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NOVO MESTO četrtek, 

★ ★  2. septembra 1971

NOVO MESTO -  Danes ob 
11. uri bo v Dolenjski galeriji ti
skovna konferenca o arheološki 
rastavi o' novomeški prazgodo
vini Popoldne bodo ob 18. uri 
odprli razstavo: komentiral jo 
bo kustos ToneiCnez.

METLIKA — Danes bodo ob 
18. uri v Belokranjskem muzeju 
odprli fotografsko razstavo „Do 
izvira Kolpe“ . Ob otvoritvi bodo 
pokazali tudi barvne diapozitive.

KRŠKO -  Danes se bodo čla
ni sveta kooperantov pri AGRO- 
KOMBINATTJ odpeljali na 
3-dnevni izlet po Avstriji. Obi
skali bodo kmetijski sejem v 
Riedu in Moseijevo vinogradni
ško posestvo.

SEMiC -  Danes je v prodaji 
vsebinsko in ilustrativno bogata 
luijiga „Semič v Beli krajini*, ki 
jo je ob 20-letnici podjetja izdala 
tovarna ISKRA, napisal pa prof. 
Jože Dular. ’

SODRAŽICA -  Z včerajš
njim dnem je začel Sodražico in 
okolko oskrbovati s kruhom za
sebni pek Alojz Ajdič.

Sm a r j e Sk e  t o p l ic e  -  V
torek so pob ili že 31 vodnjakov 
za nov bazen, ki bo imel 38 vod
njakov. Takoj nato bodo začeli 
betonirati ploščo, hkrati pa že 
ravnajo zemljo za garderobe.

TFKBNJE -  Na prvi popočit- 
niški seji je v ponedeljek občin
ski komite Z K u g o ^ o  ocenil 
izvajanje akcijskega programa, 
sprejetega v maju. Sklenil je, da 
bodo oktobra izvolili novo ob
činsko vodstvo ZK.

> BREŽICE -  Skupina udele
žencev 8. medmuroUnega arheo- 
lo šk^a  kongresa za prazgodo
vino v Beogradu bo v soboto 
obiskala Posavski muzej in si 
ogledala bogato arheološko zbir- 

l  ko.

Na srečanju borcev govoril dr. France Hočevar — »Bitka« za Podgrad 
brez »zmagovalca« — Poslej v ta kraj: ne samo volovska vprega, tudi av

tomobili

v  partizanski vasi Podgrad na Gorjancih še nikoli ni bilo toliko 
ljudi in toliko avtomobilov kot v nedeljo, 29. avgusta, ko je na 
velikem mitingu ob srečanju borcev in aktivistov Goijanskega bata
ljona in XII. SNOUB govoril podpredsednik slovenskega izvršnega 
sveta dr. France Hočevar.

Slavja, ki je bilo posvečeno 
30-letnici vstaje in je bilo hkrati ena 
uvodnih prireditev v počastitev le-

Spet v Metliko
Občinski odbor ZZB NOV ter vse 

družbeno-politične organizacije iz 
Metlike vabijo nekdanje borce in 
aktiviste ter prijatelje Bele krajine 
od blizu in daleč na vsakoletno sre
čanje prvo septembrsko nedeljo. 
Program se začne 5. septembra ob 
8.30 pred hotelom, ko bo start kole
sarske dirke, nato bo polaganje ven
cev pred spomenik in koncert treh 
godb na pihala, sledi pa prijetno* 
tovariško popoldne na Pungartu in 
na Veselici.

Kolesarji 
čez Gorjance

Kolesarski klub Odred iz Ljub
ljane bo v sodelovanju z metliško 
občinsko skupščino pripravil v po
častitev 30-letnice vstaje tradicio
nalno dirko „Po Beli krajini”. 4. 
septembra ob 14. uri bo dirka pa
rov, za člane do Črnomlja in nazaj 
— dvakrat, za mladince pa do Se
miča in nazaj. V nedeljo ob 8.30 pa' 
se bodo kolesarji pomerili na cestni 
dirkL Peljali bodo do Vinice, nazaj v 
Metliko, potem pa čez Gorjance v 
Novo mesto in spet nazaj v Metliko, 
kjer bo cilj.

tošnjega praznika novomeške obči- 
»ne, so se med drugim udeležili tudi 
predstavniki italijanske partizanske 
brigade Fontanot ter skupina gor
janskih tabornikov, ki je v Podgradu 
končala štiridnevni pohod čez Rog 
od Krke do Kolpe. Na slavnostni tri
buni pa so bili med častnimi gosti 
tudi prvi komandant glavnega štaba 
slovenskih partizanov Franc Lesko
šek -  Luka ter bivši in sedanji prior 
kartuzije Pleterje.

V kulturnem delu so na mitingu 
sodelovali; pevski zbor „Dušan Je
reb” , godba na pihala, mladi pevci 
in recitatorji osnovne šole v Pod
gradu ter prvi člani SNG; Vida Lev
stikova, Vladoša Simčičeva in Fran
ce Presetnik.

Spominu rojaka 
Louisa Adamiča

Jutri, v petek, 3. septembra, 
bosta občinska skupščina Grosuplje 
in Slovenska izse^enska matica po
častili 20. obletnico tragične smrti 
rojaka in pisatelja Louisa Adamiča. 
Ob tej slovesnosti, ki se bo začela v 
novi grosupeljski osnovni šoli ob 17. 
uri, bodo preimenovali osnovno šolo 
po Louisu Adamiču, o ži\djenju, 
delu ter poslanstvu našega velik ̂ a  
rojaka pa bodo govorili Drago Seli- 
ger, Beno Zupančič ter ameriški 
Slovenec g. Vatro Gril. Andrej Ku
rent bo recitiral iz del Louisa Ada
miča, pel pa bo pevski zbor domače 
osnovne šole.

Nedeljska proslava se je začela že 
o5 8 . uri pri Vinji vasi, kjer je pred
sednik občinske skupščine Franci 
Kuhar odprl prenovljeno in razšir
jeno cesto do Podgrada -  z željo, da 
bi po njej nikoli ne odhajali ljudje iz 
teh krajev. Zatem sta enota JLA in 
enota teritorialcev prikazali napad 
na Podgrad.

Mnogi obiskovalci so v nedeljo 
stopili še v osnovno šolo, ki sta ji 
stalna odbora Goijanskega'bataljona 
in XII. SNOUB ob pomoči občinske 
skupščine preskrbela novo opremo 
za učilnice. j ZORAN

JAMA ODPRTA
V soboto popoldan, 28. avgusta, 

se je ob otvoritvi kostanjeviške jame 
zbralo več kot 500 ljudi. Slovesnosti 
so se udeležili med drugimi pred
sednik Jamarske zveze Slovenije dr. 
Franc Habe, predstavnik Speleolo- 
škega zavoda Hrvaške Srečko Boži- 
čevic, tajnik Dolenjske turistične 
zveze Niko Paulič ter predstavnikf 
nekaterih slovenskih jamarskih klu
bov. Ob tej priložnosti so petnajstim 
kostanjeviškim jamarjem za požrtvo
valno delo podelili srebrne značke 
Društva za raziskovanje jam Slove
nije. Predsednik občinske skupščine 
Krško Jože Radej je pohvalil delo 
jamarjev ter jim zaželel še več uspe
hov v raziskovalnih akcijah in čifn- 
več obiskov jame, nato pa odprl 
jamo za ogled obiskovalcem.

ALENKA BURJA

Jože Lipovec z ženo Ančko. V zakonu so se jima rodili trije otroci. 
Živa sta ostala le še dva: 7-letni sin in 15-letna hči, ki pa je težak 
invalid in vedno potrebuje materino pomoč.

Poslednji šiht rudarja Lipovca
Ni veliko upanja, da bi Jožeta Lipovca dobili živega iz rova — Ponovni 
vdori blata so začasno onemogočili reševalce — Z blatom zalitih 80 m ro
vov — Do kraja nesreče bodo morali kopati z zgornjega rova poševeh ro v ^

„Upam, da te ceste ljudje s Podgrada in iz drugih podgorjanskih krajev ne bodo uporabljali za 
odseljevanje,“ je med drugim dejal Franci Kuhar, predsednik novomeške skupščine (na sliki z mikro
fonom), v nedeljo dopoldne pri Vinji vasi, predenje s škaijami simbolično odprl prenovljeno cesto 
Vinja vas — Podgrad. (Foto: Ivan Zoran)

ATLETI 
V KR/\NJU ODLIČNI

V soboto je bilo v Krai\ju najvaž 
nejše letošnje republiško atletsko 
prvenstvo za kriterij velikih sk)ven- 
skih mest. Novomeščani, ki so na
stopili v obeh konkurencah, so od
lično uspeli. Posebno so presenetila 
dekleta, Ki so osvojila četrto mesto, 
fantje pa so bili peti. Prihodnje leto 
bosta obe mestni reprezentanci spet 
nastopili v tem kakovostnem tekmo
vanju, nastop pa bo drugo je« n  v 
Novem mestu. Med posamezniki je 
najbolj uspel Marjan Spilar, ki je 
končno le zalučal kopje čez 70 me
trov, Pohvaliti moramo tudi Gazvo- 
dovo, ki je dosegla nov dolenjski 
rekord na 200 metrov, Vrtačiča*, 
Penka, Kristana in Simuniča. Tudi 
vsi drugi atleti so prispevali lep delež 
k temu izrednemu uspehu.

Ko je 24. avgusta ob 18.30 sku
pina rudarjev malicala ob odvozni 
progi v jami kočevskega rudnika, je 
nenadoma vdrla s stropa v bližnjem 
rovu redka glina, k iji pravijo rudarji 
kar polivka. Takrat se je tudi del 
opornikov porušil, voda in blato pa 
sta hitro zalivala rov.

Stalni mojster Ignac Nose je takoj 
zaklical; „Fantje, bežimo! Polivke! 
Rudarji Rudi Krese, Mohor Koželj, 
Janez Kralj in Mirko Stošič so se 
skupaj z Nosetom umaknili po rovu, 
ki se vapenja poševno navzgor. Ko 
so bili na varnem, pa so ugotovili, da

Občina Trebnje 
praznuje

z  nedeljsko otvoritvijo nove 
podružnične šole na Jelševcu pri 
Trebelnem, na kateri je govoril zvez
ni poslanec Ludvik Zajc, s kultur
nim sporedom pa so se predstavili 
šoIaqi, se je začelo praznovanje 
občinskega praznika. Jutri je na spo
redu ob 14. uri otvoritev novih pro
izvodnih prostorov podjetja 
„Trimo“ , ob 18. uri pa bodo izročili 
namenu novo galerijo likovnih 
samorastnikov. SKlepna slovesnost 
bo v soboto ob 14. uri, ko bo slav
nostno zborovanje v spominskem 
parku in podelitev plaket občine 
Trebnje. Več o občini na 7. strani.

med njimi ni Jožeta Lipovca, ki je 
malo prej tudi malical z njimi. 
Redka glina oziroma polivka je za
lila 12 m rovov.

Reševanje se je začelo takoj. Ob 
20.15, ko so bili reševalci še največ 
5 m od Lipovca, pa so se ponovno 
prostile podzemne sile; tekoče 
blato je spet prodrlo in tokrat zalilo 
33 m rovov. Reševalci so postavili 
pregrado in črpalko. Nadaljnje reše
vanje iz te smeri -  v katero so se 
umaknili tudi preživeli delavci -  pa 
ni bilo mogoče, ker je vdiranje blata 
ogrožalo reševalce.

Ob 22. uri se je spet sestaT teh
nični kolegij in odločil, da bodo 
skušali priti do Lipovca tako, da 
bodo iz višjega rova skopali navzdol 
do rova, v katerem je Lipovec, pošc 
ven rov po premogu. Rov bi bil dolg 
10 m in bi potekal v kotu 62 sto
pinj.

Vendar se zemlja še ni umurua. 
Reševalce je naslednje jutro ob 6.10 
pregnal nov vdor blata, ki je tokrat 
zalil še 80 m rovov. Ta vdor je one
mogočil nadaljnje reševanje. Reše
valci bodo šli spet na delo, ko se bo 
zemlja popolnoma umirila, saj bi se 
v nasprotnem laliko zgodUa le nova 
nesreča, ki bi terjala nove žrtve.

Upanja praktično ni
Vsi, ki vodijo reševanje, so prepri

čani, da je rudar Jože Lipovec zgu
bil življenje že pri prvem vdoru

(Nadaljevanje na 4. strani)

D B H
NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

Do konca tedna bo delo
ma sončno, vendar nestalno 
vreme. Ob koncu tedna pri
čakujemo ponovno poslab
šanje vremena.

r
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Množica zbrano posluša govornike in kulturni program, ki so ga za otvoritev nove šole pripravili 
občiastvu učenci os?iovne šole Krško. (Foto: Jožica Teppey)

Nocoj ob 18. uri zvečer bo v veliki dvorani Dolenjske galerije 
odprta obsežna arheološka razstava pod naslovom: PRAZGO
DOVINA NOVEGA MESTA, kjer bo prikazana bogata prazgodo
vinska dediščina dolenjske metropole iz 1. tisočle^a pred našim 
štetjem, od konca brpnaste dobe do prihoda Rimljanov v naše 
kraje. Na razstavi bo med ostalim tudi prvič prikazan inventar 
bogatega knežjega groba, ki je bil šele pred kratkim restavriran v 
Mainzu. Na razstavo vljudno vabljeni!

Na sliki: obredna keramična posoda — kernos za mešanje odišav
ljenih pijač.



tedenski
mozaik

Ampak rešitev iz vode je eno, 
rešitev pred svetovno vojno pa 
drugo in slednje (če ne zameri
te, da malo pretiravamo) se je  
morda zgodilo, ko so v ameri
škem letalstvu te dni odpustili 
okoli 100 častnikov: obtožili so 
jih, da so narkomani, večina 
med njimi pa je  imela stik z je 
drskim orožjem . . .  kaj bi bilo, 
če bi kdo namesto na kljuko, 
pritisnil na sprožilec. . . ?

Je pa res, da se tudi v naših 
krajih dogajajo čudne reči: 
medtem, ko smo letos doživeli 
neverjeten razmah nudizma 
(kopanja brez kopalk), še nam 
obeta za prihodnje leto še nekaj 
več — v Poreču bodo namreč 
organizirali svetovni kongres 
nudistov. . . tako jim vsaj ne 
bodo mogli pobrati obleke, če  
bodo naredili večji račun kot 
pa ga zmore njihova denarni
c a . . .

Ampak tudi nudizem se še 
prenese, pa čeprav na takem 
„nivoju“, toda to, kar se je  pri
petilo (kje pa drugje!) v Združe
nih državah Amerike, je pa res 
od sile: neki tehnik je  ujel kačo 
in jo  skušal udom ačiti Zaprl jo  
je v zaboj in ga prekril z deska
m i Toda njegov pes je  bil pre
več radoveden in je prevrnil 
zaboj, pri čemer ga je kača pi
čila. Ko je  reševal psa, je huda 
strupenjača pičila še tehnika! 
In veste, kako se je maščeval? 
Ugriznil je  kačo! Pa še konec 
zgodbe: zaradi njegovega Ugriza 
je kača -  poginila. . .  čudno, 
da je žena sploh še živa, so 
komentirali sosedje. , .

Jackie Onassis se sicer ni go
dilo tako hudo, toda ko je  pred
včerajšnjim blizu Varšave 
spremljala pogreb nekega svo
jega sorodnika, je vzbudila pri 
Poljakih tako radovednost, da 
jih je nekaj tisoč dobesedno 
navalilo nanjo. Rešili so jo fo to 
reporterji, ki so jo  hitro potis
nili na tramvaj, s katerim se je  
odpeljala na varno. Tramvaj je 
imel številko štirinajst.. .  kaj bi 
bilo, če  bi bila trinajstica?

Javne razprave
Temeljito proučevanje stvari ali le formalnost? 
Ali nas čas ne bo prehitel? — Slabo opravljeno 

je navadno treba popravljati

Minilo je že polovico časa, določenega za javne razprave o kmeč
kem starostnem zavarovanju, organizirane razprave med kmeti pa 
se menda še začele niso. Vsaj slišali nismo o njih, ne brali v časo
pisih. Kmečki ljudje se menijo le med sabo, ugibajo in čakajo, kdaj 
bodo prišli organizatorji in jim nekatere stvari natančneje razložili, 
hkrati pa poslušali tudi njih, da povedo svoje želje in predloge.

Čas hitro teče — javne razprave o starostnem zavarovanju kme
tov naj bi bile zaključene do 15. oktobra. Tako je sklenila republi
k a  skupščina.

----------------------------------------- -- Ali bo do takrat moč pri
sluhniti vsem upravičenim že
ljam in predlogom ter proučiti 
možnosti za njih uresničitev, če 
bomo javne razprave predolgo 
odlagali? Ali gre za to, da bi 
starostno zavarovanje kmetov 
kar najbolje pripravili, ali le za 
to, da bi predlagana izliodišča 
in teze kar najlaže spravili 
„skozi“ , da bi skupščina lahko 
že v tem letu sprejela zakon? 
Ali na|' bo javna razprava zgolj 
formamost, ker je pač ni dovo
ljeno obiti?

Površno pripravljene javne 
razprave se pogosto hudo ma
ščujejo. Spomnimo se priprav 
republiškega zakona o gozdo
vih. Po njegovem spreje '̂u so se 
zaostrile razprave o njegovem 
izvajanju. Njegovo vsebino je 
bilo treba ponovno temeljito 
proučiti in zakon dopolniti, 
spremeniti. Če bi prva javna 
razprava bila temeljitejša, bi 
pozneje bilo veliko manj nego
dovanj in jeze, prihranili pa bi 
tudi veliko časa, porabljenega 
za nadaljevanje razprav.

V teh mesecih naj bi bile tudi 
javne razprave o tezah za zakon 
o združevanju kmetov v zadru
ge, organizac^e združenega dela 
in pogodbene skupnosti. Tudi o 
njih ni slišati nič. Obe vprašanji 
sta tesno povezani, čeprav ju 
bosta urejala dva ločena za
kona.
/

Vse se vrti okrog vprašanja, 
kako zbirati sredstva za pokoj
nine kmetov. Najpogosteje je 
slišati dve mnenji: po prvem naj 
bi družba prispevala večji delež, 
po drugem naj bi izboljšali go- 
spodaijenje kmetov, da bi od 
večjih dohodkov lahko več pri
spevali.

TELEGRAMI

MADRID -  Prihodnje leto bodo 
v Argentini predsedniške volitve in 
na njih bo morda kandidiral tudi 
strmogljavljeni bivši predsednik 
Juan Peron, je izjavil v Madridu nje
gov osebni predstavnik. Bivši argen
tinski predsednik živi v Španiji v iz
gnanstvu že nekaj let.

RIM -  V Italiji se je v nedeljo za
čela sezona lova. Že prvi dan je od
šlo na lovišče poldrug milijon lov
cev, ki pa očitno niso bili najbolj 
pazljivi, saj so zaradi različnih ne
sreč in nepazljivosti že prvi dan na
šteli štiri mrtve in okoli 150 ranje
nih.

VIENTIAN -  V Južnem Laosu 
so se včeraj začeli hudi boji med 
enotami kraljevske vlade in 
Laa.
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Komaj dvajset kilometrov pred italijansko obalo je zgorel grški trajekt (ladja za prevoz potnikov in 
avtomobilov) Heleanna (na sliki), pri čemer je izgubilo življenje 24 potnikov, okoli 250 pa jih je bilo 
ranjenih. Točnih podatkov o žrtvjA še ni, prav tako pa še ni znan natančen vzrok požara. Kapitana so 
aretirali in ga obtožili malomarnega ravnanja ter nepazljivosti, na rovaš posadke pa letijo vse pogostejši 
očitki, daje namreč ravnala strahopetno in sploh ni skušala pomagati več kot 1000 potnikom, kolikor 
jih je bilo na ladji. Preiskava je v teku. (Telefoto: UPI)

Patet

SAIGON -  Južnovietnamske 
osvobodilne sile so v minulih dneh 
napadle okoli 100 položajev sovraž
nika. Trdijo, da takih bojev ni bilo 
že štiri mesece.

SANTIAGO -  Delavci največje 
tovarne gum o včeraj prevzeli pod
jetje v svoje roke. Okoli 2000 de
lavcev te tovarne, ki je deloma last 
neke severnoameriške družbe, je 
svojo akcijo obrazložilo s tem, daje 
direkcija slabo vodila podjetje.

PARIZ -  Francoski finančni* 
minister D’Estaing je zatrdil, da bo 
dolar kot svetovno valuto zamenjalo 
neke vrste papirnato zlato, kar naj 
bi odločilno pomagalo rešiti sedanjo 
krizo.

OTTAVA -  Predsednik Združe
nih držav Amerike Richard Nixon 
bo ojiskal prihodnje leto Kanado. 
Do obiska naj bi prišlo spomladi.

KARTUM -  Medtem ko je voja
ško sodišče zahtevalo za nemškega 
plačanca Rolfa Steinerja zaradi raz
ličnih zločinov, ki naj bi jih zagrešil 
v Sudanu, snutno kazen, pa so p o 
ročili, da bodo pred sodišče posta
vili tudi 6 članov sudanske KP, ki so 
obtoženi ,,sovražne dejavnosti proti 
državi“ .

HAVANA — Fidel Castro je ob
tožil ameriške imperialiste, da so p o 
magali pri strmoglavljenju levičar
skega režima v La Pazu.

Načelno je tudi zadnje mne
nje pravilno. Načelo pa bi mo
rali dopolniti in povedati na
drobno, kako naj kme^'e zve- 
čujejo svoje dohodke. Kako 
razvijati boljšo oiganizacijo pri
delovanja na kmečkih posestvih 
in koliko lahko pomagajo pri 
tem nove oblike organizacije?

V kmetijstvu ubiramo nove 
poti. Kmetije krepimo zlasti s 
preusmeijanjem gospodarjenja 
in z večjim pridelovanjem za 
trg. Ta pot pa je v prinieijavi z 
nujnostjo zelo počasna, ker je 
potrebno veliko sredstev, poso
jil. Tak razvoj torej še ne bo 
kmalu dajal dovolj sredstev za 
starostno zavarovanje vseh kme
tov. Pospeševanje kmetijstva bi 
moralo zajeti veliko več kmetij, 
vsaj toliko, kolikor naj bi jih še 
imeli v prihodnjih desetle^ih.

Za javne razprave o starost
nem zavarovanju kmetov in nji
hovem združevanju v zadruge je 
še veliko vprašanj. Podoba pa 
je, da nekateri le čakajo, kaj 
bosta prinesla nova zakona, in 
bodo fele takrat začeli razprav
ljati, kaj naj bi spremenili.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Poletje dokončno jemlje slovo -  in z njim 
vred pravkaršnje počitniško obdobje, ki je 
imelo kajpak precej vpliva (čeravno je, de
nimo, zvezni izvršni svet v novi zasedbi pro
glasil tudi Čas letošnjih počitnic za svoje de
lovno obdobje) tudi na notranjepolitično in 
gospodarsko dejavnost na vseh ravneh. Tako 
v vsem poletnem času nismo imeli prilož
nosti spremljati kakšnih posebno aktivnih 
potez naših odločilnih činiteIjev (čeprav ne 
moremo reči, da se sočasno niso dogajale 
stvari — na primer še ne povsem dokončana 
SVETOVNA MONETARNA KRIZA z vsemi 
njenimi posledicami in kaj dramatičnimi 
zapleti za svetovno gospodarstvo — ki so za 
nas prav tako izredno pomembne), kar je 
navsezadnje tudi razumljivo: dokaj razgi
bano obdobje notranjepolitične dejavnosti 
tik pred poletnim predahom je bil čas DO
KONČNIH PRIPRAV za razne ukrepe, v 
marsičem tudi priprav za prehod na nove 
sisteme, v bližnjih dneh pa si že lahl^ obe
tamo prve KONKRETNE URESNIČITVE 
oziroma vsaj začetek dejavnosti, da bi do 
uresničitev pripravljenih rešitev tudi zares 
prišlo.

Toliko nasploh pred začetkom letošnjega 
jesenskega obdobja -  ki si od njega lahko 
obetamo, da bo v vseh pogledih (v mislili 
imamo kajpak predvsem notranjepolitično 
in gospodarsko področje urqanja raznih pro
blemov in še nerešenih vprašanj) kar se da 
razgibano. Prve napovedi so že tu: za pri
hodnji četrtek (9. septembra) je že sklicano 
zasedanje republiškega zbora skupščine SR 
Slovenije, na programu zasedanja pa bo 
obravnava osnutka USTAVNIH AMAND
MAJEV' od XXV. do XLV11. k republiški 
ustavi, torej besedilo osnutka amandmajev, 
ki ga je še pred počitnicami sprejela skupna 
komisija vseh zborov republiške skupščine 
za ustavna vprašanja. Bržkone pa se ne mo
timo, če predvidevamo, da utegnejo priti že 
na tem prvem skupščinskem zasedanju po 
poletnih počitnicah na dnevni red še kakšna 
aktualna vprašanja -  denimo med poslan
skimi vprašanji (kjer bo morebiti dobila svoj 
epilog tudi znana AKCIJA 25 POSLANCEV,

ki je sicer doživela precejšen zaplet, vendar tej zvezi je komite IS menil, da bi bilo treba 
dokončnega razpleta ob njej, vsaj po naši ponovno proučiti predlog o vprašanju carine
sodbi, le še ni bilo!)

Ker smo maloprej omenili svetovno mo
netarno krizo, katere odmevi so sicer sko
rajda že potihnili, vse njene posledice pa se 
še niso pokazale — vsaj v našem gospodar
stvu še ne — je na terp mestu gotovo prav, da 
povzamemo izjavo zveznega sekretarja za 
finance Janka Smoleta, ki je v zvezi s 
TRDNOSTJO DINARJA po nedavnih pre-

in nekatere druge slovenske predloge, ki te
žijo k temu, da bi bil nastop jugoslovanskih 
podjetij na tržiščih s konvertibilnimi valu
tami bolj konkurenčen.

Pereča nelikvidnost našega gospodarstva 
(pravzaprav je nelikvidnost neprijetno breme 
vse naše skupnosti) je v državnem merilu — 
pa tudi v republiških okvirih, čeprav je tu 
resda sorazmerno manjša — še vedno po

tresih na svetovnem monetarnem poprišču sebno trdo vprašanje. Podpredsednik ZIS dr. 
poudaril, da svetovna monetarna nevihta ni Jakov Sirotković je v zvezi s tem izjavil, da 
neposredno ogrozila trdnosti našega dinarja, se mu zdi, da splošni kliring (po katerem so 
da pa je njegova stabilnost predvsem odvisna vedno glasngše zahteve) le ne bi privedel do 
od naše notranje GOSPODARSKE STA- povsem zadovoljivih rezultatov, ter da bo v
BILNOSTI. Zvezni sekretar Smole je dejal.

Pred koncem 
dopustniškega 

zatišja

zvezi s ô našo akutno „boleznijo** treba 
ukreniti še kaj dodatnega. Kakorkoli že — 
problemi v zvezi z nelikvidnostjo se čedalje 
bolj zaostrujejo, tako da ponekod (posebno 
v južnih republikah) celo sprožajo vprašanje 
IZPLAČILA OSEBNIH DOHODKOV po 
posameznih delovnih organizacijah. Dr. Si
rotković je povedal, da bodo republike v tem 
primeru vsekakor posredovale s presežki iz 
svojih proračunov, kar je že dogovorjeno.

