raku  pravcate divje vožnje 
po asfaltu  m ed posam eznim i 
bloki. Vse lepo in  prav, č t  bi 
p ri tem  pazili n a  okolje  in  o tro 
ke, k i se vsepovsod igrajo 
Mnogi m ed n jim i so prav  p re 
drzni; na opozorila s tarejših  
odgovarjajo z grdim i opom ba
m i, nekateri pokažejo p ri tem 
tudi jezik.

O drasli se upravičeno jezijo 
nad  tak im  divajanjem , saj to  
že dolgo niso več igre, temveč 
nevarne vožnje. Nekaj otrok  
so s  tak im  lovom okoli blo
kov že — na srečo brez posle
dic — udarili ozirom a lažje 
poškodoavli. Mladi d irkači pa 
im ajo  vsi s tarše  — nanje le
tijo  to rej opazke vseh tis tih , 
ki so zaradi nevzgojenosti teh 
»dirkačev« v s trah u  ra  zdravje 
in življenje svojih otrok!

Komunisti novomeške občine imajo od spomladi 
na dolgu še nekaj razprav in akcij, ki se jih bodo 
lotili zdaj, ko so dopusti mimo. Gfe namreč za ne
katere probleme in začete akcije, o katerih so raz
pravljali že slovenski komunisti, gre pa tudi za pre
gled nekaterih že začetih del in za njihovo temeljito 
uresničevanje. Najprej bodo nadaljevali akcijo o se
znanjanju članstva s konceptom splošnega ljudskega 
odpora. O tem bo razpravljala občinska konferenca, 
potem pa se bodo z gradivom seznanile še vse orga
nizacije ZK. Kajpak j e treba povedati, da so prebi
valci po seriji predavanj in dokaj obširnem pisanju 
s tem konceptom precej na tekočem.

sko in obe belokranjski. Se
k retar ' kom iteja občinske 
konference ZK Boris Gabrič 
nerad daje napovedi o gra
divu, ki ga šele pripravlja
jo: »Prav gotovo bomo ve
liko besed posvetili socialni 
varnosti. Na našem koncu je 
še precej nerazvitih obm o
čij Predvsem so v težkem 
položaju ostareli km etje na 
km etijah, s katerih  so mladi

.P rav  tako bodo nadaljevali 
že začeto akcijo o sloven
skem km etijstvu. Slovenska 
konlerenca je  zavzela s ta 
lišča: p ri oblikovanju teh 
stališč so aktivno sodelovali 
tudi Dolenjci. Zdaj je v p ri
pravi zvezna konlerenca o 
km etijstvu; razumljivo je, 
da Dolenjci skrbno sprem lja
jo usodo teh razprav in bud
no pazijo, kako stališča u re
sničujejo v praksi. Komunisti 
iz km etijskih delovnih orga
nizacij so imeli že doslej 
obilo dela pri uresniče
vanju stališč, ki jih zavezu
jejo.

Na eni izmed prihodnjih 
konferenc občinske partijske 
organizacije bodo člane se
znanili s stališči, ki jih je 
sprejela slovenska konferen
ca, pomembno pa je, kako 
jih bodo uresničevali.

Prav tako pripravlja občin
ska konferenca ZK razpravo
o socialnih razlikah. Do ok
tobra bodo pripravili gradivo, 
ki bo ' zajelo štiri dolenjske 
občine: novomeško, trebanj-

Družabni odlov rib
Preteklo soboto se je več 

kot 70 novomeških ribičev 
zbralo na prijetnem  družab
nem odlovu rib , ki je  bil 
v K rki med Otočcem in S tru 
go. Ulov je bdi uspešen. Po 
tekm ovanju so se ribiči s 
svojim i družinam i zbrali na 
p rijetn i ribiški prireditvi v 
Škocjanu.

Vodovod tudi 
v Dolnji Straži

Do avgusta prihodnjega le
ta  bodo tudi v Dolnji Straži 
imeli vodovod. Dela so že 
precej daleč, saj že polagajo 
cevi. Te dni bodo pričeli 
graditi tudi vodovodni zbi
ralnik. G radbeni odbor je 
zelo delaven, posebno pa si 
prizadevata Franc Vidmar in 
Jože Rodič. Ljudje bodo po
leg prispevka v delu zbrali 
tudi precej denarja; vsako 
gospodinjstvo bo dalo 1.500 
dinarjev.

pobegnili v m esto Se huje 
je tam , k jer so km etije stran  
od cest, da še skromnega 
pridelka ni mogoče prodati. 
To pa je  le ena plat razpra
ve. Nedvomno bo beseda 
stekla tudd o kadrih, o iz
obraževanju in" štipendira
n ju. Občinska skupščin^ je 
svoj sklad in njegove nalo
ge dobro zastavila: uspeha 
pa ne bo vse dotlej, dokler 
bodo podjetja m islila, da 
m orajo sam a štipendirati, in 
se ne bodo ozirala na sklad.« 
Pričakovati je, da bodo p ri
poročila, ki jih  bodo spreje
li, poslali občinski skupšči
ni, Socialistični zvezi in 
ustreznim  službam.

Prav tako bodo pregledali, 
kako so delovne organizacije 
v svojih sam oupravnih aktih 
upoštevale sklepe 6. seje CK 
ZKS o sam oupravljanju v 
delovnih organizacijah. Prvi 
podatki govore, da so sta
tute v novomeški občini p ri
m em o prilagodili.

J. SPLICHAL

Boj lovcev in kmetov
Na suhokrajinskkih po

ljih se bodo prihodnje dni 
pojavile ute, zvečer bodo 
zagoreli stražni ognji: 
km etje  se bodo preselili 
na njive, namesto polje
delcev bodo postali stra
žarji v  boju za pridelek, 
za katerega so se borili 
vso pomlad in vse polet
je. Divjad bo začela svoje 
običajno razgrajanje — 
km etje  se bodo krčevito  
borili za pedi obdelane 
zemlje.

To pa je hkrati čas, ko 
med lovci in km eti ni mi
ru, ko letijo očitki. Dos
lej še ni uspelo uskladiti 
interesov obeh strani: lov
ci bi radi v  lovišča čim  
več vlagali, ker Sele turi
zem, km etje  bi najraje vi
deli, da bi divjad iztrebi
li.

Letos so lovske družine
— na področju novomeške 
Lovske zveze jih  je  22 — 
vložile za 80.000 dinarjev 
zajcev in fazanov, sode
lovanje z gostinci pa že 
rodi prve sadove turistič
nih uspehov. Za odstrel so 
lovci tu jim  in tudi doma
čim turistom  namenili 10 
medvedov, 17 jelenov, 183

srnjadi, 35 divjih prašičev, 
425 zajcev, 1.543 fazanov, 
160 jerebic in neomejeno  
število grlic in golobov.

Ne bo minilo dolgo časa, 
ko bodo km etje  začeli ro
mati k  lovskim  družinam  
s prijavo škode, ko bodo 
občinske kom isije razsoja
le v primerih, ko priza
deti stranki ne bosta enot
ni. Medtem ko lovska dru
žina Gorjanci vsako leto 
izplača deset ali dvajset 
starih tisočakov odškodni
ne, grejo te številke pri 
žužemberškl Plešivici, pri 
Lazini s Hinj, deloma pa 
še pri nekaterih drugih  
družinah — v milijone.

Vsakdo bo potrdil, da 
sta za nas važna tako 
km etijstvo  kot turizem: 
samo z obojestransko po
močjo in strpnostjo, z dol
goletnim načrtovanjem in 
z obzirnostjo se bomo re
šili sporov. Divjad nam
reč ne pozna zakonov — 
šla bo tja, k jer ji bo bolj 
všeč. ža l ji je  najbolj všeč 
na poljih, kjer so km et
je pretočili potoke znoja  
za pridelek!

J. S.

RAZGIBANO GLEDALIŠKO LETO 1970-71 V NOVEM MESTU

Od „Pete kolone“ do „Stroja"
V abonmajskem sporedu tudi tokrat domača uprizoritev -  Bo načrt amater

skega gledališča v Novem mestu v celoti uresničen?

Še razširjen sporazum
Poslej naj bi veljal še za mleko in mlečne 

izdelke -  Pri nas ga doslej nismo podpisali

V Novem mestu se obeta razgibano gledališko 
leto 1970/71. To vsaj lahko rečemo ob načrtu, ki so 
nam ga pokazali te dni v zavodu za kulturno dejav
nost. Abonmajskih predstav bo deset, izvenabonmaj- 
skih pa osem do enajst- Na odru v Domu kulture se 
bodo izmenoma vrstile gostujoče in domače kulturne 
skupine. Razen dramskih uprizoritev bo bližnji re
pertoar izpopolnjen še z opero, operetami, koncer
tom in recitali.

V novomeški občini niso 
podpisali sporazuma o obli
kovanju cen goveje živi
ne in govejega mesa iz raz
ličnih vzrokov — predvsem 
zato, ker so menili, da so 
proizvajalci preslabo plačani.

Na zadnji tiskovni konfe
renci Gospodarske zbornice 
je Rado Dvoršak potrdil, da 
se sporazum  postopoma uve
ljavlja in da bodo v septem 
bru ostreje nastopali proti 
tistim , ki ga slabo izvajajo. 
Vsi podpisniki sporazum a bo
do v kratkem  dobili tudi

V devetih mesecih garni hotel
Na Otočcu ga bodo začeli graditi v drugi polo* 

vici septembra ali najpozneje oktobra

H otel grad Otočec nam že 
za prihodnje leto pripravlja 
p rije tno  presenečenje. V ve
ži nove restavracije nad avto
mobilsko cesto so še vedno 
razstavljeni načrti in makete 
bodočega turističnega sredi
šča na Otočcu, hkrati pa 
sm o zvedeli, da bodo z grad
njo gami hotela, prvega ob
jekta v okviru teh načrtov, 
začeli že septem bra letos ald 
najpozneje v oktobru!

Priznati je treba, da je bi
la pot od načrtov do njiho
ve ostvaritve tokrat res zelo 
kratka. DOLENJSKA BAN- 
KA IN HRANILNICA je po
kazala veliko razum evanja 
za .trem ljenja po turistič 
nem napredku na Otočcu in 
bo zagotovila 10 milijonov 
dinarjev, potrebnih za grad 
i*jo in oprem o novega hotela

V novem gami hotelu bo 
120 ležišč A kategorije Gost

se bo z avtomobilom pripe
ljal pred vhod, v veliki spre
jemni veži bo dobil vse po
trebne inform acije in sobo, 
nato bo odpeljal avtomobil 
ali v pokrite garaže na levi 
strani stavbe ald na parkiri
šče V pritličnem  delu hote
la bodo sanitarije te r čajna 
kuhinja s čajno restavracijo 
in klubskim prostorom , v 
obeh nadstropjih  pa sobe.
V vsakem nadstropju bo po 
en apartm an, ki bo urejen 
tako, da ga bo mogoče od- 
dajati tudi kot posamične 
sobe. ,

Novi hotel na Otočcu bo 
dograjen do 1. julija 1971. 
Kako zelo je potreben, pove 
podatek, da odšla vi ja  jo zdaj 
v sezoni na Otočcu po 200 
do 300 gostov na dan, ker 
nim ajo prostora. Prihodnje 
leto bodo najbrž gradild za
baviščne prostore, bazen in 
igrišča.

tehnično dokum entacijo, po 
kateri bodo uveljavili prem ije 
in regrese iz stabilizacijskega 
sklada. V novomeški občini 
kajpak do prem ij . in regre
sov ne bodo upravičeni, ker 
sporazum a niso podpisali.

Prav tako je znano, da so 
bile občinske skupščine 
na tistih območjih, kjer go
spodarske organizacije tega 
sporazum a niso podpisale, 
dolžne predpisati na j višjo ra 
ven cen za goveje in telečje 
meso: te cene so kajpak niž
je od cen, ki so določene v 
sporazumu, in sicer pri te
letini za 2 din, pri baby be- 
efu za 1,80, pri mladem p i
tanem govedu za 1,60, pri 
govedini prve vrste za 1,50 
in pri govedini druge vrste 
za 1,40 din.

Zanimivo pa je, da name
ravajo sporazum  v bodoče še 
razširiti: m edtem  ko je  zdaj 
veljal sam o za meso, naj bi 
poslej še za mleko in mleč
ne izdelke. Pri Gospodarski 
zbornici sodijo, da bi to p ri
pomoglo k bolj ustaljenim  
cenam na govejem trgu.

Obiskovalci, ki bodo kupili abon
m a za vse predstave (na voljo Je 
okoli 110 vstopnic), bodo videli 
pisan in zanimiv spored d ram 
skih, opernih in koncertnih pred 
stav.

Kot vsako leto  bo Mestno gle
dališče ljub ljansko  tudi to k ra t go
stovalo  na novomeškem odru  in 
v okviru abonm aja predstavilo  
šest del. Naj jih  naštejem o; He- 
mingway: Peta kolona, A.*Hieng: 
Osvajalec, Labiche—Petan—Fritz: 
Gospod Evhastij iz šiške , Anouilh:

Dragi Antoine, W. D. Home: Igra 
v š tir ih  — kdo dobi in M. Stefa- 
nac: Večna lovišča. To so dram e, 
kom edije in satire . Slovensko gle
dališče iz T rsta  bo v Novem me
stu  predstavilo  Jaka  Stoka »Moč 
uniform e«, dom ače (novom eško) 
am atersko gledališče pa č r ta  Sko
d la rja  »Stroj« (Gledalci so lahko 
to  delo videli nedavno na ljub 
ljanski televiziji.) Zadovoljni pa 
bodo tudi ljub itelji opere, saj je  
v abonm ajski spored uvrščena tu 
di predstava Donizettijevega dela

PO LETU PRISILNEGA POČITKA

Končno prvi letnik!
Grmska srednja šola je začela pouk -  Tudi 

prvi letnik dela! -  Novi strokovnjaki

Nogometna 
vitrina

Vse doslej sem misli, da 
nogometna »jugoslovanščl- 
na« le še ni prodrla dlje 
kot na nogometna igrišča. 
No, pa ni tako: sredi No
vega mesta, v kraju sredi 
Slovenije, je vitrina novo
meškega nogometnega klu
ba Elan, v kateri fe nekaj 
slik in podpisov pod n ji
mi, ki govore o upih, no
vih močeh, mladi ekipi in 
pripravah za novo sezono. 
Do tod je vse lepo in 
prav — samo podpisi so 
srbohvaški! Sicer pa, tudi 
to je eden izmed znakov o 
razmerah, ki vladajo v na
šem  nogometu.

K m etijska srednja šola na 
Grmu bo po enoletnem pre
m oru spet imela prvi letnik. 
Sicer je bilo skoraj do zad
njega dne pouka odprto 
vprašanje, ali bo dovolj d ija
kov — po republiških pred 
pisih razred nam reč ne sme 
šteti m anj kot 17 učencev, 
končno pa se je le obrnilo 
tako, da bo prvi razred letos 
delal.

Zares bi bila izredna škoda 
za šolo s tako tradicijo, kot 
je  grm ska, da bi že drugo 
leto zapored ne imeli prvega 
razreda! Po svoje pa se tako 
črnem u položaju niti ne bi 
bilo preveč čuditi, saj se naše 
kmetijstvo zadnja leta ne
nehno bori z najrazličnejšim i 
težavami, zaradi česar mladi
na v osnovni šoli izgubi vo
ljo do km etovanja in gre s 
km etij raje v mesto, v tovar
ne.

Ob zaskrbljujočih številkah
o izredno majhnem  številu 
strokovnjakov s kmetijskega 
področja, ki še delajo v svoji 
panogi, je zato pouk na no
vomeški šoli, kjer v štirih 
letih izučijo kmetijskega teh
nika, dobrodošla osvežitev. 
Na Dolenjskem nam reč pri
m anjkuje km etijskih strokov
njakov, čeprav so nekatere 
občine še močno km etijske.

Nobenega dvoma ni, da za

učence, ki so se letos vpisali 
na grmsko šolo, ne bo tež
ko poiskati kruha. Grmski 
km etijski šoli pa ostaja takoj 
reševanje drugih težav: ko
maj jim  je uspelo dobiti do
volj učencev za redno šola
nje, že iščejo možnosti za 
zimske tečaje in izobraževal
ne akcije m ladih kmetoval
cev.

»Don Pasquale«, v ka teri pojo  n a 
slovne vloge m nogi odlični um et
niki Opere SNG iz L jubljane (np r. 
Ladko K orošec). V abonm a sodi 
nadalje koncert priljubljenega na 
rodnozabavnega ansam bla Mihe 
Dovžana.

K tem u bi dodali, da je  am a
tersko  gledališče v Novem m estu 
(tako  se zdaj im enuje) p ripravilo  
precej obsežen spored del. k i jih  
nam erava uprizoriti poleg že ome
njene abonm ajske predstave. Ome
nim o naj sam o naslove del, m ed 
katerim i bodo nekatera  vsekakor 
uprizorjena (koliko, bo odvisno 
od denarja , kadra  in občinstva); 
Klabund: Krog s kredo, Peter Bo
žič: č lovek v šipi (k rstn a  p red 
stava), Jean  Cocteau: Peklenski
stro j te r (operete): M usset: Sveč
nik, V Vodopivec: Kovačev š tu 
dent in D. B učar: Na Trški gori.

Za m lade gledalce pa am atersko 
gledališče prip rav lja: Prana Mil
činskega »Mogočni prstan«, Cig
lerja—M arklja »Sneguljčico« in 
K ureta—Kovača »K ralja M atjaža 
in Alenčico«.

Poseben spored p rip rav lja  za n a 
slednjo sezono tudi novomeški 
Oder m ladih, že  v najk rajšem  ča 
su bom o lahko videli predstavo 
»Razbitega vrča« H enrika K leista 
in p ris luhn ili recitalu  lz lirike M a
te ja  B ora z naslovom »Sled nnših 
senc« Zatem bodo m ladi Dredsta- 
vili na celovečemerfi recitalu  m o
derno evroosko balado in na po 
dobni prireditvi angažirano poezi- 
io. glasbo in ples Prav  verje tno  
je tud i, da bodo uorizorili tud i 
nekaj prizorov ali enodejank Cer
vantesa Čehova. Sofokleja in Ais- 
hila.

2e sam  načrt za uprizoritve v 
novem gledališkem  le tu . ki sc p r i
čenja z nastopajočo jesenjo, nas 
orenrlčuje, da ere v. novomeškem 
kulturnem  živi jen tu za pom em b
no nrelom nico, naivečlo vsa.1 ▼  
zadniih  desetih letih  To pa le ko 
rak . ki bo gotovo Dožel odobra 
vanje tudi Dri občinstvu. Čeprav 
se vse to  dogaia na tesen, bi k liub  
tem  lahko trovorili o kultu rn i 
(bolj gledaliftki) pom ladi.

IVAN ZORAN

'S

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kr) na novomeški transfuzijski 
postaji: Danilo Kovačič, S tanko Vavpotič, Franc Bevc, Ani
ca Ferfolja, Jože Kolenc, Lado Janc, Ivan Jakše, Ana Bar- 
to lj, S tanka S lalcar, Ignac Cervenko, Milan Teropšič, Alojz 
Turk, Jovo G rubiša, R ihard Resnik, Alojz H rastar m M anja 
Kastelic, člani Novoteksa, Novo m esto; Ivan koran , član 
Kom unalnega pod je tja , Novo m esto; Viktor Vovko, Jože Ko- 
rasa, Janez Sinolc, Franc Kovačič, Jože Srovin, Anton Petje, 
Vinko Osolnik, Alojz Novak, Jože Krese, člani Krke tovarne 
zdravil, Novo m esto; Anton Gregorčič, klepar iz Bršlina; 
Jože čanželj, M arija Progar, M arija Kolenc, člani Beti, M ir
na peč; Franc Zupančič ln Jože H rovat, člana tMV Novo 
m esto; Jože Žagar, k ljučavničar z Uršnih sel; Stipo I.tikSic 
in M arija H udorovac, člana GO Crmošnjice; Franc Cečellč, 
član IMV Novo m esto; Franc Potočar, Anica K ostanjšek, Da
rinka Sim ončič, Jožica M artinčič, Božidar Duh. Aloj/.lja Fu- 
ra r, Anton Pucelj, M arija P irner, Jože Vukčevič, Nežka Mi
klavčič, Franc Škulj, Tončka Skedelj, M arija Rapac, Jože 
Jordan, Rudi Bele, Stane Bregar, Albina Gorišek, Franc Vov
ko, Vojko Kadunc ln Štefan Jevnik, člani Iskre, Šentjernej; 
S tane Progar, član M esarije, Novo m esto; Franc H rovatič, 
član 2TP Novo m esto; Dragica Kren, gospodinja iz Verduna.NOVOMEŠKA TRIBUNA
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Prodajalna ima vedno na 
zalogi veliko izbiro magneto
fonskih trakov znamke BASF 
in kasete za magnetofone C 
60, C 90 in C 120. (PO—E)

Društvo upokojencev 
Novo mesto

Spet pevske vaje
Vse člane društvenega pev- 

skegs zbora obveščamo, da 
bo prva pevska vaja v četr
tek, 10. septem bra, ob 19. 
u ri v prostorih DU Novo 
mesto. Razen petja bomo 
začeli tudi z dram atiko. K 
sodelovanju vabimo tudi ti
ste člane društva, ki doslej 
niso delali v nobeni sekciji.

M
8
1

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Anka M iljt-
vec iz Piravutine — Duško. Ma
r ija  čerček  iz Gabrske gore — Jo 
žeta, E lizabeta Gracer iz P rap ro t
nice — Jožico, Veronika Popovič 
iz Dolnje Težke vode — G abrijela, 
Ana Božič iz Ivandola — deklico, 
M arija Pangerc iz Velike Loke — 
dečka, Amalija š te rk  iz Goleka — 
deklico. — čestitaivo!

Prometna
zagnanost

Novomeški avtomobilisti 
zadnje dm kar pridno pol
nijo državno blagajno, saj 
jim  vestni miličniki spro
ti zapisujejo globo za ne- 

, pravilno parkiranje. To bi 
ne bilo nič slabega, ko bi 
Novo m esto ne čutilo ve
likega pomanjkanja par
kirnih prostorov — zlasti 
ob tržnih dnevih. Tako ti
sti, ki pridejo na delo, pa 
želijo olajšati parkirne te
žave in pustijo svoj avto 
v stranskih ulicah — pla- 
čujeo kazni. Morda bi ka
zalo, da bi nekaj stran
skih ulic. ki so bolj malo 
prometne, le upoštevali.

VSEMU JE KRIV ALKOHOL

Grč vrh št 4.
Obisk pri družini, ki se ne more rešiti iz 
krempljev alkoholizma -  Ubita sreča v mate

rinih očeh, strah in prezir otrok

Grč vrh je kot oaza 
sredi gozdnate puščave. 
Na strm em , travnatem  po
bočju se  vsaka zase s ti
skajo domačije. V vas vo
di iz gozda ozka, slabo 
shojena steza. Pobočje po
krivajo majhne obdelane 
zaplate zemlje. Med hiša
mi je  nekaj arov vinogra
da.

Zdi se, kot bi se lesena, 
s slamo krita  špringerje- 
va bajtica skrivala za 
drobnim i, krivimi debli 
jablan, sliv in hrušk. Pro
čelje hiše je  le senca rev
ščine v njej. Na dvorišču 
za hišico se stiskata m aj
hen hlev in vodnjak. Na 
razpeti vrvj ob hlevu visi 
nekaj opranih otroških 
srajčk. Vrata so odprta. 
V veži se čuti duh po za
tohlem.

Iz veže vodi dvoje vrat, 
na levo v kuhinjo, na des
no pa v spalnico. Oče 
Špringer sedi p ri mizi in 
obrezuje lisičke. Ju tri jih  
bo nesel prodat, denar 
p a . . .

Na zidanem štedilniku

razen 2-litrskega lonca, v 
katerem  se kuha perilo, ni 
ničesar. Lojzek, Slavka, 
Jožica in M arta se stiska
jo na otroški posteljici 
in v m aminem naročju. 
Na polici stare kuhinjske 
omare .je nepom it krož
nik. N ikjer ni lončka z 
mlekom za 10-mesečno 
Martico.

Pred 11 leti je^ bila m a
ti Ana veselo dekle kot 
vse njene sovaščanke v 
vasi ob avtomobilski ce
sti. Le po živih očeh in 
prikupni, brhki postavi se 
je razlikovala od drugih. 
Mladi Špringer ni mogel 
odtrgati oči od nje. Tudi 
Ana je  opazila njegove 
dolge poglede in prisluh
nila prijaznim  besedam, 
ki so obljubljale lepo 
skupno življenje na m anj
ši kmetiji. Verjela je v 
dobro in tudi želela je 
tako. Zato je tudi rekila 
tisti odločilni »da«.

Danes je Ana m ati šti
rih  otrok, starih  od 1 do 
11 let, v njenih očeh ni 
več t i s t e  živahnosti. Topo

L esena re b ra  šp r in g e r je v e  d o m a č ije  ne m o re jo  
p o n azo riti tr p l je n ja  v n je jt  zgovorno  p a  p rič a jo , 
d a  je  p re te sn a  za so lid n o  ž iv lje n je  6-članske d ru 

žine (F o to : A. V itkov ič)

zre predse in celo o tro 
ški smeh in objem težko 
sprem enita stisnjene ust
nice v trpek nasmeh. Na 
obrazu je  preveč gub za 
38-letno ženo, ki v svoji 
nekdanji spalnici z na j
mlajšo Martico v naroč
ju  pripoveduje:

»Dve leti po poroki sva 
se kar dobro razumela. 
Potem pa je začel piti. 
življenje Je postajalo 
vedno bolj neznosno. Za
čel me je pretepati in p re 
klinjati. Odtlej v našii hiši 
nj več m iru.

Rodila sem štiri otroke, 
vse sam a doma. Enega 
sem rodila pod sosedovo 
jablano, medtem ko je  on 
v hiši pil, drugega pa na 

-tleh v kuhinji, on pa me 
je polil < z vedrom mrzle

L ojzek , S lavka , Jo ž ica  in  M a rtič a  se  n a jb o lj v a m i p o č u tijo  ob  m a m i

vode...«
»Ali je  res in zakaj?« 

sprašujem  očeta Špringer- 
ja  vpričo njegove žene. 
Nič ne zanika. Obtožuje 
ženo, kadi in obrezuje li
sičke.