In ko smo že pri osebnih dohodkih — 
prejšnji četrtek so na RO sindikatov delav
cev v prometu in zvezah Slovenije razprav
ljali o predloženih samoupravnih sporazumih

da naša vlada skrbno spremlja premike na 
svetovnih tržiščih ter vse ukrepe v zvezi s 
tem (npr. znano ameriško omejitev uvoza z 
dodatnbiii carinskimi dajatvami) ter da bo o merilih za delitev dohodka in osebnih do- 
ukrenila vse, kar bo v njeni moči, da bo na- hodkov š̂e za štiri panoge s področja tega 
šemu izvozu omogočila odprto pot tudi na sindikata ter predlagane samoupravne spo- 
ameriško tržišče, ki je za nas še vedno eno razume podprli. Po tem soglasju (o omenje- 
najpomembnejših. Poseben poudarek ternu nUi samoupravnih sporazumili bo morala 
pomembnemu vprašanju našega celotnega dati dokončno oceno še verifikacijska ko- 
izvoza je dal na svoji seji minulo soboto tudi niisija republiškega izvršnega sveta) se je 
komite republiškega izvršnega sveta za eko- število doslej ODOBRENIH SAMOUPRAV- 
nomske odnose s tujino -  kjer so poudarili, n IH SPORAZUMOV v Sloveniji povečalo žc 
da bo treba narediti vse, da se bodo naši iz- na 18, kar pomeni, da začeta akcija za 
vozniki obdržali na ameriškem tržišču (saj usmerjanje delitve dohodka, uzakonjena z 
slovensko gospodarstvo -  ki je pri tem naj- republiškim zakonom, akcija za pravično 
bolj zainteresirano -  izvozi na ameriški trg uravnavanje SOCIALNE DIFERENCIACIJE 
kar 9 odstotkov vsega svojega izvoznega ter za ublažitev tolikšnih razlik v dohodkih 
blaga) in da bo v tem smislu treba podvzeti (kj so ponekod že kar kričeče velike) ven- 
posebne UKREPE ZA SPODBUJANJE IZ- Jarle uspešno napreduje. To pa lahko v 
VOZA, ki bodo ublažili breme novih 10-od- okvini našeĵ a splošnega družbenega razvoja 
stotnih uvoznih taks na ameriškem trgu. V samo pozdravimo!

tedenski zunanjepolitični pregled
y  zadnjih dneh je dobila so

vjetska diplomatska pobuda, ki 
jo je bilo zadnje čase moč le 
slutiti, povsem jasno obeležje: 
številne informacije o prav tako 
številnih obiskih sovjetskih 
državnih in partijskih voditeljev 
ne dovoljujejo o tem več prav 
nobenega dvoma Za Jugoslo
vane je kajpak najbolj zanimiv 
tisti del teh sovjetskih priza
devanj, ki neposredno zadevajo 
nas — v tem smidu'velja opo
zoriti na Uižnji obisk šefa so- 
vjetdce partije Leonida Brež- 
njeva, ki bo ta mesec — točen 
datum obi^a še vedno niso 
sporočili — prišel v Jugoslavijo. 
Obisk bo neuraden. Zakaj pri
haja Brežnjev k nam, kaj si lah
ko obetamo od tega obiska? 
Vprašanje, zastavljeno precej 
preprosto, nikakor nima tudi 
takega odgovora. Predvsem je 
tieba opozoriti na dejstvo, da 
imamo sicer s Sovjetdco zvezo 
precej skupnih stališč in stičnih 
točk, da pa so v naših odnosih 
tudi reči, ki bi se jih zanesljivo 
dalo izboljšati. Ob pripombi, da 
Brežnjev vrača obisk — da je 
torej, dmgače povedano, v skla
du z mednarodnim protokolom 
na njemu vrsta za obisk — je 
vsek^or na mestu ugotovitev, 
da ocenjujemo njegov prihod 
kot eno izmed možnosti za iz
boljšanje naših medsebojnih sti
kov in odnosov — vendar pa ob 
upoštevanju nekaterih predpo
stavk. Jugoslovanska zunanja 
politika tm elji med drugim na 
doslednem spoštovanju suvere
nosti in nacionalne neodvisnosti 
in menimo, da je treba v odpr
tem in prijateljskem razgovoru 
reševati tiste reči, ob katerih 
sicer dovoljujemo različna sta
lišča. Menimo tudi, da bi morali 
temeljiti naši odnosi s Sovjetsko 
zvezo na določilih znanih doku
mentov — moskovske in beo
grajske deklaracije — in smo jih 
pripravljeni razvijati še naprej 
na načelu enakopravnosti. No
benega dvoma ni, da bo Sovjet
ska zveza tudi poslej na n^a- 
tere probleme pedala drugače 
kot Jugoslavija, toda to naj ne 
bi bil razlog za slabe odnose — 
še zlasti, če smo tudi mi pri
pravljeni drugim priznati pra
vico do drugačnih stališč. Na
posled je treba povedati, da pri
haja do obiska v obdobju, ko 
smo imeli priložnost zaznati 
taka in drugačna znamenja pri
tiska, kar je razumljivo imelo 
slabe odmeve pri nas. Obetamo 
si, da bodo razgovori Tito— 
Brežnjev koristni, pričakujemo, 
da bodo problemi, če ne že re
šeni, pa vsaj bolj jasno postav
ljeni in stališča natančneje 
opredeljena. Spričo tega, da 
bomo o obisku uglednega gosta 
iz Sovjetske zveze vsekakor še 
imeli priložnost poročati, pre
letimo na kratko še tiste infor
macije, omenjene na začetku, 
ki potrjujejo trditev, da smo 
zadnje čase res priča dokajšnji 
prizadevnosti Sovjetske diplo

macije. Najprej spomnimo na 
to, da bosta Brežnjev in Pod- 
gomi jeseni obiskala Francijo, 
da kani Podgomi odpotovati v 
Severni Vietnam in da bo Ko- 
sigin obiskal Alžirijo ter Norve
ško, pa bomo — ne da bi našte
vali še številne druge obiske na 
nižji ravni — videli, kako zelo 
široka so prizadevanja Moskve 
za nadaljevanje in utrjevanje 
stikov med Sovjetsko zvezo in 
nekaterimi deželami. Bržkone 
ne bomo izdali prevelike skriv
nosti, če pripomnimo, da pri
haja do vseh teh turnej in po
tovanj po nekoliko prijaznejšem 
spogledovanju med VVashingto- 
nom in Pekingom. V tem smislu

Diplomatska
ofenziva

imamo lahko sovjetske pobude 
za nekakšno proti potezo ame  ̂
riško—kitajskemu zbliževanju.

V Afriki so medtem streljali 
na dveh koncih. Po kratkem ob
mejnem spopadu med Tarua-

. nijo in Ugando, katerega zače
tek je še vedno nejasen, prav 
tako pa podatki o mrtvih, ranje- 
nili ter škodi, so poskusili v 
Čadu (3,5 milijona prebivalcev 
in nekaj manj kot 1,3 milijone 
kvadratnih kilometrov površi
ne) izvesti državni udar, ki pa ni 
uspel. Prevratnike so aretirali, 
vodja se je odločil za samomor. 
Za to afriško državo je značilna 
precejšnja politična in vojaška 
prisotnost Francije, ki ima tod 
celo nekaj bataljonov svoje tuj
ske legije. Legija pom^a vlad
nim silam v boju proti uporni
kom, ki si že dalj časa prizade
vajo strmoglaviti sedanji režim. 
Doslej še nimamo podatkov, da 
bi bili ti uporniki kakorkoli 
povezani s prevratniki neuspe
lega državnega udara.

V Boliviji, kjer so pred dnevi 
strmoglavUi predsednika Torre- 
sa, so združene opozicijske 
stranke (natančneje rečeno: del 
opozkije) ustanovile nekakšen 
skupen odbor, ki si je zadal na
logo, da se bori proti sedanjemu 
desničarsko usmerjenemu re
žimu. V tem pravzaprav ni nič 
neniivadnega, kajti vsa doseda
nja praksa političnega delovanja 
v tem delu sveta si je podobna 
— po krajšem ali daljšem ob
dobju vladanja nekega režima 
zberejo nasprotniki dovolj sil za 
protiudarec in potem se slika 
ponovi, vendar z zamenjanimi 
vlogami. Povsem zanesQivo lah
ko predvidevamo, da tudi se
danji režim ne bo ostal dolgo na 
oblasti in še več, zanesljivo je 
tudi, da se ne bo mimo poslovil 
od nje. To je morda ždostno, 
toda taka je politična resnič
nost v Boliviji, pa ne samo v 
njej, ampak v marsikateri državi 
Južne Amerike.



Kot gobe po dežju rastejo stanovanjski bloki na Znančevih njivah, 
ki jih gradi SGP PIONIR za trg. Letos bo vseljivih 70 stanovanj, 
prav toliko pa tudi prihodnje leto. Večina stanovanj je prodanih še 
pred dograditvijo. (Foto: M. Vesel)

č r e d n o  j e

s a p i s n t n •••

Toliko nesreč kot zadnje 
tedne na dolenjskih cestah 
že zlepa nismo doživeli. 
Rekordno število mrtvih in 
ranjenih -  to je žalostna 
bilanca na cestah ob koncu 
turistične sezone. Miličniki 
in preiskovalci pregledujejo 
vzroke, a že na prvi pogled 
ni težko ugotoviti, da je 
č l o v e k  največkrat tisti, 

ki je kriv za ta pokol. Pre
hitre vožnje, nepazljivost, 
malomarnost, neznanje -  to 
$o najbolj pogostni vzroki.

Ce k temu dodamo še vse 
navedene okoliščine, ki zad
nje čase spremljajo te ne
sreče -  tako je eno nesrečo 
zakrivila krava, po  eni ne
sreči pa je voznik brez
obzirno pobegnil, potem je

razumljiva zaskrbljenost. 
Cesta postaja morišče.

Neverjetno je, kako je  
mogoče, da praktično vsak, 
ki hoče voziti, tudi dobi 
vozniški izpit. Skorajda ne
razumljivo ob drugem p o 
datku, da je še vedno veliko 
takih, ki niso sposobiji nare
d iti osemletke. Zato imamo 
za volani prave morilce, 
ljudi, ki spremenijo svojo 
vsakdanjo podobo in vidijo v 
vožnji predvsem izpolnitev 
svojih skritih želja.

Zato so ljudje toliko bolj 
z veseljerh sprejeli zadnje 
sklepe, ko so po nesreči 
krivce priprli: voznika vpre
ge, ki je ušla na avtomo
bilsko cesto, in zdomca, ki 
je z mercedesom poskušal 
pobegniti po karambolu. Po 
eni strani daje ljudem tak 
postopek večji občutek var
nosti na cesti, ker je doslej 
vse prevečkrat prevladovalo 
mnenje, češ kaj mi pa mo
rejo, po dru^ strani pa bodo 
zaradi strožjih ukrepov tudi 
tisti, ki so na cestah, morali 
biti bolj pazljivi.

V črnomaljski tovarni COSMOS—BELT opravljajo montažo novih 
talilnih peči, ki so jih v celoti izdelali doma. Po sistemu cepljene 
litine bo omogočena proizvodnja mnogo boljše kakovosti, kar z^ o-  
ta^ja podjetju uspešen konkurenčni boj na tržišču. (Foto: R. 
Bačer)

MESEČNI REKORD. Dolgotrajna pasja vročina je tudi zaslužna za 
to, da je mirenska tovarna ,J)ana“ v juliju dosegla svoj mesečni 
rekord: za pet milijonov dinarjev izdelkov. Letni načrt predvideva 
za 50 milijonov dinaijev celotnega dohodka in bo, kot kaže, tudi 
dosežen. (Foto: M. L.)

- NOVO' ŠOLSKOl LETO V NOVIH ŠOLAH

Magična moč denarja občanov
Začetek letošnjega pouka z novimi šolami v Krškem, Škocjanu in Novem 

mestu — Grmska šola za preizkušanj[e novih učnih metod

Turistični
barometer

Začetek novega šolskega leta mineva v Novem mestu v znamenju 
dveh novih šd , ki sta bili zgrajeni do <roka in v katerih bo nado 
prostor 1300  otrok; 500 v bršlinski in 800 v grmski. K temu 
uspdiu lahko pripišemo še otvoritev šole v Škocjanu in novo šolo v 
Kiikem, kjer bo prav tako prostora za 800 otrok.

Prav gotovo so novi, sodobni dobnimi dosežki seznanjali tudi
prostori velik korak naprej v 
iskanju poti za sodobnejši in 
boljši pouk. Samo, tako bomo 
sčasoma lahko dosegli, da osip 
na dolenjskih šolah ne bo več 
največji v Sloveniji in da bo 
med študenti na univerzi več 
Dolenjcev.

Nedvomno bo zlasti po
membna grmska šola v Novem 
mestu, ki bo imela značaj ho* 
spitacijske šole, kjer bodo uči
telji preskušali nove metode in 
uvajali tiste vzgojne prijeme, ki 
za zdaj sodijo še v domeno eks- 
perimentalnosti. Se bolj pa je 
pomembno, da bo ta šola cen
ter, na katerem se bodo s so-

ZAKAJ JE BILA POTREBNA TAKŠNA SPREMEMBA?

KS so ostale brez evidence
Republika ima pregled nad krajevnimi prispevki, 

območju, zato pa so KS ostale brez njega
, vplačanimi na njenem 
in tavajo v temi

Navidezno ni nobene druge po
sledice razen te, ki smo jo omenili v 
naslovu in v podnaslovu. V začetku 
teta 1970 jc začel vtkati novi pred
pis, po katerem morajo podjetja 
nakazovati krtgevni samoprispevek 
(seveda samo tam, kjer so si občani 
naložili to dodatno obveznost z re
ferendumom) na zbirni račun 842, 
oddelek 1060 in 1062. To jc eden 
izmed računov občinskih skupščin,

Sejmišča
BREŽICE

Na sobotni sejem ,v Brežicah m 
pripe^aU 423 mlajiih in 29 starejših 
brafičev. Za ml^ie so kupci plačali 
8 do 9 din za Kilogram žive teže, 
prodanih je bik) 296 prafičev. Za 
starejie so prodajalci zahtevali do 8 
dinaijev za kilogram žive teže, pro
dali sojih 17.

NOVO MESTO
Tudi ponedeljkov sejem v Novem 

mestu je minil brez posebnosti; cene 
so bile nekoliko vige kot na prejš- 
y ih  sejmih. Pripeljali so 340 pra- 
Sčcv, prodali pa so jih  303. Do 12 
tednov starosti so praSiči veljali 150 
do 200 dinaijev, za starejše so zahte
vali 210 do 340 dinaijev.

slednje pa imajo kot njegove upo
rabnice tudi pravico prazncnja.

Novost je v naslednjem: do uve
ljavitve novega predpisa so delovne 
organizacije nakazovate krajevni 
samoprispevek na račun 780, ki ga 
uporabljajo krsgevne skupnosti. S 
tem so v kr^evnih skupnostih imeU 
popoln pregled nad tem, katere de
lovne organizacije plačujejo krajevni 
samoprispevek v predpisanih zne
skih. Po novem je drugače: dek>vne 
organizacge nakažejo krajevni samo
prispevek na zbirni račun 842, ob
činska skupščina pa ta račun vsake 
toliko časa prazni m nakazuje pripa
dajoči znesek v eni posta^^i posa
mezni kr:yevni skupnosti. Kr^evna 
skupnost sicer denar dobi tako kot 
prej, vendar pa je zdaj brez p r^ k d a , 
katera delovna organizacija ji je za 
svoj delež krajevnega samoprispevka 
že nakazala in katera ne. V zameno 
za to ima zdaj republika prek zbir
nega računa 842 popoln pregled nad 
vserpi krajevnimi samoprispevki, 
vplačanimi na njenem območju.

2 e v uvodu 5mo omenili, da je v 
tej zadevi navidezno samo pravkar 
opisana posledica. Cemu služi repu
bliki zdaj zelo lahko dosegljiv po
datek o vplačanem kr^evnem samo
prispevku, ni znano. Precej drugače 
pa je s krajevnimi skupnostmi. Le-te 
si morigo ustvarjati evidenco s prepi
sovanjem podatkov iz občinskega 
računovodstva. To je navide; zelo 
preprosto, toda v novomeiSci občini 
je npr. 21 KS, nekatere so zelo od
daljene, vse nimajo najboljšega ka<*

dra in težave so tu. To je ena plat 
zadeve, druga pa je v naslednjem: 
krajevni samoprispevek je prispevek, 
za katerega so se občani po niybolj 
samoupravni poti popolnoma pro
stovoljno odločili okviru najo^e 
samoupravne skupnosti -  KS. Novi 
predpis je na zelo neprimeren način 
posedel v veliko pripravljenost obča
nov in njihovo najožjo samoupravno 
skupnost okrnil za eno izmed osnov
nih samoupravnih pravic: za evi
denco, ki ji lahko z drugo besedo 
rečemo tudi informiranost. Brez te, 
pa kot trdimo, ni samoupravljanja.

M.JAKOPEC

SEJEM 
NA VESELI GORI

V soboto, 4. septembra, bo na 
Veseli ^ori pri Šentrupertu glavni 
letni sejem za govejo ^vino in ko
nje. Naprodaj bodo tudi različni 
kjamarsKi izdelki. Prijatelje turizma 
organizatoiji vabijo, naj si ob tej pri
ložnosti ogledajo bližnji starinski 
grad Skrljevo, ki je odflaljen samo 
20 minut.

BUCKA:
ZATRT PRISAD

Zaradi vraničnega prisada, ki sc je 
pojavil na "območju Bučke, 14. 
avgusta v tem kraju živinskega sejma 
ni bilo. Veterinarska postaja spo
roča, da je bofczen zatrta ter je od 
23. avgusla naprej spet*mogoč reden 
promet z živino in da ni več prepo
vedi za sejem.

prosvetni delavci iz drugih do
lenjskih šol.

5 milijonov škocje
Prebivalci po toči prizadetih vasi 

v metliški občini prijavljajo škodo, 
ki sicer še ni dokončno znana, pan 
pa so strokovnjaki ob obisku terena 
occnili, da gre za 4 do 5 milijonov 
dinaijev izgube.

Kmetje so tako oškodovani, da se 
bo spisek nezmožnih plačila davkov,

prispevka za socialno zavarovanje 
itd. občutno povečal. UpCštevati je 
treba, da je tu še začetek šolskega 
leta, ki za kmete pomeni prav tako 
hudo finančno breme.

Občinska skupščina je skknila 
svoje davke odpisati, prav tako pa se 
nameravajo potegovati za republiški 
sanacijski kredit. Z njim bi preko 
domačega sklada za pospeševanje 
kmetijstva pomagali vinogradnikom 
na noge, kajti brez pomoči se nobe
den ne bo postopil nadaljnje obno
ve. Ce bo tako lepo zastavljena ob
nova vinogradQv propadla, bo celo
ten razvoj kmetijstva, usmeijen v 
vinogradništvo, zaostal.

Suša še grozi
Čeprav je skromen dežek v zad

njih dneh večkrat namočil Belo kra
jino, so vodnjaki še vedno suhi. 
Vode nastrežejo morda za eno
dnevno uporabo, potem pa jc Ureba 
spet s sodi do Kolpe. Področje Dra- 
šič, Radoviče, Hrast in Suhor so pri
zadeti tembolj, ker je do Kolpe da
leč.

Vaščani prosijo, naj bi vodo do
važali s cisternami, toda teh ni do
biti. Gasilci pomagajo, kjer morejo, 
toda za vaške potrebe so zmoglji
vosti malih gasilskih cistern pre
majhne. Kriza za vodo traja že vse 
od pomladi.

OBISCITE 
KOŠIRJEVO RAZSTAVO!
V Dolenjskem muzeju oz. galeriji 

razstavna Drago Košir nad 40 kipov 
in reliefov. Zanimiva razstava, ki jo 
je pretekli četrtek zvečer odprl rav
natelj muzeja prof. Janko Jarc, je . 

»nila že o d  otvoritvi lepo šte
vilo ljubiteljev umetnosti iz Novega 
mesta, Trebi\jep, Brežic in drugih 
krajev. Avtor je podaril Dolenjski 
galeriji kip TALCA, ljubitelji kipar
stva pa imajo priložnost kupiti raz
stavljena dela.

Na obisk in ogled zanimive raz
stave vljudno vabljeni!

Prav gotovo ob letošnjem ve
likem uspehu pri gradnji šol ne 
gre prezreti tudi gradbincev Pio
nirja, ki so tako samo še potr
dili sloves točnega in kvalitet- 
n^a graditelja, naj gre za grad
njo velikih hotelov ob Jadran
skem moiju ali pa večjih objek
tov doma.

In kar je najvažnejše: pri 
gradnji novih šol, v katere so se 
otroci vselili letos, je še enkrat 
prišla do izraza pomoč obča
nov, ki so s samoprispevkom 
odločno pomagali pri gradnji, 
hkrati pa s takim dejanjem po
kazali svojo privrženost hitrej
šemu napredku krajev, v katerih 
živijo. 1 Dolenjske občine so 
namreč v zadnjem desetletju 
prav s pomočjo denarja obča
nov gradile veliko pomembnih 
objektov in tudi tako napredo
vale iz zaostalosti.

J. SPUCHAL

Turistični vrvež je začel uga
šati, to se vsako leto najbolje 
vidi takrat, ko začno zapuščati 
gostje kampinge. Tako je tudi 
zdaj, saj je novomeški kamp 
Krka že napol prazen, pa tudi 
na Otočcu in na Vinici je znat
no manj gostov kot prej. Na 
vseh dolenjskih kampingih je 
zato te dni mogoče dobiti pro
stor brez težav, drugače pa je v 
hotelih, ki so še naprej dobro 
zasedeni. Zato priporočajo turi  ̂
stom rezervacije.

Dolenjske Benetke, kot pra
vijo Kostanjevici, so ob števil
nih kulturnih spomenikih do
bile še eno zanimivost. Jama 
Studena z lepimi kapniki, med 
katerimi izstopa „dedek Mraz“ , 
je odprla svoja vrata obisko
valcem. Po več letih prizadev
nega dela je to lepa zmaga tam- 
kajšiijih jamarjev, hkrati pa 
predstavlja novo možnost za 
poživitev turizma, ki m’kakor ne 
more ujeti koraka s kulturno 
razvejanostjo kraja. Otvoritev 
jame je prišla ob pravem času, 
da bo za prihodnjo sezono že 
mogoče pr^raviti dovolj dobre 
reklame!

Kmetijski nasveti
Obolenja želodca in črevesja

Pri mladih živalih so obolenja želodca in črevesja zelo po
gostna. Na zunaj se kažejo kot driske, živali postanejo manj 
živahne, neodporne; če se bolezen poslabša, marsikatero tudi 
pobere. Ker je na splošno preprečevanje vedno boljše kot zdrav
ljenje, pri vnetjih želodčne in črevesne sluznice pa to še posebej 
velja, najprej nekaj stavkov o vzrokih bolezni.

Driske pri teletih imajo svoje vzroke včasih že v pomanjkanju 
A in D vitaminov ter rudninskih snovi v prehrani laav. Zlasti to 
velja za zimo, ko je krma revnejša s temi snovmi. Pogost vzrok 
obolenj je tudi slaba higiena. Mrzlo, postano, včasih celo oki
sano mleko zelo rado izzove bolezen. Tudi umazana posoda je 
lahko vzrok, prav tako pa pitje gnojnice, h kateri se zateka žival, 
ko je žejna. Pogost vzrok obolenj je tudi prehlad, ki se lahko 
zaplete do vnetja pljuč in s tem povzroči še težje obolenj.

Ce poznamo vzroke, bolezen lahko preprečimo. Ce pa je 
bolezen že v hlevu, jo je treba zdraviti. Priporočajo, da zdrav
ljenje začnemo z enodnevnim postom, sle^ napajanje z mle
kom, ki mu je dodan kamilični čaj. Kot preizkušeno domače 
zdravilo je še vedno v veljavi prekuhano laneno seme. Svoj čas 
so priporočali tudi tanin v mleku, klajno apno ter zdravljenje s 
pomočjo sulfonamidov.

Proti driski je znanost dala že bolj učinkovito zdravilo, kot so 
našteta. To so antibiotiki, predvsem oni iz skupine oksitetra- 
ciklinov, ki jih dajemo skozi usta živali, ponavadi dvakrat na 
dan. Ce žačnemo pravočasno zdraviti, se bolezen običajno v 
nekaj dneh pozdravi.

Posebno poglavje so črevesne motnje pri konjih, imenovane 
kolike, ki nastanejo povečini zaradi napak v lamljenju konj. 
Niso redki primeri, ko živali p o j e j o ,  zato tu še posebej velja 
načelo, da je treba, če gre za količkaj hujši primer, poklicati na 
pomoč živinozdravnika. Ta lahko z injekcijami zadnji hip reši 
žival. Ne pozabimo: približno petina vseh konj, ki poginejo, 
pogine prav zaradi kolike. Inž. M. L.



Poslednji
šiht...

(Nadaljevanje s 1. str.)

blata. Vendar nekje globoko le tli 
majhen žarek upanja, da je Lipovec, 
ki je oče dveh otrok, le še živ. Prav 
zaradi tega upanja na rudniku še 
niso izobesili črne zastave, v knjigah 
pa Lipovca še vedno vodijo, da , je  v 
jami“ . Vendar bo ta poslednji šiht 
rudarja Lipovca zelo dolg. Zadnji 
vdor blata 25. avgusta je po mnenju 
strokovnjakov za nekaj dni zavrl re
ševanje.

Nesreča je zelo pretresla kočev
ske rudarje, ki vedo povedati, da je 
*o tudi prva prava rudniška nesreča 
v tem rudniku. Res so se že prej 
dogajale tudi zelo hude nesreče, a 
pri vagon.čkih in drugod. Posebno je 
žalostno, da se je huda nesreča zgo
dila zdaj, ko kočevski rudnik zače
nja preusmerjati proizvodnjo in ga 
bodo postopoma ukinjali.

Kmalu po nesreči si je kraj ne
sreče ogledal tudi republiški rudar
ski inšpektor Matija Cerovac. Na 
naše vprašanje o vzroku nesreče je 
dejal, da domnevajo, da do nesreče 
ni prišlo po krivdi ljudi, ampak ker 
je nenadoma, brez kaikršnih koh 
poprejšnjih znakov, ki so pri takih 
dogodkih običajni, vdrla v jamo 
voda oziroma blato.

V zapisniku komisije, ki raziskuje 
vzrok nesreče, piše: „Tak nenaden 
vdor vode in mulja, brez poprejšnjih 
značilnih predznakov, je mogel na
stati le tako, da si je voda, ki se je 
akumulirala v krovinskih ghnastih 
plasteh 5. premogovnega sloja v ruš- 
nih svodih, našla ugoden erozijski 
kanal ob kakšni prelomnici ali tek- 
tondci motnji in kot po lijaku stekla 
v odkop, odnašajoč s seboj razmo
čeno glinasto hribino. Odkod je 
voda dotekala v zarušeni svod nad S. 
slojem, je težko kaj gotovega reči, 
verjetno pa je stalno in že dalj časa 
pronicala po 4. premogovnem sloju 
oziroma krovinskih plasteh nad 
njim, ki komunicira po izdankih s 
površino."

V soboto, 28. avgusta, ko smo 
spet obiskali rudnik, so pripravljali 
vse potrebno za nadaljnje reševanje.

JOŽE PRIMC

Ob zaključku številke smo iz 
Kočevja izvedeli: reševalci so v 
torek ob 10.15 prišli do Jožeta 
Lipovca, ki pa je bil mrtev. Iz 
jame so ga prinesli ob 11. uri, 
dr. France Rupnik, obratni 
zdravnik, sodi, da se je rudar 
utopil oziroma zadušil. Drugih 
poškodb na pokojniku ni bfio. 
Ponesrečenega rudarja so včeraj 
pokopali na kočevskem poko
pališču.

KOLESA KRADEJO -  V noči 
na 25. avgust je izpred Luzaijeve go
stilne v Škocjanu nekdo ukradel 
žensko kolo, last Franca Bobaija iz 
Male Strmice. Borisu Tauferju iz 
Vrhovčeve ulice v Novem mestu pa 
je bilo ukradeno žensko kolo znam
ke „Rok“ .

Lepo je biti mlad v novi šoli
V Krškem so v nedeljo odprli vrata novega šolskega poslopja za 1000 otrok 
— Ob šoli so v parku prvih krških borcev odkrili 10 bronastih plaket pad

lih — Šolo sa gradili tudi s samoprispevkom občanov

Vsem, ki so bili v^eni tesnih učilnic v starih šolskih poslopjih na 
levem in de^em  bregu Save in učilnic v samskem domu, pomeni 
nova krška šola Jurija Dalmatina pravo razkole. Ta zgradba po
glablja vezi med starši in učitelji, vezi med šolo in delovnimi ko
lektivi. Gradili so jo s- samopriSpe\4com občanov, s posojilom re
publike izobraževalne skupnosti, s prispevkom KS Kr3co, občin
ske skupščine in posojilom Dolenjske banke.

Krška osnovna šola je zrasla v re
kordnem času, saj je bil pjed tetom 
dni na njenem mestu še velik sadov
njak. Nova šola je naj večja in naj- 
kpša v občini. Obiskovala jo bo če
trtina vseh šoloobveznih otrok. Nje
na vrata je v nedeljo, 29. avgusta, v 
prisotnosti nekaj tisočev domačinov 
in gostov odprl direktor republi
škega Zavoda za šolstvo Boris Li- 
pužič. Postala bo drugi dom za tisoč 
učencev od Zdol do Krškega, Do- 
knje vasi in Trške gore. Na ne

deljsko slovesnost so prišli učitelji 
sedanjih in nekdanjih mladih rodov, 
borci in številni drugi gos^e, ki so se 
ob tej priložnosti poklonili tudi 
prvim k r^ im  borcem v parku, ki so 
ga ob šoli uredili v njihov spomin. 
Deset bronastih plaket je napravil 
po fotografijah padlih kipar Vla
dimir Štoviček iz Leskovca.

Med gosti, ki so si prišli ogledat 
novo oaiovno šolo v Krškem, so 
bili; podpredsednik skupščine SRS 
dr. Jože Britej, predsecfnik kultur- 
no-prosvetnega zbora slovenske

skupščine Miloš Poljanšek, sekretar 
sekretariata za notranje zadeve SRS 
Silvo Gorenc, Dušan Kompare, 
Boris Lipužič in drugi. Slavja so se 
udeležili predstavmki sosednjih 
občin, nosilci p^ izanske  spo
menice, mladina in starši iz vse 
občine. Šolarji sji presenetili obisko
valce z obsežnim kulturnim pro
gramom. J.TEPPEV

ŠENTJANŽ: ODLIČEN 
PRIDELEK HMELJA

V Šentjanžu so minuli teden ne
hali obirati hmelj. Sodelovalo je do 
500 obiralcev. Stiije avtobusi so vo
zili vsak dan iz Mirenske doline, Stu
denca in V elik^a Trna. Vreme je 
bilo naklonjeno. Med obiralci je bilo 
veliko šolskih otrok, ki so si prislu- 
■žiU denar za knjige in zvezke.

B. D.

Končno smetišče
Fred kratkim v Ribnici teden dni 

niso pobirah smeti, ker jih KOMU
NALA ni imela kam voziti. RIKO je 
prepovedal uporabljati staro smeti
šče, občina pa ni določila novega 
smetišča. Zdaj je vse spet urejeno. 
Novo smetišče, ki si ga je uredila 
KOMUNALA s pomočjo vojaštva, je 
v Mali gori, kake tri kilometre od 
Ribnice.

Že 10.000 obiskovalcev
Delavno kostanjeviško turistično društvo

Turistično društvo Kostanjevica 
je prejšnji teden pregledalo doseda
nje delo. UgotoviU so, da so se za to 
leto doslej še najbolj pripravili. 
Domačini, kakor tudi tujci so z

V .

IMPOLJCA: MOTORIST V NE
ZAVESTI — 22. avgusta malo pred 
polnočjo se je Franc Rozman z 
Rake s sopotnikom Jožetom Junka- 
jem peljal na še neregistriranem mo
tornem kolesu iz smeri Loga proti 
Raki. V Impoljcije na ovinku zape
ljal v desno po vseku in se prevrnil. 
Voznika motorja je v^ lo  10 metrov 
daleč na rob ceste, kjer je obležal v 
nezavesti, sopotnik pa je dobil le 
lažje odrgnine. Ponesrečenega Roz
mana so odpeljali v celjsko bolniš
nico.