Z alkoholom se je v 
Špringerjevi hiši naselilo 
globoko sovraštvo med 
zakoncema ter večen strah  
in prezir do lastnega oče
ta v m alih giavicah, ki se 
že zavedajo, da im ajo 
kljub živemu očetu samo 
m ater.

Sosed pripoveduje:
»Vsemu je kriv alkohol. 

Z denarjem , ki ga on za
služi, bi lahko drugače 
živeli. Iz Špringerjeve 
bajte se dan za dnem sli
ši le jok in preklinjanje. 
Ubogi otroci, ki m orajo 
vse to preživljati! Veliko
k ra t prespijo pred našim  
kozolcem. Dobro je, ka
dar je seno, če ga pa ni, 
spijo na golih tleh. Člo
vek pomaga, kolikor pač 
more, a tudi naša hiša je 
majhna. Pri njem pa ne 
zaleže ne lepa beseda ne 
grožnja. Oblast bi morala" 
Za to zvedeti in kaj ukre
niti!«

Otroci so bolehni in sla
bo razviti, m ati Ana bi 
m orala k zdravniku, pa 
nim a kje pustiti otrok, 
tudi Špringer levo zdravje 
je načel alkohol. Patronaž
ne sestre novomeškega 
zdravstvenega doma sto 
rijo  vse, kar je v njihovi 
moči, alkohol pa znova 
uničuje vse.

Zakaj vse to pisanje? 
Koga zanima usoda otrok 
z Grč vrha št. 4?

Vozimo se v avtomobi
lih, kupujemo najnovejše 
tehnične dosežke, pogo
varjam o se o tefrn, fcjko 
bomo šli na dopust, kaj 
bomo oblekli, kaj dobre
ga pojedli, in hitim o za 
svojimi skrbmi. Kdo bi 
razm išljal o tem, da 10- 
mesečna Martiča skoraj ne 
pozna mleka? Marsikdo 
bo rekel: »Vsak se bori 
ease.« Tudi Ana špringer- 
Jeva se_ bori, vendar je 
njen sovražnik veliko m oč
nejši od n je in brez po
moči družbe in pristojnih 
služb ne bo zmagala. In  
katere so te službe?

ANA VITKOVIČ

■  PLANINSKO DRUŠTVO ob
vešča svoje člane, da bo p rired i
lo 13. septem bra izlet na M im o 
goro. Odpeljemo se v nedeljo, ob 
•7. uri z vlakom do Semiča, nato 
pa odidemo peš na M im o goro. 
Izletniki se bodo vračali preko 
K om am e vasi in Dobindola do 
železniške postaje Uršna sela. Pri
javite se lahko najkasneje do 12. 
septem bra, ob 12. u rl p ri tov. 
T ratn iku  v kiosku državne lote
rije . H kra ti Planinsko društvo 

obvešča, da  bo km alu pričelo se
rijo  strokovnih tn potopisnih pre
davanj iz vrtnarstva  in sad ja rs t
va. O n jih  bo Javnost pravočasno 
seznanilo.

■  ČEVLJI ZA JESEN IN BLA
GO ZIMO — V vseh novomeških 
trgovinah s čevlji so pred kVat- 
kim  dobili pošiljke čevljev za je 
sen in zimo. Modeli, ki nič ne 
zaosta ja jo  za italijanskim i, so na
vdušili zlasti ženske.

M KOZARCI ZA VLAGANJE ----
Bliža se konec poletja  in čas p ri
p rav ljan ja  ozimnice. Gospodinje 
bodo spet napolnile prazne kozar
ce s sokovi, kom poti, m arm elada
m i in raznim i vrstam i sala t za 
zimo. Ali ste že kupile kozarce 
za vlaganje? V trgovini Oprema 
nasproti š tu d ijsk e  knjižnice im ajo 
na zalogi eno ln dvolitrske ko 
zarce za vlaganje. Cena od 1,90 
do 2,30 dinarjev.

■  /K  MUZE.TO IN  DOLENJSKI 
GALERIJI sodi tud i lepo urejena 
okolica. Pred  k ra tk im  so začeli 
u re ja ti dohod z ulice Mej vrti.

Razširili bodo del ulice, sezidali 
kam nito ograjo te r uredili s top 
nišče z ograjo. Ta del m uzejske 
okolice ie že dolgo klical po u re 
ditvi.

■  VSE ŠOLE so spet pričele 
redni pouk. Na cestah je  vsak 
dan veliko o trok , ki v svoji m la 
dostni razigranosti velikokrat ‘ po
zabljajo  na previdnost in  prečkajo 
ceste k jersibodi. Zlasti nevarno je  
križišče pri kandijskem  m ostu  te r 
okolica bencinske črpalke s Cesto 
herojev do gim nazije. Vozniki, 
zm anjšajte  h itro st in vozite p re 
vidno!

■  CENE NA TRGU so bile v 
ponedeljek take: čebula 3 din, če
sen 10 din, s tročji fižol 4 din, fi
žol 4—4,50 din, k rom pir 1,50— 
1,60 din, korenje 4—5 din, kum a
re 3 din, kum arice za vlaganje
3.50—4 din, pesa 3 din, peteršilj 
7 din, paradižnik 3—4 din, p a 
p rika  2,60—3 din, solata 3 din, 
zelje 1,50. din, breskve 3—6 din, 
grozdje 3—4 din, hruške 3—4,50 
din, jabolka 2.20—3 din, limone
5.50—6 din, lubenice 1,50 din , 
orehi 5 din, pom aranče 4,50 din , 
slive 2,50—3 din, banane 5,50 din, 
ja jca  0.80—0.85 din.

■  RODILE SO: Stanislava B rač
ko iz Volčičeve 22 — M arka, Ja 
d ranka S tarc  z Zagrebške 14 — 
deklico, M arila  Špiler iz Adami
čeve 6 — M atjaža in Sonjo.

■  UMRLI SO: Franc Urbančič 
5z K andije — 65 le t, V ladim ir 
K obašlič z Zagrebške 12 — dojen
ček.

VABILO
V okviru praznovanja 25. obletnice osvobo
ditve in občinskega praznika občine Novo me
sto, bo v nedeljo, 20. septem bra, v Dolenjskih 
Toplicah

ZBOR I. BRIGADE VDV,
Vlil. SNOB F. LEVSTIKA 
IN KRAJEVNE ORGANIZACIJE ZZB 
DOLENJSKE TOPLICE

Prijave za prevoz z avtobusi sprejem a Re
publiški odbor ZZB, Ljubljana, Beethovnova 
št. 10.

Pošljite jih  najkasneje do 10. septem bra 1970 
n a  gornji naslov z oanako »Za srečanje v Do
lenjskih Toplicah«.

PRIPRAVLJALNI ODBOR

Z bičem ali razumevanjem?
Primer brusniških učiteljev, ki nikakor ne sodi v 25. leto svobode

K mnogim neurejenim  za
devam v Brusnicah šteje tudi 
skrajno pomanjkljivo rešeno 
stanovanjsko vprašanje uči
teljev. Tako nim a nobeden od 
desetčhmske^a kolektiva tam 
kajšnje osnovne (beri: popol
ne) šole niti svojega niti d o  

.brega stanovanja. Ce izvza
memo, da so vi:em stanova
njem skupna mnoge pom anj
kljivosti (b re j vodovodov, sa
n itarij), pa se nekaterim  uči
teljem  vendarle vsaj za spo
znanje bolje godi kot drugim.

V mislih imamo stanarino, 
ki jo učitelji (kot najem niki) 
plačajo vsak mesec ali zaseb
nikom ali DOMINVESTU

(oziroma lastnikom ). Tako se 
dogaja, da plača učiteljska 
družina zasebniku na mesec 
za dva prostora 200 din, d ru 
gi učiteljski par pa za najem 
prav tako velikega stanovanja 
v družbeni lasti (v stavbi KZ) 
27 din ali osem krat (!) manj.

Učitelj, ki plačuje po 200 
din, je Član ZK, zasebnik, 
ki ta  denar spravi v žep, pa 
prav tako. Na sestankih pa 
sta že oba obsojala neupravi
čeno okoriščanje na tuj ra 
čun. Zanimivo je, kako je 
lastnik pojasnil najem ni
ku, zakaj taka najem ni
na. »Tudi v Novem mestu«, je 
dejal, »so stanovanja tako

draga.« Seveda pa je pozabil,- 
da dobi najem nik za ta denar 
tekočo vodo, stranišče s ko
palnico, nem alokrat telefon, 
in da je  med Brusnicami 
kot podeželsko vasjo ter No- 
vim mestom le nekakšna raz
lika.)

V nobenem zakonu, odloku 
in pravilniku ni napisano, da 
sme učitelj zavoljo tega, ker 
ima pač to nesrečo, da nima 
»najboljšega« stanovanja, kaj 
slabše vzgajati otroke, ki mu 
jih  zaupamo. Tega paragrafi 
kakor tudi ljudje ne upošte
vajo. Kdo bi se pa v času, 
ko naše šolstvo pretresajo 
najrazličnejše reforme, ko 
smo vse svoje moči napeli 
za pravilno rajonizacijo, ra 
cionalizacijo in ne vem še 
kakšno — izacijo izobraže
vanja, sploh zmenil za tako 
drobne in nepomembne zade
ve, kot je  učiteljevo stano
vanje?! Pa vendar je, nemalo
krat tudi od tako »nepo
membnih« reči odvisno, kako 
učitelj opravlja svoje poslan
stvo, kako izpolnjuje naloge, 
ki smo mu jih mi vsi, druž
ba, naložili na pleča in mu 
zažugali, naj gre pa kamne 
razbijat, če ne bo . . .

O stanovanjih brusniških 
učiteljev so neštetokrat go
vorili na zborih volivcev, se
stankih družbeno-političnih 
organizacij, krajevne skup
nosti, da šolskih sestankov 
niti ne omenjamo. O nezno
snosti stanja se je lahko pre
pričala tudi posebna občin
ska komisija, ki je prišla 
nalašč zato v Brusnice. Pe
reča vprašanja je spravila na 
papir, papir posredovala ob
činski skupščini, pri tem pa 
je  tudi ostalo. Pri besedah in 
obljubah je  ostalo /do zdaj 
pravzaprav vse, kar je dišalo 
po izboljšanju.

In vendar — doklej tako? 
Kaj niso brusniški učitelji v 
vseh letih po vojni, ko so 
vse do zdaj »ubogljivo« pre- 
našali tegobe »vaškega živo
tarjenja«, zaslužili niti stano
vanja, v katerem  bi bili sa
mi gospodarji?

IVAN ZORAN

Igre za leseno ograjo
G radnja nove sam opostrež

ne trgovine na Kristanovi 
ulici je za nekaj časa u tes
nila tudi cicibane v otroškem  
vrtcu. Dokler dela ne bodo 
končana, se bodo m orali pač 
stisniti na ograjenem dvo
rišču.

LOEVVE OPTA
V prodajalni ELEKTRO

TEHNA na novomeškem 
Glavnem trgu so dobili po
šiljko naj novejših televizorjev 
in transistorskih sprejem ni
kov znamke Loewe opta. 
Tranzistorji imajo tudi UKV 
dolžino.

DOLENJSKI LISI 19



n a g r a j u j e  brez žrebanja

HOBBV GUMA
[P IS E S H KI E ©/S
V nagradni fgri H08BV6UMA si sam 
izbereš in izžrebaš nagrado,zato naj 
postaneHOBBVSUNA-TVOJA GUMA 
Sličico,ki jo najdeš v vsaki vrečki 
N08BV6VMC, nalepi na ustrezno me
sto v albumu, katerega dobiš prav 
tako pri trgovcu.

Ko je slika sestavljena jo pošlji na 
naslov, ki ga imaš v albumu in nagra 
da, katero si izbral, je brez žrebanja 
tvoja. Prepričaj se, da je 
HO B m ifttA res TVOJA G U M A ! ZE V PRO DA JI

i z b e r i  si  n a g r a d o

»NOVOTEHNA«
NOVO MESTO

o b j a v l j a  naslednji p rosti delovni mesti: 

v prodajalni Trebnje št. 5:

1. delovno mesto •
ADMINISTRATORKE -  BLAGAJNIČARKE
v prodajalni Metlika št. 7
2. dfelovno mesto
TRGOVSKEGA VAJENCA (MOŠKI)
POGOJI: pod 1. končana ESS ali nepopolna srednja 
šola, ali kvalifikacija trgovskega delavca s prakso 
v blagajniških in adm inistrativnih poslih; 
pod 2. končana osnovna šola z dobrim  uspehom

Osebni dohodki po pravilniku podjetja. 
Pismene ponudbe sprejem a splošni sektor 15 
dni po objavi.

IZVRŠNI ODBOR TEMELJNE IZOBRA
ŽEVALNE SKUPNOSTI NOVO MESTO

p o n o v n o  r a z p i s u j e

za šolsko teto 1970/71 naslednje

Š T I P E N D I J E
za štud ij na PA — razredni pouk 4 štipendije
za študij matem atike — fizike na PA 3 štipendije
za študij glasbe na PA 1 štipendijo
za študij telesne vzgoje na visoki šo li' 1 štipendijo
za štud ij na višji hotelski šoli 2 štipendiji

Mesečni nneski štipendij: 
v srednjih  šolah od 200 do 300 dinarjev, 
v višjih in visokih šolah od 320 do 400 dinarjev.