TRNJE; HUDO TRCENJE -  26. 
avgusta ponoči je motorist Joso 
Zoričič iz Prudnice vozil iz Brežic 
proti Dobovi, ko mu je v Trnju na 
ovinku naproti pripeljal Anton Haj
dinjak iz Vuhreda. Slednji je z avto
mobilom vozil po levi. Pri trčenju je 
bil motorist hudo poškodovan in so 
ga odpeljali v brežiSio bolnišnico, 
škode pa je za okrog 5 .000 din.

MIRNA: FICKO JE LETEL -  
Franc Hribar z Mirne je 26. avgusta 
zjutraj zapeljal fička s stranske ceste 
na prednostno cesto na Mirni ter 
treščil v kombi, ki ga je prav takrat 
mimo privozil Anton Golob iz Trži
šča. Fička je vrglo 16 metrov daleč 
s ceste, škoda pa je ocenjena na 
4.000 din.

Prvi planinec na Kočevskem
Anton Majcen je prvi član PD Kočevje, ki je ob

hodil transverzalo

26. avgusta je bila v Kočevju 
mai\jša slovesnost kočevskih pla
nincev, na kateri je predsednik Pla
ninskega društva Jože Adamič po
delil Alojzu Majcnu značko slo
venske planinske transverzale.

Alojz Močenje prvi kočevski pla
ninec, ki si je pridobil ta znak. V 
z»injih štirih leUh je obhodil vse po
stojanke, ki so predpisane za ta znak

in se raztezajo od Maribora do 
Ankarana.

V imenu Planinske zveze Sk)- 
venije je predsednik Adamič podelil 
še srebrne častne znake in diplome 
zaslužnim planincem Jožici Kavčič, 
Janezu Duriniju, Andreju Arku in 
Ivanu Arku. Znake so prejeli za delo 
v planinski organizaciji.

J. P.

MOKRONOG; ŠTIRJE POŠKO
DOVANI -  23. avgusta ponoči seje 
Stane Knez iz Puščave s kolesom pe
ljal od Mokronoga proti Puščavi, za 
njim pa je z mopedom vozil Martin 
Repovž s Homa, k ije  med prehite
vanjem kolesarja zbil na tla. Za 
prvim mopedistom sta pripeljala še 
Franc in Ignac Mikec, povozila že na 
tleh ležečega Repovža ter se tudi 
sama prevrnila. Vsi štirje so se te
lesno poškodovali. Gmotne škode je 
za 1.200 din.

Dežurni
poročajo

TAT'NA OBISKU -  25. avgusta 
okrog 14.30 se je Ana Vozel iz Ki
dričevega trga v Novem mestu samo 
za trenutek odstranila iz stanovanja, 
ki ga za seboj ni zaktenila, medtem 
pa ji je nekdo iz ročne torbice vzel 
1.800 din.

OB BETONSKO 2ELEZ0 -  
Franc Hudoklin iz Dol. Suhadola je 
23. avgusta prijavil miličnikom, da 
mu je nekaj dni prej s parcele, kjer 
gradi hišo, zmanjkalo 14 kosov be
tonskega železa. Neznanec ga je 
oškodoval za 1.000 din.

KJE SO KOKOŠI -  V noči na 
28. avgust je iz kokošnjaka Jakoba 
Špeharja v Vel. Bučni vasi zmanj
kalo 25 kur.

NEDOSTOJEN V DELIKATESI 
— 28. avgusta dopoldne so novo
meški mibčniki do iztreznitve pri
držali Ladislava Lavriča iz Stavče 
vasi, ker se je nedostojno obnašal in 
pretepal v delikatesni trgovini na 
Cesti komandanta Staneta.

IZGINILI DVE SMREKI -  29. 
avgusta je Franc Gabrijel iz Šmaijete 
prijavil miličnikom tatvino dveh 
smrek v njegovem gozdu. Kot pravi, 
ga je neznanec olajšal za n^)ma^j 
400 din.

m

zadovoljstvom sprejeli končno ure
jeno kopališče, čeprav vsega zaradi 
pomanjkanja denaija še niso uredili. 
Društvo je poskrbelo tudi za re
klamo ko stanje viških znamenitosti. 
Tako obiskovalci laliko kupijo v kio
sku pri gradu pet različnih vrst barv
nih razglednic Kostanjevice, značko 
ter simbol mesta -  čuka, različne 
prospekte Dolenjske kakor tudi pro
spekt treh društev, KrStega Bresta
nice in Kostanjevice, k ije  opremljen 
z lepimi motivi teh krajev ter z na
pisi v treh svetovnih jezikih. Marsi
kateri obiskovalec zelo rad poseže 
po lončenih izdelkili, narejenih na 
Prekopi, ter drugih ročnih delih in 
spominkih. Zanimiva je tudi legenda 
Kostanjevice, kjer so označene zani
mivosti mesta, kar omogoča turi
stom, da si hitreje in laže ogledajo 
kostanjeviške znamenitosti.

Formo vivo si je letos ogtedalo 
več kot 10.000 obiskovalcev. Naj
več je bilo domačih gostov, takoj pa 
slede Francozi in Italijani. Obisko
valci so si razen Forme vive še z več
jim občudovanjem 'ogledali tudi 
nekdanji cistercijanski samostan iz 
13. stotetja.

• ALENKA BURJA

4  
0

5

4

5

s
0

4

4
4
4
4
4
4
4

j
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 ^

Lepo je biti učitelj!
4
4
4

4̂A
Ko bo 1. septembra v kočevski šoli spet zapel šolski zvo- ^ 

nec, ne bo za ravnateljsko mizo več sedela Tilka Kovačevič, ^ 
ker bo prav tega dne začela uživati zasluženi pokoj.

, Že v otroških letih, kci^sem 
bila stara kakih 9 lef, sem si že
lela postati učiteljica. Na doma
čem vrtu v Mozlju sem si po
gosto zamišljala, da sem učite
ljica, in sem učila -  zeljnate 
glave.“

„Nekoč, ko me je mama spet 
poslala na vrt po zelenjavo in 
sem spraševala zeljnate glave 
poštevanko, sem zaslišala pravi
len odgovor. Odgovorila je moja 
teta, ki se je po tihem priplazila 
do vrta in me opazovala in po
slušala. To me je bilo sram!“

Tilka Kovačevič je v Mozlju 
dokončala pet razredov osnovne

šole, v Kočevju meščansko šolo 
in leta 1940, tik pred vojno, v 
Ljubljani dveletno trgovsko šolo.

„Za učiteljišče ni bilo de
narja, pa sem morala n^ trgovsko 
šolo. Še tisti dve leti sem se v 
glavnem sama vzdrževala s po
učevanjem drugih."

Čeprav je bila trgovska šola 
takrat zelo cenjena, ni dobila 
službe. Bilje doma v Mozlju do 
15. junija 1942, ko je odšla v 
gozd. Do decembra 1943 je bila 
mladinska aktivistka za območje 
od Kočevja, do Ljubljanskega 
barja in sekretarka okrožnega 
komiteja SKOJ.

Leta 1943 se je udeležila Ko
čevskega zlx)ra in 1. kongresa

Zveze slovenske mladme v Ko
čevski reki. Na mladinskem kon
gresu se je tudi prijavila za akti
vistično delo na Primorskem, 
kjer je bila instruktorka pri 
oblastnem komiteju SKOJ.

Na Primorskem je potovala s 
pomočjo ponarejene osebne iz
kaznice, saj tam ni bilo kočev
skih gozdov, ki bi jo skrivali 
pred sovražnikom bolje kqt vse 
izkaznice. Ljudje so bili zelo 
dobri in je ohranila na Primor
sko lepe spomine.

Prestala je več težkih trenut
kov. Leta 1944 bi jo v nekem 
skrivališču v vasi Osp pri Kopru 
skoraj odkrili ustaši; nekaj dni 
pred koncem vojne pa so jo pri 
Gorici prijeli četniki, a jim je na 
srečo ušla.

Po vojni je bila najprej na 
Glavnem odboru Zveze sloven
ske rnladine, nato pa je šla v pe
dagoški t^ a j .  Opravila je tudi 
strokovni ižpit in uresničila se ji 
je največja želja, da je postala 
učiteljica.

Učila je v Dobovi, Novem 
mestu in Prečni. Nato je bila 
leto in pol upravnica ajladinske 
politične šole pri CK ZSMjUčila 
je še v Stari cerkvi pri Ko<}Evju, 
nato pa je živelj ui delala-2^̂  let, 
se pravi do ^i^kojitve, v Ko
čevju. Tu je najprej učila, nato 
pa je bila leto dni'pomočnik rav
natelja in 12 let iavnateljic^šole.

„Ne, nikoli nisem kot učite
ljica obžalovala, da sem se odlo
čila za ta poklic. Naj lepše mi je 
bilo, kadar so otroci znali, kadar 
so bili pridni, da se nismo kre
gali. Tudi težki trenutki so bih, a 
jili pozabiš. Lepo je biti učitelj!"

Prav v letih njenega ravnatelje- 
vanja je bilo treba prebroditi te
žave s šolskimi prostori, kadri 
(učitelji), materialno oskrbo šol, 
nagrajevanjem prosvetnih delav
cev in druge.

Tilka Kovačevič meni, da 
mladega človeka obUkujejo star
ši, šola in družba. Samo eden ali 
dva izmed teh činiteljev sta obi
čajno premalo za dobro vzgojo 
otroka. Nfladim prosvetnim de
lavcem pa priporoča, naj nikoli 
ne pozabijo, da so učitelji in 
vzgojitelji.

JOŽE PRIMC
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TEKMOVANJE TRAKTORISTOV V ČATESKIH TOPLICAH

Pokali za zmagovalce med orači
Pomerilo se je osem ekip iz Slovenije — Ekipa iz Murske Sobote prva, 
ekipa iz Brežic druga — Najboljši posameznik je bil Martin Godler iz Bre

žic

v  Čateških Toplicah je bil v nedeljo slovesen zaključek XV. 
republi^ega tekmovanja traktoristov. Osem ekip iz raznih krajev 
Slovenije je v petek zvečer opravilo preizkus znanja iz motoro- 
znanstva, kmetijskega strojništva, agrotehnike in prometnih pred
pisov, v soboto so tekm ov^  v oranju jn spretnostni vožnji s trak- 
toijem z dvoosno prikolico. V vsaki ekipi so bili po štiije tr^to- 
risti. Med tekmovalci je bilo šest zasebnih kmetov in 26 poklicnih 
traktoristov. ^

Prvi kočevsU planinec, ki si je pridobil značko slovenske planinske transverzale, je Alojz Majcen. 
Značko mu je podelil na nedavni slovesnosti predsednik PD Kočevje Jože Adamič. (Foto: J. Primc)

Prvo mesto je zasedla ekipa KIK 
Pomurka iz Murske Sobote z 948,4 
točke in s tem osvojila prehodni po
kal. Na drugo mesto se je uvrstila 
ekipa Agrarie iz Brežic. Ta dvojica 
bo zastopala Slovenijo na zveznem 
tekmovanju. Tre^e mesto je osvojila 
ekipa kombinata Hmezad iz Žalca, 
za njo pa so se uvrstile še ekipe iz 
Ljubljane, Kranja, Novega mesta, 
Kočevja in Marit^ra.

Med posamezniki je zmagal Mar
tin Godler iz Brežic. Drugo mesto je 
osvojil Martin Muhič iz Ljubljane, 
tretji je bil Jože Markoja iz Murske 
Sobote, četrti Maijan Frelih iz Kra
nja in peti Štefan Bukvič iz Murske 
Sobote.

Pokal sveta Ljudske tohnike si je 
kot najboljši traktorist prislužil Mar
tin Goidkjr iz Brežic, ki je kot naj
boljši orač prejel tudi pokal Kmeč
kega glasa. V teoretičnem znaryu se 
je najbolje idcazal Jože Žmavc iz

Kdo je pobegli 
voznik?

v  soboto 28. avgusta okoli 20.20 
zvečer se je v bližini vasi Grobne 
zgodila huda nesreča, v kateri je iz
gubil življenje 76-letni Viktor Te
kavčič iz Grobelj. Ko je wSačil ob 
desnem robu ceste od Šentjerneja 
proti domu, ga je dohitel neznan 
avtomobilist, ga zbil na tla in brez
vestno odpeljal dalje. Tekavčič Je 
dobil tako hude poškodbe, da je 
takoj umri. Za pobeglim voznikom 
avtomobila poizvedujejo.

Med delom v smrt
21. avgusta okrog 15.20 se je v 

Opekarni Brežicc pripetila smrtna 
nesreča pri delu. Jože Rozman iz 
Trebeža je pri čiščenju padel v stroj 
za mešanje gline. Čeprav so ^a takoj 
prepeljali v brežiško bolnišnico, mu 
ni Dilo več pomoči: zaradi hudih 
poškodb je ponesrečenec umrl.

Brežic in prejel pokal republiškega 
odbora sindikalnih delavcev kme
tijstva. Tudi v spretnostni vožnji je 
zmagal član brežiške ekipe Franc 
Šetinc. Domači tekmovalci so se to 
krat zelo dobro izkazali in osvojili 
vrsto pokalov.

Ob zaključku tekmovarya se je 
član izvršnega sveta M. Zidar za
hvalil Ljudski telmiki za priza
devnost pri oiganizaciji tovrstnih 
tekmovanj, ki naj bi v prihodnje pri

vabilo še večje število zasebnih kme
tov ter poklicnih traktoristov pri 
kmetijskih orgamzaciiah. Tra
dicionalno republiško teKmovanje se 
uveljavlja kot pomemben zbor upo
rabnikov kmetijskih strojev in je za 
obdobje, ko mo togi zamenjujejo 
vprego, izredno spodbudno in ko
ristno.

J .T .

Kap na obisku
28. avgusta popoldne je znani 

Novomeščan Ludvik Peček, upoko
jeni cestni nadzornik, prišel na obisk 
k Blažičevim v Žabjo vas. Pred hišo 
je sedel na klop, po nekaj minutah 
pa se je zgrudil in obležal mrtev. 
Zdravmk, ki je prihitel na kraj ne
sreče, je ugotovil, da je Pečka zadela 
nenadna kap.

Slikarji v Novoteksu
Slikarski koloniji seje pridružil pred koncem tudi 

akademski slikar Božidar Jakac

25. avgusta 
Avgust Fajfar,

opoldne je inž. 
direktor tekstilne

tovarne NOVOTEKS, sprejel člane 
prve slikarske kolonije. Vi je delala 
od 16. do 26. 8. v Dol. Toplicah. V 
prijetnem razgovoru, ki seje razvil v 
zanimivo izmenjavo raznih pred
logov za nada^nje delo slikarskili 
kolonij v občini, je čas hitro pote
kel. Slikarji so predvsem ponovno 
pozdravili zamisel tovarne, da na
meni del svojih sredstev tudi za tako 
propagandno dejavnost, kot je olua- 
njevai\je pokr^ine v umetniških 
delih. Zdi sc jim, da vodi taka pot v
S ihodnjih letih do uresničitve vcr 

:e zamisli: Novo mesto in z njim 
vsa občiiia bi dobib pomembno 
zbirko najboljših del številnih slikar
jev iz doline reke Krke, upodobitve 
njenih mlinov in drugih lepot. Zato 
je podpiranje takih kolonij prav go
tovo hvafcvredno in nadvse koristno 
delo, ki ga bo treba nadaljevati. 
Umetnine ^ d o  ostale pri organiza
torjih kolonije, videli pa jih bomo 
na vsakokratnih razstavah kolonije. 
Letošt\ja naj bi bila 3. deccmbra 
odprta v Dolenjski galeriji.

Slikaiji so si nato ogledali proiz-

vodico v tovarni, želeli pa so, da bi 
jih prUiodnjič med delom ob Krki 
obiskali tudi delavci iz neposredne 
proizvodnje in si ogledali delo umet
nikov. Taka zbliževanja bodo hva
ležno srečanje v btnloče. Slikarska 
kolonija je opravila pomembno 
delo, o katerem bomo še slišali.

Tg

Badovinca so ujeli
29. avgusta so okoli 3. ure zjutr:y 

po nalogu preiskovalnega sodnika 
priprli Nikolo Badovinca, starega 22 
let, doma iz Budičev pri Ozlju. Uro 
prej je na novomeškem glavnem trgu 
vlomil v OKbni avto „zastava 750“ , 
last Jožeta Bratkoviča iz I^ečne. Ko 
je Badovinac, ki nima vozniškega 
dovoljenja, hotel priti s parkirnega 
prostora na cesto, je zadel Se sosed
nji avto. Badovinac jo je nato ucvrl z 
avtom proti Goijancem, vendar mu 
je že v bližini tovarne IMV preprečil 
pot Ciril Pucelj. Kmalu so prihiteli 
miličniki in Badovinca odj^'ljali v 
zapor.



POKOPANI
(v LIKAR;) UPI

DOPUST NI BIL PRIJETEN

Strast je prišla kot plima, ju dvignila v omotico in 
vsa vrtoglava spustila v oseki. Sele tedaj se je Jana spomnila svoje, 
sramežljivosti, iz njenih oči je zasijala prošnja: „Tone, n e . . . ne 
ukaj!“ Prošnja je bila nesmiselna, zavila sta se v koc in fio viharju sta 

se še malo ljubkovala. Vsa zadihana sta se poljubljala in božala, 
anina in Tonetova mladost sta kipeli. Ko je Tonetova roka.spet zašla 

med Janine noge, je Jana tiho, da se je komaj sama slišala, vzdihnila; 
,Tone, greva naprej, v gozd . . Tone je besede bolj razbral z njenih 

ustnic kot pa jih je slišal. Brez besed sta se oblekla in objeta počasi 
odšla proti gozdu. . .

Toneta in Jano je bilo poslej veliko videti skupaj. Ljudje v vasi šo 
;ovorili: „V tej Jani mora biti živ ogenj!“ Imeli so prav: Tone je bil, 
cot da bi okreval po dolgi bolezni. Janina ljubezen ga je prenovila. 
Vsak prosti trenutek sta izkoristila za skrite radosti; njuni ljubezenski 
renutki so se Tonetu zdeli vse lepši. Morda je bilo tako tudi zato, ker 
e bilo na polju dela veliko, časa ža njune sestanke pa malo. Prav zato 
ta se sestajala hlastno in strastno, jemala in predajala sta se še vsa 

zadihana od teka, ko sta ubežala vasi in njenim pogledom pod varne 
n skrite krošnje starih dreves, kjer sta si v gozdu naredila prijetno 

gnezdece, da sta bila varna tudi pred rahlejšim dežjem.
Sreča žal ni trajala dolgo: Tone je opazil, da Jana izgublja veselje, 

da ni tista, ki je bila v začetku njune ljubezni, da je vse večkrat 
odsotna, da tava z mislimi Najsi je še tako podrobno premislil vse 
svoje početje, v njeni ni našel vzroka za Janino ravnanje. Zato jo je 
nekega večera vprašal liaravnost. Jana, omotična od ljubezni, si je z 
rokama zakrila goloto, ko se je odmaknila od Toneta: „Ne, ne 
sprašuj, nič mi ni, vse je v najlepšem redu!“

Tone z odgovorom ni mogel in ni hotel biti zadovoljen. Zato jo je 
spraševal ob najrazličnejših priložnostili. Jana pa je postajala vse bolj 
zaprta vase, njuni sestanki so izgubili nekdanjo omotično sladko raz
burljivost. Jana je sama uvidela^ da v nedogled skrivnosti ne more 
jodaljševati. Nekega večera ja zato, potem ko ji je Tone dolgo pri- 
tovarjal, le izdala svojo skrivnost: ,,Tone, ne, zakaj bi pripovedovala, 
saj bom s tem izgubila tvojo ljubezen. Pa vendar, srce mi pravi, naj 
jovem. Nekoč bi ti tako ali tako morala povedati, slovo bo zdaj 
mogoče manj boleče, kot bi bilo čez mesece. Tone, tisto pismo o 
Vlariji -  sem napisala jaz. Zaljubljena sem bila vate, saj sem še danes, 
morda še bolj kot takrat. Pismo je izmišljeno. Tone, oprosti. . . “

Tone je požrl slino, ostrmel z odprtimi usti, nato se je obrnil in 
odšel, ne da bi spregovoril besedo. Niti pozdravil ni. Jana je jokala v 
gozdu, kjer je s Tonetom doživljala najlepše ljubezenske trenutke, se 
oštevala, ker je povedala resnico -  v resnici pa ji je odleglo, čeprav je 
zaradi tega izgubila Toneta. Tolažila se je, da se bo vrnil, saj je Marija 
omožena.

Kdor bi mislil tako kot Jana, tisti je Toneta hudo slabo poznaL Za 
Jano se je zmenil tako kot za lanski sneg. Spet se je vrgel v delo, 
čeprav je mati takoj opazila, da v njegovih očeh ni več tistega ognja 
kot pred tedni in da tudi njegov obraz ni več tako poln, da je spet 
upadel A z odvečnimi vprašanji ni silila v sina.

Tone pa je na vse načine iskal priložnost, da bi se sestal z Marijo. 
Najsi se je še tako trudil, na samem je nikoli ni mogel dobiti. Cas ni 
bil njegov zaveznik, bil je neučakan, želel jo je dobiti čimprej. Ko je 
že mislil, da se mu to ne bo posrečilo, mu je izdatno pomagalo 
naključje. Marijo je srečal v gozdu, ko se je vračala z vedrom vode, ki 
jo je zajela na studencu. Njeni so delali na polju, do vode pa je bilo 
bliže k studencu kot domov. Ko je zagledala Toneta, se mu je skušala 
najprej izogniti. Takoj je uvidela, da bi bilo to dejanje brez pomena. 
Čeprav je vsa trepetala, se je skušala narediti čim bolj ravnodušno in 
ga je {nalomarno pozdravila. Ko sta si bila vštric, je Tonetu zastala 
noga: „Marija, oprosti!**

„Oprostila sem ti tisti hip, ko si sl obrnil in šel, takrat, ko si šel v 
Nemfljo. Kriv si bil sam; pogovoril bi se bil z menoj, ko je bil čas. 
Zdaj sva znanca in nič drugega!** je skušala biti Marija čimbolj 
hladna,

A glas ji je trepetal, tega ni mogla zakriti. Tega ne bi mogla skriti še 
pred kom drugim, kaj šele pred Tonetom. To je on dobre čutil: 
„Marija!** Ko jo je pogledal, je imela solzne očL

Ko je je poljubil, je bila tako presenečena, da ji je vedro padlo iz 
rok in se je voda polila po suhi poti. Kakor je izsušena zemlja hlastno 
vpijala kaplje mrzle studenčnice, tako so Marijine ustne vabljivo 
vpijale Tonetova'usta. Od poljuba je Mariji vzelo sapo, šele čez čas je 
pfišla toliko k sebi, da je izdavila: „T o n e ., n e , . . .  zdaj je pre
pozno, moža imam . . .

To je povedala s takim glasom, kot bi dekle, ki ima na vsak prst po 
pet fantov, dejala, da je še nedolžna. Tonetova, leta zadržana sla je 
udarila na dan: če je Marijo še tako potiskal na dno srca, naj jo je ' 
zavestno izključeval iz svojih misli -  vedno je bila tu. Zdaj jo je držal 
v objemu, čutil je, kako se ji prsi vzdigujejo in padajo ob sunkovitem 
dihanju; ni imfel ne volje ne moči, da bi tajil svojo ljubezen, ki je spet 
z vso silo butnila na dan.

Začutil je ogenj po vsem telesu, obvladati se ni več mogel Začutil 
je, kako je trava postala višja od njiju, trav? ob gozdni poti, kamor sta 
padla kot v snu. Spet je v roki začutil njene mehke, voljne prsi, njene 
bradavice, ki so otrdele med njegovimi prsti. S p e t. . .  po koliko 
letih? Ni važno, se je tolažil, spet bo kot nekoč. Tolažil seje, a žc v 
tolažbi je vedel, da ne bo nikoli več kot nekoč. Nikolu Tudi Marijina 
strast je kazala, da ji ni vseeno, čigava je. Tone je v njej znal prebuditi 
vse skrite plamenčke, za katere Andrej še vedel ni.

„O, Tone!** je vzdihovala na vrhuncu strasti, ko je bil globoko v 
njenem telesu. Ko je strast upadla, ko je spet lahko kolikor toliko 
trezno pomislila, je zagledala lesketajoče se vedro, se je spomnila 
polite vode, moža na polju . . .  Preplašeno je skočila pokonci, se 
naglo oblekla — Tone jo je gledal, tisti hip v nagoti, kot vilo iz 
pravljice, žalostno in veselo, pričakujoče in razočarano hkrati -  in 
vsa zadihana stekla nazaj k studencu in potem na polje.

Tone bi najraje ležal še naprej v travi ob poti, kjer je vsaka bilka 
imela Marijin vonj, kjer je vsaka poležana trava dokazovala, da ni bil 
ien, ampak da je bila Marija spet njegova. Njegova, čeprav samo za 
hip.

Odtlej sta se sestajala naskrivaj. Tone je komaj čakal na trenutke z 
Marijo, ona e je počutila kot preganjana žival, kot srna na begu pred 
lovci: živela je v neprestanem strahu, da jo bo kdo videl, opazil, da bo 
povedal Andreju.

A zanjo je bilo tako, kot je z vsemi tistimi, ki ljubijo nevarnosti. 
Večja ko je nevarnost, raje vidijo, bolj so pogumni. Komaj je čakala 
srečanj s Tonetom^ tistih presenečenj, ki sta si jih izkazovala vedno 
znova. Tako sta bila neučakana, da za besede med njima ni bilo časa. 
Vse sta povedala z ljubeznijo. Tone je v njej spet prebudil nekdanjo 
Marijo. Ko jo je prijel za prsi, je vsa zadrhtela, ko jo je, vso voljno, 
začel slačiti, sc mu je predajala jprav obredno. Marija je skrbela, da je 
bila vedno oblečena kar najmanj, da je Tone kar najhitreje prišel do 
ujene golote, do njenih prsi, do njenega trebuha, bokov, do njene 
sramežljivosti. Tako sta se predajala drug drugemu, enkrat silovito in 
zagnano, drugič nežno, tiho. Odzvanjala sta si kot dva zvonova, ki ju 
mežnar zaziblje hkrati. Spet sta vedela za vse tiste skrite nežnosti, na 
katere sta v teh letih pozabila.

Spomnila sta sc vseh nežnosti, pozabila sta nase. Vas je začela 
sumničiti, šušljati. Najprej tercialke, ki so se križale in potem zaupno 
pripovedovale prijateljicam, zraven pa dodale; „Ampak, prosim vas, 
zares zaupno, tega nc smete nikomur povedati!** 1 ak dodatek je bil 
najboljši znak, da bo novica šla hitro naprej.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Ščurki kar pri belem dnevu
14 dni V Dolenjskih Toplicah, ki izgubljajo svoje nekdanje dobro ime — 

Čistoča je vredna kritike, gostje spijo za zaprtimi okni
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Za l4  dni sva letos odšli v Dolenj
ske Toplice, a se nisva vrnili preveč 
zadovoljni. Pravijo, da je to zdravi
lišče: zato se nama zdi nerazum
ljivo, kako morejo dovoliti, da de
lajo avtomobili pred zdraviliškim 
domom tak hrup, da nihče ne more 
zaspati. Postaja milice je le nekaj 
metrov stran; kaj ne bi mogla nare
diti reda? Gostje smo morali spati 
za zaprtimi okni zaradi izpušnih 
plinov hrumečih avtomobilov. Ob 
sobotah in nedeljah je bilo še huje, 
saj je trajalo kričanje ia vžiganje

avtomobilov do dveh zjutraj ali še 
dlje. Mnogi gostje so se pritoževali, 
•da bodo šli raje stanovat v zasebne 
turistične sobe.

Tudi nad snago se nas je veliko 
pritoževalo. V jamskem bazenu so 
na primer za našimi hrbti ob belem 
dnevu lezli ščurki. „Ali je že prišel 
naš prijateljček? “ smo se šalili in 
neka tovarišica je enega ščurka ubila 
s copato. Slovenci smo se samo bali, 
da bi ščurke videU tudi tujci, ki ho
dijo v zdravilišče, in sram nas je

Bo vsak delal red po svoje?
„ 2 e 12 let imam obrt za izdelo

vanje okrasnih predmetov, posedu
jem pa obrtno dovoljenje, ki za
došča za prodajo mojih izdelkov 
kjerkoli v Jugoslaviji. 29. avgusta 
sem v Loškem potoku doživel nepri
jetno presenečenje, ki ga zlepa ne 
bom pozabil. Ob 6. uri zjutraj sem 
postavil tam stojnico za prodajo svo
jih izdelkov pred staro šolo ob cer
kvenem prostoru, med mojo stoj
nico in cerkvenim prostorom pa je 
bila javna pot.

Ko sem imel že vse pripravljeno 
za prodajo, se je pojavil tamošnji 
župnik. S svojim nastopom, k ije bil 
vse prej kot vljuden in dostojen, je 
povzročil nepotreben spopad, ki ga 
bom kar se da na kratko opisal. 
Opozoril me je, da moram stojnico v 
10 minutah umakniti, češ da stoji 
na cerkvenem zemljišču. Odvrnil 
sem, da to ni res in da je ne bom 
umaknil. Še naprej je vztrajal pri 
svoji zahtevi in zagrozil, ,,da bo po
klical svoje fante Na to sem mu 
odvrnil, da nisem bežal pred švab- 
skimi mitraljezi in da se tudi tu ne 
bora umaknil, ker sem na svoji zem
lji (bil s«m v partizanih od 8. 9. 
1943 v IX. in XVI. brigadi in pri GŠ 
NOV in POS.) Na to mojo dokaj 
nedvoumno trditev je zavito odvr
nil: „Ce ste tako za Švabe, zakaj ne 
greste Nemcem dvigat njihov stan
dard? ** Jaz sem pribil: „Ne sprene
vedajte se, saj sem prej dovolj do
ločno poudaril, da sem bil med ti
stimi, ki so preganjali Švabe, BG in 
d o m ^ e  izdajalce!" On pa spet na 
to: „Zakaj pa potem prodajate tu za 
belogardiste? * Dodal je še, da me 
bo obmetal z gnilimi jajci, če se ne 
ums^nem. Kmalu se je res vrnil in 
razbil ob prednjih vogalih moje stoj
nice po eno jajce. Ker so prisotni 
ljudje najin spor opazovali in mi 
nekateri tudi z vzkliKi pomagali, me 
je nato pustil pri miru. Vse opisano 
je trajalo od šestih zjutraj do 9.30. 
Stojnico sem nato ob 13. uri podrl 
in odšeL

Sprašujem se, od kod župniku iz

Loškega potoka pravica, da sam dela 
red, saj imamo v naši ureditvi, ko
likor mi je znano, organe, ki so p ^  
sebej pristojni, za to. To vprašanje 
načenjam tudi zato, ker nas »j- 
marje, kot nam pravijo po domače, 
prav pri prodaji naših izdelkov ob 
cerkvah že ločujejo po barvi. Še po
sebej pa me je prizadel tisti del žup
nikovega nastopa v nepotrebnem 
sporu, ki ga je on povzročil, ko je 
močno udarila na dan nepotrebna 
politična ost, zlasti kar zadeva ob
dobje iz NOB. Proti takšnemu rav
nanju najodločneje protestiram in 
pričakujem, da bodo pristojni or
gani v občini Ribnica opravili svojo 
dolžnost

'BRANKO ZEGA, 
izdelovanje okrasnih izdelkov, 

Vrazova 61, 
Maribor

bilo, kaj si bodo mislili o Dolenjskih 
Toplicah.

Ker zaradi ščurkov jamski bazen 
ni bil primeren za kopanje, sva se 
potem kopali v drugem pokritem 
bazenu. Iz 1965. leta se spominjam 
svetlečih se belih ploščic in čistoče, 
ki je vladala povsod. Zd^ pa se je v 
nizki vodi lepo videl umazan rob, ki 
je kazal, do kod je voda segala prej. 
Ljudje, ki težko hodijo, so se spoti
kali tudi ob dvignjene ploščice, ki so 
se odlepile s plastične preproge, pa 
jih ni nihče zamenjal. Razen tega je 
bila umazana okolica bazena, 
tleh pa je bila položena stara in 
strgana preproga.

Neka tujka iz severne Italije, ki 
hodi v Dolenjske Toplice že 15 let 
zapored, je dejala: „Nekoč je bilo to 
tako lepo zdravilišče, da je bilo ve
selje priti vanj. Zdaj pa je vsako leto 
večja nesnaga (ščurkov pa niti videla 
ni! -  op. p.) Čeprav sem se na to 
zdravilišče kar navezal^ bom pri
hodnje leto šla raje v Cateške To
plice.**

Da ne bo samo graja, naj poveva 
se nekaj pohvalnih besed: hiana v 
zdravilišču je obilna in dobra, po
strežba je ljubezniva in vljudna. '

In še to: pisali sva zato, da bi v 
Toplicah naredili red in da bi Do
lenjske Toplice spet postale take, 
kakršne so bile nekoč. Bojiva se, da 
se s takim zdraviliščem, kakršnega 
imamo zdaj, pred tujci ne moremo 
kaj prida postaviti, nezadovoljni pa 
so tudi domači gos^e.

E. P. in V. P. iz 
Ljubyane

Umazano 
mesto?

Novo mesto je letos turi
stično znatno bolj zaživelo 
kot prejšnja leta, saj so že ob 
polletju zabeležili v obeh ho
telih skoraj toliko prenoči
tev kot prejšnja leta v vsem 
letu. Prav zato ne bi bilo od
več posvetiti čistoči v mestu 
malo več pozornosti, kot jo 
meščani posvečajo zdaj. 
Hortikulturno društvo se si
cer bori za okrasitev oken in 
balkonov, za lepe vrtove in 
čistočo, a za zdaj ne bi mo
gli reči, da je njiliov uspeh 
popoln. Pohvalno pa je, da 
je mesto dobilo okrasno 
cvetje in da visijo skoraj na 
vsaki drugi hiši košare za 
aneti.

Vse to pa žal ne pomaga 
dovolj, ker so košarice za 
smeti za mnoge zgolj v okras
— smeti pa mečejo po tleh. 
Če dodamo še to, daje vod
njak s Kettejevimi verzi sredi 
mesta, ki naj bi bil glavna 
privlačnost, pravzaprav večji 
del poletja sameval brez 
vode, zato pa so se na njego
vem dnu nabirale smeti, po
tem je razumljivo, da čisto
ča me§ta k turističnemu raz
voju ni preveč prispevala.

Turisti, kot radi poudarja
mo, gledajo ne samo na po
steljo in v lonec, ampak tudi 
na drobne malenkosti, mi pa 
ne . . .

Prvi slovenski vojaški internat
Odprli so ga na Roški cesti v Ljubljani — Po končanem šolanju bodo fant

je šli na vojaške akademije — Več Slovencev v vojaških poklicih?

Pretekli teden so sprejeli v Ljub
ljani na Roški cesti prve gojence v 
dovenski vojaški internat. Ker je ta 
varstvenovzgojna ustanova prva v 
naši republiki, smo po svečani otvo
ritvi poiskali njenega upravnika, 
Novomeščana Lojzeta Šonca, in ga 
povabili na razgovor.

,.Splošno Ztiano je, da se sloven
ska mladina zelo nerada odloči za 
službovanje v Jugoslovanski ljudski 
armadi. Prav zaradi tega smo se ob 
sodelovanju z zveznim sekretaria
tom za narodno obrambo odločili, 
da letos sprejmemo prvo generacijo 
otrok. Ob razpisu se je prijavilo 
okoli 120 fantov, danes pa se jih je 
vpisalo 70. V glavnem so to otroci

kmečkih in delavskih staršev, nekaj 
pa je tudi mestne mladine.

Naš internat se ne bo ločeval od 
ostalih ljubljanskih; ravno na
sprotno, otrokom bomo lahko nu
dili še veliko več: stanovanje, hrano, 
obleko, vse šolske potrebščine, ne
kaj denatjd za osebne potrebe, za
bavo (ogled kino predstav, opere ali 
drame) ter športno rekreacijo, vse 
bodo imeli brezplačno! Naj omenim 
še, da bodo vsem, ki bi potrebovali 
dodatno pomoč pri učenju, poma
gali absolventi slovenskih vojaških 
akademij.

Otroci so se že vpisali v najrazlič
nejše ljubljanske srednje šole; ko 
bodo vsak dan opravili šolske obvez-

Kaj bo s šolarji In šolo v Polomu?

nosti, bo 8 vzgojiteljev nadzorovalo, 
da bodo naredili domače naloge, da 
se bodo učili in da bodo še naprej 
dobro izdelovali, kot so že do sedaj 
(ob vpisu je bilo 18 % otrok odlič
nih, 48 % prav dobrih, ostali pa so 
končali prejšnje šolanje z dobrim 
u^ehom ).

Prostori internata so v stari, toda 
prenovljeni zgradbi. Predvidoma 
bomo v njej 2 leti. Nato se bomo 
preselili v novo poslopje, kjer bo 
prostora za 300 gojencev.

Ko bodo fantje končali šolanje, 
jih bomo poslali na vojaške akade
mije. Po mnenju zveznega sekreta
riata za narodno obrambo in uprave 
našega domaje taka oblika najboljša 
rešitev, da pritegnemo tudi nekaj 
slovenskih fantov v vojaške po
klice.**

M. G.

Čeprav je do začetka pouka ostal 
še dober teden (pismo smo prejeli 
24. avgusta, op. ur.), je marsikaj na 
podružničnih šolah kočevske osem
letke ostalo nerešeno. Podružnične 
šole se z istimi težavami srečujejo 
vsako leto, a nihče se ne najde, ki bi 
jih znal odstraniti. Manjka učiteljev. 
Tudi na več razpisov se ni prijavil 
nihče. Največja težava je vsekakor 
na osnovni šoli v Polomu. Tu vsako 
leto nastajajo iste težave, ki jih 
končno z velikimi napori le rešijo. 
Letos se je zataknilo: učitelja ne 
morejo in ne morejo dobiti.

Kolektiv osnovne šole Struge je 
že lani predlagal, naj bi vozili otroke 
iz Poloma na njihovo šolo. Svojo za
misel so sporočili o b e s k i  skup
ščini in pa TIS. Resje, o t se je o  tej 
zamisli veliko govorilo, vendar je še 
zmeraj na mrtvi točki, ker ni niko
gar, ki bi se za reševanje te zadeve
?javočasno in odločno zavzel. Vsak 

aka le zadnji dan, ko je voda že v 
grlu. Potem pa poskušajo z raznimi 
nemogočimi kombinacijami. Sploh 
pa se čudimo, zakaj ne uresničijo 
predloga šole Struge, ker so prebi
valci Poloma odločno zanj.

Na osnovni šoli Polom je 24 
otrok od 1. do 8. razreda. Mislim, 
da ni treba izgubljati besed o kako-^ 
vosti pouka in pridobljenem znanju' 
učencev, pa čeprav da učitelj vse od

FRANC CIMPRIČ 
osnovna šola Struge 
61313 Struge/DoL

OPOMBA UREDNIŠTVA; o uso
di šole v Polomu smo se pozanimali 
pri občinski skupščini Kočevje in 
pri TIS.

Peter Šubic, načelnik oddelka za 
splošne zadeve in družbene službe, 
je povedal, da od junija lani, odkar 
je na tem delovnem mestu, ni prejel 
nobene vloge v zvezi s šolo v Polo
mu oziroma Strugah. Vendar pa so 
ga učitelji s Strug pred kratkim obi
skali in ga seznanih s položajem, ko 
naj bi s šole v Strugah vzeli enega 
učitelja in ga poslali v Polom. Tako 
bi ostali na struški šoli le trije uči
telji (ena učiteljica bo še na porod
niškem), namesto petih.

Marija Miklič, tajnica TIS, pa je 
Dovedala, da je takih ali še večjih 
težav, kot bo na šoli v Strugah, več: 
na šolah s l*redgradu in Osilnici 
sploh nimajo učitelja.

V sprejetem programu razvoja 
šolstva v občini za obdobje nasled
njih petih let je predvideno, da bo 
šola v Polomu ukinjena, učenci pa 
se bodo vozili v šolo na Prevole, v 
Struge ali Kočevje. Kot najboljša 
inačica je omenjena tista, da bi se 
vozili otroci v Kočevje. Z^otavljala 
bi namreč prevoz z manjšimi stroški 
in še boljše učne pogoje. Šola v Po
lomu bo verjetno še leto^ ostala, do 
prihodnjega šolsk^a leta pa se bo 
treba odločiti za najboljši izmed 
naštetih inačic.

Ko smo se pogovarjali o usodi 
šole v Polomu^še s tem in onim, smo 
prišli do prepričanja, da bi zelo ver
jetno res že letos lahko vozili učen
ce iz Poloma na to ali ono šolo, če 
bi se kdo zavzel in to zadevo res 
skušal urediti.

Res je tudi, da bo vožnja nek-aj 
veljala in da bo taka rešitev dražja, 
kot če bi bil učitelj v Polomu.

Vendar pa bi le morali tudi upo
števati, daje učitelje za zakotne kra
je težko dobiti in da tja pošiljko 
skoraj izključno le še štipendiste. Ce 
je kdo sprejel štipendijo, pa ga le še 
ne bi smeli obravnavati, kot da je 
„vragu zapisal dušo**.

Tisti, ki odločajo, kdo bo šel v

zakotni kraj poučevat, naj se spom
nijo, da pred leti tudi sami niso od
hajali z veseljem poučevat na take 
šole. Zavzemati bi se morali, da bi 
bilo, kolikor je le mogoče hitro, čim 
manj Martinov Kačurjev. Pri današ
njem vsestranskem napredku poslati 
v zakotno vas, zelo oddaljeno od 
najbližjih prometnih zvez, nekoga, 
ki nima avtomobila, je skoraj tako, 
kot da bi ga vtaknili v zapor, tabo
rišče oziroma ga poslali na prisilno 
delo.

Ceste
Cesta skozi vas Brege postaja vse 

bolj podobna obregu bbžnje Save. 
Jame in debelo kamenje so že kar 
onemogočili promet z vprego in 
kolesarjem. Kljub temu, da na ti
soče kubikov peska iz bMnje gra
moznice dan za dnem drvi po njej, 
ga ni za prepotrebno cesto. Ljudje 
se pritožujejo nad prepogostimi plu
ženji cestišča, kot da ne poznamo 
bolj učinkovitega načina. Zakaj ne 
bi podjetja, ki jo uporabljajo, zbrala 
denar, da bi ta odcep ceste prevlekIL

Zahvala JLA in IMV
Odred Gorjanskih tabornikov 

iz Novega mesta se iskreno za
hval uje komandi novomeške 
garnizge JLA, Industriji motor
nih vozil iz N ov^a mesta in 
Dolenjskemu letalskemu centru 
za pomoč pri izvedbi 4-dnevnega 
partizansko-taborn išk^a po
hoda ,JCrka -  Kolpa** čez 
Rog. Enako hvalo izrekamo tudi 
Združenju zveze borcev NOV 
Novo mesto za denarno pomoč, 
prisrčno toyariško zahvalo pa 
naj prejmeta tudi poročnik Dra- 
goslav Ilič in odlični šofer Franc 
Fink iz IMV za vse, kar sta nu
dila udeležencem akcije!

UPRAVA OGT

z asfaltom, kot se je to že zgodilo v 
sosednji vasi Drnovo?

I SKOFUANEC, 
Brege 2, 

Leskovec pri K r^em

»Razžalili ste mi čast«
Pred kratkim smo prejeli pismo 

naslednje vsebine:
Spoštovani!
V 33. številki vašega lista sem na 

zadnji strani opazil svoje ime Ludvik 
Jakša. Tam tudi piše pod naslovom 
„Velika tatvina mladih fantov**, da 
sem z drugimi fanti kradel v dveh 
avtomobilili, ki sta bila na parkir
nem prostoru pri motelu „Jasnica**.

Prosim vas, da mi sporočite pri
imek in ime novinarja ali osebe, kije 
to napisala. Se počutim prizadetega 
zaradi žaljenja časti.

Za vaše razumevanje se vam naj
lepše zahvaljujem. Prejmite lep po-

Ludvik Jakša, 
Ljubljanska 5 

61330 Kočevje

Opomba uredništva: Na pristoj
nem mestu smo ponovno preverili 
vse v zvezi s člankom ,,Velika tatvi

na mladih fantov** in zvedeli, da je 
vseh pet mladih fantov -  tudi Lu
dvik Jakša -  prijavljenih zaradi ve
like tatvine okrožnemu javnemu 
tožilstvu v Ljubljani

V prijavi je našteto, da je bilo 
ukradeno iz obeh avtov vse tisto, 
kar je pisalo v članku. Razen tega 
piše v prijavi tudi, da noben izmed 
petih fantov ni priznal, da bi kaj 
ukradel.

V prijavi nadalje piše, da je Mar
jan Veselič vlomil v avto banjaluške 
registracije, ki so ga hoteh ukrasti, 
Jakša pa je bil zunaj in je podložil 

-kamen pod zadnje levo kolo. Ostalih 
treh fantov ni bilo zraven. Lastnik 
avta je prijavil krajo 150 avstrijskih 
šilingov. Avta nista mogla ukrasti, 
ker je imel zaklenjeno krmilo.

,,0 d tu sta šla oba do osebnega 
avta fiat 500,** piše dalje v prijavi, 
,,kjer je Veselič spet vlomil in sedel

za volan, Jakša pa je bil pri avtu. 
Avto sta skušala spraviti v po^on, 
vendar ga nista znala, čeprav ni imel 
naprave za zaklepanje krmila in 
menjalnika. Nato se je Jakša usedel 
v avto in sta se s pritiskom na sklop
ko (v prostem teku) pripeljala do 
skupine ostalih fantov, kisovstopiliv 
avto, Jakša pa je šel ven in avto po
rival. Vendar ni bil dovolj močan. 
Na pomoč mu je prišel še Mirko 
Veselič, nakar sta avto rinila skupaj 
250 m daleč.** Itd. Iz tega avta je 
bilo ukraden^a precej več, kot i 
prvega, trdi njegov lastnik.

Ludvik Jakša -  čeprav Se ni iz
rečena sodba -  pri vsej stvari zelo 
verjetno ni nedolžna ovčica. Kar $e 
tiče ,,žaljenja njegove časti'*, si jo je 
„žalil** sam. Pametno bi bilo, da ta
kih in podobnih zadev ne bi več po
čenjal m da bi si v bodoče izbiral 
boljšo družbo.



TRGOVSKO PODJETJE NOVO MESTO
JE PRIPRAVILA ZA VAS

M E S E C  N A G R A D N E  P R O D A J E
od 1. do 30. septembra 1971

, v

V vseh naših prodajalnah na Dolenjskem In v 
Beli krajini boste za vsak nakup z gotovino nad 
100,00 din dobili nagradni kupon, s katerim lah
ko postanete dobitnik naslednjih nagrad:

\

•  PRALNI STROJ •  ROČNE URE
•  TV SPREJEMNIK •  SESALCI ZA PRAH
•  ŠIVALNI STROJ •  SUŠILCI ZA LASE
•  HLADILNIK •  EL MLINČKI
•  EL ŠTEDILNIK •  EL BRIVNIKI
•  FOTOAPARATI •  RAZNO^DRUGO BLAGO

V SKUPNI VREDNOSTI NAD 30.000 DIN

Žrebanje kuponov bo v petek, 1. oktobra 1971 ob 20. uri 
na zabavni prireditvi DOLENJKE v restavraciji motela 
Otočec, izid žrebanja bo objavljen v Dolenjskem listu

7. oktobra 1971

Trgovsko PODJETJE novo mesto



PR Fin. PRAZNIKOiM OtSeiNE TREBNJE — PRED PRAZNIKOM OBĆINE: TREBNJE — PRED PRAZNIKOM OBĆINE TREBNJE — PRED PRAZN

Letina postaja vse bolj bogata
O dosežkih trebanjske občine v minulih 365 dneh

Morda se prvi hip zdijo praznovanja tistim, ki imajo vsega dovolj, 
staromodna in nepotrebna. Za trebanjsko občino, ki šteje med 
manj razvite, proslava občinskega praznika, ki bo v soboto, 4. sep
tembra, ne bo odveč. Nasprotno: bo prilo^ost, ob kateri se bodo 
obč.jii lahko poveselili novih pridobitev. V nedeljo so odprli novo 
šolo na Jelševcu, gradijo že drugo na Trebelnem. V Trebnjem raste 
sodoben otrobi vrtec. Na Mimi gradijo tovarno za predelavo krom- 
piija. Jutri bodo odprli nove proizvodne prostore podjetja TRIMO 
ter umetnostno galerijo, v kateri bodo razstavljena dela likovnih 
samorastnikov.

Kljub vztrajnim prizade- 
Vanjem v zadnjih letih za obči- -5
no Trebnje še vedno velja, da |
po narodnem dohodku šteje 
med manj razvite slovenske 
občine. Družbeni proizvod seje 
y  minulih petih letih povečeval 
za 73  odst. na leto, kar je do
kajšnja stopnja, vendar še vedno 
premajhna, da bi občina lahko 
dohitela bolj razvite. Družbeni 
proizvod je lani znašal 5484 din 
na prebivica.

Veliko pričakujejo od sred
njeročnega programa razvoja za 
obdobje od 1971 do 1975. leta.
V tem obdobju je predvidena 
rast družbenega proizvoda za 
več kot 10 odst. na leto ter rast 
zaposlenosti za 4,5 do 5,5 
odst., kar je vi^e od rasti, pred
videne za vso Slovenijo. S po
spešenim razvojem dohiteti bolj 
razvita območja, to je pogla
vitna naloga.

Tisoči ton konstrukcij 
iz »Trima«

Srednjeročni načrt razvoja 
predvideva bistvene spremembe 
v strukturi proizvodnje, pred
vsem v korist industrije. Zlasti 
je treba zvečati število delovnih 
mest v tej gospodarski panogi.
Od podjetg naj opišemo najprej 
TRIMO -  Trebanjsko indu
strijo montažnih objektov — ki 
je rekonstruirala in povečala 
svoje obrate, ki jih bodo sve
čano izročili namenu jutri.

Lani in letos so v TRIMU 
investirali 5,4 milijone novih 
dinarjev v nakup tehnološke 
opreme in gradnjo novih proiz
vodnih zmogljivosti. Ko bodo 
nove kapacitete v celoti izkori
ščene, bo tovarna izdelovala 
4000 ton kovinskih konstrukcij 
ali drugače povedano: 200.000 
površinskih metrov tipskih 
montažiih industrijskih dvoran, 
ob tem pa še 1500 ton cistern.

Število zaposlenih se je že 
zdaj povečalo od lanskih 140 
na letošnjih 250, ^^rihodnje pa 
bo še naraščalo. To zagotavlja 
proizvodna usmeritev, ki je bila

V „Trimu“: valjenje s posebno 
napravo, ki omogoča hitrejše 
izdelovanje sestavnih delov za 
tipske kovinske montažne stav
be. Zdaj končana investicija 
omogoča 4-krat večjo proiz
vodnjo

tudi vzrok za spremembo imena 
(prej se je podietje imenovalo 
,,Kemooprema“). Nove mož
nosti so nastopile predvsem z 
ustanovitvijo konzorcija, v kate
rem so še jeseniška Železarna, 
podjeli „Kovinar** in „Kovino- 
servis“ z Jesenic in ,J*rojekt- 
metal“ iz Ljubljane. Razen 
montažnih hal, ki jih s pomočjo 
posebnega postopka izdelujejo 
iz hladno oblikovane pločevine, 
je v načrtu tudi izdelovanje 
t isk ih  telovadnic, vikend hišic 
in še nekaterih drugih objektov.
V tem so, kot ocenjujejo stro
kovnjaki, še velike razvojne 
možnosti. V podjetju priprav
ljajo tudi srednjeročni razvojni 
načrt, v katerem je načrtovan 
nadaljnji vzpon.

Gospodinjski stroji 
iz Mirne

Na Mirni deluje industrijsko 
podjetje Tovarna gospodinjske 
opreme kije že tretje leto obrat 
novomeške Industrije motornih

vozil. Sedanje delo tega pod
jetja dokazuje, da so velike 
težave, ki so nastopile leta 
1968, delno pa tudi že prej, v 
glavnem mimo. Pripojitev k 
močnemu in velikemu podjetju 
je odprla nove možnosti. To
varna go^odinjske opreme 
izdeluje razen šivalnih strojev 
znamke veritas in singer tudi 
dele ža avtomobilske prikolice 
in avtomobile, prav zdaj pa pri
pravlja še proizvodnjo gospo
dinjskih strojev, zaradi česar je 
tudi spremenila svoje ime. V 
načrtu je gradnja novih proiz
vodnih zmogljivosti.

Razen TRIMA in Tovarne 
gospodinjske opreme je del 
občinske kovinske industrije 
tudi nedolgo tega ustanovljeno 
podjetje INKOT v Trebnjem, v 
katerem delajo klimat^e in 
prezračevalne naprave, ki jih 
prodajajo po vsej Jugoslaviji. V 
industrijo šteje tudi ,^ohoije“ 
na Dobu pri Mirni, ki je obrat 

'KPD Dob.

»Dana«: večji
delež sokov

Pri opisu gospodarstva ni 
mogoče mimo mirenske DANE, 
tovarne rastlinskih specialitet in 
destilacije. Z lansko in letošnjo 
naložbo v nove proizvodne ka
pacitete, za kar je bilo porab
ljenih 12 milijonov novih dinar
jev, je DANA postala veliko in 
gospodarsko močno podjetje s 
širokim izborom proizvodnje. 
Razen klaačnih alkoholnih 
pijač izdeluje močne alkoholne 
pijače na osnovi rastlinskih iz
vlečkov, zatem različne brezal
koholne pijače, lani pa je vsemu 
temu pridružila še izdelovanje 
sadnih sokov iz domačih suro
vin, kar je pomembno tudi za 
dolenjsko sadjarstvo.

Mirenska DANA, ki zapo
sluje že 260 ljudi, ppvečini iz 
mirenske doline, je letošnjo 
proizvodnjo povečala skoraj za 
polovico, ,v juliju je dosegla re
kordno mesečno proizvodnjo v 
vrednosti 5 milijonov novih

D B H
INOVOMESTO
DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA — 
VASA BANKA

Ljubljane. Predelovalnica bo 
potrebovala 6 milijonov kg 
krompirja na leto, ki ga bo od
kupila od pridelovalcev pred
vsem iz trebanjske občine, ki so 
doslej marsikdaj težko prodali 
svoj pridelek.

Ker bo Kmetijska zadruga 
Trebnje v nadaljnjih letih pred
vsem skrbela za pospeševanje 
zasebnega kmetijstva, bo temu 
prilagodila tudi samoupravo 
kmetov. V vseh večjih krajih 
bodo še to jesen ustanovili po
sebne kmetijske-gospodarske
odbore, h katerim bodo pri
tegnili kar največ kmetov in s 
pomočjo katerih bodo decen
tralizirali samoupravljanje.

Spored praznovanja:
PETEK, 3. SEPTEMBRA:

Ob 14. uri: otvoritev novih proizvodnih prostorov podjela 
„Trimo“ v Trebnjem; govoril bo Leopold Krese, 
predsednik gospodarske zbornice SRS

Ob 18. uri: otvoritev galerije likovnih samorastnikov v Treb
njem; govorila bosta Ciril Pevec, predsednik ObS 
Trebnje, in dr. Mirko Juterš^, član umetni
škega sveta Tabora

Ob 19. uri: polaganje vencev v spominskem parku v Treb
njem.

SOBOTA, 4. SEPTEMBRA:

Ob 10. uri: na strelišču v Prapročah strelsko tdcmovanje za 
pokal predsednika občinske skupščine

Ob 14. uri: v spominskem parku v Trebnjem slavnostno 
zborovanje s kulturnim programom — govoril bo 
Maijan Jenko, poslanec republi&ega zbora 
skupščine SRS — podelitev plaket občine 
Trebnje

T r e b n j e  p r e d  p r a z n i k o m

Sadni sokovi v ,4oypack“ embalaži so razen konjaka „admiral 
brandy“ zadnja novost v mirenski ,J)ani“ . V poldrugem mesecu 
obratovanja so jih prodali 3 milijone vrečic. Za izdelovanje sokov 
bodo letos odkupili blizu 500 ton industrijskih jabolk

dinarjev. Podjetje se že vseskozi 
prizadeva, da bi solidno poslo
valo in stalno povečevalo kako
vost izdelkov, za katere je pre
jelo že vrsto priznanj in odli
kovanj na različnih sejmih.

Dve smeri: 
živinoreja in krompir

v  srednjeročnem razvojnem 
načrtu je predvideno postopno 
zmanjševanje števila kmečkega 
prebivalstva. To ne pomeni, da 
bo kmetijstvo zanemarjeno. V 
občini bo treba še bolj pospe
ševati razvoj kmetijstva, kate
rega usmeritev je zdaj jasna. 

»Prvo mesto ima živinoreja, ki 
daje od 70 do 75 odst. dohodka 
iz kmetijstva. V živinoreji velja 
posebna pozornost odkupu 
mleka, ki bo letos znašal že p«l- 
drugi milijon litrov ter prireji 
mesa.

Vsi pospeševalni ukrepi bodo 
pomagali temu namenu. Druga 
najpomembnejša usmeritev je 
pridelovanje laompirja. 15. de
cembra bo na Mirni, kot je 
predvideno, začela poskusno 
obratovati tovarna za predelavo 
krompuja, ki jo gradi ljubljan
ski GRADIS, investitor pa je 
Tovarna hranil KOLINSKA iz

Obrt, gradbeništvo
Zadnja leta so se začela m oč

neje uveljavljati tudi obrtna 
podjela. Na prvem mestu Mi
zarja  delavnica Trebnje k ije  z 
gradnjo novih proizvodnih pro
storov in z nakupom strojev 
močno povečala proizvodnjo, 
po razvojnem programu pa bo 
celo podvojila število zaposle
nih. Izdeluje predvsem opremo 
za poslovne prostore -  v sode
lovanju s podjetjem „Slove- 
nijales**. Sorodno podjetje je 
šentlovrenško Mizarsko pod
jetje ,JHrast“ , ki po naročilih 
izdeluje gostinsko opremo. Med 
obrtnimi podjetji je poznano še 
,4Crojaštvo“ v Trebnjem, ki 
izdeluje konfekcijo ter Čevljar
sko podjele Mokronog, ki trg 
zalaga s trpežnimi čevlji.

Med obrtna podjela šteje 
tudi Komunalno obrtno pod
je le  Trebnje, ki se uveljavlja s 
svojim gradbenim obratom tudi 
zunaj občinskih meja. Na Mirni 
deluje Gradbeno opdtardco 
podjetje Mirna, ki gradi stano- 

'vanja za trg in zasebne stano
vanjske hiše, pripravlja pa tudi 
rekonstrukcijo opekarne v Pre
lesju. S stanovanU, ki so druž
bena last, go^odari Stanovanj
sko podjetje Trebnje,kije letos 
ustanovilo tudi lastno gradbeno 
skupino, s katero prevzema dela 
tudi za druge naročnike.

Trgovina in možnosti 
turizma

Za trgovino v občini velja, da 
je navzlic velikemu napredku v 
zadnjih letih še vedno premalo 
razvita. V občini je mnogo več 
prodajaln kot jih je bilo svoj 
čas, približno polovico vseh je 
last poslovne enote „Gradišče** 
Mercator, vendar ugotavljajo, 
da ne zadoščajo za naraščajoče 
potrebe in da se kupna moč 
odliva v večja mesta. V občini 
imata svoje poslovalnice tudi 
novomeški podjetji ,JDolenjka‘* 
in .JNIovotehna**.