Splošni pogoji za podelitev štipedSje:
— najm anj dober učni uspeh zadnjega šolskega 

razreda in najm anj prav dober povprečni triletn i 
učni uspeh predm etov, ki jih  prosilec štipendije 
želi štud ira ti

— ob enakih učnih uspehih im ajo prednost socialno 
šibkejši in tudi prosilci o troci borcev NOV

Razpisni rok velja do 25. septem bra 1970.

Prošnji za štipendijo je treba priložiti:
— overjene prepise spričeval zadnjih treh  razredov 

(letnikov),
— potrdilo o prem oženjskem  stanju  oz. uradno 

potrdilo o osebnih dohodkih družinskih članov.

Prošnje je  treba kolkovati s kolkom za 1.— dinar.

TEHNIŠKA SREDNJA ŠOLA KRŠKO

r a z p i s u j e

za šolsko leto 1970/71
naslednje

Š T I P E N D I J E :
1 štipendijo za študij na strojni 

fakulteti 
1 štipendijo za študij na elektro- 

fakulteti -  jaki tok 
1 štipendijo za študij na elektro- 

fakulteti -  šibki tok
Za štipendijo lahko zaprosijo kandidati, ki se bodo 
redno vpisali na eno izmed fakultet, za katero so 
štipendije razpisane.

Prednost za štipendije bodo imeli kandidati, ki so 
že vpisani v višji letnik fakultete, in tisti, ki so 
doma iz Krškega in okolice.
Mesečni znesek ene štipendije bo od 400 do 500 din. 
Razpisni rok velja do 30. septem bra 1970. 
K andidati naj pošljejo prošnje za štipendije na 
naslov: Tehniška srednja šola, Krško.

UPRAVNI ODBOR KMETIJSKE 
ZADRUGE ČRNOMEU

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

VODJE splošnega sektorja
K andidat m ora im eti končano srednjo šolsko 
izobrazbo in večletno prakso pri vodenju 
km etijskih organizacij.
Rok za prijavo je  14 dni po objavi v Dolenj
skem listu.

KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ

s p r e j m e

V UK V MESARSKI STROKI

2 VAJENCA
KANDIDATI NASTOPIJO UČNO DOBO TAKOJ.

Stanovanjsko podjetje Črnomelj

p r o d a  NA JAVNI DRAŽBI

enonadstropno stanovanjsko hišo
v Loki št. 36 — Črnomelj, ki im a 133 m2 koristne 
stanovanjske površine. Iaklicna cena je 68.377 din.

Licitacija bo v Loki št. 36, dne 14. septem bra 1970 
ob 9. uri.

In teresenti m orajo pred licitacijo položiti kavcijo 
v višini 5% od izklicne cene.

G R A D B E N O
PODJETJE
OBNOVA
L J U B L J A N A  
T I T O V A  3 9

K adrovska kom isija 
pri
gradbenem 
podjetju . .

»OBNOVA«
LJUBLJANA,
Titova 39

r a z p i s u j  e 
m esta za:

naslednja prosta delovna

1. GRADBENE INŽENIRJE za operativo 
in pripravo dela

2. PRAVNIKA
3. GRADBENE TEHNIKE za delo v operativi 

in projektivnem  biroju
4. ADMINISTRATIVNO USLUŽBENKO z znanjem 

nemškega jezika s popolno srednjo šolo
5. USLUŽBENCE za komercialno službo
6. ARHITEKTE v projektivnem  biroju
7. EKONOMSKE TEHNIKE
8. KV ZIDARJE IN  KV TESARJE za delo na grad- 

bišču v Ljubljani in izven Ljubljane
9. KV STROJNE KLJUČAVNIČARJE 

10. KV OBRATNE ELEKTRIČARJE
•11- KV STROJNIKE gradbene mehanizacije
12. KURJAČE z izpitom za visokotlačne kotle

Za razpisana delovna m esta pod tč. 1., 2., 3., 
4., 6. je  pogoj najm anj 5-letna praksa, za tč. 5. 
in 7. pa 3-letna praksa na odgovarjajočem 
delovnem mestu.
Nastop možen takoj ali po dogovoru.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

Cenjene ponudbe sprejem a kodrovska komi
sija  p ri
GP »OBNOVA« Ljubljana, Titova 39

Po možnosti osebni obisk.
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In potem se je zgodilo: izgubil sem zavoj
ček, pa ne samo enega, kar izgubljati sem jih 
začel. In to čisto namenoma — enega za dru
gim. Sposodil sem si tudi naslov: na ovitku je 
tajnica z vajeno roko zapisovala naslov: dr. 
Nataša Begovič, Cankarjeva 32, Novo mesto. Ali 
bo radovednost močnejša od poštenja?

Potem sem sc- utrudil, pa sem se ustavil na 
avtomobilski cesti, zapeljal sem malo bolj na 
desno in opazoval direndaj. Avtomobilov sicer 
nisem štel, ker taje verjamem statistikom, da 
gre vsakih 24 ur v obe smeri po nekaj tisoč 
avtomobilov. Odprl sem pokrov motorja in 
prtljažnika — in se sončil. Avtomobili so hitro 
švigali mimo, jaz sem mahal in avtomobilisti 
60 mahali nazaj, nekateri so se začudeno ozi
rali in sopotnica v nemškem taunusu — sta
vim, da je bil voznik z Dolža doma — se je 
obrnila in mi pomahala. Ni lepšega kot stati ob 
avtomobilu in gledati, od drvečih avtomobilov 
pa vam prijazen vetrič piha v obraz. . .

Sem  zvedel, da  vest 
čisto, dobro d ’janje 
svet zanič'vati se je  
zagovoril.

(Prešeren)

Kaznovana pozablji
vost

Gume so zacvilile na vro
čem  asfaltu  lučaj p red  Otoč
cem, na stari cesti. Visoko 
gori v koruzi je  bdi s  tele
objektivom  sk rit kolega Slav
ko, jaz pa sem se počutil 
kot vojskovodja v gozdičku 
ob Kriki: v rokah sem  imel 
daljnogled, s katerim  na blo
kih nasproti ceste lahko m u
ho vidim  — kaj b i to rej ne 
videl avtom obilista, ki je 
skočil iz fiička, ko^ da bi ga 
pičila kača.

S icer pa, začinimo lepo od 
kraja! Takole mimogrede 
sem se splazil do ceste, se 
previdno ozrl na vse strani, 
in  ko sem  ugotovil, da ni 
n ik jer nikogar, je  v velikem 
loku zletel na sredo ceste 
m ajhen paket: 14 x 20 cm 
je  m eril, naslov je  bili napi
san  na njem  in znam ka za 
novi d inar je b ila pravilno 
prilepljena v zgornji desni 
kot. Komaj sem  jo  ucvrl v 
gozdiček, kom aj sem  daljno
gled spravil k očem — od
dahniti si še nisem  uteg
nil — že je v h rib  prisopi
halo dekle, ki ja noge niso 
dale poganjati pedal kolesa
v tako strm ino. V beli jo 
pici se je  kuhala sredi sep
tem brskega sonca in  kar m i
m ogrede je  pobrala paket 
in  ga stisn ila na  kolo.

Dve m inuti pozneje, ko je

dekle izginilo izza ovinka, se 
je  prizor ponovil: spet je v 
elegantnem  loku priletel na 
cesto zavojček, voznik v fič- 
ku pa je hip nato pritisn il 
na pedal zavore, kot da bi 
m u o trok  skočil pred  avto. 
Začudeno se je  ozrl na
okrog, a n ik jer nd bilo žive 
duše. V roke je  vzel paket, 
si ga ogledoval, ga tehtal, 
spet ogledoval. In  celo tako 
kretn jo  je  naredil, kot da 
ga m isli spraviti nazaj na 
cesto — pa se ga je le usm i
lil, ga vrgel na zadnji sedež 
in odpeljal naprej proti 
Otočcu. In  tako je šlo še tr i
krat: voznik je  zategnil vaje
ti dvem a rjavcem a, se sklo
nil in pobral zavoj, pravilno 
naslovljen in  frankiran, mo
pedist je  zavoj pobral in  ga 
p rije l kar z zobmi, ker je  
z obem a rokam a vozil, m oto
ris t pa je  ustavil, da je  lah
ko sopotnik skočil s hrum e
čega m otorja — itn že sta 
oddivjala naprej z zavojč
kom  v roki.

Pet m ajhnih paketov, na
slovljenih na isto  ime: vsa 
peterica je  bila popolno
m a prazna — v uredništvu 
mi pač nič drugega ni p ri
šlo v roke ko t škatle, v ka
te rih  je  papir za izdelavo 
fotografij. Lepo smo jih  za
vili in postavili ko t vabo na 
vroč asfalt. Samo nekdo je 
sipregledal paket: bila je  to 
voznica v črnem  fičku, ki je 
sicer vozila precej počasi 
p ro ti vasi Otočec, a paketa 
ni videla ali pa se ji ni zde
lo vredno, da bi ga pobrala. 
Morda je bila celo zaljublje
na, zam išljena, kdo ve?

takole je teleobjektiv iz koruze ujel pobiralca paketa: 
radovednost ali poštenje

Poštenje je  bilo zdaj na 
tehtnici: če boste kdaj na 
cesti izgubili zavojček, po
tem ' ne hodite nazaj ponj
— ne boste ga več našli. 
Zanimalo nas je samo, ali 
bodo paketi prišli na naslov 
ali bo radovednost hujša.

Naslednji dan novopečeni 
lastniki niso preveč obrem e
njevali pošte. Sele dva dni 
pozneje je  prišel en sam  za
vojček: doplačati smo mo
li 10 starih  dinarjev za 
prem alo frankiran paket, za
voj je  bil nedotaknjen, le 
pošta je dala pet žigov — 
kot da bi slutila, da je bilo 
pet paketov, p rišel pa je  do 
naslovnika en  sam  . . .

Pet paketov na cesti — 
eden v pravih rokah: p re 
m alo za verjetnost, da je na 
cesti še poštenje. Bolj iz
jem a, ki po trju je  pravilo. 
K ar bom im el za poštno 
pošiljanje, bom ra je  nesel 
na pošto, kot da bi pustil 
na cesti. Zanima me samo, 
kakšne oči je  naredila četve
rica, ki je  paket odprla: kaj 
so pričakovali v majhnem  
zavojčku? M orda zdravila, 
m orda kaj drugega. To bi 
vedeli povedati s a m i. . .

Drugače je bilo z velikim 
paketom  brez naslova, ki 
aem ga postavil kot oviro 
na cesti: tovornjak, ki je
pripeljal prvi, ga je  malo 
zbil po cesti, sopotnik je 
skočil ven in ugotovil, da je 
sam o zavita ničvredna škat
la iz lepenke — in jo- je  
ogorčeno vrgel v obcestni 
jarek . Jaz pa se nisem  dal: 
še enkrat sem jo postavil 
nazaj na cesto, in to ' tako, 
da se n i videlo, da je  že 
strgana. Fičko, ki je  pripe
ljal, se ji je  izognil, otrok 
je  skočil na cesto, jo  pobral, 
in že ni bilo avtom obila ni- 

. k je r več. Nekaj sto  m etrov 
naprej gem potem  našel pa
p ir, s katerim  je  bila škatla 
povita^ Razočaranje je  bilo 
veliko . . .  Oviro torej vozni
ki vsekakor odstranijo , če 
je  lepo zavita. Konzervira
no kam enje bi torej tudi me
tali s ceste — a kaj, ko kar 
m enje pada kar tako, nič 
zavito.

Nezgoda na cesti -  
smrt

In  na klancu proti Karte- 
ljevem u sem  ustavil: ali mi 
je  zm anjkalo bencina ali se 
je  v starem , ko t tank zavi
jajočem  drobovju uboge
ga fička kaj zavozlalo — ni 
važno. Po predpisih sem 
razstavil trikotnik , čeprav te 
ga dela nisem  vajen, potem  
sem se naslonil na avto in 
čakal, čakal sem  prekle- 
m ano dolgo, saj se tudi 
m iličnik na m otorju  ni dosti

zmenil zame. Samo Turek 
s tovornjakom , dolgim kot 
kača, in  še daljšo prikolico 
je stopil na zavoro. Velika 
pošast je  zacvilila, zapuhala
— in se ustavla. Jaz pa hi
tro  k Turku: »Mašina ka
put?« je  vprašujoče krilil z 
rokam i visoko nad mano v 
svoji kabini. In  izpod gostih 
obrvi je  gledal kot nekdanji 
zavojevalec velikega cesar
stva, da sem se ustrašil, 
da bo res začel popravljati 
mojo konzervo. Ne, ne, ni
kar!

»Samo bencina m i je 
zmanjkalo,« sem  ga potola
žil. »A, tako. Jaz pa vozim 
z nafto,« me je  poučil in 
odpeljal naprej proti Is tan 
bulu. Bogve k je  se je  n je 
m u prim erila nezgoda: iz
srca mu privoščim  tako p ri
jaznost, kakršno je pokazal 
on.