Gostinstvo in turizem še zda
leč nista izkoristila možnosti, ki 
jili nudijo: lepa narava, bližina

avtomobilske ceste, Mirenska 
dolina s starimi gradovi in boga
timi lovišči, Mirna s kopali
ščem, Trebnje s smučarsko 
vlečnico in lovsko kočo, De- 
benec, asfaltna cesta, ki bo še 
letos dokončno zgrajena do 
Mokronoga itd. Na tem področ
ju bo treba narediti še marsikaj 
in bogato se bo obrestovalo.

Šolstvo po načrtu, 
tabor

v  občini sestavljajo srednje
ročni razvojni načrt za gospo
darstvo, že dalj časa pa po po
sebnem programu sfabijo za 
napredek šolstva in otroškega 
varstva. Že od sredine 1966 pla
čujejo prebivalci trebanjske 
občine prispevek za šolstvo; 
tako zbrani denar služi kot 
osnova za gradnjo novih šol in

popravila še uporabnih šolskih 
poslop^. Zgrajena je šolana Jel
ševcu, zdaj pa je na vrsti šola na 
Trebelnem. V Trebnjem gradijo 
moderen otroški vrtec, na Mirni 
bodo uredili posebno šolo za 
prizadete otroke, v kateri se 
bodo lahko učili otroci iz vse 
občine. Posebna skrb bo posve
čena kakovosti šolskega pouka.

Na kraju tega zapisa n^, 
samo bežno, omenimo še kul
turna prizadevanja, zlasti Tabor 
slovenskih likovnih samorast
nikov, ki je po svojih likovnih 
prireditvah v kratkem času 
postal znan naši javnosti. Jutri 
zvečer bodo v Trebnjem odprli 
še posebno likovno galerijo, v 
kateri bodo stalno razstavljena 
dela likovnih samorastnikov, 
prav ta galerija pa bo omogočila 
Taboru nove možnosti za delo
vanje.

Občanom čestitajo za praznik:

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE 

OBčmSKA KONFERENCA ZKS TREBNJE 

OBČINSKA KONFERENCA SZDL TREBNJE 

OBČINSKI SINDIKALNI SVET TREBNJE 

OBČINSKI ODBOR ZZB NOV TREBNJE 

OBČINSKA KONFERENCA ZMS TREBNJE

TRGOVSKO PODJETJE

DOLENJKA — Novo mesto

SE PRIPOROČA S SVOJIMI POSLOVALNICAMI

NOVOTEHNA — Novo mesto

ČESTITA PREBIVAIXEM OBCINE TREBNJE 
IN SE PRIPOROČA ZA NAKUP VSEH VRST BLAGA
V PRODAJALNI V TREBNJEM, POSEBNO PA SE
V NOVI TRGOVINI ZA AVTOMOBILSKE 
NADOMESTNE DELE
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Za kratek čas
VODORAVNO: 1. področje,

območje, krogla, 6 . albanska pre
stolnica, 8 . igralec na orgle, 9. avto
mobilska oznaka ital. mesta Impe- 
rie, 10. osebni zaimek, 11. čez steno 
moleči del strehe, 13. igralna karta, 
14. največje objadransko mesto, 16. 
eden izmed Sokratovih tožilcev, 18. 
skalna stena, 21. oranje, 22. ime 
ameriškega glasbenika King-Colea, 
23. orodje za premetavanje, 25. 
vzvišena Urška pesem, 26. o la jšava 
za emeritus (doslužen), 27. zadano 
delo, 29. plin, 30. ameriški filmski 
igralec (Gregory), 31. okrajšava za 
slovenski, 33. rimski kralj, k ije  zgra
dil Ostijo, 36. starorim ^i pozdrav, 
38. Amerigo Vespucci, 39. lito že
lezo, 41. ^odljivec v vrtovih in na
sadih, 42. pismeno potrdilo.

NAVPIČNO: 1. miren, ravno
dušen človek, 2. trgovsko ime, pod
je le ,  3. flzikalna enota dela, 4. m ^- 
hen plug, 5. južni sadež, 7. zapor, 
12. žival, ki leti, 15. velik gorski vrh, 
16. grški bog sonca, 17. nespreten 
človek, 19. cev za pretakanje, 20. 
kozaški poveljnik, 24. prst, 28. pa
lica za čiščenje pluga, jO. cerkvena 
pesem, 31. ime pev^e Voče, 34. 
-notranjska gora, 35. četrt, 37. letni 
posek, 40. naziv.

90 let matere petih partizanov

— Kaj, namizni prt naj bi vam obrnil? Kje ste pa že videli 
prt, ki bi imel tri strani?
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BREZ BESED

REŠITEV KRIŽANKE 
OD 26 AVGUSTA

.VODORAVNO: 1. Zagreb, 7.
gnezdo, 8 . oda, 9. VT, 10. D. O., 
11. pir, 12. brzina, 14. Aare, 15. 
krop, 18. obloga, 20. protin, 21. 
E. K., 22. Bi, 23. Kozjak, 26. An
gela, 27. otor, 28. kadi, 30. epakta, 
33. P. S., 34. Aar, 35. Uk, 37. LE, 
38. edafon, 40. ranina.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Nered na srbski meji
(N a  s r b s k i  m e j i )  nastal je zopet nered. 

Na nekem otoku Donave imelo je 40 avstrijskih 
jetnikov in nekaj paznikov delo; iz srbske strani 
pa je prebivalstvo napalo te jetnike, čuvaje raz
orožilo in seboj na Srbsko odgnalo. Avstrijski 
zastopnik v Belem gradu se je pritožil.

( S i r n a  A v s t r i j a )  spominjala se je dne 
18. avgusta rojstnega dne našega presv. cesarja. 
Vsi narodi proali so ta dan Vsemogočnega, da 
nam ohrani našega cesaija še mnogo let.

(V Z a g r e b u )  vršila se je minole dni ve
lika narodna svečanost, ko so odkrili spomenik 
pesnika Kačiča. Prišli so k tej slavnosti in ob 
jednem razstavo sl' ogledat tudi Dalmatinci. 
Slavnostni govor je imel ban sam.

( R u s k i  c a O njegova soproga v sprem
stvu predstolonadednika, grško kraljico in dru
gimi sorodniki potujejo na Dansko. Od tam 
obišče ruska cesarica tudi Pariz.

(N a  ' K i t a j s k e m )  vedno preganjajo 
kristjane in evropejce. Ni dolgo, kar so jih več 
pomorili, jim hiše požgali in imetje oropali. 
Evropske vlade so poslale v Kitaj vojno bro- 
do>ie, katero bode čuvalo podanike; in ako ki
tajska vlada ne bode strogo postopala, bodo jo 
pa veliki pomorski topovi prisilili, da brani vse 
oivalce v lutaji.

( L e t a  1890) se je izselilo iz Avstro-ogrske 
monarhije 55.658 ljudi in sicer iz Cislajhanskega 
28.236, iz onstranske polovice pa 27.422. 789

Matohova mama iz Irce vasi pri Novem mestu je v začetku tega meseca proslavila 90-letnico živ
ljenja — Vseh pet njenih otrok je bilo v partizanih, dva izmed njih pa sta darovala svoje življenje

jih je šlo v južno Ameriko, ostali pa skoro vsi v 
Zedinjene države.

( I m e n o v a n j e . )  G o^ . Fran Sešek, dose- 
daj davkarski kontrolor v Novem mestu, imeno
van je glavnim davkarjem. Čestitamo!

( T o č a )  pobila je dne 23. avgusta zjutraj 
dokaj hudo poljske pridelke, posebno pa je uni
čila ajdo. Prizadeti so kraji: Toplice, Vavta Vas, 
Polje, Cešča Vas in novomeška okolica. Na ne
katerih krajih je padala tako debela kakor kurja 
jajca, tudi vinogradi po Trški gori so prizadeti.

(S e j m) v kočevskih Cermošnjicah bode 
prW dan po Malem Šmarnu, to je dne 9. septem
bra — v Brusnicah pa bode sejni dne 12. sep
tembra.

(V P r a g o )  odpeljalo se je dne 3. avgusta s 
posebnim vfakom nad 400 Slovencev in Hrva
tov, bili so tam prav navdušeno sprejeti. Velika 
in krasna razstava, kakor vse drugo dopadlo se 
jim je izvrstno.

( D v e  l e t )  star bik za pleme sive barve, je 
na prodaj pri Franc Kastelicu, na Jablanu, pošta 
Mirna peč.

( G o s t i l n a )  se daje v najem, več se izve v 
fabriki za železnino kneza Auersperga na Dvoru 
(Kranjsko).

( Š o l s k e  k n j i g e )  za ljudske šole in gim
nazijo, kakor tudi potrebno risalno in pisalno 
orodje ima na prodaj Janez Krajec v Novem 
mestu.

(Iz DOLENJSKIH NOVrC 
1. septembra 1891)

5. avgusta letos je Terezija Matoh iz Irče vasi 20 pri Novem 
mestu proslavljala življenjski jubilej, ki je usojen malokomu: iz
polnilo se ji je 90 let življenja. Za svoja leta čilo in dobro ohranjeno 
ženico poznajo vsi v Irči vasi pod imenom Matohova mama. Ko 
sem povpraševal, kje je hiša in kako so mati pri moči, mi je ta, ki 
sem ga povprašal, veselo pomežiknil in dejal: „90 let imajo na 
hrbtu, pa so še prejšnji t^ e n  pometali pred hišo, da je bilo ve- 
selje!“

Da se Matohova mama za svoja 
leta še res dobro drže, sem se pre
pričal čez nekaj trenutkov na svoje 
oči. Le sluh jim je opešal. Ko sem 
jih našel na hodniku domače hiše in 
so opazili fotoaparat, so dejali: „A, 
slikali me boste, kaj? Saj zadnje 
čase res veliko slijcate stare ženske, v 
„Dolenjcu** jih vidim !**

V Irčo vas so se Matohova mama 
priženili Kdaj je bUo to, ne pomnijo 
več. Z možem sta imela gostilno 
nasproti sedanje Jakšetove na Drski 
še nekaj časa po zadnji svetovni 
vojnL Možu so v zakonu poviU pet 
otrok. Previdno, da le ne bi katerega 
izpustili iz spomina, naštevajo:

„Pet jih je bilo: štirje fan^e in en 
deklič. Fan^e so bili: Tone, Rudi, 
Ivan in Franci, dekliču pa je ime

Brona. Trije so še živi: Tone, Rudelj 
in Brona, Ivan in Franci pa 
padla. V partizanih pa so bili vsi, 
prav vsi.

Prvi je odšel 1941 Tone, za nji® 
je šel Rudelj spomladi 1942 IvaHi 
Franci in Brona pa so šli v partizafl« 
1943. Kod jih je tiste čase nosib 
pot sem bolj m ^o vedela. Vsake to
liko časa, na kvatre, je prišla kakš«'’ 
pošta, da je kateri izmed njih še živ- 
Veselje nad takšno vestjo pa je bilo 
grenko, saj sem vedela, da je lahko 
ta, k ije  poslal pozdrave, že medtem, 
preden je do mene prišla pošta, p*; 
del. Rudelj se je 1942 enkrat ponori 
celo priplazU domov in odnesel ci
garet Italijan, ki ga je poznal še o<l 
takrat, ko je bil Rudelj doma, ga 
opazil. Drugi dan zjutraj mi je za
bičal: „Rudelj je bil doma. Vidd 
sem ga; jaz ne bom povedal niko; 
mur, vi pa tudi molčite kot grob!*

Bili smo ob bloku v Novo mesto 
in lahko si mislite, kako so nas pe
stili zaradi otrok, zlasti še domo
branci. Vse bi nas bili pobili, ko ne 
bi bil pokojni moj znal nemško. 2 
Nemci se je vedno pomenil in ti so 
nas branili pred domačini, ali s| 
lahko mislite? Nekoč so nam hoteli

Mladina napovedala vojno gostincem, j 
ki točijo mladoletnikom alkohol

V prvi akciji boja kočevske mladinske organizacije proti točenju alkoho
la mladoletnikom porazni rezultati— Šestnajstletna dekle in fant sta v 
vseh devetih gostinskih lokalih, ki sta jih obiskala, dobila alkoholne pija' 
če — Mladinska organizacija bo tokrat gostince le opozorila, prihodnjič pa

bo zahtevala stroge kazni

I

v  gostilni Jančevski v Livoldu so enako kot v drugih gostinskih lokalih postregli oba mladoletna 
mladinca z alkoholno pijačo. Levi na sliki je predsednik občinske konference ZM Kočevje IvJ» 
Oberstar. (Foto: J. Primc)

Komaj je kočevska mladinska organizacija na seji ugotovila, da je 
za kriminal med mladimi kriv predvsem alkohd, že so naslednji 
dan napravili poizkus, ki je p o l^ a l, da mladoletniki brez težave 
dobijo alkoholne pijače v vseh lokalih.

-  Gospodična jc že precej velika.
-  Velika že, nisem pa dovolj sta

ra! je kar takoj vskočila Zdenka.
♦ -  Ne morem vsakega spraševati, 
koliko je star, ker imam veliko dela. 
Ne pogledam vsakega natančno. 
Sem umivala šipe. Zamislite si, da 
ste prišli z dekletom in bi vas vpra
šala za osebno izkaznico. Vi bi bili 
že kulturni. Ampak če bi bil kdo 
drug, bi mi pa tako odgovoril, da ne 
bi vedela, kje sem. Livoldski fantje 
pijejo pri nas le sok in podobno -  se 
je izgovarjala natakarica.

-  Prav iz Livolda mladi pijan
čujejo, so povedali mladinci na naši 
konferenci, je nadaljeval Ivan Ober
star. Ce se ne motim, je nekdo po
vedal, da je prav nekje s tega konca. 
Dolge vasi, Livolda ali okolice, 
nekdo v pijanosti stresal na žensko.

Natakarica:
-  Mlajši fantje si kupijo pijačo v 

trgovini Slišala sem, da kradejo zaj
ce. Pečejo jih in pijejo v Sohnu. So 
že nekaj zaželi.

V gostilni v Salki vasi sc jc nata
karica izgovorila, da „ji je  nerodno 
vprašati, ker sta par**. Ce bi bil le 
eden, bi vprašala za starost.

V Stari cerkvi pri Krausu je sam 
gostilničar povedal, da ne daje pit 
domačim mladoletnikom, ki jih 
poznx Dodal je šo, niy vprašamo pri 
sodniku za prekrške, pa bomo vi
deli, da ni v njegovi gostilni nikoli 
nič narolM.

Pri Lovšinu v Stari cerkvi pa jc 
natakarica spet menila, da ,,to ni 
tako luido, če jc ilala mladoletni
koma piti**.

l‘T 4 idscdn ik  mladine Ivan OlKTstar 
je ponekod gostilničarje in gostil
niško osebje ie opozonl, da bo ob
činska konferenca Zveze mladine 
tudi v prihodnje opravljala take po
izkuse.

Praktično sta akcijo izpeliala 
16-letna članica ZM Kočevje Zden
ka Virant, ki je dokončala 1. razred 
pmnazije, in Radko Bejtovič, ki je 
končal osemletko. V akciji sva so
delovala še predsednik občinske 
konference ZM Kočevje Ivan Ober
star in jaz, ki sva predvsem od dakč 
opazovala, k s e  bo dogajalo, ko 
bosta mladinca v gostiščih naročala 
alkoholne pijače.

Za postrežbo bi lahko dejal, da je 
bila v vseh lokalili odlična. V RE
STAVRACIJI Kočevje so mladincu 
Radku postregli z rumom, kot daje 
že pravi mornar, ki bo še tisti dan 
vozil barko. Tudi Zdenki so prinesli 
naročeni liker.

Na vrtu hotela PUGLED v Ko
čevju se je Zdenka odločila za čoko
ladni liker, Radko pa menda za vi
njak. Natakar ju je hitro postregel. Z 
jajčnim likeijem, vinom, raznimi lî  
kerji, pivom, žganjem in drugimi 
alkoholnimi pijačami so ju postregli 
še na terasi NAME, v MLTKl v Ko
čevju, pri Stimcu v Dolgi v^si, pri 
Jančevskem v Livoldu, v gostilni na 
Rudniku, pri Krausu v Stari cerkvi 
in pri Lovšinu v Stari cerkvi.

Obiskali smo torej kraje, kjer 
imajo kočevski miličniki pogosto 
težave z mladimi prestopniki. Prav 
člani mladinske konference iz teh 
krajev so tudi ugotavljiili, da jc za 
mnoga kazniva dejanja med mladimi 
kriv alkohol.

Ko je natakarica gostilne Jančev
ski v Livoldu spet urno postregla 
oba mladinca, jo je piedsednik mla
dine Ivan Oberstar vprašal;

Zakaj ste postregli tema dvema 
i alkoholnima pibčama, ko pa še 
nista stara 18 letr Saj vidite, da .̂ c 
nista polnoletna.

Natakarica ju je Se enkrat pogle- 
lala in se skušala izgovoriti:

že zažgati, podkurili so pod kozol
cem, pa smo ogenj nekako utišali.

Ivana in Francija pa ne bo nikoli 
več. Ivan je padel pri Zagradcu v 
Suhi krajini Zanj sem kmalu zve
dela. Mislila sem, da se mi bo pretr
galo srce. Za Francijev grob pa ne 
bomo nikoli izvedeli Niti tega ne 
vem, kje î e pokopan! S štirinajsto je 
odšel na Štajersko in tam nekje gaje 
našla krogla.**

Takšna je trpka pripoved Mato- 
hove mame, ki je vzgojila domovin^ 
pet otrok borcev in ji dva izmed njih 
dokončno žrtvovala. Mnogo noči je 
prisluškovala v temo, če bo kdo po
trkal na okno, če bo morda le za
nesla pot pred domači prag katerega 
izmed njenih petih partizanov, da si 
ga pritisne na srce. Materino srce je 
trepetalo, pričakujoč sporočil iz 
hoste, v veselju in upanju ter hkrati 
strahu. Neizmerno, kot je to mate
rino srce, je dočakalo 90 let kljub 
trpljenju. Naj ji stisnemo roko in ji 
r^em o : Hvala vam, Matohova
mama za vse in še mnogo let!

M. JAKOPEC

Anka

Ugotovitve’’tega prvj^a poizkusa 
mladinska oiganizacija ne bo p o s r e 
dovala miličnikom, sodniku za pre
krške ali sodišču. Že pri drugem, 
pravi pri naslednjem poizkusu, p* 
bo mladinska organizacija zahtevala; 
da morajo biti vsi, ki bodo dajal* 
alkoholne pijače mladoletnikoiti« 
strogo kaznovani
. O tem svojem skfcpu, ki ga jc 
sprejela občinska konferenca Zvez« 
mladine na zadnji seji, bodo v krat
kem pismeno ob'^estili tudi vsa gO' 
stinska podjetja in zasebne gostilni
čarje v občini

J0 2 E  PRIMC

Nagaja
občanom
Z velikimi napori in stroncije kra* 

jevna skupnost Stara ccrkev na že^O 
in s prizadevanjem občanov posta
vila pri novem avtobusnem posta* 
jali^ču kseno čakalnico. 2 e kmalu 
po postavitvi so bile pogosto šipC 
razbite, pred kratkim pa jc neznanec 
(aU neznanci) potrgal pri k:scni ča- 
kalnici več desk.

Kr^jevna skupnost nima več de* 
naija, da bi leseno čakalnico, ki je 
občanom, predvsem pa otrokom, ki 
se vozijo v Kočevje v šolo, zelo po
trebna, še naprej popravljali. Obča
ni se bodo morati na bližnjem 
Stanku odločiti, če bodo čakalnicu 
prodali ali pa prispevali denar za 
njeno vzdrževanje. Stara cerkev 
avtobusno čakalnico vsekakor po
trebuje, saj SC vozi mnogo občanov s 
tega območja na delo ali v šolo v 
Kočevje in drugam.

Najlepše bi sevala bilo, če bi uni
čevalca čakalnice in s tem tudi 
njihovih žuljev odkrili in mu pri
skrbeli primerno kazen. Nekoga 2c

S P L I C A v

Ostarela je in ostala sama. 
Nikoli žena, nikoli mati. Ve
liko, slabo obdelano posestvo ji 
je obtičalo na plečih, pretežko 
breme za stare dni.

„Pa posvoji dekle, ali fanta,'* 
soji prigovarjali, „nadelala si se, 
vsaj zadnje ure preživi v mim!“

Dolgo je bfla gluha in slepa 
za te b e ^ e .  Ampak dnevi so 
tekli, meseci kar bežali, v leta 
pa ni mogla veijeti več.

In zgc^ilo 'se je, vse v enem 
dnevu. Dekle ji je bilo po godu: 
mlado, prijazno, krepkih rok in 
sirota. Anki je bflo pray. Na sta
rost bo doživljala, kar ji ni bilo 
dano v mladih letOi.

Kako ne bi bilo srečno dekle, 
saj ji je posestvo kar padlo z 
neba in pomiijena je bila Anka, 
saj zatrdeli žulji le niso bili za
man.

Tako vse do tistega usodnega 
dne.

Poročila se je! Le nekaj dni 
potem, ko so ji na sodniji urad
no prepisali posestvo.

„Le naj b o ,‘ je zaupala 
Anka, ,,otroci morajo biti. 
Sedem desedetij že čalu doma
čija nanje, zdaj jih bo dočakala.

Tedaj pa, ko je prvo detece 
vzbrstelo na Ankinem domu, se 
je za staro Anko odprl nov svet. 
Dve postelji v kamri sta postali 
pretesno ležišče za četvero 
ljudi. Nekdo mora v hlev! Bila 
je to Anka. Nekaj dni je vsa 
Črna vas govorila o tem.

Dan prinaša dnevu nove 
skrbi, stare se pozabljajo. Kma
lu ni bflo nikomur več mar 
Ankinih skritih solza. In kdo je 
le vedel, da je Anka svoj posled
nji kos kn^a izprosfla pri do
brih ljudeh?

Ko je zatisnfla oči, je Črna 
vas govorfla: „Žalost jo je po
brala, leta ne!“

Pa kaj ni vseeno? Saj Anke 
ni več.

Janja Kastelic

Na scen sk em  šahov
skem prvenstvu je Novomeščan 
Igor Penko delil sedmo mesto: 
kar dobro, saj je bil večinoma 
med „itd. “ . . .

. . .  V dijaškem domu je pre
malo postelj: zasebniki, ki od
dajajo sobe, se nič ne pritožu
jejo, saj za posteljo računajo 
vsaj po 150 dinarjev. Vse za 
socialistično moralo!

. . .  Janko Goleš je zadnji 
odbojkar iz nekdanjega novo
meškega kluba. Pregovor pravi: 
o pokojnih nič, razen dobrega 
-  torej n ič . . .

. . .  Nekateri mislijo, da bi se 
dom kulture v Novem mestu 
podrl, če bi cel teden vrteli 
samo dobre filme, nič limonad. 
To ni zanesljivo, drži le, da v 
vsem tednu ne b i bilo 100 gle
dalcev!

. . .  Arhitekt inž. Marjan La
pajne si je s podvozom  v Novem  
mestu ustvaril dolgotrajen spo
menik -  ker podvoz še zdaj ni 
narejen!

. . .  Zaradi majavega dolarja 
si v Kočevju izvozniki ne delajo 
težav. Bodo pač poiskali kon
vertibilne lepotice za izvoz na 
lepotna tekmovanja, ko t so ne
koč storili z  Natašo K ošir. .  .

. .  .P o  Kostanjevici so spraše
vali za dopisnico Alenko Burjo. 
Kakšno dopisnico, razglednico 
vendar!

IFIP V KOSTANJEVICI
V sredo, 25. avgusta so v k^fta- 

njeviškem gradu priredili piknik 
udeležencem mednarodnega združe
nja za obdelavo podatkov. Organiza
torji tega doslej največjega kongresa 
pri nas so hoteli udeležencem IFIP 
nuditi ne samo popoldansko raz
vedrilo, temveč jim tudi razkazati 
enega najlepših zgodovinskih objek
tov v Sloveniji. S plesi in petjem jih 
je zabavala folklorna skupina „Fran
ce Marolt** iz Ljubljane, k prijet
nemu vzdušju pa so še posebej pri
pomogli kostanjeviški cviček in ^ e -  
cialitete, pečene na žaru. Organiza
torji in 1000 udeležencev so srečni 
in zadovoljni neradi zapuščali ta pri
jeten kraj.

KRPANOV KOTIČEK

Drugi Brdavs
Oni

krčmi
dan scni se ustavil v 
„Pri Štefanu“. - Tam 

imajo lep vrt in liladno sen- - 
co, pa sem žulil svoj polič, 
kakor je moja stara navada. 
Tedaj stopi predme starejši 
mož in mi pravi: „Martin, 
anti veš, da je Brdavs spet 
nakanil priti v naše kraje? “ 

„Menda vendar ne!“ se 
začudim. „Saj sem mu glavo 
vzel. Vsi Dunajčani so mi 

'biH priča. Tega ti ne verja
mem, pa je.“

„K^or hočeš. Tako pra
vijo. Tega si nisem sam iz
mislil. Je bil isti ali drugi, 
tega ne vem, le-to so pove
dali, da je hotel razgrajati in 
strahovati po naših krajih.“ 

„Prav gotovo je drugi. Ta- 
' krat so ga na Dunaj menda 

poslali Turki. Kolikor se 
spominjam, je imel njihovo 
opravo.“

„Tudi jaz ne vem prav do
bro, kako je s to rečjo. Eni 
pravijo, da živi tam preko 
morja, vendar so se drugi 
pridušali, da so slišali zanj na 
Pemskem in še dalj, kjer je 
menda strahoval Čehe. Ako 
pride k nam, Martin, meniš, 
da bi ga zmogli ali bi kar pu
stili, da bi nam zavil vratove, 
ka-U?“

„Pustiti se vendar ne sme
mo, saj se do danes, hvala

bogu, še nismo. Glavo mu 
bo treba vzeti, pa je.“

„Pomisli, Martin, on je 
vendar velikan. Boja je va
jen, akoravno se včasih po
tika kakor kramar naokoli.“

„Naj bo vojščak ali trgo
vec, on nima srca kot naši 
ljudje. Le-to ti pravim, 
dobro me poslušaj, name se 
ne morete preveč zanašati, 
kajti jaz sem star. Treba bo 
skupaj poprijeti, pa bi ga 
zmogU. Glej, ako je še tako, 
velika smreka ali skala, jo ve
liko rok, ki naenkrat zgra
bijo, zmore. Menda veš, 
kako je bilo na Dunaju. Ve
liko je bilo junakov, vendar 
so se vsak zase bojevali, pa 
so bili zmagani.“

„Menda bodo tvoje be
sede kar držale,“ mi pravi, 
„poglej bučele: ako se za
kadijo iz uljnaka in vseh 
panjev hkrati, ga ni junaka 
pod soncem, ki ne bi bežal. 
Zdaj vidim, kako je s to 
rečjo. Kar lažje mi je pri 
srcu, ko si mi to povedal 
Hvala ti, Martin! “

„Ni za kaj,“ sem mu od
govoril in spet sva bila vsak 
pri svojem opravilu.

MARTIN KRPAN

Izvrstni bratje VVeiss
V Ozlju je bil odigran nenavaden, 

zanimiv turnir v m iem  nogometu. 
Tokrat so se med seboj pomerile 
ekipe, sestavljene iz samih bratov.

Žal so se turnirja udeležile samo 
3 ekipe: Weissi iz Ccnomlja, Barto- 
lići iz Varaždina in Puljaki iz Ozlja. 
Četrta ekipa ni prišla kompletna in 
ni mogla nastopiti. Zato pa je bilo 
veliko gledalcev. Zanimivo je^ da je 
bilo največ navijačev iz Črnomlja, ki 
so v Ozalj pripotovali z več kot 20. 
avtomobiU. Navijači iz Varaždina so 
imeli celo transparente.

Bratje Weiss so bili na turnirju 
superiorni. Prav vsi od najstarejš^a 
Jožeta, do najmlajšega Toneta, so se 
srčno borili, prikazali zelo dobro 
znanje nogometa. Posebno se je 
izkazal 19-letni Tone. Weissi so Bar- 
toliće premagali s 6:1 -  na tej tekmi 
se je izkazal tudi vratar Stane, do

mačine pa z 2:1. Z dvema zmagama 
so zasluženo osvojili plaketo mesta 
Karlovca, medtem ko so varaždinski 
bratje prejeli pokal Dolenjskega 
Usta. Ekipa Weiss je nastopila v po
stavi; Stane, Vinko, Drago, Jože, 
Tone in Lojze. 4 zadetke je dosegel 
Tone, 3 Lojze, 1 pa Jože.

Z zanimivim tekmovanjem bratov 
bodo nadaljevali. Naslednji turnir 
naj bi bil v Črnomlju.^Igrišče ob 
gimnaziji bi bilo takrat verjetno
jolno, saj je že turnir v Ozlju med 
Cmomalici vzbudil veliko zani
manja. Črnomaljska ekipa bratov 
upa, da bo na turnir bratov v Črno
melj prišlo še več moštev, da bo tek
movanje še bolj zanimivo in bo^e 
organizirano. Do naslednjega tekmo
vanja pa so Weissj nekakšni neuradni 
prvaki med ekipami bratov.

TONI LATERNER

Kmetje iz Kronovega vozijo drva in seno kar čez plitvo Krko, ki je v po 
letnih mesecih izredno nizka — Letos izredno podaljšana »prevozniška se 

zona« — Kmet Vidmar vozi čez Krko že več kot 50 let

Vaščani Kronovega pri Novem mestu imajo v glavnem svoje 
gozdove na desnem bregu Krke. Danes ni večjih težav, da pridejo 
do lesa iz svojega gozda Prek, včasih pa je bilo precej težje, kajti 
otoški grof ni pustil voziti čez svoj most. Zato so se morali iz
najdljivi vaščani znajti, kot so vedeli in znali. Najlaže jev  poletnih 
mesecih, ko Krka precej usahne, tedaj vozijo kar čez reko; to je 
najkrajša pot, kot pravijo, pa tudi najbolj zanesljiva, saj ni mož
nosti, da pride do trčenja, medtem ko vozovi na cestr niso preveč 
upoštevani

suinyo! J. PRIMC

V gozd -  iz gozda. Kmet Vklmar s hčerko Anico se večkrat odpravi z volom in konjem čez Kri(» v 
gozd. IVavi, da mu jc takšna vožnja nekaj vsakodnevnega. (Foto: S. Dokl)

Med tistimi, ki je že neštetokrat 
prebredel Krko, je tudi kmet Franc 
Vidmar iz Kronov^a. Povedal je, da 
že več kot 50 let vozi preko Krke jn  
da mu je to najbolj varna pot. Ker 
ima na desnem bregu Krke gozdove 
in travnike, je treba vsako leto vsaj 
dvajsetkrat čez Krko. Vidmar se je 
pohvalil, da že več kot 10 let voda 
ni bila tako ugodna. Nazadnje so 
imeli tako dolgo sezono leta 1958; 
tedaj so lahko vozili čez Krko drv^ 
seno in otavo. Razumljivo, da je 
tudi več takih let, ko voda ne dovoli 
nobenćga izkta čez. Tedaj je treba 
ubrati daljšo in zamudnejšo pot čez 
Otočec.

„Ce prav vepi, vozijo naši vaščani 
čez Krko tako kot mi več kot 200 
le t Tako pripoveduje ustno izro
čilo. Spominjam se, kako sva vozila 
z očetom. Oče me je naučil, kako je 
treba ravnati z živino. Do zdaj še 
nisem imel posebnih težav. Spomi
njam se pa, da je pred leti psa voda 
zanesla volu pod noge. Vol se je za
gnal čezme iz vode, se izpregel in 
zbezljal domov. Do nesreče pa ven
darle ni prišlo. Tudi drugi so imeli 
včasih manjše težave, do nesreč pa 
ni prišlo. Med vojno so partizani s 
konji hoteli prebresti vodo. Ker pa 
so šli nekoliko prenizko, so se konji 
splašili in utonili Menda je to edina 
nesreča, ki jo pomnimo,** jc povedal 
Kronovčan.
' Zadnje dni, ko sem na Krki pri 
Kronovem lovil ribe, je bil promet 
čez reko picccjšen. Kazalo je, da se 
bo vreme spremenilo, zato so vsi 
pohiteli, da ujamejo še zadnje urice. 
Sprememba jc bila, vendar je pot še 
vedno ostala prosta. Med d i^ im i je 
tudi kmet Vidmar s hčerko Anico 
večkrat prepeljal drva čez in si pri
pravil dovolj kuijave za zimo.

SLAVKO DOKL

LOVSKO SLAVJE 
NA VINICI

V nedeljo, 5. septembra, bo Lov
ska družina na Vinici svečano raz
vila prapor. Proslava s programom se 
bo začela ob 11. uri pri starem gra
du, sledila pa bo zabava, na kateri 
bodo lovci postregli z domačimi in 
lovskuni specialitetami. Cisti dobi
ček prireditve je namenjen gradnji 

■ Že

WILL OURSLER:

Zadnji podvig
Jimmy Rand je slišal, kako se za njegovim hrbtom zapirajo vrata, 

slišal je, kako mu je paznik zaželel vso srečo, in po petih letih se je 
končno znašel iz zapora na prostosti, na čistem zraku.

Z nasprotne strani ulice je proti njemu krenil neki moški in iztego
val roke. Jimmy ga je gledal kot prikazen: Louis Carrill, poslednji 
človek, ki bi se ga nadejal srečati pri izhodu iz z ^ o ra .

Pet let za rešetkami napravi, da pozabite zunanji svet, da sanjate o 
novi eksistenci, narejeni iz miru, otrok, žene, ki vas bo ljubila in ki 
vam bo odpustila preteklost. Jimmy si je spet želel imeti ime, ne pa 
številko, ki označuje človeško bitje. Namesto tega pa je tu Louis 
Carrill, ki mu gre naproti, kot da se ni nič zgodilo, kot da bo vse, k o t ' 
je bilo.

-  Odlično si videti, Jimmy! Res si nisem m islil. . .  Bolje je tako! 
To pomeni, da v zaporu niso slabo ravnali s tabo. Pridi, avto imam za 
vogalom. Malo se bova pozabavala, častna beseda!

Kot nekdaj je Jimmy sledil Carrillu brez upora. Ce je govoril 
Louis, se mu nisi mogel upirati; vedno je moralo biti tako, kot je on 
želel.

-  Nič več ne bo kot včasih! je rekel Carrill in sedel za krmilo. Ne 
bo več napak, nihče naju ne bo več ^ravljal v zagato. Stvari so se 
spremenile. Zapor je tebe, pa tudi mene naučil obilice trikov, kako se 
izogneš tveganju. Se sva tovariša, kajne,'Jimmy? Nerazdružna kot 
prsti na roki.

Jimmy Rand se je obnašal kot vedno! Pritrjeval je z močnimi gibi 
rok in kimanjem glave. Ni bilo treba govoriti. Louis je brbljal za oba.

-  Imam zelo preprost posel v rokah. Zelo la h ^ ,  gladek kot 
olje . . .

To je seveda tudi pričakoval. Carril je vedno imel kak poselček, 
gladek kot olje. Gladek kot zadnji, ki ga je spravil v petletm zapor, 
medtem ko se je Louis nekje skrival kot miš, njega pa je pustil, da je 
reševal situacijo. ^

-  Obrodil nama bo lep kup denaija. Štirideset tisoč dolarjev. Niso 
vsi za naju, vendar . . .  Kaj meniš?

-  Krasna vsota. ^
Carrill se je na ves glas zasmejal:
-  Seveda je lepa vsota! Na voljo boš imel toliko denaija, da ga ne 

boš znal potrošiti! Jaz ne pozabljam prijateljev! Ti si primeren za ta 
posel, naravnost tip, ki ga potrebujem!

Jiminy Rand, pripraven človek, pripravljen storiti vse! Zelo v r e 
ten pri odpiranju b l^a jn , spreten pri plezanju v drugo, tretje, pa tudi 
peto nadstropje, pripravljen, da oMeluje žrtev pri izse^jevalski opera
ciji. Tip, ki tvega in ki sam plača, Carrill pa na varnem kraju čaka in 
ne dopušča, da mi mu kdo ugovarjal, kajti zelo dobro ravna s pre
kleto pištolo. Ce „partner** pade v težave, ne bo niti s prstom mignil, 
da bi mu pomagal, niti odvetnika mu ne bi preskrbel; preprosto se 
samo potrudi, da izgine in to je vse. Jimmy predstavlja kot bivši 
zapornik idealn^a partneija: če se kaj zgodi, bo policija planila nanj, 
gotovo ne bo zgrešila.

Uro pozneje sta udobno zavaljena v naslonjačih zraven kamina v 
Louisovi hišici v predmestju nadaljevala pogovor, ki so ga spremljale 
čaše viskija.

-  Gre za neko gospo štiridesetih let, poročeno z miUjonaijem, je 
pojasnjeval Louis, ko je prišel do podrobnosti. Vedno je zdoma, ona 
pa si krajša čas z dvajsetletnimi fanti. Ima prekleto manijo, da piše 
kupe pisem, in midva ^ v a  delala prav na tem.

Jimmy je prikimal:
-  Vedno ista stvar. Te gospe se nikoli nič ne nauče!
Louis se je spet smejal: ^
-  Na najino srečo! . .  . Slučajno sem spoznal zadnjega ljubimca te 

gospe in izvlekel iz njega nekaj zaupnih stvari. Fant jo je hotel izsilje
vati za svoj žep, pa nima izkušenj in se boji kot vrag. Zato je zaupal 
meni. Ni mi bilo treba dosti časa, da sem ga prepričal, naj mi izroči 
pisma, ki sem jih zaprl v blagajno. Nato sva se dogovorila za ceno: 
šiirideset tisoč. G o ^a  bo plačala, ne da bi trenila, kajti ne izplača se 
ji uničiti zakon, ti'pa si najbolj pripraven, da greš in se pogovoriš z 
njo. Dobro se obnašaš, imaš šarm in veliko prepričevalno moč.

Jimmy je potrdil in vprašal:
-  Kdaj? Kje? Kako?
Carrill se je zadovoljno smehljal.
-  Fant od fare si, Jimmy! Vedno sem to govoril. Ti hočeš vse 

takoj in konkretno! No . . .  moraš ji samo telefonirati, ji napovedati 
sestanek in ji priporočiti, naj prinese bankovce; in to drobne po pet 
in deset. Jutri ti bom dal pisma, ti pa jih boš izročil. Reci, naj se ne 
norčuje, sicer jo bomo spravili na beraško palico.

Louis je vzel škatlo s cigaretami; bile so drage; takih v nj^ovi hiši 
nikoli ni zmanjkalo. Ponudil je Raodu. Ta je p rida l, potegnil nekaj 
dimov in vprašd:

-  Kakšen je delež?
-  Ne bodi tako pohlepen, Jimmy! Jaz mislim nate in ne boš se 

mogel pritoževati!
-  Kakšen je moj delež? je povsem mimo ponovil.
-  Petnajst fantu — je odgovoril Louis s tonom, ki ni dopuščal 

ugovarjanja, petnajst meni in deset tebi. Našel sijih sredi ulice.
Rand je nekaj časa razmišljal, Carrill pa je spet napadel:
-  Na tvojem mestu ne bi toliko razmišljal! Menda se ne misliš 

umakniti? Upam vsaj! Zelo dobro veš, da ti ne bi dovolil.
-  Ne gre za to, Louis. Gre za to . . .  da nimam niti prebite pare, 

potrebujem pa kup stvari.
Carrill je z roko pokazal, da razume: «
-  Seveda! je rekel darežljivo. Dal ti bom . . .
Vstal je, premaknil sliko na zidu, kjer je bila vgrajena majhna 

blagajna. Odprl jo je in izvlekel šop dolarjev. Vzel je nekaj desetakov 
in jih dal Randu.

-  Na! Sedaj pojdi v hotel, preobleci se in mi telefoniraj. Se stri
njaš? Moral bi se mi zahvaliti. . .

-  Hvala ti, Louis!
Jimmy Rand je šel na delo še tisto noč. Posel je opravil funkcio

nalno in preprosto. Pet let zapora ga ni ohromilo; obdržal je elastič
nost in spretnost. Kot mačka se je gibal po tihih ulicah, ne da bi 
povzročal kak šum. Sam sebi se je čudil zaradi te spretnosti. To pot 
ni storil napake. Splazil se je v Louisovo hišo in brez truda odprl 
blagajno, saj si je zelo dobro zapomnil kombinacijo. Sedaj je imel 
bankovce v žepu. Louis je imel prav: nekaterih stvari ne moreš 
pozabiti niti po petih letih zapora. In Jimmy je bil ravno pravi tip za 
takšne operacije. Odlično! Čez eno uro bo sedel na vlaku za pacifiško 
obalo, ti tu pa ne bodo nikoli več slišali zanj. Novo življenje, brez 
tveganja; to mu je bilo potrebno.

Ko se je vračal, je Rand mimogrede stopil še do hiše ženske, ki bi 
jo moral izsiljevati. V poštni nabiralnik je spustil zavoj pisem, kijih je 
vzel iz Louisove blagajne, medtem koje Louis mimo spal. Nič več ga 
ni zadrževalo v mestu. Žvižgaje se je napotil proti postaji ter mislil, 
kako mu bo Louisovih 25.000 dolaijev zelo dobro pomagalo, da bo 
začel mimo novo življenje. Nato se je začel smejati:

Bog ve, kaj bo rekla ženska, ko bo našla svoja ljubavna pisma . . .
In kakšen obraz bo šele napravil Louis, ko bo odprl blagajno in 

videl, da je prazna!

lovske koče na Žežlju. F. P.
Očka, ali si lahko za /večer sposodim mačeho?



Tekočina v hidravličnih napravah pomika stropnike in podpornike v želeno smer. Podpiranje jame je 
sedaj enostavnejše in varnejše. (Foto; M. Vesel)

Žarek v podzemlje
»Upamo, da je Jože Fink zadnji z življenjem plačal davek težaškemu In 
nevarnemu delu pod zemljo,« menijo v Kanižarici. Star, ročni način pod
piranja odkopnih delovišč so zamenjali s hidravlično mehanizacijo. Ta 

zagotavlja večjo varnost in enkrat večji učinek dela

Štirinajstdnevno poskusno delo z napravami tvrdke Salzgitter iz 
Zahodne Nemčije v rovih kanižarskega rudnika je odlično prestalo 
preizkušnjo. Staro jekleno podpoije.se je umaknilo hidravličnim 
stojkam in drsnim stropnikom, pri tem pa so že v prvih 14 dneh 
dosegli za 70 odst. boljši odkopni učinek. Namesto 10 ton pre
moga na dan so odkopali 17 ton!

Prvi korak k modernizaciji 
težkega in nevarnega dela pod 
zemljo je napravljen. Kanižarica 
je ubr^a malce drugačno pot 
kot je v stroki običajna. Drugi 
kupujejo najprej sodobne stroje 
za pridobivanje premoga in šele 
zatem zamenjujejo podpoije, v 
Kanižarici pa so začeli obratno 
pot. Razlog: skrb za varnejše 
delo v jami in prizadevanja za 
zmanjšanje telesnih naporov 
zaposlenih.

Razumljivo je, da je bila 
novost v kolektivu več kot 
ugodno sprejeta, saj na polovici 
delovišč delavcem pri podpi
ranju ne bo treba več dvigovati

97 in 42 kilogramov težkih 
stojk in drsnikov. Ob novem 
načinu podpiranja bo potrebno 
manj delovne sile, upravljalec 
hidravličnih naprav pa se bo 
moral izkazati le s spretnostjo 
in ne več s telesno močjo. Ena
komernejša nosUnost podporja 
zagotavlja obenem vsem jam
skim delavcem občutno večjo 
varnost. Znano je, da je v več 
rudnikih prišlo do zasutja rovov 
prav zaradi tega, ker so ročno 
podprti stopniki popustili za
voljo neen^omerne obreme
nitve. Investicija 1 milijon di- 
naijev za modernizacijo v jami 
je šla v glavnem iz lastnih sred
stev podjetja.

300 ton premoga na dan
Ko se je kolektiv odločal za 

novo podporje, je imel razen 
skrbi za sočloveka na tehtnici 
še koristi podjetja. Tudi v tem 
pogledu ni bilo kaj premišljati. 
Pri moderniziranem podgraje- 
vanju odkopnih delovišč bo 
delo enkrat hitreje napredovalo. 
Tako bodo na polovici moder
niziranih delovišč v jami odko
pali na dan 300 ton premoga. 
Za . preostali del kanižarskega 
podzemlja je v načrtu ena^ 
način dela, vendar kolektiv teh 
stroškov ne zmore več, zato 
prosijo za republiška posojila. 
Da se taka naložba izplača in da 
je opravičljiva tudi v bodoč
nosti, gre še posebej poudariti, 
saj je Kanižarica ostala na spi
sku treh slovenskih premogov- 
nil^ov, ki jim je izvršni svet do
ločil obstoj v nadaljnjih 15 
letih.

Marmor — stranska 
veja

Ko so v jami precej žive de
lovne sile zamenjali s sodobnimi 
napravami, je nastalo vprašanje; 
kam z ljudmi. Dolgo so razmiš
ljali o stranski proizvodnji, ki bi 
zaposlila višek delovne sile iz 
jame, dala pa možnost zaslužka 
tudi nekaterim starejšim čla
nom kolektiva, ki za težaško 
delo niso več sposobni.

Prav posrečena rešitev se je 
odprla z manjšim obratom za 
izdelavo vezanih marmornatih

✓   ^

V 13 LETIH PETKRAT 
VEC

Leta 1958, ko seje v rud
niku Kanižarica začela prva 
rekonstrukcija, so dali na trg 
37.000 ton premoga. Ob 
začetk u  mehaniziranega 
transporta, leta 1963, so 
nakopali 76.000 ton, posto
poma pa je proizvodnja ra
sla, tako da so v lanskem 
letu prodali 142.000 ton 
premoga. Letošnji plan pred
videva 150.000 ton, po 
uvedbi popolne mehani
zacije pri pridobivanju pre
moga in ob uporabi hidrav
ličnega podpoija pa bodo 
proizvedli 220.000 ton pre
moga na leto.

plošč, primemili za oblogo tal 
in sten v vežah, na stopniščUi. v 
kopalnicah itd. Pri nas so si 
marmor v stanovanju doslej 
laliko privoščili le redki petič
neži, Kanižarica pa je poskr
bela, da bo ta material dosto
pen tudi širšemu krogu gradi
teljev. Kvadratni meter mar
mornih plošč stane namreč le 
75 dinarjev.

Več dela, 
več zaslužka

z  uvoženim strojem iz Italije 
in lastno surovino naredijo za
enkrat po 50 kv. metrov plošč 
na dan, obrat pa ima vse mož
nosti za nadaljnjo razširitev.

S tem, ko so delno mehani
zirali delovišča pod zemljo, si 
zagotovili” večji učinek ter z 
uvedbo stranske proizvodnje 
računajo v rudniku na veliko 
boljši finančni uspeh, obenem 
pa tudi na večje osebne do
hodke zaposlenih. Sedanji nizki

NA VRHU LESTVICE

Pri doseganju delovnih učinkov so kanižarski rudaiji med 
najboljšimi v državi. Med rudniki qavega premoga sta zaen
krat boljša v tem pogledu le Kočevje in Velenje, toda že 
drugo leto nameravajo v Kanižarici zasesti vrh.

TABELA UČINKOV; 
Ton na dnino

Leto v rudniku: v jami: pri odkopih:
1958 0,713 1,0 2,83
1962 0,010 1,52 ' 3,85
1966 1,430 2,27 6,00
1970 2,15 3,44 10,03
1971-plan 2,50 3,60 11,00

zaslužki so bili glavnj razlog za 
beg iz jame. Gtede na težaško in 
nevarno delo^bi morali rudaiji 
dobiti precej več kot delavci v 
tovarnah, je že od nekdaj znano

in prejšnje čase tudi upoštevano 
morabio načelo. Temu bo še 
danes pritrdil vsak, kdor je le 
enkrat videl rudnik z notranje 
strani.

Rudaiji v K ^žarici so se spet modernizirali. Na odkopnem čelu 
uporabljajo najmodernejše hidravlične stropne nosilce in hidravlič
ne podpornike. (Foto: M. Vesel)

Zakaj cviček marvin

Znani slovenski enolog J^že 
Likar, strokovnjak za dolenjska 
vina

Neredko V mnogih krajih na Dolenjskem in drugod naletimo na 
vi^rašanje, zakaj novi izraz za priljubljeno dolenjsko kapljico, ki je 
•znana daleč preko naših meja in še danes velja za najboljše tovrstno 
 ̂ vino

Da seznanimo naše bralce in s tem širšo javnost o novosti dolenj
skega cvička marvin, smo se napotili v Kostanjevico k enologu 
Jožetu Likaiju, znanemu dolenjskemu strokovnjaku za žlahtno 
kapljico, in ga ljubeznivo poprosili, naj nam pove vse o cvičku in 
njegovem novem imenu. Rad nam je ustregel in povedal marsikaj 
zanimivega iz preteklosti in sedanjosti cvička.

Vino je najstarejša kulturna 
pijača človeštva in najbolj za
htevano okrepčilo v gostinski 
dejavnosti. Široka je ’ njegova 
slava in brez njega se ne bi ro
dila mnoga velika dela pesni
kov, pisateljev, slikarjev, uče
njakov in drugih pomembnili 
ljudi. Poglejmo samo nesmrtna 
dela Hipokrata, Sokrata, Pla
tona, Schilleija, Goetheja, Ibse
na, Prešerna, Cankarja in dru- 
gili, ki jih je v ustvarjanju nji- 
hov^i del navdihovala tudi vin
ska kapljica. Vino skrbno pre
učuje tudi sodobna medicina, 
saj je nesporno, da so v vinu 
zelo pomembne snovi za člo
veški organizem.

Veliko je dežela, ki zelo ce

nijo naravna vina svoje zemlje 
in jih prikazujejo kot nedo
takljiv produkt in svetinjo svo
jega narodnega blaga in bo
gastva. Med njimi je tudi mali 
slovenski narod, ki se ponaša z 
vrsto kvalitetnih sort vina, 
kamor spada tudi dolenjski cvi
ček. Nobeno drugo vino v Jugo
slaviji ni tako podvrženo špeku
lativnim ukrepom in potvorbam 
kakor ravno naš cviček zaradi 
svoje splošne priljubljenosti 
med ljubitelji pristne, žlahtne 
vinske kapljice. Da sc ne oskru
ni ta plemeniti dar narave z 
manj vrednim in pokvarjenim 
vinom, se je podjetje Slovenija 
vino odločilo, daje treba nujno 
zaščititi označbo cvička, mu

očuvati ustrezno kakovostno 
mesto in hkrati zaščititi proiz
vajalca in uporabnika dolenj- 
skega-posavskega cvička.

Ime cviček je novejšega iz
vora, zasledimo ga ob koncu 
19. stoletja in seje ohranilo vse 
do danes.

Vse do tega časa, stoletja in 
stoletja nazaj, je naše dolenjsko 
vino noalo naziv MARVIN, 
povzeto po takratnem geo^at- 
skem obrisu, saj je Dolenjska 
pripadala slovensko-kranjski 
marki (Creina marcha) in po tej 
marki je nosilo dolenjsko vino 
tudi ime, kijr je bistvenega po
mena, ko gre za njegovo geo
grafsko poreklo, s tem pa tudi 
za njegovo slavo o vinski kvali
teti.

Že Valvasor poroča v 19. 
poglavju svoje znamenite knjige 
,JSlava vojvodine Kranjske“, da 
se vino, ki raste na Dolenjskem, 
imenuje MARVIN, da je prav

zdravo, odlične kvalitete in da 
rodi veselje. Lepo opisuje naše

1795, da ima Dolenjska nizko 
hribovje in veliko zdravega vina, 
ki se prideluje pod imenom 
MARVIN. Že takrat je bil 
MARVIN znan daleč preko 
naših meja in najboljše tovrstno 
vino. Da je imel tak sloves, je 
mnogo pripomogel zakon iz 
leta 1543, imenovan „Gorska 
palica“ , ki je uvajal v vinograd
ništvu red in življenje ter dovo
ljeval po stari šegi in navadi pro
dajati samo dobro in kvalitetno 
vino, slabše pa seje uporabljalo 
za domače potrebe.

Med francosko okupacijo so

šli leta 1812 stara vinogradniška 
poštenost, šega in navada v 
zaton in z njimf^udi to toliko

Vij.’' >■

iti*

vinske gorice in slavi dobroto in 
jakost tega vina.

Tudi Valentin Vodnik doka
zuje v svoji Veliid pratiki iz leta

opevano dolenjsko vino. Do
lenjsko vinogradništvo je začelo 
strahotno propadati. Vinograde 
so začeli skrajno zanemarjati in

opuščati. O vinski kvaliteti ni 
bilo več govora, vrednost so 
merili samo še po količinskem 
pridelku. Cim več, tem bolje. 
Vino je bilo slabo, ni šlo v pro
met, potrošnik takega vina je 
bil navadno sam pridelovalec. 
Naše vino ni bilo več zmožno 
tekmovanja in slava nekda
njemu dolenjskemu vinu MAR
VIN je šla v žalostno pozabo.

Zaradi .šibkosti in preobilne 
kisline so mu nadeli zbadljivo 
ime „cviček“ , ki je povzeto po 
n e m ^  besedi ,.zwickt“ , to je 
ščiplje, črviči. f

Kasneje s prihodom trtne uši 
in nato po obnovi vinograd
ništva, se je kakovost cvička 
začela boljšati in je zlasti po 
osvoboditvi dosegla dokaj vi
soko stopnjo.

Pred nekaj meseci je bil do
lenjski cviček zaščiten, s lem da 
se mu doda naziv MARVIN, kar 
je z zakonom zaščiteno in vne
seno v register zaščite. Dobil je 
torej prvotno ime po geo
grafskem izvoru, kar je po
membno in učinkovito, saj sc 
bo pod tem imenom prodajal 
prvovrsten pridelek, ki naj po
maga dvigali donosnost dolenj- 

' skega vinogradništva.

Za uporabo stekleničenega 
•cvička MARVIN pride v poštev 
le tisti pridelek, ki bo ustrezal 
individualnosti in originalnosti, 
to je: imeti mora prijetno sve
žino, rubinasto barvo, prijeten 
okus in polno fiziološko vred
nost ter neokrnjen značaj ti
pične naravnosti.

JOŽE LIKAR



Komisija občinske skupščine 
Novo mesto
ZA VOLITVE IN IMENOVANJA

R A Z P I S U J E

naslednja vodilna delovna mesta

1. NAČELNIKA ODDELKA 
ZA FINANCE

2. NAČELNIKA ODDELKA 
ZA NARODNO OBRAMBO

3. RAVNATEUA GIMNAZIJE
V NOVEM MESTU

4. RAVNATEUA OSNOVNE ŠOLE 
ŠKOCJAN

POGOJI: '

Poleg splošnih pogojev ter splošne družbeno-po- 
litične razgledanosti in aktivnosti morajo kandi
dati izpolnjevati še naslednje pogoje: 
pod 1. visoka strokovna izobrazba in 5 let delov

nih izkušenj na področju proračunskih fi
nanc

pod 2. visoka strokovna izobrazba in 5 le t delov
nih izkušenj na področju narodne obrambe

pod 3. visoka strokovna izobrazba pedagoške sme
ri, opravljen strokovni izpit in najm anj 
5 let delovnih izkušenj na področju vzgoje 
in izobraževanja

pod 4. visoka ali višja izobrazba pedagoške sme
ri, opravljen strokovni izpit in pet let de
lovnih izkušenj
— srednja izobrazba p>edagoške smeri in 

10 let delovnih izkušenj na področju 
vžgoje in izobraževanja ter opravljen 
strokovni izpit

Pismene ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi t ^  
delovnih Izkušnjah in kratkim  življenjepisom je  treba 
poslati v roku 15 dni po objavi razpisa komisiji ob
činske skupščine Novo mesto za volitve in imenova
nja.

Služba družbenega knjigovodstva 

Podružnica 521 Novo mesto

R A Z G L A S A
\

prosta delovna mesta za:

-  3 PRIPRAVNIKE 
S SREDNJO ŠOLO

POGOJI: dokončana ekonomska srednja šo
la ali gimnazija

Osebni dohodek se obračuna po pravilniku o delitvi 
osebnih dohodkov SDK podružnice.
Ponudbe za sprejem  na delo pošljite Službi družbenega 
knjigovodstva — ixKiružnici 521 Novo mesto. Razglas 
velja 15 dni po objavi.

Center za upravljanje 
in gradnjo športnih 
objektov Kočevje

O B V E Š Č A

vse šole, športna in telesnovzgojna društva, organiza
cije, sindikate in podjetja, ki želijo stalno ali občasno 

uporabljati športne objekte telovadnice in igrišča,

DA SKLENEJO NAJKASNEJE 
DO 10. OKTOBRA 1971 
z  DIREKCIJO CENTRA 
USTREZNO POGODBO ,

Ker je postal center samostojno samoupravno podjet
je, bo zaračunaval za uporabo navedenih naprav po 
ceniku, ki ga bo sprejela delovna skupnost centra. 
Proti vsakomur, ki bo brez pogodbe ali samovoljno 
uporabljal navedene objekte, posebno stadion In Igri
šča, bo uprava centra postopala po občinskem odloku. 
Opozarjamo tudi .starše, da. bodo odgovarjali za vso 
škodo, ki jo naredijo njihovi mladoletni otroci, ki se 
podijo pozno v noč po stadionu in delajo škodo na 
objektih.

UPRAVA CENTRA 
DOMA TELESNE KULTURE

KNJIG ARNA IN PAPIRNICA M LADINSKE KNJIGE  

NOVO MESTO

razpisuje naslednja prosta delovna m ^ ta ;

1. prodajalca, prodajalke v knjigarni
Pogoji: šola za knjižničarje ali šola za knjigotržce ali 
končana srednja šola;

2. poslovnega administratorja
Pogoji: ekonomska ali adm inistrativna šola z dobrim 
obvladanjem strojepisja in splošnim poznavanjem knji
govodskih poslov.

Za obe delovni mesti velja poskiisno delo 2 meseca. 

Nastop službe možen takoj.

Osebni dohocfek po pravilniku.

Prošnje pošljite na naslov: Mladinska knjiga. Novo 
mesto. Glavni trg  9.

DELOVNA SKUPNOST OKROŽNEGA JAVNEGA  

TOŽILSTVA V NOVEM M ESTU ‘

objavlja prosto delovno m esto

STROJEPISKE

Pogoj: končana dveletna  adm inistrativna šola. 

Rok prijave: 15 dni po o b ja v i ,

'M

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA 

KANIŽARICA

R A Z P I S U J E

prosto delovno mesto ‘ -

1. KV mizarja ali tesarja
2. štipendijo na srednji ekonomski šoli
3. štipendijo IV. letnika TSŠ, elektro 

oddelek
4. 4 vajenska mesta za elektrikarje
5. 2 vajenski mesti za ključavničarja
6. 2 vajenski mesti za tlakovalca
7. 1 vajensko mesto za kuharja
8. 1 vajensko mesto za točaja

Razpis velja do zasedbe razpoložljivih mest.

GOSTINSKO PODJETJE 

» F I G O V E C «

LJUBLJANA, Ob Ljubljanici ?4 — K odeljevo

S P R E J M E  V UK: ^

1. 2 UČENCA ZA STREŽBO in
2. 2 UČENCA ZA KUHINJO

Pogoji za sprejem v uk so:

— dokončana osemletka
— veselje do poklica

Podjetje nudi:

— nagrado za prvi letnik
— stanovanje .in hrano
— predpisano delovno obleko

Pismene ali osebno priuesene vloge sprejema uprava 
podjetja do 15. septembra 1971.

Blanca: zakaj zanemarjeno 
pokopališče?

Pred dnevi sem se mudila na po
kopališču Sv. Kancijan, kjer poko
pavajo umrle prebivalce z Blance in 
okoliških vasi. Tam sem imela kaj 
videti.