Potem sem začel m ahati 
z rokam i, pa ni dosti pom a
galo, ker so m i vozniki vne
to odzdravljali. Na Zagreb
čane ne bi stavil počenega 
groša, ostali so m i v slabem 
spom inu še iz časov, ko sem 
z dvignjenim palcem  hodil 
v Ljubljano. Tudi tujoi n i
so kazali pravega zanim anja 
za m ojo nesrečo. Teleobjek
tiv visoko gori v hosti je  
počival: šele po dolgem ča
su se je  ustavil BMW z ljub
ljansko registracijo, pred 
tem  pa sem preklel tudi ne
kaj avtomobilov z oznako 
NM. Pa pravijo, da si b ratje  
v nesreči pomagajo!

Ljubljančanu sem natvezel 
zgodbo o bencinu — pa mi 
n i mogel pom agati, k er ne 
on ne jaz nisva imela cevke, 
da bi pretakala bencin. Le
po sem se zahvalil in sem 
se odločil, da bom za na
slednjega raje  pripravil 
pravljico o pokvarjenem  mo
to rju  in o  fičku, ki ne spra
vi glasu iz sebe. Audi 
LJ 874 —33 je bil tre tji, ki 
se je  ustavil v več kot pol
urnem  čakanju. Neverjetno: 
imel je  vlečno vrv, priprav 
ljen m e jp bil potegniti do 
K arteljevega (od tam  gre v 
dolino do mehanične delav
nice, sem pripovedoval) in 
čisto nič se ni jezil, na
sprotno, vseskozi je  bil na
sm ejan. Nisem mogel biti 
tako nesram en, da mu ne bi 
povedal vsega po pravici. 
Odpeljal je  v hrib , ja? pa 
za njim .

Na cesti sem se naveličal 
sta ti, ker je  sm rdelo po ben
cinu in nafti, čeprav me je 
božal vetrič drvečih avto
mobilov . . .

Namesto konca
In  kje je m orala zgodbe, 

boste vprašali. N am esto kon
ca, kar dva sklepa:

PRVI: Ne izgubljajte na 
cesti paketov, pisem  in po
dobne šare, ki jo  vozite ali 
nosite s  seboj! Ljudje bodo 
pobrali, preden se boste 
vrnili, verjemite! In  ljudje 
so hudobni (vsaj ti, ki so 
sodelovali v naši akciji, ne 
da bi za to vedeli, so bili): 
vzamejo in odpro, vrnejo pa 
ne! Zatorej pazljivost v ro
ke, preden se boste kesali!

DRUGI: Ko greste ne ce
sto, vozite rezervni avto s se
boj! Možnosti, da bi srečali 
rum enega fička, ni dosti, da 
pa bi vam ustavil kdo kar 
tako, zaradi tovarištva na ce
sti, so skoraj enake ničli. 
Oziroma drugače: od stotih 
ustavi eden (po preizkusu!). 
Na oguljene fraze se ne gre 
zanašati. Sicer pa vsaka 
šola nekaj stane: takoj na
slednji dan siva šla  s kole
gom v Ljubljano, pa m u je 
p ri G rosupljem  zm anjkalo 
bencina. K er sem bil stro 
kovnjak za te  zadeve, sva 
avto raje porinila čez h rib 
ček in  se spustila do črpal
ke v Grosupljem . Bilo je 
h itreje  in m anj slabe volje 
sva bila!

JOŽE SPLICHAL 
Foto: SLAVKO DOKL
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Oglas v 
Dolenjskem  
listu !

Motorist je zapeljal na rob ceste, in že je tu fant, ki 
je skočil po paket na sredi ceste. — Lepo je stati na 
cesti, mimo pa drvijo avtomobili vseh znamk in dr
žav: naš turizem se lepo razvija. (Slika v naslovu) 

Kdo bi mislil na tovarištvo na cesti!

DA ALI NE —  TO JE TU VPRAŠANJE

NA CESTI 
/H I/SI
ATS M  fw w

S A M ...



UVOŽENA 
OPEKA!
T r g o v s k o  p o d je t je  N O V O T E H N A  iz  N o v e g a  m e s ta  
s p r e je m a  n a r o č ila  za  o p e č n e  v o tla k e :

0  z id n o  o p e k o  —  b lo k e , u v o ž e n e  iz  I ta lije ,  v e li
k o s t i  13 x  25 x  30 c m

£  z id n o  o p e k o  —  b lo k e  za  p r e d e ln e  s te n e , u v o 
ž e n e  iz  I ta lije ,  v e l ik o s t i  12 x  25 x  30 c m

0  n a v a d n o  s tr e š n o  o p e k o , u v o ž e n o  iz  I ta lije

N a r o č ila  s p r e je m a jo  v  m a lo p r o d a jn e m  s k la d iš č u  
g r a d b e n e g a  m a te r ia la  v  B u č n i v a s i  —  te le fo n : 21-434

N a r o č e n e  k a m io n s k e  k o lič in e  d o s ta v im o  n a  g r a d 

b iš č e .

:

Sklad za financiranje gradnje novih 
osnovnih šol Novo mesto

r a z p i s u j e

J A V N O  D R A ŽB O
p r it l ič n e  s ta n o v a n js k e , z  ojpeko z id a n e  h iš e

* v  N o v e m  m e s tu , V a la n t ič e v o  4  (b iv š a  M ik č e v a  
h iš a ) ,  k i  b o  v  n e d e ljo ,  13. 9 . 1970, o b  10. u r i  
n a  k r a ju  s a m e m .

I z k lic n a  c e n a  j e  6.000 d in . N a jb o lj š i  p o n u d n ik  m o r a  
d o  13. 10. 1970 p o r u š it i  s ta v b o  in  o d p e lja t i  m a te r ia l.

V sa k  u d e le ž e n e c  d r a ž b e  m o r a  p o lo ž it i  p r e d  p o d a 
ja n je m  p o n u d b  k a v c ijo  v  z n e sk u  500 d in .

O g le d  h iš e  b o  13. 9. 1970 m e d  9. in  10. u r o .

I n fo r m a c ije  d a je  K r a je v n a  s k u p n o s t  N o v o  m e s to .

LABOD
TOVARNA PERILA -  NOVO MESTO

r a z p i s u j e

z a  iz p o p o ln ite v  d e lo v n ih  m e s t  v  o r g a n iz a c ij i  
z d r u ž e n e g a  d e la  v  K r šk e m

TEČAJ ZA INDUSTRIJSKO 
ŠIVILJO

P o g o j i z a  s p r e je m  s o  n a s le d n ji:

—  s ta r o s t  o d  15 d o  30 le t
—  d o b r o  z d r a v s tv e n o  s ta n je
—  u s p e š n o  o p r a v lje n  p r e iz k u s n i t e s t  v  to v a r n i.

P o n u d b e  s  k r a tk im  ž iv lje n je p is o m  s p r e je m a  s p lo š n i  
s e k to r  p o d je tja  d o  v k lju č n o  19. s e p te m b r a  1970.

Pridružite se /# \ < 
modernim ljudem,^? | 
ki pijejo J

CYNAR j

R a z p isn a  k o m is ija  v

I S KR I
TOVARNI USMERNIŠKIH NAPRAV 

NOVO MESTO
V ZP ISKRA KRANJ

p o n o v n o  r a z p i s u j e  
n a s le d n je  p r o s to  d e lo v n o  m e s to :

SEKRETARJA
R a z p is n i p o g o j i:

1. v is o k a  a l i  v iš ja  iz o b r a z b a  p r a v n e  s m e r i  
in  n a jm a n j p e t  le t  u s tr e z n e  p r a k s e
2 . s r e d n ja  iz o b r a z b a  in  d e s e t  le t  u s tr e z n e  
p r a k s e .

V lo g i j e  o b v e z n o  priložaita v e lja v n a  d o k a z ila  o  
iz o b r a z b i in  p r a k s i.

O se b n i d o h o d e k  p o  p r a v iln ik u  o  O D .

P r ija v e  s p r e je m a  r a z p isn a  k o m is ija  d o  25. 9. 1970.

BREŽICE

STE V ZADREGI 
ZA DARILO?
S o p eb  n a g e ljfk o v  ali v r tn ic  Je p r im e r n o  d a 
r ilo  ca v sa k o  p r ilo ž n o s t . — N a ša  d n ev n a  
p r o iz v o d n ja  je  v e č  t is o č  c v e to v  v 6 b a r 
vah . — Z a h te v a jte  v n a jb liž n j) c v e t lič a r n i

nagel jeke ali vrtniee 
iz vrtnarije Čatež

\AB/ A<y*cu*ui

TEKSTILNA TOVARNA

NOVOTEKS —  Novo mesto

r a z p i s u j e

v šolskem letu 1970/71

o tv o r ite v  iz red n eg a  o d d elka  
eko n o m ske  fa k u lte te  iz L jub ljane  
-  poslovna s m e r

š t u d i j  v  p o s lo v n e m  o d d e lk u  tr a ja  d v e  le t i  in  š tu 
d e n t je  p o  z a k lju č n e m  d ip lo m s k e m  iz p itu  d o b ijo  
v iš jo  š o ls k o  iz o b r a z b o  — d ip lo m a n t p a  n a z iv  e k o 
n o m is t .  P r i š tu d iju  v  p o s lo v n e m  o d d e lk u  j e  p o u d a  
r ek  n a  p r a k t ič n ih  z n a n jih . Z a to  o m o g o č a  š tu d ij  v  
p o s lo v n e m  o d d e lk u  n a d a lje v a n je  š o la n ja  tu d i t i 
s t im , k i j im  b o lj  le ž ijo  p r a k t ič n i k o t a b s tr a k tn o —  
te o r e tič n a  p r e d m e ti. S tu d ij  v  p o s lo v n e m  o d d e lk u  
p a  o m o g o č a  tu d i z a p o s le n im , d a  s v o je  z n a n je  s tr o 
k o v n o  — te o r e t ič n o  d o p o ln ijo . Z a  z a p o s le n e  j e  š tu 
d ij o r g a n iz ir a n  v  o b lik i iz r e d n e g a  š tu d ija .

V p iš e jo  s e  la h k o  v s i t is t i ,  k i  s o  u s p e š n o  o p r a v ili  
s r e d n jo  š o lo  in  im a jo  d o k a z ilo  o  o p r a v lje n e m  za 
k lju č n e m  iz p itu .

P r ija v e  s p r e je m a  d o  25. s e p te m b r a  1970 te k s t iln a  
to v a r n a  N O V O T E K S , N o v o  m e s to , F o e r s te r je v a  8
— c c n te r  za  iz o b r a ž e v a n je , k je r  d o b ite  v s e  in fo r 
m a c ije  o  š tu d iju  in  v p isu .

A V T O P R E V O Z  IV A N Č N A  G O R IC A

s p r e j m e

VEČ ŠOFERJEV
S KVALIFIKACIJO 
KATEGORIJE C, E

P o n u d b e  s p r e je m a m o  d o  15. s e p te m b r a  1970.

80
NAGRAD!

D B H
NOVO MESTO

D O LE N JS K A  
B A N K A  
IN H R A N IL N IC A  
N O V O  M E S TO

J E  N A M E N IL A  S V O JIM  V A R C E V A L C E M

NAGRADNO 
ŽREBANJE
v k a te r e m  s o d e lu je jo  v a r č e v a lc i v e z a n ih  h r a 
n iln ih  v lo g  in  d e v iz n ih  r a č u n o v , k i s o  a li b o d o  
v lo ž ili  n a  h r a n iln o  k n již ic o  a li d e v iz n i r a ču n  
p r i b a n k i d o  30. 11. 1970 n a jm a n j 2.000 d in  na  
o d p o v e d n i ro k  n a d  e n o  le to :

h r a n iln e  v lo g e  s p r e je m a m o :

— n a  se d e ž u  b a n k e  v N o v e m  m e s tu , T rd i

n o v a  2
— p r i p o d r u ž n ic i K r šk o
— p r i e k s p o z itu r a h  M etlik a  in  T r e b n je
—  p ri v se h  p o š ta h  n a  o b m o č ju  b a n k e
— p ri k m e t ijs k ih  z a d ru g a h : N o v o  m e s to , M e- 

tJika, T r e b n je  Ž u ž em b erk  te r  A g r o k o m b i
n a ta  K ršk o

V lo g e  n a  d e v iz n e  r a č u n e  sp r e je m a m o :

— n a  s e d e ž u  b a n k e  v  N o v e m  m e s tu
—  p r i p o d r u ž n ic i K ršk o

P r i ž r e b a n ju  d o b i v sa k  v la g a te lj  to lik o  žreb - 
n ih  l is tk o v , k o lik o k r a t iz p o ln ju je  p o g o j , v e n 
d a r  je  la h k o  s a m o  e n k r a t n a g r a je n .

N a g r a d e  so :

1 o s e b n i a v to m o b il »A u stin -IM V  1300«
1 m o to r n a  k o s iln ic a  »A lpina«
5 m o p e d o v  »TO M O S«
1 m o to r n a  ž a g a  »S tah l«
1 p r a ln i s tr o j  »G oren je«
1 te le v iz o r  »O rion«
1 š iv a ln i s tr o j  »M irna«
2 h la d iln ik a  k a p a c . 801
5 fo to a p a r a to v  »Z ork i«

10 b r iv s k ih  a p a r a to v  »Isk ra«
10 l ik a ln ik o v  n a  p a r o  »R o w en ta «
42 s te n s k ih  u r

Ž re b a n je  b o  d n e  14. 13. 1970 v  p r o s to r ih  b a n k e .

N a g r a d e  s o  n a m e n je n e  m o r d a  tu d i v a m , a a to  — č e  
š e  n is te  — p o s ta n ite  in  o s ta n it e  v a r č e v a le c  D O L E N J
S K E  B A N K E  IN  H R A N IL N IC E  N O V O  M E S T O .

•••••€•••••••••••••••••••••••••••<
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na zalogi imamo 
ročne motorne kosilnice

alpina
moč: 4,5 KM »
prostornina: 98 ccm 
širina grebena: 90 cm 
učinek 3000 m2/uro
cena: 4.775.- din ali 140.000.- lit in 1008.- din 
rezervni deli in servis zagotovljeni! • 
dobava takoj!

cosmos
zastopstvo tujih firm: 
alpina, bertolini, gibo, same, alfa romeo,
m.a.n........
Ljubljana, Celovška 32 
Zagreb, Trg žrtava fašizma 1



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročila ob 5X0,

6.00 , 7.00 , 8.00, 10.C0, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00 Pisan glasbeni spored od
4.30 do 8.00.

■  PETEK, 11. SEPTEMBER:
8.10 Operna matineja. 9.35 Narod
na glasba iz Venezuele. 10.15 Pri 
vas doma 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za tuje goste 
U'.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Janez Soklič: Pregled strojev za 
skupinski nakup 12.40 Po doma
če. 13.30 Priporočajo vam . 
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.30 Napotki za tu
riste 16.00 Vsak dan za vas. 17.05 
Človek in zdravje. 18.15 Dobimo 
se ob isti uri. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19 15 Minute z ansamblom 
Pavla Kosca 20.00 Poje Komorni 
zbor iz Maribora. 20.30 »Top- 
pops«. 21.15 Oddaja o morju in 
pomorščakih. 22.15 Besede in zvo
ki iz logov domačih

■  SOBOTA, 12. SEPTEMBRA:
8.10 Glasbena matineja 9.35 Od 
vasi do vasi. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot- 
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Franček Sivic: pri
prava čebelne krme in način krm
ljenja. 12.40 Veseli zvoki s pihal
nim ansamblom bratov Avsenik
13.30 Priporočajo vam . . . 14.25 
Slovenske popevke 'v izvedbi do- 
jnačih in tujih pevcev. 15.30 Glas
beni intermezzo 16.00 Vsak dan 
za vas. '7.05 Gremo v kino. 18.15 
»Rad imam glasbo« 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam
blom Zadovoljni Kranjci. JJO.OO 
Večer z napovedovalcem Edijem 
Mohorkom. 20.30 Zabavna jadijska 
igra — Wolfgang Ecke' Srebrn) 
buda — n  »Mož s poslaništva«. 
22.20 Oddaja za naše izseljence

■  NEDELJA, 13. SEPTEMBRA: 
4.30—8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra

dijska igra za otroke — Stanislav 
Ruškuc: Krava v stolpnici. 9.05 
Srečanje v studiu 14. 10.05 Se 
pomnite, tovariši . Mihajlo Ma
rič: Od zahodnih zaveznikov k čet
nikom in Nemcem. 10.25 Pesmi 
borbe in dela. 10.45—13.00 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravlja
jo — vmes ob 11.00 poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
13.30 Nedeljska reportaža 13.50 Z 
novimi ansambli domačih nape
vov 14.05 igra Pihalni orkester 
p v Francija Puharja 14.50 — 
S pevko Zdenko Vučkovič 15.15 
Glasba ne pozna meja 16.00 Ra
dijska igra — Joachim Witte: Da
ma in slepec 17.05 Nedeljsko 
športno popolne 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19 15 Glasbene razgledni
ce 20.00 »V nedeljo zvečer« 22.20 
Plesna glasba

■  PONEDELJEK, 14. SEPTEM- 
BRA: 8 10 Glasbena matineja
9.05 Pisan svet pravljic  in zgodb. 
10.15 Pri va? doma 11.00 Poroči
la — Turistični napotki za tuje 
goste 12.30 Kmetijski nasveti — 
dr Jože Maček: Možnost varstva 
rastlin Drez Kemičnih sredstev
13.30 Priporočajo vam 14.35 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo 15.30 Glasbeni inter
mezzo 16.00 Vsak dan za vas
17.05 Ponedeljkovo glasbeno po
poldne. 18.15 »Signali«. 19.00 Lah
ko noč, otroci! 19.15 Minute s Slo
venskim instrumentalnim kvinte
tom 20.00 Giuseppe Verdi: Don 
Carlos -  2 del 22.15 Za ljubite
lje jazza

■  TOREK, 15. SEPTEMBRA:
8.10 Opema matineja. 9.35 Sloven
ske narodne pesmi v priredbi 
Miška Hočevarja. 10.15 Pri vas 
doma 11.00 Poročila — Turistič
ni napotki za tuje goste 12.30 
Kmetijski nasveti — dr Milan 
Piskernik- Rastinstvo naših vi«;Q-

NEDELJA, 13. septembra

9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Beograd)

9.35 PET MINUT PO DOMAČE 
(Ljubljana)

9.30 KMETIJSKI RAZGLEDI — 
(Ljubljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Bgd)
10.45 MOZAIK (Ljubljana)
10.50 MC PHEETERSOVO POPO

TOVANJE (Ljubljana)
11.40 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
12.00 G. Verdi: TRAVI ATA (Zgb)
iS-.uu utKiivNO ATLETSKO PR

VENSTVO V CELJU -  pre
nos (JRT) (Ljubljana)

18.00 SKRIVNOSTI MORJA — do
kumentarna serija (Lj)

18.30 GONJAČI — celovečerni film 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV D N E V N IK  (Beograd5
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 D Savkovič: LJUBEZEN PO 

KMEČKO — humoristična 
oddaja (Beograd)

31.1X1 GODALA V RITMU (JRT) 
(Ljubljana)

21.40 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.10 PROPAGANDNA ODDAJA —

(Ljubljana)
22.15 TV DNEVNIK (Beograd)

2- spored:
20 00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

PONEDELJEK, 14. sept.

8.35 TV V SOLI — ponovitev ob 
14.45 (Zagreb)

10.30 NEMŠČINA — ponovitev ob 
15.40 (Zagreb)

10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beograd)
16.10 FRANCOSCINA (Beograd)
17-15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje. Plešivec do 17.30) 
(Beograd)

18.co TTKTAK: Zrcalce (Lj)
18.15 OBZORNIK (Llubllana)
18.30 PO SLEDEH NAPREDKA — 

(Ljubljana)
19-00 MOZAIK (Ljubljana)
" 05 Dl AP A ZON — glasbena od- 

daja (Beograd)
*»•50 CIKCAK fLiubliana)
Ô.oo TV DNEVNIK (Llubljana) 

,,"•30 3—2—1 (Ljubilana)
*«.35 F Bevk: KAPI.AN MARTIN 

ČEDERMAC — TV drama — 
,  f Ljubljana)
<51.55 ČLOVEK S KAMERO: Jaz, 

črnec -  francoski film — 
5- . .  (Ljubljana)
«•10 POROCJLA (Ljubljana)

2- Sporedi
17.30 VEČERNI ZASLON — (Sa- 
. rajevo)

•45 PPOPAOANDNA ODDAJA — 
, ,  (Zagreb)
*7.50 T.TTTKOVNA ODDAJA (Zgb) 
”■15 TV VRTEC (Zagreb)

18.30 ZNANOST (Beograd)
18-00 PROPAGANDNA ODDAJA — 
1o„ (Zagreb)
*.“•00 DIAPAZON (Beograd)
*9.50 TV PROSPEKT (Zagreb) 
fj-00 TV DNEVNIK (Zagreb)

-00 SPORED ITALIJANSKE TV

TOREK, 15. septem bra

in TV V S°L1 (Zagreb)
‘“.30 RUŠČINA (Zagreb) 
u -00 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beograd)

14.45 TV V SOLI — ponovitev — 
(Zagreb)

15.40 RUŠČINA -  ponovitev — 
( Zagreb)

16.10 ANGLEŠČINA (Beograd)
17.40 MEDVEDOV GODRNJAVCEK 

— 5. del (Ljubljana)
18.00 RISANKA (Ljubljana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 TORKOV VEČER (Lj)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 O NAŠEM GOVORJENJU — 

5. oddaja (Ljubljana)
19.30 SKRIVNOST RAKOVE CE

LICE — poljudno zdravst
vena oddaja (Ljubljana)

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 TAM. KJER SE ŽIVLJENJE 

KONCA — madžarski film 
(Ljubljana)

21.55 F Schubert: SIMFONIJA ST. 
7 V C-DURU (Llubljana)

22.50 POROČILA (Ljubljana)

2. spored:
17.20 KRONIKA (Zagreb)
17.35 MALI SVET (Zagreb)
18.00 ODDAJA O PROMETU (Zgb)
18.30 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
18.35 SAMOUPRAVLJANJE (Bgd)
19.20 TV POŠTA (Zagreb)
19.50 t v  Pr o s p e k t  (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA, 16. septem bra

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorle. Plešivec do 17.00) 
(Beograd)

17.10 OBZORNIK (Ljubljana)
17.15 ZAKLAD KAPETANA PA- 

RANGALA -  oddaja TV Za
greb (Ljubljana)

17.55 Budimpešta: NOGOMET UJ- 
PEST DOSZA CRVENA 
ZVEZDA — Drenos (Bgd)

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 W Shakespeare: VIHAR — 

predstava ŠNG Maribor (Lj)
22.15 Oskar Saler: PET IMPRE

SIJ — balet (Ljubljana)
22.30 POROČILA (Ljubljana)

2. spored:
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

ČETRTEK, 17. septembra

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.43 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 FRANCOSCINA (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 NEM^CTNA — ponovitev — 

(Zagreb)
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZO

BRAZBE (Beograd)
17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorle, Plešivec do 17.30) 
(Beograd)

17.45 ZAPOJTE Z NAfal: Mokra- 
njac, Jenko (Ljubljana)

18.00 RISANKA (Llubllana)
18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 SKRIVNOSTI MORJA -  do

kumentarni film (Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 ENKRAT V TEDNU (Ljub- 

ljana)

kogorskih barij. 12.40 Z orkestrom 
Percy Faith. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Instrumentalne
skladbe za mlađano. 14.40 S 
pevcem Vice Vukovom. 15.30 Glas
beni intemezzo 16.00 Vsak dan za 
vas 18.15 V torek na svidenje!
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi 
nute z ansamblom Jožeta Krežeta.
20.00 Prodajalna melodij 20-30 
Radijska igra — Jan Solovič: Cez 
pet minut bo polnoč 22.15 Jugo
slovanska glasba

■  SREDA. Ib. SEPTEMBRA —
8.10 Glasbena matineja; 9.25 Lah
ka glasba; 10 15 Pri vas doma;
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste; 12.30 Kmetijski 
nasveti —" inž Aleksander Hržič: 
Nematološke raziskave pri KIS; 
12.40 Z ansambli domačih nape
vov; 13 30 Priporočajo vam 
14.35 Našk poslušalci čestitajo m 
pozdravljajo; 15.30 Glasbeni inter
mezzo; 16.00 Vsak dan za vas;
17.05 Mladina sebi in vam; 19.00 
Lahko noč. trtroci! 19.15 Glasbene 
razgledice; 20.00 Dubrovniške po
letne prireditve 1970 ; 22.15 S fe
stivalov jazza

■  ČETRTEK, 17. SEPTEMBRA:
8.10 Glasbena matineja: 9.35 S pi
halnim orkestrom Britanske garde 
in Elliot Lawrence; 10.15 Pri vas 
doma; 11.00 Poročila — Turistični 
napotki 7& tuje goste: 12.30 Kme
tijski nasveti — inž Ivan Kreft: 
Nove sorte poljščin in vrtnin; 13.30 
Priporočajo vam . . . 14.10 »Pesem 
iz mladih grl«; i4.25 Popevke iz 
studia radia Zagreb; 15 30 Glasbeni 
intermezzo; '6.00 Vsak dan za vas;
17.05 Operni koncert; 18.15 »Rad 
imam glasbo«: 19.00 Lahko noč, 
otroci' 19 15 Minute z ansamblom 
Jožeta Kampiča; 20.00 — Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov;
21.00 Večer s slovenskim pisate
ljem Francetom Bevkom: 22.15 — 
Olasbem večeri

19.20 DOKTOR V HIŠI -  serij
ska oddaja (Beograd)

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubljana)
20.35 A J. Cronin: PRIMERI DR. 