Nov uspeh gasilcev v Beli cerkvi
V nedelo popoldne je bilo v Beli 

oeikvi živahno, kot že dolgo ne: 
domače gasilsko društvo je slavilo 
novo delovno zmago saj je ob na
vzočnosti gasilcev iz Smaijete, Zbur, 
Dobrove, Šentjerneja in Novega

NM 119-06: 
NEZADOSTNO!

Ob de^u  in nalivih se pokaže v 
Novem mestu vsa ,^ č n a  kultura** 
voznikov; čeprav vedo, da so neka
tere ceste luKi\jaste in v^ave, vse
eno diijajo prek mlak in luž, kot da 
bi bili na hitrostnih diricah. V torek 
ob 14.35 sem peljal mimo gimnazge 
za rdečo Scodo NM 119-06. Brez
obzirno je voznik divjal od bifeja 
p'bd Koštialovo do gimnazije, malo 
pred njenim poslopjem pa poškropil 
z umazano vodo iz mlake ave usluž
benki, ki sta se zaman upirali po
zdravu blatne vode z dežnikoma.

Takih voznikov pa je v Novem 
mestu še veliko. Voziti (morda) zna
jo , srčne omike pa nimajo!

P.B., 
Novo mesto

mesta prevzelo nov avtomobil in ga 
slovesno zapeljalo v svoj dom. Skozi 
kraj se je zvrstil dolg s;0revod članov 
gasildcih enot iz naštetih kr^ev, 
med njimi pa je bilo j>osebno veselje 
gledati mlade fante in dekleta ter 

ionirje, ki so bili ta dan z vsemi 
astmi sprejeti v gasilske vrste.

Sprevod gostov in domačih gasil
cev je vodil za praporoma poveljnik 
dru^va Slavko Gregorčič, dosedaiye 
delo gasilcev v Beli cerkvi pa je 
opisal Marko Ajdnik, predsednik 
društva. Zahvalil se je občinskemu 
gasilskemu skladu, ki je z razumeva
njem priskočil na pomoč pri na
kupu avtomobila iz tovarne IMV, pa 
tuai vsem članom društva in ,doma- 
činom, ki na tak ali drugačen način 
pomagajo krepiti gasilstvo v tem 
kraju. Govoril je tudi ljudski posla
nec Jože Suh^olnik , ki je zlasti 
pohvalil zgledno prizadevnost ter 
požrtvovalnost belocerkovskih gasil
cev in gasilstvo v občini na^loh . 
Odkril je z zastavo pregmjeni novi 
avtomobil in čestital gasilcem za 
novo delovno zmago. Mladina in 
pionirji so natp sprejeli legitimacije 
Kot mladi ^lani društva, s^ jih je kar 
za nekaj desetin in bodočnost easil-

skih vrst v tem delu občine je prav 
gotovo lepa. O tem je govoril tudi 
tov. JaneŽč v imenu občinske gasil
ske zveze, ki je  pohvalil društvo v 
Beh cerkvi in njegovo izn^dljivost 
ter delavnost.

Na prijetni zabavi sta množici 
domačinov in gostov minula po
poldne in še večer, O gasilcih v Beli 
cerkvi bomo v kratkem šč pisali.

Tg

Trgovsko gostinsko 
podjetje
»JELKA-m, R ibnica

r a z g l a š a  

prosti delovni mesti

— 2 NATAKARIC oz. 
NATAKARJEV

Nastop dfela takoj. 
Pismene ponudbe pošlji
te v  15 dneh po ob
javi.

Več kot polovico vseh grobov je 
bilo poraščenih z visoko travo, tako 
da človek, ki se malokdaj napoti h 
grobu svojih najdražjih, težko najde 
njihovo zadnje počivališče. Žalort- 
no, toda resnično, na zapuščinskih 
razpravah dediči obljubljajo spome
nike, ko pa svoje dobijo, na obljube 
očitno pozabijo.

Zakaj toliko tarnanja, da je to 
pokopališče premajhno? Kaj po
maga grobarju, če je uredil stezice in 
okoUco, če p a  so grobovi tako zelo 
zanemarjeni: Najbrž bi bilo prav, 
da bi prekopali grobove, ki so po
vsem zapuščeni. Ob vsem tem se 
sprašujem, če bodo tudi naŠi otroci 
tako pozabili na nas. Pri Sv. Kanci- 
janu so grobovi okrašeni le za dan 
mrtvih, med letom pa mnogi osta
nejo brez vsakršne oskrbe. Ni treba 
nanje dajati dragega cvetja, zadosto
vali bi le smromni šopki; popleti bi 
bilo treba plevel in pokopališče bi 
bilo pčvsem drugačno. Kolikšna je 
razlika med pokopališčem v Rade
čah in pri Sv. Kancijanu! V Rade
čah so grobovi v vrstah, so okrašeni, 
nikjer sledu o zanemarjenosti, pa 
čeprav so domači daleč od pokopa
lišča. .

SLAVICA ANDERLIČ 
Zidani most

eOMAGAJ Sl SAM

a h U N I O R ®
>TI BO POMAGAL

Pri nas vemo, kako se tu
rističnim rečem streže. Tudi 
na Dolenjskem zadnje čase 
vneto skrbimo, da goste pri-̂  
me m o presenetimo. Ker so 
presenečenja v obliki različ
nih prireditev, nastopov fol
klornih skupin ali znanih po- 
pevkaijev pač predraga za 
dolenjski turistični moš
njiček, si pomagamo s staro 
jugoslovansko turistično iz
najdbo, ki je v svetu patenti
rana, turista pa zanesljivo 
osupne.

Recimo: ko se turistična 
sezona najbolj razbohoti, je 
gradnja hotela v polnem za
mahu. Presenečenje je več
kratno: turisti lahko vidijo, 
da se nam standard dviga, 
ker toliko gradimo; hkrati 
jim z vrtanjem svedrov in 
pristnimi domačimi kletvi
cami pojemo uspavanke — 
namesto ansamblov, ki so se 
v tem času preselili na mor
je.

Ali pa: ko vročina najbolj 
pritisne, ogradimo bazen, v 
katerem se sicer gnete nekaj 
tisoč kopalcev, z visokimi 
deskami, nato pa zraven za
čnemo graditi drugega. Tako 
turisti vidijo, da se bodo pri
hodnje leto morda lahko ko-

kaj pa rinejo turisti k nam 
med dopusti!

Za nameček: približno 
kot poobedek po dobrem 
kosilu se prileže v turizmu 
po naše, da recimo ob osmih 
zvečer zapremo teraso. 
Ljudje imajo 42-umi delovni

V

Turizem po nase
pali v večjem bazenu, zraven 
jim damo vedeti, da lahko ta 
bazen takoj izpraznimo. Če 
nas je volja, kopalcem pa se 
že ob sami misli na nov 
bazen začno cediti sline — in 
postanejo lačni.

Pa še: sredi sezone na naj
bolj izpostavljeni turistični 
točki obvisi listek: „Po od
ločbi št. itd . . . zaprto za tri 
tedne.“ Kuku, smo,na do
pustu! Pravilno, delovni člo
vek je potreben oddiha —

teden, turisti pa morajo 
zgodaj v postelje, da bodo 
prihodnji dan spočiti za na
biranje novih \tisov o naši 
turistični razgledanosti. Nič 
ni zato, če postanejo nata- 
kaiji zaspani e n l^ t  ob 
osmih, drugič ob devetih 
zvečer. Bodo pač zaprti en
krat ob osmih, drugič pa ob 
devetih. Saj si turisti srčno 
želijo presenečenj.

In na koncu: sredi sezone 
začnemo prekopavati asfalt

ne ceste. Takrat, ko smo jih 
asfaltirali, smo pozabili na 
nekaj malenkosti: ta kabel, 
oni priključek . . .  Naj se 
turisti vozijo zdaj okrog, po 
maka^mu, ali naj se usta
vijo in si ogledajo lepo na
ravo, ko čakajo, da bodo na 
enosmerni cesti spustili pro
met v njihovo smer!

Vprašanje je le, kako ta 
turizem po naše kljub vsemu 
še tako lepo uspeva, da vse
eno vsak obračun pokaže 
dobiček. Odgovor na take 
neumnosti sodi že v področ
je astrolo^cih prerokb. Sicer 
pa: po naše je, da imamo 
primanjkljaj pšenice ob naj
boljših letinah, da naši nogo
metaši igrajo najslabše tedaj, 
kadar damo zanje največ 
milijonov in da je naš uvoz 
največji takrat, kadar sprej
memo paket ukrepov, ki naj 
bi ga Zavrli. Zato pa imamo
— „turizem po naše!!“

J.SPLICHAL



Vsi dajo mladim alkohol
Sama mladina je dokazala, da gostinci točijo 

pijačo mladoletnikom

Kočevska mladina je na svoji zad
nji konferenci, kije bila 19. avgusta, 
ugotovila, da mladinsko prestopni
štvo narašča. Glavni vzrok za pre
stopništvo pa je običajno tudi pri 
mladini vinjenost.

Mladi hodijo v gostilne in tudi 
nočne lokale, kjer se opijajo. Go
stinci po mnenju udeležencev konfe
rence niso preveč izbirčni, komu 
točijo pijačo. Mladina dobi pijačo 
brez težav, so povedali na konfe-

DROBNE IZ 
KOČEVJA

MESA ZMANJKUJE -  Kočevske 
mesnice so v zadnjem obdobju slab
še založene z mesom. Tako ugo
tavljajo gospodinje, ki hkrati zaradi 
podobnih dolgoletnih izkušenj trdi
jo , da se bo meso spet podražilo.

UNICENA c e s t a  -  Rebra 
„Franca Jožefa" kaže cesta iz Ko
čevja proti Predgradu. Uničena je 
tako, da se vidijo njeni temelji. Za 
vožnjo je zelo nevarna. Ce Cestno 
podjetje Novo mesto v glavnem s 

. samoprispevkom občanov posodob- 
Ija kilometer, dva ali tri ceste v 
kočevski občini, zato še ne bi smelo 
pustiti propadati ostalih 100 km 
cest v občini.

POZABLJENI ZNAKI -  Za 
kavarno pri trgovini „Varteks“ je še 
vedno prometni znak ,J)elo na 
cesti“ (obiČ£yno leži na cesti) in 
deska s stojalom, k ije  zapirala ulico, 
ko so pred dvema ali tremi meseci 
popravljali tam kanalizacijo.

SLOVO RAVNATEUICE -  25. 
avgusta se je kolektiv osnovne šole 
Kočevje poslovil od svoje priljub
ljene dolgoletne ravnateljice Tilke 
Kovačevič, ki je odšla v pokoj. Ob 
tej priložnosti so ji podarili sliko 
akademskega slikarja Franceta Slane 
in uro.

NOVE BARVNE RAZGLED
NICE za Sodraško dolino. Novo 
Štifto in Travno goro je tiskala ko
čevska tiskarna. Avtor je fotograf 
Mohar iz Ribnice. Raz^ednice so 
lične in gredo dobro v promet. Ko
čevska tiskarna je ponovno doka
zala, da lahko konkurira ostalim 
tiskarnam, tudi inozemskim.

renči predstavniki mladine iz Ko
čevja, Stare cerkve. Dolge vasi in 
Livolda.

Konferenca je zadolžila predsed
stvo, da izvaja stalne preizkuse, če 
gostinci točijo mladini pijačo. Gor 
stince bodo o tej stalni kontroli ozi
roma preizkusih tudi primemo 
obvestili.

Prvi tak preizkus je mladina opra
vila že pretekli petek, 20. avgusta. 
Rezultat je bil porazen. V vseh deve
tih družbeilih in zasebnih gostinskih 
lokalih, ki smo jih obiskaU, sta do
bila 16-letna mladinka in mladinec 
kakršnokoli alkoholno pijačo sta 
želela.

Več o tej akciji mladinske organi
zacije in Dolenjskega lista bomo še 
poročali.

J. PRIMC

DOMAČA PRIZNANJA 
GASILCEM

Tudi občinska gasilska zveza bo 
podeljevala priznanja zaslužnim ga
silcem v občini, so sklenili na nedav
nem občnem zboru občinske gasil
ske zveze Kočevje. Za ta ukrep so se 
odločili, ker je republiška gasilska 
zveza zaradi varčevanja določila na
tančno število priznanj, kijih bo po
delila vsako leto v vsaki občinski 
gasilski zvezi. ^

Kočevski gasilci se s tem varčeval
nim in neprimernim ukrepom repu
bliške zveze niso strinjali. V Ko
čevju pa bodo v kratkem izdelali še 
pravilnik o podeljevanju priznanj.

MLADINA IN OBRAMBA
Komisijo za splošni ljudski odpor 

so ustanovili pri občinski konferenci 
Zveze mladine Kočevje. Vodi jo 
Ivan Oberstar, predsednik občinske 
konference ZM. V komisijo so vklju
čeni še predstavniki ^recializiranili 
mladinskih organizacij in predstav
niki večjih mladinskih aktivov. Ko
misija je i^jrejela program dela 2-4 de
lovanje v miru ali v primeru vojne.

Ribe v Rinžo in Kolpo
.Spet je gnojnica morila ribe

KOCEUSKE

Kočevski ribiči so avgusta vložili 
v Rinžo 5200 ščuk, dolgih okoli 
20 cm, kar jih je vejalo okoli 7500 
din. V izvir Rinže nameravajo vložiti 
za poizkus še postrvi, če bo ostalo 
kaj denarja pa bodo v spodnji del 
Rinže vložili še krape.

FILATELISTIČNO DRUŠTVO 
Kočevje je izdalo posebne spo
minske ovitke v šestin barvnih od
tenkih po klišeju starega Kočevja po' 
Valvasorju. Izdelala jih je tiskarna 
Kočevje v posebnem kovinskem 
tisku. Za občinski praznik bo tudi 
poseben poštni žig z mestnim grbom 
Koče>la.

VEČ KOVANCEV po 2 in 5 din 
je zadnje dni v prometu, kar je ve
liko olajšanje pri plačevanju. Težave 
pa bodo veijetno zopet sedaj, ko so 
v prometu že bankovci po 500 din.

KANALIZACIJA na Ljubljanski 
cesti je veijetno zamašena ali po
kvarjena: iz rešetk jaškov prilii^a 
neznosen smrad, posebno iz jaška 
nasproti kioska pri občini.

MEDU NE BO, se pritožujejo 
čebelarji, čeprav je spomladi zelo 
ugodno kazalo. Tudi čebelarji trdi
jo , da je temu precej kriva poletna 
suša. Upajo še, da bo medila hoja, 
sicer bo letos ena najslabših letin.

Vsklajevalni (koordinacijski) 
odbor ribiScih družin Kočevje, Brod 
na Kolpi in Cabar, ki gospodari z 
delom Kolpe nad Dolom, pa je vlo
žil v Kolpo 5000 mladih sulcev, dol
gih 6 cm, kar je odbor veljalo 7000 
din. Odbor ima naročenih še 10.000 
lipanov, ki jih bo tudi vložil v svoj 
del Kolpe.

Julija so poginile v Potoku, ki 
teče skozi Vas-F'aro ribe. Vzrok za 
pogin je gnojnica iz hfcva ZKGP. S 
tem podjetjem se RD Kočevje v 
imenu usklajevalnega odbora vseh 
treh ribiških družin že dogovarja za 
odškodnino.

GIBANJE J P 
PREBIVALSTVA

V juliju sc je na območju matič
nega urada Kočevje rodila deklica. 
Poročilo se je kar 1 3 parov. Umrli 
so: Olga Oscnk, socialna podpiranka^ 
iz Žcljn 30, stara 69 let; Julija’ 
Kranjc, gospodinja iz Rajndola 2, 
stara 69 let; Ana Ojstrež, gospodinja 
iz Kočevja, Roška cesta 44, stara 61 
let; Frančiška Kum, družinska upo
kojenka iz Kočevja, Podgorska 29, 
stara 82 let; Franc Henigman, upo
kojenec iz Kočevja, Roška cesta 57, 
star 82 let in Martin Erjavec, upo
kojence iz Slovenske vasi 47, star 86 
let.

...

Za potrebe tovarne BELSAD so v Beli icrajini začeli odkupovati 
sadje za industrijsko predelavo. Na fotografiji: pred zadrugo na 
Suhorju iztovaija pridelek Janez Vraničar iz Bereče vasi 2. Kot je 
rekel, se nadeja, da bo dobil za kilogram jabolk 35 par. (Foto: R. 
Bačer)

Dobimo se v Metliki!
Tradicija se nadaljuje, tako bo 4. in 5. septembra 
Metlika spet prizorišče prisrčnega l>orčevskega 

srečanja s prebivalstvom

Ko je pred osmimi leti metliška’ 
občina podelila domicil 15. brigadi 
in je bil tedaj sprejet sklep, da se 
vsako leto prvo septembrsko nedeljo 
priredi splošno partizansko srečanje 
za vse udeležence NOV in aktiviste 
ter prijatelje Bele krajine, se tega 
vestno držijo. Zgodnjejesenska sre
čanja v Metliki so postala znana da
leč naokrog; letos, ko praznujemo 
30-letnico vstaje, pa pričakujejo še 
večji obisk.

Organizatorji so za tokratno slav
je pripravili naslednji program:

4. septembra popoldne želijo na 
Pungartu zbrati vse še živeče borce 
in aktiviste domače občine, katerim 
bo govoril Ivan Žele, predsednik 
občinske skupščine. Sledila bo kul
turna prireditev, na kateri bodo na
stopih poleg domače godbe še fol

klorna Skupina in člani društva Osip 
Šest. MetUška podjetja so za borčev
ski zbor prispevka nekaj denarja, 
tako da bodo vsi udeleženci skrom
no pogoščeni. Zvečer bo mladina 
pripravila kres na Veselici, medtefn 
ko bo pod hribom zabava za vse.

V nedeljo, 5. septembra, se začne 
širši program. Ob 8.30 bo pred hote
lom start II. etape cestne kolesarske 
dirke „Po Beli krajini“ , ob 9. uri 
bodo položili vence k ^om eniku 
padlim na Trgu svobode in k spome
niku XV. brigadi, nato pa bo na 
Pungartu koncert pihalnih godb iz 
Vevč, Trebnjega in Metlike. Pred 
poslopjem občinske skupščine bo 
ob 11.20 cilj kolesarske dirke, nato 
pa bodo na Pungartu in na Veselici 
domači ansambli zabavali goste ob 
jagenčkih, odojkih in pristni domači 
črnini.

Anton Okorn — 
petdesetletnik

11. avgusta je dopolnil petdeset 
let življenja znani metliški gasilski 
delavec Anton Okorn. 2e dolga leta 
je sicer zaposlen pri Zavodu za re
zerve Slovenije, vendar naj tu ome
nimo predvsem njegovo nadvse vest
no in marljivo delo pri prostovoljnih 

jgasilcih, ki se vleče že od njegovih 
mladili let. Danes je Okorn povelj- ,  
nik metliškega gasilskega društva, bil
§a je dolga leta tudi poveljnik ob- 

inske gasilske zveze. Ze pred vojno 
je telovadil pri Sokolu, po vojni pa 
je delal pri Partizanu. Takrat smo ga 
tudi pogosto videvali kot dobrega in 
prizadevnega igralca na odru doma
čega prosvetnega društva.

Tov. Okornu, ki je po vojni več 
let zastopal tudi koristi občanov v 
tedanjem občinskem ljudskem od
boru, želimo še veliko uspešnili de- 
lovniii let!

SPREHOD 
PO METLIKI

DRUŽABNI VECER NA VINO- 
MERU so pred kratkim imeli me
tliški godbeniki ter se poslovili od 
šestih mladih 'godbenikov, ki gredo 
jeseni v ljubljanske srednje šole. Ker 
je bilo že lani zunaj Metlike nekaj 
študentov-godbenikov, se bo njihova 
odsotnost v domači godbi kar po
znala. Ob praznikih in večjih prire
ditvah pa se bodo veqetno še 
vedno vsi radi zbrali v MetlikL

Z IZLETOM METLIŠKIH UPO
KOJENCEV na Gorenjsko in Pri
morsko ne bo nič; ker je bilo pre
malo prijavljenih. Vroči poletni 
dnevi za potovanje niso ravno pri
jetni, pa tudi ceha izleta (105 dinar
jev) je bila za marsikoga previsoka. 
Mogoče bo več uspeha pri izletu, ki 
ga namerav:yo domači upokojenci 
napraviti vjeseni.

MESTNI PREDEL VEJ AR je 
zadnji čas najbolj razgibano metli
ško gradbišče. Po zazidalnem načrtu 
bo tu zgrajenih 55 enostanovanjskih 
hiš in dvojčkov na zemljišču, ki za
jema tri hektarje površine. Doslej 
stoji ali pa je v gradnji že 24 liiš.

PO ZAZIDALNEM NACRTU je 
na Vejarju predvidenih še 5 hektar
jev zemljišč za grac’njo novih stano
vanjskih hiš. Ni dvoi 'a, da bo ta pre
del kmalu pozidan, 'aj se v nepo
sredni bližini razvija ii. lustrijsko sre
dišče MetUke: BETI, KOMET in 
METLIKATRANS.

UMRL JE Anton Težak iz Rado
vič, star 58 let.

metliški tednik

Prilagojene 
cene

Ribniško ^ominkarstvo se je 
prilagodilo titovskim cenam za 
razglednice, ki znašajo za čmo- 
bele 0,80 din, za barvne pa 
dinar. Kočevski turistični delav
ci so ^ e t  dokazali, da so za
ostali, saj v njihovi prodajalni 
^om inkov še vedno prodajajo 
barvne razglednice po 0,70 din. 
Se pač ne morejo ali ne znajo na 
noben način „vljučiti v trgovske 
cene!"

ZOBOTREBCI
TRETJA IZMENA -  Nov, že 

tretji tečaj za priučevar\je se bo 
začel v obratu modne konfekcije 
KRIM v Sodražici. Obiskovalo ga ^  . 
okoli 25 žena in deklet. Ko bo ta 
teč<y zaključen, bo redno delalo v 
tem obratu 75 do 80 ljudi.

NE BO DO ROKA -  Nova šola v 
Loškem potoku no bo dograjena do 
roka, se pravi do 1. decembra letos. 
Gradbeni enoti namreč manjka de
lavcev in tudi nekaterega materiala. 
Potoški delavci nočejo delati na dan 
več kot 8 ur. Tako je za gradnjo za- 
gotov^en le denar.

TABLE NI VEC -  Obeh tabel na 
gostilni „Ribenčan“ , zaradi katerih 
so se razburjali ribniški duhovi, ni 
več. Odstranili so ju , ker so na njima 
neznanci kazali svoje znanje slov
nice. Vendar pa nekateri menijo, da 
ju ne bi bilo treba odstraniti, saj sta 
bili posebnost. Česa podobnega 
namreč ni najti ne blizu ne daleč.

NA DEŽJU -  Pretekli petek, ko 
je n^bo^ padal dež, je stal pred 
trgovino „(5prema“ v Ribnici vozi
ček, na njem pa velik paket, v kate
rem so bUi zelo verjetno zloženi deli 
pohištva. Pod streho so ga zanesli 
sele, koje bila nevihta že mimo.

RAZMNOŽEN PREDLOG -  
Predlog samoupravnega sporazuma
o delitvi dohodka in osebmh dohod
kov so razmnožili za vse člane ko
lektiva občinske uj^ave, da ga bodo 
lahko dobro proučili in dali naiij 
čimboljše predloge oziroma pri
pombe. Kasneje bodo a  predlogu 
razpravljali na več sestankih.

SLABA CESTA -  Cesta Sodra- 
žica-Loški potok je zelo slaba. 
Ljudje pravijo, da na njej skoraj ne 
vklijo cestarja.

O

Cena za mleko spet ni spodbudna
Izredno povečan kmetijski odkup — Kmetje opuščajo rejo svinj — Odkup

pitane živine je močno poraste!

Kmetijska zadruga Ribnica je imela v prvem polletju lani 
7,776.000 din prometa, v istem obdobju letos pa že 12,960.000 
din ali 67 odstotkov več. S pogodbenim sodelovanjem in odkupom 
so imeli letos skoraj S milijonov din prometa ali 80 odstotkov več 
kot v prvem polletju lani.

Pitane živine so odkupili letos 
293 glav v skupni teži 128 ton ali 84 
odstotkov več, mleka pa 
1,343.000 1 ali 11 odstotkov več in 
plemenske živine 81 glav ali 18 glav 
več kot lani. Odkup prašičev je spet 
močno nazadoval, saj sojih  odkupili 
le 29 v skupni teži 4 tone ali 61 
odstotkov manj. Klavne živine so 
odkupili 114 glav v skupni teži 54

RIBNIŠKA MLADINA 
BREZ KOPALIŠČA

Ribniška in okoliška mladina si 
uredi vsako leto kopališče tako, da 
si zajezi Bistrico na gorenjskili nji
vah ali na Bregu.

Za jezom se nabere do meter in 
pol vode, v kateri potem mladina 
čofota, dokler ni vcJda in tudi mla
dež vsa blatna. Kopalcev je namreč 
veliko, precej več kot pred vojno, 
zato je tudi voda hitrde umazana.

Pred vojno so imeli Ribničani na 
Bistrici tudi pravo kopališče s kabi
nami, a so po vojni ta „znak malo- 
meščanstva“ razbili in ga porabili za 
kurjavo.

P-c

ton (lani 115 glav v skupni teži 60 
ton), telet pa 338 v skupni teži 36 
ton Oani 353 v skupni teži 33 ton).

Poprečne odkupne cene so zna
šale letos za klavne krave 6,62 din 
za kg, za pitance 8,67 din za kg (in 
še premija 300 do 350 din za glavo), 
za teleta 11,56 din ?a kg, za praSče 
7,20 din za kg, za  plemensko živino 
4856 din za gbvo in za mleko 1,39 
din za liter. Vse cene so letos vige, 
nižja je le odkupna cena za svii\je, in 
sicer kar za 1,01 din pri kilogramu.

Kme^e rejo prašičev opuščajo, 
ker je stari način vzreje drag, za 
sodobnejšega pa se raje ne odločajo.

Zadruga daje vsa odkupljena zdra
va teleta kmetom v pogodbeno pita
nje. V organizirani reji so letos 
kme^e spitali do 200 kg 352 glav. 
Prirastka je bilo 44 ton. Kmetje se 
raje odločajo za vzrejo pitancev kot 
svinj. K temu so pripomogle tudi 
lani uvedene premije za pitance.

Tudi mleka so odkupili več, ker 
se je odkupna cena zvišala od 1,08 
din za liter na 1,39 din. Ta cena je 
bila spodbudna v začetku leta, zdaj 
pa so se krmila že tako podražila, da 
je prišlo spet do neskladja med ce
nami mleka in krmil na škodo mle
ka, se pravi na sinodo kmeta.

J. PRIMC

Prenovljena Nova Štifta
Svečana otvoritev 300 let stare cerkve

Za 12. september je predvidena 
svečana otvoritev prenovljene cer
kve pri Novi Štifti. Ta cerkev, ki 
praznuje letos 300-letnico obstoja, 
)e eden najlepših kulturnih in zgodo
vinskih spomenikov v tem delu 
Dolenjske in v Sloveniji. Medob
činski zavod za spomeniško varstvo 
je obnavljal cerkev več let. Obno

še n a  dela, ki jih je vodil inž.

Milan Železnik, so končana.
Končno so pretekli petek, 27. 

avgusta, vendarle začeli kopati te
melje za novi most preko Bistrice 
pri Novi Štifti, ki bi moral biti po 
pogodbi dograjen že 15. avgusta. 
Ogrodje mostu je tudi že priprav
ljeno za postavitev na železniški po
staji v Ribnici.

J. P.,.i,ena dela, ki jih je vodil inž.

Kruha jim dajte in ne le vina!
Pijače dobi vsak Ribničan vedno kolikor hoče, kruha pa ne — Tr
govci raje odpirajo gostišča kot oddelke za kulturno oskrbo s kru

hom

" N

Ribniške gospodinje se prito
žujejo zaradi slabe in nekulturne 
oskrbe s kruhom. Niso zado
voljne, ker jim v trgovini postre
žejo s kruhom iste prodajalke, ki 
so prej prodajale drugo (salame, 
mast, praške itd.), ne da bi si 
medtem umile roke.

Postrežba bi bila kulturnejša, 
če bi ena prodajalka prodajala le 
kruh; še tolje pa bi bilo, če bi

imela trgovina ločen lokal aU 
oddelek za prodajo kruha.

Trgovine so take prostore, 
kjer bi lahko uredile kulturno 
prodajo kruha, imele. Vendar so 
v njili raje odprle gostinske lo
kale (bifeje), na primer „Samo
postrežba" in „Delikatesa**. Je 
že tako, da se z aJkoholnimi pija
čami zasluži več kot s kruhom!

Vendar je kruh ljudem živ

ljenjsko pogreben, zato naj bi 
trgovci le poskrbeU, da bi ga rib
niški potrošniki laliko kupovali 
vsaj pod približno enakimi po
goji, kot ga dobe potrošniki v 
drugili krajili.

Nekateri pravijo tudi, da je 
gostišč v Ribnici že preveč, zato 
bi z veseljem pozdravili tistega 
(trgovca? ), ki bi odprl namesto 
bifeja mlečno restavracijo. J. P.

Stare peči upokojene
V tovarni BELT COSMOS so nove talilne peči iz
delali doma — Program širše rekonstrukcije mal

ce kasni, toda traktorji bodo še letos

v  času kolektivnega dopusta v 
livarni, ki bo trajal do 6 . septembra, 
bodo v tovarni BELT opravili re
mont vseh strojev, obenem pa mon
tažo nove talilnice. Nove talilne peči 
za sistem cepljene litine so v celoti 
izdelali doma, so pa za podjetje pre
cejšnjega pomena. Zagotavljajo 
mnogo boljšo kvaliteto, za 30 odst. 
večje zmogljivosti in še manjše pro
izvodne stroške kot so jih zahtevale 
prejšnje 16 let stare peči.