FTNLAYA -  (Ljubljana)
21.25 VEČER S FRANCETOM 

BEVKOM (Ljubljana)
21.50 FILMI S FESTIVALA 

ŠPORTNIH IN TURISTIČ
NIH FILMOV (Llubljana)

22.20 POROČILA (Ljubljana)

PETEK, 18. sept?mbra

9.35 TV V ŠOLI (Zagreb)
11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.45 TV V ŠOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOŠNE IZO 

BRAZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje. Plešivec do 17.00) 
(Beograd)

17.25 Mf ^HEETERSOVO POPO
TOVANJE -  serijski film -  
(Ljubljana)

18.15 OBZORNIK (Llubljana)
18.30 JAZZ PORTRET (Beograd)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 V SREDIŠČU POZORNOSTI>: 

Z lastnimi prizadevanji — 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3—2—1 (Ljubllana)
20.35 DEKLETA Z 04 — italijan

ski film (Ljubljana)
22.05 3—2—1 (Llubljana)
22.10 MALO JAZ. MALO Tl -  

quiz TV Beograd (Llubljana)
23.« PORnr-n.A (Ljubllana)

2 . spored:
17.20 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 TRAPOLLO HH 33 oddaja 

TV Llubljana (Zagreb)
18.15 RISANKA (Beograd)
18.30 JAZZ (Beograd)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 ZNANOST (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED TTAI/mNPKF TV

SOBOTA, 19. septembra

9.35 TV V SOLI (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZO

BRAZBE (Beograd)
14.00 DRŽAVNO PRVENSTVO V 

TENISU -  prenos do 17.30 
(Beograd)

17.45 OBZORNIK (Ljubljana)
17.50 NARODNA GLASBA (Bgd)
18.20 W Busch: CIPEK IN CA- 

P£K — mladinska igra — 
(JRT) (Ljubljana)

19.20 S KAMERO PO SVETU — 
NaSe zastave na Am pumah 
(I oddaja) (Llubljana)

19.45 CIKCAK (Llubljana)
20.00 TV'DNEVNTK (Llubljana)
20.30 3—2—1 'Ljubljana)
20.35 KAJKAVSKA POPEVKA -  

prenos iz Krapine (Zagreb)
22.10 3—2—1 (Ljubljana)
22.15 IRPN^rnE — ameriški film 

(Ljubljana)
23.45 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
0.05 POROČILA (Ljubljana)

2. spored:
17.20 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA -  

(Zagreb)
17.50 NARODNA GLASBA (Bgd)
18.20 TV IGRA (Ljubljana)
19.20 S KAMERO PO SVETU — 

(Beograd)
19.45 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNTK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

TOVARNA ZDRAVIL 
NOVO MESTO

ODDELEK
ZA ZDRAVILNA ZELIŠČA

K R K A  IVANČNA GORICA

Nabiralcem zdravilnih zelišč
Priporočamo, da nabirate PREDVSEM naslednja 
zdravilna zelišča, ki jih plačujemo po sledečih 
cenah:

LIST: hribske rese, plahtice 7,50 din, je
dilnega kostanja 1.50 din, rdeče jagode
3.50 din, slezenovca 4,00 din, regrata 
4,20 din.

RASTLINO: navadne plahtice 7 din, sme- 
tlike 3 din, škržolice 5 din, zlate rozge 
1,40 din, urhovke 2,50 din.
KORENINE: arnike 32 din, medvedovih tac 
6 din, velikega divjega janeža 10 din, ma
lega divjega janeža 19 din, sladkih kore
ninic 10 din, trobentice 10 din, regrata 
4 din.
LUBJE: divjega oreha 3,50, navadne krhlji- 
ke 5,50 din.

PLODOVI: šipka celega 4 din, črnega trna
2.50 din, jerebike 4,50 din.

Po navedenih cenah plačujemo zdravilna zelišča 
nabiralcem.
Nabiralcem, ki nam bodo sporočili, da nabirajo 
zdravilna zelišča za našo tovarno, bomo zdravilna 
zelišča plačali po objavljeni ceni tudi v primeru, 
če se bodo cene znižale.
Če se bodo cene zvišale, bomo zelišča plačali po 
višjih cenah, t. j. po cenah, ki bodo veljale na dan 
prevzema.
Odkupujemo 100 vrst raznih zdravilnih zelišč. Zahte
vajte naš cenik!
Odkupujemo tudi suhe gobe in lisičke po najvišjih 
dnevnih cenah.
V jeseni bomo odkupovali tudi plod divjega kosta
nja po zelo ugodnih cenah

Vsa pojasnila za pravilno nabiranje In sušenje zdra
vilnih selišč in gob lahko vedno dobite v našem 
oddelku za zdravilna zelišča v IVANČNI GORICI 
(zadružni dom) In v odkupni postaji Novo mesto. 
Novi trg 9.

Stanovanjsko in 

komunalno podietje 

BREŽICE

r a z p i s u j e

JAVNE NATEČAJ
za oddajo stavbnih 
parcel za gradnjo ga
raž v mestu Brežice

Javni natečaj bo 17. 9. 
1970 ob 9. uri na sedežu 
podjetja, Brežice, Cesta 
prvih borcev 9. — Oddali 
bomo:
a) 10 stavbnih parcel od 1 
do 10 v Zupančičevi ulici,
b) 4 stavbne parcele od 1 
do 4 v Gubčevi ulici,
c) 8 stavbnih parcel od 1 
do 8 v Ul. Ilije Gregoriča,
d) 26 stavbnih parcel od 
1 do 26 v Kettejevi ulici 
(ob Bizeljski cesti),
e) 13 stavbnih parcel od 
1 do 13 ob rokometnem 
igrišču.

Kot ponudniki za stavbne 
parcele pod a), b) in c) 
tega razpisa lahko nasto
pajo tisti občani, ki stanu
jejo v starem  delu mesta 
(H rastinca), za stavbne 
parcele pod d) in e) pa 
občani iz novega dela me- 
s+\ (H rastinca). Kot po
nudnik ne more nastopiti 
tisti, ki že ima garažo.

Pismene ponudbe je treba 
vlagati na sedežu podjetja 
do pričetka javnega nate
čaja v zaprti ovojnici z 
oznako »Garaže«. Varščina 
znaša 200 din. Odškodnina 
se plača ob podpisu po
godbe. Na javnem nate
čaju se lahko podajajo 
višje ponudbe.

Izklicna cena m ostali 
pogoji na udeležbo na jav
nem natečaju so razvidni 
na sedežu podjetja.

inDUSTRIJR IDOTORDIH VOZIL
n o v o  o i e s t o

'4 Q  \

f e - .v .  ..-j

\v>V,

m . j f

OBIŠČITE NAS NA JESENSKEM ZAGRutŠKEM 
VELESEJMU OD 10. DO 20. SEPTEIB R A 1970!



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
Petek , 11. septem bra — Milan 
Sobota , IS.', septem bra — Silvin 
N edelja, 13. septem bra — Filip 
Ponedeljek. 14. sept. — Zdenko 
T orek , 15. septem bra — Nikodem 
Sreda, 16. septem bra — Ljudm ila 
Č etrtek, 17. sept. — Frančiška

JCI14
Brcžice: 11. in 12. 9. Španski 

barvni film  »Agent X 13«. 13. in
14. 9. francoski barvni film  »Bar- 
barela«. 15. in 16. 9. ameriško- 
rom unski barvni film  »Stolp ce
s a r ja  T rajana«.

Črnom elj; Od 11. do 13. 9. am e
rišk i barvni film  »Izgubljena ko
m anda«. 15. in 16. 9. am eriški
barvni film  »Poslednji safari«.

Kočevje — »Jadran«; Od 11. 
do 13. 9. am eriški barvni film 
»Ples vam pirjev«. 14. 9. am eriški 
barvni film  »Ladja fantom «. 15. 
in  16 9. francoski barvni film 
»Benjamin«.

K ostanjevica; 12. 9. am eriški
film  »Tarzan in žena lovec«. 13.
9. angleški barvni film  »Lady »L«.

Krško; 12. in 13. 9. am eriški
barvni film  »Gospodu z ljubez
nijo« 16. in 17. 9. nem ški barvni 
film  »Avanture na Amazonki«.

M etlika: Od 11. do 13. 9. ru 
ski barvni film  »Vojna in mir«
— II. del Od 11. do 13. 9. am e
rišk i barvni film  »Cena m aščeva
nja« 16. in  17. 9. angleški barvni 
film  »Mister deset odstotkov«.

M irna: 12. in 13. 9. am eriški
barvni film  »Jugozahodno od So- 
nore«.

Novo m esto: Od 12. 9. do 14.
9. m ehiški barvni film  »Pravica 
do  rojstva«. 15. in  16. 9. domači 
barvni film  »Sirota M arija«. 17. 
in 18. 9. francoski barvni film 
»Zbogom, p rijate lj« .

Sevnica: 12. in 13. 9. ita lijan 
ski film  »Romul in Rem«. 16. 9. 
aneleškl film  »Traper«.

R ibnica: 12. in 13. 9. francoski 
barvni film  »Bledolični ubijalec«.

Sodražica: 12. in  13. 9. am eriški 
film  »Ben Hur«.

Šentjernej: 12. in 13. 9. fran 
coski barvni film  »Nesmrtni bo 
jevniki«.

Trebnje: 12. in 13. 9. am eriški 
barvni avanturistični*  film  »Mar

ni«. 16. 9. jugoslovanski barvni 
vojni film  »Bitka na Neretvi«. 
Izredne predstave: ob 10. u ri za 
šolo, za druge ob 14., 17. in  20. 
url.

8 fflft ^  Si
Po m učni bolezni nas je zapustil 

dragi mož, a ta , s ta ri a ta

ANDREJ TEKAVEC
jz Sel pri G ornji S traži 

Toplo se zahvaljujem o vsem ti
s tim , ki so ga sprem ljali na zad
n ji po ti, m u poklonili vence, cvet
je , sočustovall z nam i. Zahvalju
jem o se kolektivu NOVOLESA, 
TDP, TVP, CLS, sovaščanom , po
sebno pa njegovim  sosedom , ter 
gospodu župniku za opravljeni 

obred.

Žalujoči: žena M arija , hčerke
M inka, Angelca, M ilena z d ru 
žino in Danica, sinova Stane z 
družino , sin  S tanko in  drugo 

sorodstvo.

Nam esto venca na grob pokoj
nega Antona Gošnika iz L jub lja 
ne pok lan jajo  člani taborniškega 
k luba »Strela« iz Novega m esta 
Zvezi slepih v Novem m estu  200 
din. Za poklonjeni znesek iskrena 
hvala.

Zveza slepih Novo mesto

Podpisana Ana M ešiček, Ziger- 
ski vrh 21, Sevnica, preklicujem  
in obžalujem  vse izjave, ki sem 
jih  govorila zoper M arico M oto
re, in se obenem zahvaljujem , da 
je odstopila od zasebne tožbe.

M atija Cinierm ančič, Orehek 18,
preklicu jem  žaljivo besedo, ki sem  
jo  izrekel M ariji Povše.

Andrej in Neža S tam pfelj ia 
L jubljane, VI. aktivistov 1, Sto- 
žice, prepovedujeva vsem  hojo  in 
vožnjo po najin i njiv i v B anji 
Loki p ri Novih selih. K dor tega 
ne bo upošteval, ga bova sodno 
preganjala.

Zavod za požarno 
varnost Novo mesto

r a z p i s u j e  
JAVNO LICITACIJO

za prodajo

TOVORNEGA 
AVTOMOBILA TAM

Izklicna cena je  4.500 din.

Licitacija bo 11. 9. 1970 
ob 10. u ri v prostorih  za
voda.

LUNINE MENE 
15. 9. ®  ob 12.10 
22. 9. €  ob 10.42 
30. 9. O  ob 15.32

IJOB/ESTILAI
OBLAČILA OČISTI ekspresno 

družbeni servis Praln ica  j n  kem ič
na č istilnica, Novo m esto, Ger
m ova 5. O dprto  od 6. do 18. ure

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

Frančiška Janc, T rška gora 1, 
Otočec, preklicujem , k a r sem ne
resničnega govorila o S tanetu  Po- 
sleku iz T rške gore, Otočec ob 
K rki.

Podpisana M arija S itar, Šmihel 
69 p ri Novem m estu, prepovedu
jem  vsako hojo  in vožnjo po naši 
zem lji v Šm ihelu. K dor tega ne 
bo upošteval, ga bom  sodno pre 
ganjala.

MOTORNA VOZILA

POCENI PRODAM dobro ohra 
n jen  m oped v voznem stan ju  
(trobrzinec), tip  Colibri T  12, 
le tn ik  1967. Ogled vsak dan pri 
M ariniču, Dol, Trebnje. 

PRODAM FIAT 750 v odličnem 
stan ju . M artin Vesel. Uršna se- 

la 19- „  « PRODAM oseoni avtom obil R 8, 
1108 ccm, prevoženih 28.000 km. 
Naslov v upravi lis ta  /1893/70).

PRODAM

PRODAM diatonično harm oniko. 
Naslov v upravi lis ta  (1874/70).

PRODAM nov pom ivalni s tro j za
6 oseb, znam ke C astor. Ponudbe 
pod »1200« v oglasnem oddelku

PRODAM rodovniškega psa nem 
škega ovčarja, starega 2 leti, 

h Šolanega čuvaja, tudi za potre* 
be čuvaja v pod jetju . Jože Ko
m očar. M aribor. M aistrova ul.

PRODAM desni štedilnik na drva 
»Gorenje«. Kraševec, K ettejev 
drevored 42, Novo m esto.

UGODNO PRODAM rablieno ku 
h in jsko  ooh 'štvo . h ladiln ik  m 
divan B ratkovič. K rško. Ašker
čeva ulica 6

PROD*M novo kosilnico O lim pna
— 13 KM. 6 brzin. h itro st 22 
km  na uro  Duhanič, Gazice. 
CerkHe ob K rki.

|T n o r» v o  PRODAM m alo rabljen 
štedilnik na drva »Gorenje«. — 
tv«-"6/w :č . Jerebova 16 a, Novo 
m esto.

P i t o n » m  o mesecev staro  osico 
čistokrvne nem ške ovčarske 
nasrne M arila K rhin , Ratež IP. 
B rusnice.

UCOT>m o  PROnAM brezhibno oh 
r a n im  h id rofor — trofazni. 
GorSič. G orenie oolie 18. Straža

U O n n v o  P iio ru M  dobro ohm- 
n ieno kuhinteko ooh 'štvo  Vin
ko Bombič. L iubljanska 16. No
vo m esto.

PR nn»M  nakladaln ik  sena na 
konisko ali trak to rsko  vleko 
Franc M olj, Voglje 39. Šenčur
— K ranj.

ppon>M m oderni zakonski poste- 
lii 7 »imntco. Naslov v uprav) 
lista f 1R3P'TO').

p im m iv i kom nletno kovaško 
nrr>rfie Ana Ju h art, T rebn je  50 
(ori e ra d u ).

nnruM i'N  KRMILNI KROMPIR 
sorti i"o r in d esie re ; nrofia'n 
km otiU lia zadrucra »Krka«. N o
v o  m w to , pVonomskn enota Za- 
lr>«r »nfonrvacile na telefon — 

m«
pROi»4V dobro  ohranlen  električ. 

ni tted lln ik  ln spalnico t  žim 

nicam i V idm ar, L jubljanska ll>. 
Novo m esto.

PRODAM kom pletne žim nice, pre
progo p regrin jalo , om arico za 
ževlje in odeji. M arija Teržič, 
Ul. 21 oktobra  15, Črnom elj.

TAKOJ PRODAM m anjšo kom bi
n irano  om aro, kavč, mizico in 
dva fo telja  — vse dobro  oh ra 
n jeno Zoran, Trdinova 5 a — 
blok. Novo m esto.

STANOVANJA

NA STANOVANJE sprejm em  d ija 
k in jo  1. ali 2. letnika srednje 
šole. Kalčič, Šmihel 60, Novo 
m esto

ODDAM SOBO sam cu. M arinček, 
Trdinova 23, Novo m esto.

DAM NAGRADO 5000 din tistem u, 
ki mi preskrbi skrom no enosob
no stanovanje v Novem m estu. 
Naslov v upravi lis ta  (1883/70).

IŠČEM oprem ljeno ali neoprem 
ljeno sobo v Novem m estu. Po
nudbe pod »Nujno 1911/70«.

IšCEM  ogrevano sobo v Novem 
m estu blizu Glavnega trga. Po
nudbe pod »Nujno 1916/70«.

IšCEM  SOBO, po m ožnosti v 
okolici tovarne IMV. Plačam  
vnaprej. Naslov v upravi lista.

SLUŽBO DOBI

GOSPODINJSKO POMOCNICO —
starejšo  ali začetnico, pridno in

pošteno, sprejm em  tako j. Zelo 
dobri osebni dohodki. R. B ro 
dar, Novo m esto, K ettejev d re 
vored 6.

SPREJM EM  več vajencev za so- 
boslikarsko-pleskarsko stroko. 
N udim  stanovanje. K lobučar — 
L jub ljana, Sm rekarjeva 30.

IšCEM  dve kvalificirani kuharici 
za zaposlitev v m ojem  gostin 
skem  lokalu v Nemčiji. P rijav i
te se č\m prej na m ojem  domu 
v B restanici (gost. na P olju), 
Alegro.

IšCEM  DEKLE, ki bi dvakrat ali 
tr ik ra t na teden hodila pom a
gat v kuh in jo  in gostilno. N a
slov v upravi lis ta  (1851/70).

MIZARSKEGA POMOČNIKA sp re j
m em tako j. Plača 1500 din in 
možen še popoldanski zaslužek. 
H rana in stanovanje v h iši. R u
di Sm olej, m izarstvo, Jesenice 2.

GOSPODINJSKO POMOCNICO iš 
čem o k 4-članski družini. Lahko 
je  začetnica. Prva plača 35.000 
Sdin, oskrba zelo dobra. Na
učila se bo  odlično kuhati in 
gospodinjiti. Ponudbe na na 
slov* Trontelj, L jub ljana, Do
lenjska cesta  45 č.

IšCEM  gospodinjsko pomočnico 
z znanjem  kuhe k  4-članski d ru 
žini. D obra plača. Inž. M arija 
Jenčič, L jubljana, Vipavska 16.

4-CLANSKA DRUŽINA išče samo- 
sto jno  gospodinjsko pomočnico. 
Plača po dogovoru, stanovanje 
zagotovljeno. Naslov v upravi 
lista  (1912/70).

GOSPODINJSKO POMOCNICO k 
4-članski družini sprejm em , lah 
ko '  je  začetnica. Dobri pogoji. 
Naslov d r. Jože Gošnik zobo
zdravnik, G rosuplje.

PEKOVSKEGA POMOČNIKA, lah 
ko tudi priučen pek, delavca in 
vajenca, sprejm e takoj pekarna 
Jože Pegam. C erklje ob K rki pri 
Brežicah.

TAKOJ SPREJMEM v službo na 
takarico . Plača po dogovoru. — 
G ostilna Drenik, G otna vas 46, 
Novo m esto.

VABILO GOSTINCEM IN 
TRGOVSKIM PODJETJEM!

Organizacijski kom ite avtomobilske dirke za p r
venstvo Jugoslavije »NAGRADA GORJANCEV 70«, 
ki bo v nedeljo, 27. septem bra 1970, vabi gostinska 
in trgovska podjetja, proizvajalce brezalkoholnih 
pijač, zasebne gostince in druge k sodelovanju.

Ob tekmovalni progi — cestd na Gorjance bomo 
organizirali prodajo jedil in pijač. Ker pričakuje
mo več kot 20.000 obiskovalcev, je dober prom et 
zagotovljen.

Prijave sprejem a.Šolski center za gostinstvo v No
vem mestu, k je r dobite tudi vse druge informacije. 
Telefon: 21-527.

ORGANIZACIJSKI KOMITE 
»NAGRADA GORJANCEV 70«

IšCEM  gospodinjsko pomočnico 
k  4-članski družini. Plača in  os
talo  po dogovoru. Janez Vrhunc, 
L jubljana, Večna pot 69.

TAKOJ SPREJMEM vajenca. ’Av- 
tokleparstvo, Jože Zorko, Selo
2, Podbočje.

SLUŽBO IŠČE

VZAMEM V VARSTVO dva o tro 
ka. Naslov v upravi lis ta  — 

►  (1914/70).

POSEST

PRODAM VINOGRAD z zidanico 
in grozdjem  v Sem iču. Dostop 
z vsemi vozili. H u ta r, Rožni 
dol 8, Semič.

PRODAM VINOGRAD in zidanico
v Srem ču blizu Nemške vasi — 
(21 arov). Dostop možen z av to 
m obilom . K ristina  Pacek, Vel. 
M raševo.

PRODAM parcelo v Poljanah pri 
Dol. Toplicah, p rim em o za vi
kend — 100 m od glavne ceste. 
Janez B učar, Bušinc 5, Dol. To
plice.

PRODAM enodružinsko hišo s h le 
vom in senikom  (nov) v Sred 
n jih  Ložinah 5. Inform acije pri 
M ariji Lončarevič, Srednje Lo- 
žine 5, p. S tara  cerkev.

KUPIM

KUPIM enoosno 3-tonsko tra k to r
sko prikolico K ipper. Jožefa K o
vačič, Grm  12, Trebnje.

KUPIM m agnetofon ali sam o 
ogrodje SR 300. Naslov v u p ra 
vi lista  (1899 70).

RAZNO
BREZPLAČNO HRANO in stano

vanje dam  ženski srednjih  let, 
ki .b i  delala družbo vdovi sred
n jih  let. Naslov v upravi lista 
(1894/70).

DENAR IN CAS vam m orda ne 
dopušča zdravljenja v zdravilišču. 
Z m ajhnim i stroški lahko do
m a zdravite bolezni je te r, žolča 
in črevesja, čire, zap rtja  in he 
m oroide z rogaškim  — DONAT 
vrelcem . Zahtevajte ga v svoj! 
trgovini, ta  pa ga dobi v No
vem m estu pri HMELJNIKU — 
tel 'JI 129, STANDARDU (M ER
CATORJU) — tel. 21 158 in pri 
DOLENJKI — tel. 21 440.

CE STE V ZADREGI, kakšen p r 
s tan  bi podarili svoji ljub ljen i, 
obiščite z la ta rja  O tm arja  Zida
riča  v Gosposki 5 v L jubljani 
(poleg univerzo). — Z izrezkom 
tega oglasa dobite  10 odst. po
pusta!

Z A H \S A L A

Po 70 letih dela se je  v nedeljo tiho poslovil od 
nas v 35. letu svojega življenja naš dobri mož, oče, 

stari oče in praded

ANTON GOŠNIK
soboslikar ski in pleskarski m ojster

K zadnjem u počitku smo ga sprem ili v torek 
popoldne na pokopališče v Dravljah pri Ljubljani. 
Vsem, ki so se nas v teh težkih urah spom nili, nam  
izrekli sožalje, prinesli cvetja in šli z nam i na zad
n jo  po t z dragim  pokojnikom  — iskrena hvala! 
Posebno hvalo sm o dolžni zdravnikom in osebju 
internega oddelka bolnišnice dr. Petra Držaja v 
Ljubljani, k je r se  je  naš oče zadnje mesece zdra
vil, te r zdravniku d r. Šarabonu iz bežigrajskega 
zdravstvenega doma za obiske in pomoč na domu. 
Topla hvala tudi prijateljem  in znancem z Do
lenjske, ki so se našega očeta spom nili in z nami 

sočustvovali.

Ž a l u j o č i :
žena M arija, sinovi Tone, Polde, Miro in dr. Jože 
z družinam i, hčerki Zalka por. Guzej in Ančka 

por. Godec z družinam a te r drugo sc-rodstvo

Ljubljana, Novo mesto, Fbrtorož, Grosuplje, Srednja 
vas v Bohinju, Celje in  Slovenske Konjice,

9. septem bra 1970

ZAVOD ZA KULTURNO DEJAVNOST 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e :

ABONMA
za sezono 1970/71

in vas vljudno vabi, da se vključite v krog rednih 
obiskovalcev

REPERTOARNI NACRT ZA SEZONO 1970-71 

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
E. Hemingway: PETA KOLONA, človeška dram a ljudi, 
ki jih  je  vsesal vojni stro j
Andrej Hieng: OSVAJALEC, dram a današnjega sveta 
v zgodovinski preobleki — krstna uprizoritev 
Labiche—Petan—Fritz: GOSPOD EVSTAHIJ IZ ŠIŠKE, 
francoska komedija, prenesena v predvojno Ljubljano 
J. Anouilh: DRAGI ANTOINE, elem entarni človeški 
odnosi s hum orno ironijo
Bojan Štih: SPOMENIK, konfrontacija revolucionarne 
vizije a vsakdanjikom  porevolucionarne resničnosti — 
krstna uprizoritev
Mire štelanac: VEČNA LOVIŠČA, naš čas, upodobljen 
v satirično-kabarefcni obliki — krstna uprizoritev

OPERA SNG LJUBLJANA
G. Donizetti: DON PASQUALE, komična opera 

FESTIVAL LIUBLJANA
Ansambel Mihe Dovžana: KONCERT narodnozabavnih 
melodij

SLOVENSKO GLEDALIŠČE, TRST
Jaka Štoka: MOC UNIFORME, ljubezniva burka 

AMATERSKO GLEDALIŠČE NOVO MESTO
Crt Skodlar: STROJ, groteskna vizija prihodnjih dni
— krstna uprizoritev

Vpisovanje abonm aja je vsak dan v upravi zavoda.

ABONMAJSKI CENIK ZA SEZONO 1970-71 ZNAŠA 
ZA VSEH DESET PRIREDITEV:

sedež I. reda — 70,00 din; sedež II. reda — 60,00 din 
sedež III . reda — 50,00 din; sedež IV. reda — 40,00 din 
Za vseh deset prireditev lahko plačate abonm a takoj 
ali v treh  obrokih. Tudi stari naročniki m orajo obno
viti abonma. ^
Vse prireditve bodo v DOMU KULTURE v Novem 
mestu. V prim eru višje sile bo program  sprem enjen.
V petek, 18. septem bra bo ob 19.30 prva prireditev: 
gostovalo bo Mesto gledališče ljubljansko.

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinska konference SZDL 

Brežice, Črnom elj, Kočevje, Krško, M etlika, Novo m esto, 
^Hbn.ca, Sevnica tn Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone Gošnik (glavni ln 
odgovorni urednik). Ria Bačer, Slavko Dokl, Miloš Jakopec, 
M arjan Legan, Jože Prim c, Jože Spllchai, Jožica Teppcy. Ana 
Vltkovič ln Ivan Zoran Tehnični urednik: M arjan Moškon.

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka i dinar
— Letna naročnina 49 dinarjev, polletna naročnina 24,50 
dinarjev, plačljiva vnapraj — Za inozemstvo 100 dinarjev 
oz 8 am eriških dolarjev (oa ustrezna druga valuta v toj 
vrodnostl) -  Tekoči račun pri podružnici SDK v Novem 
mestu: 521-8-B -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE:
Novo m esto. Glavni trg  8 — PoStni predal 33 — Telefon 
(068) 31-227 — Nenaročenih rokopisov to fotografij ne

vračam o — Tiska CGP »Delo« * Llubljanl