Podjetje je v 8 mesecih letošnjega 
leta doseglo prav lep poslovni uspeh 
z blizu 30 milijoni dinarjev realiza
cije, od tega je za 4 milijone din 
izvoza. Pomembno je tudi to, da je 
izmečka v proizvodnji polovico 
manj kot ga je bilo lani, s čimer kri
jejo hude podražitve reprodukcijske
ga materiala, ki so nastopile v zad
njem letu. Medtem ko so se surovine

Matija Bahor

Pred kratkim so se v Cmomjju 
poslovili od Matije Balioija, znanega 
predvojnega in medvojnega revolu
cionarja, ki je več let bolehal. Rodil 
sc je v revni družini s 7 otroki v Dra
govanji vasi in kot 19-Ieten fant 
začel delati v kanižarskem rudniku. 
Po letu dni napornega dela, kije tra
jalo takrat po 12 ur na dan, se je 
napotil v svet. Delal je v Avstriji, 
F-ranciji, Holandiji in Belgiji, kjer je 
leta 1930 tudi prišel v stik s komu
nistično partijo, njen član pa je po
stal leta 1935.

Kot bistrega in predanega komu- 
ni.sta so ga poslali na šolanje v So
vjetsko zvezo, od tam pa je prišel v 
domovino. Leta 1941 ga n;ydcmo 
med prvimi o^anizatorji upora v 
rodni Beh krajini, ko jc imel funk
cijo prvega sekretaija K P.

PoUtično delo je kmalu po 
vojni prekinil, deloma tudi zaradi 
bolezni, ki si jo je nakopal pri teža
škem rudniškem delu. Zadnja leta je 
skromno živel v Črnomlju kot upo
kojenec, vendar nanj niso pozabili. 
Za svoje požrtvovalno in zaslužno 
delo je dobil letos priznaruo Osvo
bodilne fronte, žal pa slovesne po
delitve ni dočakal. Nekaj dni prej ga 
je bolezen za vselej iztrgala iz naše 
srede.

-č

podražile za 40 do 80 odst. pa s ce
nami izdelkov niso dosegli omembe 
vrednih sprememb. Hud udarec bla
žijo le z notranjimi rezervami kot 
sta vsestransko varčevanje in boljša 
organizacija dela. V tovarni BELT je 
zdaj okrog 700 zaposlenih, poprečni 
mesečni zaslužek v kolektivu pa 
znaša 1300 din.

Predvideno je bilo, da bodo že 
aprila odprli delovišče za prvi del 
velike rekonstrukcije podjela, toda 
celoten program kasni zaradi znanih 
sprememb v gospodarstvu in ker 
banka še ni odobrila vseh kreditov 
za investicije. Upajo, da bodo prva 
posojila sproščena vsaj v oktobru, 
da bi lahko še pred zimo postavili 
stavbe, medtem ko nameravajo 
montažo strojev opraviti do spo
mladi.

Za proizvodnjo traktorjev tečejo 
zadnje priprave. Namesto julija kot 
je bilo predvideno, bodo prvi trak
torji iz Belta na trgu v pozni jeseni. 
Kot zagotavljajo vodilni iz kolek
tiva, bo prvih 100 traktorjev proda
nih preden se bo pisalo leto 1972.

ČRNOMAUSKI 
DROBIR

DOVOZNO POT do rudnika 
Kanižarica preurejajo. Nekoristni 
nadvoz, ki je prej nevarno ožil cesto, 
so odstranili. Tu se je zgodilo že 
nekaj lažjih prometnih nesreč, zdaj 
pa bo vožnja do rudnika varnejša.

V BELSADU odkupujejo vse 
vrste industrijskih sliv in jabolk. 
Baje letos ne bo količinskih omeji
tev. Kolikor bodo kme^e pripeljali, 
toliko bodo vzeli. Vprašanje je le, če 
cena ustreza.

V LOKVE IN OKOLICO je prejš
nji teden začasno pritekla voda iz 
zasilne vodovodne napeljave. Čeprav 
ni rečeno, da bo voda tekla vsak 
dan, so ljudje zadovoljni tudi z ob
časno oskrbo. Vsaj kak danjim  ne 
bo treba vode voziti od daleč.

NA POSLOPJU BANKE v sre
dišču mesta, kjer uradujeta tudi 
občinska konferenca SZDL in ko
mite, seje pred ktatkim pojavil velik 
napis: lA jBLJANSKA BANKA.
Taxo se vsxy ve, čigava je liiša.

TE DNI JE 31 vozniških kandi
datov v Črnomlju delalo izpite iz 
prve pomoči. Razen enega so vsi 
dobro prestali preizkušnjo. Komisija 
je znanje nekaterih zelo pohvaUla.REŠETO
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Otroška igrišča so v načrtih pripravljena, denar ^
zanje je zagotovljen, pri gradnji se zatika

Prejšnji teden je ravnateljica 
posebne šole v Šmihelu, Slavka 
Keglovič (ko je odgovarjala na 
vprašanja o nevzdržnih razmerah 
na posebni šoli, namenjeni naj- 
bo^ priz^etim  otrokom), zaže
lela, naj dipl. inž. arh. Gorazd 
Cibic, projektant pri DOMIN- 
VESTU, pove kaj več o tem, 
zakaj v Novem mestu ni otroških 
igrišč in kako je z načrti zanje. 
Tudi tokrat torej ostajamo v

območju „skrbi za otroke“ 
(namenoma v narekovajih!), ker 
ni za tiste najmlajše, ki radi 
brskajo po pesku, se vrtijo na 
vrtiljakih, plez;yo na tobogan 
itd., narejenega v našem mestu 
n i č.

„Otroška igrišča in garaže so 
objekti, ob katere se v Novem 
mestu upravičeno spotikamo. 
Garaže so predmet spotikanja 
morda zato, ker so lastniki avto
mobilov toliko podjetni, da ne 
čakajo na redne rešitve. Teh — 
to moramo žal priznati — imamo 
vs^ pri strnjeni blokovski Rad
nji zelo malo in si zato podjetni 
lastniki avtomobilov košato 
postavljajo provizorije. Otroška 
igrišča pa so lahko v Novem 
mestu predmet spotike samo v 
prenesenem pomenu besede. 
Tudi z zavezanimi očmi se nihče 
ne bi mogel spotakniti obnje, 
ker jih preprosto ni!

V vseh novih stanovanjskih 
soseskah in naseljih načrtujemo

otroška igrišča stran od promet
nic, da bi bil otrok čimbolj lo-’ 
čen od prometa, hkrati pa načr
tujemo tudi vse druge pritikhne, 
ki so v soseski ali v naselju po
trebne za sproščeno življenje. V 
starih naseljih to dvoje ni bilo v 
načrtih in zato tam prevzemamo 
slabo dediščino in iščemo nove 
rešitve, ki pa so seveda v že zgra
jenih soseskah in naseljih lahko 
le zasilne.

V vsem Novem mestu nima
mo niti enega vzornega otro
škega igrišča, reči je celo treba, 
da ni niti ćnega urejenega otro
škega igrišča! Načrt hortikul
turne ureditve skupaj z otro
škimi igrišči je narejen za naselje 
na Mestnih njivah in za naselje 
Nad mlini. Upamo lahko, da bo 
oboje kmalu urejeno. Kolikor mi 
je znano, je bila naročilnica za 
ureditev igrišča v starem delu 
naselja Nad mlini oddana pod
je lu  NOVOGRAD že pred do
brimi tremi meseci, narejenega 
pa ni doslej še nič. Tudi podjetju 
SGP PIONIR je bil dan predlog 
za ureditev enega igrišča v no
vem delu naselja Nad mlini, toda 
na obeh prostorih, kjer naj bi 
bili bodoči igrišči, v starem in v 
novem delu naseda, raste zaen
krat samo še plevel.

SUšal serti, naj bi bilo naselje 
Nad mlini v Novem mestu prvo 
dokončno urejeno kot vzorna 
stanovanjska soseska do občin
skega praznika, ko naj bi to so
sesko pokazali občanom in go
stom v okviru praznovanj. 
Takšne ideje velja samo pozdra
viti. Predlagam, naj tehnični 
direktor SGP PIONIR inž. Hor
vat odgovori, kdaj in kako bo 
SGP PIONIR izpeljalo to nalogo, 
glede na to, da v soseski Nad 
mlini stanuje v strnjeni gradnji 
že več kot 1000 prebivalcev, ki 
so večinoma mladi in imajo 
kopico otrok. Vemo, da težko 
izhajajo brez igrišč in drugih pri
tiklin nujnih v sodobni soseski, 
do občinskega praznika pa je le 
še zelo malo časa!“

M. JAKO PEC
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Breda

je
zadovoljna

Breda Pavlin je že 10 let uslužbenka v črnomaljski kmetijski za
drugi, kjer opravlja delo fakturistke. Ko sem jo prosil za krajši razgo
vor, je rada odgovarjala.

-  Kakšno se. vam zdi vaše delo?
„Zadovoljna sem, saj je zanimivo. V glavnem se ukvaiiam z raznimi 

računi. Včasih nadomeščam kolegico v splošnem oddelku, vendar mi 
je moje delo zanimivejše."

-  Ze 10 k t  ste tu v službi. Ste v tem času doživeli kakšne spre
membe?

„Mnogo se je spremenilo. Prva k ta  so bili zadrugi priključeni go- 
zdaiji, lu so nas kasneje zapustili, pridružiH pa so se nam mesarji. 
Takrat, ko smo bili sami, je bilo dela seveda manj. Večja sprememba 
je tudi v osebnih dohodkih. Ko je bila zadruga v krizi, so bili bolj 
slabi, zdaj pa seje stvar bistveno izboljšala. Z zaslužkom sem zado
voljna."

-  Kaj delate v prostem času?
„Nimam ga dosti, ker moram včasih delati tudi popoldne. Ker sem 

sama, gledam ob večerih televizijo, sodelujem pri pevskem zboru in 
prvi pomoči. Zelo rada se udeležujem izletov.** ■

-  Kako preživite dopust v vašem podjetju?
„Na razne načine. Nekateri gredo na morje, drugi ostanejo doma. 

Jaz bom šla verjetrio v Crikvenice.**
Ob koncu je Breda dejala, da želi še dolgo ostati na tem delovnem 

mestu.
TONILATERNER

Akcija ni zaspala
Prizadevanja za gradnjo partizan

ske magistrale od Črnomlja do 
Crmošnjic niso pozabljena, četudi 
zadnje tedne o tem ni dosti slišati. 
Znano je, da letos gradnje ne bo, 
pač pa je denar obljubljen za leto 
1972. Pod vodstvom odbora za 
30-letnico vstaje se akcija nadaljuje 
in kaže, da ne bodo nehali prej dre
zati, preden ta cesta ne bo moderni
zirana.

PONOCI JE NUJNO
Odkar se je iz Vinice odselil mi

ličnik, ki je imel v svojem stanova
nju dežurni krajevni telefon za noč
ne potrebe, je kraj ostal brez nočne 
telefonske službe. V zelo nujnih pri
merih se lahko telefonira, vendar je 
treba ponoči drugega miličnika zbu
diti, ta pa mora drugam na telefon. 
Krajevna skupnost predlaga, naj bi 
telefon postavili v stanovanjc poštne 
upravnice, k ije pripravljena prevzeti 
dežurstvo. F. P.

V žalostnem stanju
Mnogi, ki so prisostvovali zad

njim pogrebnim sprevodom, so 
opa;;;ili, da je črnomaljski mrtva
ški voz v ž^ostnem stanju, tako 
da se nekateri občani zgražajo. 
Človek bi vsaj na zadnji poti za
služil solidnejše prevozno sred
stvo, ne pa vozilo, ki je maloda
ne videti, kot da so ga pripeljali 
iz muzeja. Denar za nov voz ali 
vsaj za popravilo in obnovitev 
starega bi morali nujno preskr
beti!

T. L.

Splošna vodna skupnost Dolenjske dela v Kandiji na Partizandci cesti črpališče in zadrževalni bazen 
deževnih vod. Na sliki: delavca vodne skupnosti pri delu. (Foto: J. Pezelj)

DIJAŠKI DOM IŠČE POSTELJE

Mi prostora: mar pod šotori?
Pouk se začenja, v dijaškem domu Majde Šilc so odklonili 71 fantov in 58 

deklet, prošnje pa še prihajajo — Bodo otroci pod šotori?

Pouk na novome^ih šolah seje zvečine že začel, teden dni pred 
novim šolskim letom pa je bil dijaki dom Majde Šilc v hudi za
dregi, ker je moral odklanjati sprejem učencev v internat. Pomanj
kanje prostora se je letos pokazalo v najbolj kritični obliki.

V dom so lahko sprejeli 210 de
klet, ki bodo oprebivale v Šmihelu, 
in 37 fantov, ki se bodo stiskali v
neprimernih prostorih na Kapitlju. 
71 fantov in 58 deklet ni moglo 
dobiti dovolilnice za sprejem v dom, 
prošnje za sprejem pa še naprej pri
hajajo. MiUjonska investicija bo v 
Šmihelu sicer predstavljala novo 
centralno kugavo in obnovitev pro
storov, stanovanjske stiske pa le ne 
more omiliti. Ce dodamo, da ima 
dom za ,,podnajemnike“ še posebno 
šolo, ki tudi tarna zaradi stiske s 
prostori, potem je razumljiva skrb 
na pragu novega šolskega leta.

Nešteto možnosti so doslej pre
tehtali, a prave rešitve ni najti. Prav 
gotovo bi bilo najbolj preprosto 
zgraditi nov dijaški dom, ki ga Novo 
mesto še kako potrebuje. To je 
dobro pokazal velik vpis v novo
meške srednje šole. Ob številnih

možnostih je pravzaprav ostala ena 
sama mogoča rešitev: da bi varstveni 
oddelek osnovne šole Katje Rupena 
preselili v šolo, oddelek pa dali na 
razpolago dijaškemu domu, ki bi 
tam vsehl 40 fantov. Taka rešitev bi

Odbojkarska šola
Za starejše pionirje in mlajše mla

dince, ki im:yo veselje do odbojke, 
bo novomeški odbojkarski klub pri
pravil 34etno brezplačno odboj
karsko šolo. Prijave sprejemajo pri 
občinski zvezi za telesno kulturo na 
zletnem stadionu. Ker bo šola pod 
strokovnim vodstvom, prosi odboj
karski klub, da pri akciji pomagajo 
tudi vodstva šol in starši. Ker je 
Novo mesto dobilo dve novi šoli, 
bodo odbojkarji lahko vadili tudi 
pozimi.

POPOLNO
ZMAGOSLAVJE

n o v o m e SCa n o v

Na tradicionalnem ribiškem tek
movanju za pokal „Krka** se je v 
nedeljo med Otočcem in Kronovim 
zbralo 71 ribičev. Med posamezniki 
in v ekipni konkurenci so zm ^ali 
NovomeščanL Dr. Ivo Podergajs je 
bil zmagovalec med posamezniki, 
pokal med ekipami pa so ravno tako 
osvojili Novomeščani (dr. Podergajs, 
Bratož in 1'urlan).

Suhokrajinski
drobiž

ŽUŽEMBERŠKA KRAJEVNA 
SKUPNOST je pričela nabiralno 
akcijo za nadaljno obnovo in zaščito 
žužemberšk^a gradu. Zaenkrat 
zbira les pri kmetovalcih na svojem 
območju. Akcija uspešno poteka. 
Kot v mnogih drugih akcijah, tako 
zaslužijo kmetje tudi pri tej vso po
hvalo.

PILOTI ZA MOST čez Krko pod 
Draščo vasjo so postavljeni Ko bo
do dobili še nosilce, bodo obnavlja
nje mostu nadaljevždi. Most obiiavlja 
žužemberška krajevna skupnost ob 
sodelovanju vaščanov iz Drašče vasi.

V PRETEKLEM TEDNU SO 
GOBE privabile v gozdove okoli 
Žužemberka in Dvora veliko ljudi 
V soboto in v nedeljo so se pripeljali 
tudi gobarji iz Ljubljane.

KANAL OB CESTI III. reda na 
odseku na desnem bregu v Žužem
berku, ki pelje k mostu, bo treba 
temeljito preurediti. Pri sedanjem 
stanju kanda imajo prebivalci ob tej 
cesti pri vsakem nalivu dokajšnjo 
škodo.

HINJSKI GASILCI so to nedeljo 
slavili pomebno zm ^o : dobili so 
nov gasilski avto. Pri nabavi jim je
Romagala občinska gasilska zveza 

lovo mesto, pa tudi hinjska kra
jevna skupnost je dala pomemben 
prispevek. ,

VOZNIKI MOTORNIH VOZIL, 
ki vozijo na cesti II. reda Dvor -  
Kočevje, se pritožujejo zaradi sla
bega vzdrževanja te ceste. Cesta jč 
namreč na nagnjenem terenu zelo 
zdrta, v ostalem pa polna jam. Se 
poselx;j nevarna je vožnja za moto
riste in mopediste.

M.S.

KAJ POiVE VPIS V NOVEM ŠOLSKEM LKTU:

Srednješolcev je več!
Gimnazija bi lahko sprejela več, na srednjih stro
kovnih šolah prijavljenih več kot so jih lahko 
sprejeli — Vpis na poklicni šoli kot že zlepa ne

Ko so se pred nekaj dnevi odprla 
šolska vrata gimnazije, srednjih stro
kovnih šol in poklicne šole v Novem 
mestu, smo napaberkovali tele po
datke o letošnjem vpisu novih dija
kov:

V gimnazijo se je vpisalo v 1. raz
red 110 dijakov, sprejeli pa bi jih 
laliko, seveda edinole pod p>ogojem, 
da bi imeli dovolj dober učni uspeh, 
šc 10. Prvošolci so razdeljeni v en 
oddelek pedagodce in v tri oddelke 
splošne smeri. Letošnji vpis prvo
šolcev je približno enak lanskemu, iz 
česar sledi, da se interes za gimna
zijo ne povečuje. L e to v i  prvi raz
red pedagoške smeri je številčno
[)rec<y močnejši kot lanski (letos 33, 
ani 22 dijakov), v ta oddelek pa so 

sc letos vpisali dijaki s |irecej bolj
šimi ocenami kot lani. Gimnazija je 
letos sprejela dijake v novem šol-

bila kajpak le začasna, o njej se 
bodo pomenili na sestanku sveta za 
kulturo in prosveto in sveta osnovne 
šole, na katerem pa bodo tudi pred
stavniki občinske skupščine in po
slanec Jože Suhadolnik.

In če bo tudi ta, vsaj začasna reši
tev, padla v vodo? Potem se obetajo 
hude težave. V dijaškem domu, če
prav nočejo nastopati s protesti, 
pravijo, da vidgo samo eno mož
nost: -zaprositi kmetgski izobra
ževalni center, da bi do 1. novem
bra, ko bo začel šolo za kmetovalce, 
sprejel 40 fantov, vsi drugi pa bodo 
spali v telovadnici dijaškega doma 
ali pa pod šotori na vrtu.

J.SPLICHAL

Ob zaključku številke smo izve
deli, da bodo v dijaškem domu Maj
de Šilc sprejeti otroci do takrat, ko 
bo problem dokončno rešen, sta
novali v telovadnici osnovna šola 
Šmihel pa bo imela pouk telesne 
vzgoje dotlej na prostem. Vsaj za
časno torej vsi pod streho!

MINI a n k e t a

Predrage knjige
Pred vrati je novo šolsko leto. 

Pri Mladinski knjigi pred pulti 
stoji vedno več ljudi, ki za svoje 
otroke kupujejo šolske potreb
ščine. Kako so se za novo šolsko 
leto pripravili nekateri, smo zve
deli naslednje:

Angelca Pungertnik, gospo
dinja: Knjige so iz leta v leto 
drage, t ^ o  da novih ne bom 
kupila. Pomagam si tako, da za 
fanta kupim že rabljene knjige 
starejših šolarjev, saj je tako ce
neje, knjige pa niso zato nič 
slabše. Zdi se mi, da so tudi 
zvezki predragi, pa še toliko jih 
otroci danes potrebujejo.

Ramo Bojanovič, sekalec lesa: 
Šolske potrebščine so danes pre
drage. Kako' naj socialno šibki 
starši nabavgo svojim otrokom 
vse knjige, zvezke, razne pisala, 
knjige, ki jih otroci-naročajo v 
šoU in tako naprej. Spomnim se, 
da je bila šola včasih precej ce
nejša. Človek mora že dobro 
premisliti, kaj n ^  kupi in kaj-ne, 
kaj je res potrebno in kaj ne.

Meri Teropšič, gimnazijka: 
Vseh predpisanih učbenikov še 
nimam, potrebujem pa jih ve
liko. Nekaj si jih bom sposodila 
pri kolegici in v šolski knjižnici, 
za katero pa ve premalo dijakov. 
Veliko bom zahajala v študijsko 
knjižnico Mirana Jarca, saj se v 
njej dobijo vse potrebne knjige, 
ki jih moramo dijaki med letom 
prebrati. Mislim, da so šolske 
knjige predrage, cene zvezkov pa 
so še kar znosne. Zamislite si, 
200 dinarjev potrebuje osmo
šolec za vse potrebne knjige! Ko
liko pa potrebuje še za druge šol
ske potrebščine? Nekaterim
staršem se res čudim, kako vča
sih zmorejo izšolati svoje šte
vilne otroke.

Stane Fink, študent: Nekaj 
knjig in skript sem že lani kupil 
v Ljubljani, saj so cene knjigam 
pri nas zelo hitro spreminjajo, 
seveda v škodo potrošnika. 
Nekaj sem jih poiskaW knjižnici, 
nekatere pa so mi posodili prija
telji. Tako si študente poma
gamo, kajti če bi hotel imeti vse, 
kar zahtevajo, bi lahko taval po 
Ljubljani s praznim želodcem 
skoraj cel mesec.

Milena Zupančič, gospodinja: 
Ja, knjige so res predrage in za 
naše malčke tudi težke. Kaj vse 
mora nesti danes otrok v šolo! 
Zdi se mi, da je polovica tega 
preveč in da bi se otrok uspešno 
šolal tudi brez nekaterih stvari. 
Tudi zvezki so dragi. Zakaj ne bi 
bili nekoliko cenejši, s^ jih 
otroci tako hitro popišejo in mo
ramo zato neprestano kupovati 
nove.
__________________ J. P E Z E L J

Novomešte kronika

skem letu z urejeno centralno kur
javo.

V poklicni šoli kovinarske in 
avtomehanične stroke je bil letošnji 
vpis tolikšen, kot že zlepa ne: v prvi 
letnik se je vpisalo 120 učencev za 
avtomehanično in 60 za kovinarsko 
stroko.

V ekonomski srednji šoli in v šoli 
za zdravstvene delavce so zaradi 
pomanjkanja prostora odklonili po 
20 dijakov. V ESS se jih je na novo 
vpisalo 115, obiskovali pa bodo en 
razred upravno administrativne 
smeri in dva ekonomske smeri. V 
šoli za zdravstvene delavce se je vpi
salo na novo 65 dijakov. Razvrščeni 
so v en razred splošne smeri in v en 
razred za otro3ce negovalke. V cbeh

, šolah je letošnji vpis enak lanskemu.

M.JAKOPEC

NA GLAVNEM TRGU obnavlja
jo te dni več prodajaln, med njimi 
tudi cvetličarno in dokler ne bo 
obnovljena, se cvetje dobi prt vrtna
riji v Ločni pri mestnem pokopa
lišču.

NOVOMESCANI, KI STANU
JEJO v okolici vodnjaka, se prito
žujejo, da ponoči večkrat nimajo 
miru zaradi tranzistorskih sprejem
nikov, ki jih v pozni urah tu poslu
šajo nekateri nepridipravi.

V KANDIJI na Partizanski cesti 
dela Splošna vodna skupnost Do
lenjske iz N ov^a mesta črpališče in 
zadrževalni bazen deževnih vod.

S TABORJENJA Z VALETE pri 
Portorožu sc je vrnila zadnja skupi
na mladili Novomeščanov, ki je ob 
morju taborila deset dni

V NOVEM MESTU SE je te dni 
ustavilo veliko avtobusov z izletniki, 
ki so si ogledali mesto in okolico. 
Naprej so 'odpotovali z lepimi vtisi o

NOVO MESTO :
PRULE 86:62

Pred 350 gledalci so v soboto 
novomeški košarkarji v prvenstveni 
tekmi slovenske B lige premagali 
Prule 86:62 (43:18). Domačini so 
zlasti v prvem polčasu odlično igrah 
in so bili Ljubljančani zbegani da 
po nekaj minut niso mogli dati koša. 
Sele v drugem polčasu so se gostje 
popravili, tako da je bila igra izena
čena.

Za Novo mesto so igrali: Šepetave 
12, Splichal 28, Ž. Kovačevič 22, 
Počrvina 1, S. Kovačevič 13, Pirc 6 , 
Sobar 2, Bencik 2. V soboto bodo 
igrali Novomeščani doma z Zarjo.

NOVO MESTO : 
TREBNJE 3:1

V prvem kolu jesenskega dela re
publiške moške odbojkarske lige sta 
sc srečala dolenjska predstavnika 
Novo mesto in Trebnje. Novome
ščani so izkoristili prednost doma
čega igrišča in v poprečni igri z ve
liko težavo porazili borbene Tre- 
banjce. Tekma je bila precej živah
na, vendar na nizki ravni

mestu, le nekaj pripomb so imeh 
glede čistoče.

TE DNI bodo odšli na maturant
ske izlete' četrtošolci novomeške 
gimnazije.

V NEDELJO ZVECER se je na 
avtobusni postaji pred kavarno Me
tropol pojavil čistilec čevljev, ven
dar ni imel dela in je kmalu odpo
toval naprej.

NA ROKOMETNEM TUR
NIRJU, ki so se ga udeležile tri do
lenjske ekipe, so novomeški roko
metaši odprli novo asfaltno igrišče z 
reflektorji

PREBIVALCI PUGLJEVE ULI
CE se pritožrjejo nad svojo ulico, ki 
je po vsakem deževju močno razrita 
in tako nevarna predvsem za sta
rejše, ki se tu radi sprehajajo. Dobro 
bi bilo, ko bi to kratko ulico tlako
vali

TA TEDEN SO BILE na novo
meški tržnici naslednje cene: cv^ 
tača 10, čebula 3,5, česen 12, stroč
ji fižol 6, novi krompir 1,6 , koleraba 
5, korenje 4, kumare 3 do 3,5, 
ohrovt 4, pesa 3 do 4, peteršilj 8, 
paradižnik 3,5 do 4, paprika 2,5 do 
4, endivija 6, zelje 2, zelena 4, bre
skve 7, grozdje 6 do 7, hruške 7, 
limone 8, lubenice 2 do 2,5, sveže 
slive 5, banane 7, jajca 1 din, sirček 
(skuta) 8 in smetana 20 din.

UMRL JE Ludvik Peček, cestni 
nadzornik v pokoju, s Trdinove 37. 
Star je bil 65 let.

-  Ena gospa je rekla, da bo 
Kettejev vodnjak na glavnem trgu 
kmalu poln -  ne vode, ampak smeti 
in umazanije . .  .



I™ ^ 6 leds
Petek, 3. septembra -  Doroteja 
Sobota, 4. septembra — Rozalija 
Nedelja, 5. septembra -  Lovrenc" 
Ponedeljek, 6. septembra — Ljuba 
Torek, 7. septembra -  Regina 
Sreda, 8. septembra -  Marija 
Četrtek, 9. septembra — Peter

ČRNOMELJ: 3. in 5. 9. ameriški 
barvni film „Velika kraja banke“ . 7. 
9. italijanski barvni film „Žene vla
dajo

KOSTANJEVICA: 4. 9. italijan
ski film „Za vsako ceno“ . 5. 9. ame
riški barvni film „Plavolasi maščeva- 
lec“ . 8 . 9. ameriški barvni film 
.JKnjiga o džungli".

KRŠKO: 4. in 5. 9. ameriški barv
ni film „Zvezda juga“ . 8. 9. franco
ski barvni film „Velika ljubezen".

NOVO MESTO -  „KRKA“ : 3., 
4. in 5. 9. ameriški barvni fibn 
„Smrtonosni streli na Brodwayu“ . 
6 , in 7. 9. francoski barvni film

„Asteriks, galski junak“ . 8, in 9. 9. 
francoski barvni film „Cas za življe- 
nje“ .

MIRNA: 4. in 5. 9. ameriški film 
„Hladnokrvni**.

RIBNICA: 4. in 5. 9. italijanski 
barvni film „Z one strani zakona**.

SEVNICA: 4. in 5. 9. ameriški 
film Kennino zlato“ . 8, 9.
ameriški film „Klub morilcev iz 
Brooklyna‘*.

SODRAŽICA: 4. in 5. 9. ameri
ški barvni film „ ^ t t  Helm ureja 
račune**.

ŠENTJERNEJ: 4. in 5. 9. film 
„Stari gangster**.

TREBNJE: 4. in 5. 9. ameriški 
barvni avanturistični film „Zadnji 
vlak iz Katange**.

BREŽICE: 3. in 4. 9. ameriški 
barvni film ,J)iplomiranec‘*. 5. in 6. 
9. nemški barvni film „Vitez Buri- 
dan**. 7. in 8 . 9. francoski barvni 
film „Naj crkne zverina!**

METLIKA: 1. in 2. 9. italijan- 
sko-španski barvni film „Pet mašče
valcev**. Od 3. do 5. 9. ameriški 
barvni film »JKaktusov cvet**. Od 3. 
do 5. 9. ameriški barvni film ,JCrva- 
va obala**. 8 . in 9. 9. ameriški barvni 
film ,4^olina lutk**.

MOKRONOG: 3. in 4. 9. ame
riški barvni film , .Hondo in Apači**.

S L U Ž B O  D O B I  S  S T A N O V A N J A

ZAPOSLITEV DOBI kmečko dekle 
poštene družine, ki bi imelo vese
le  do pletiljstva in šivanja ter go- 
spodinjsk^a dela. Hrana in stano
vanje v hiS. Plača po dogovoru. 
Terezija Mihelčič, pletilja, Pšev- 
ska 10, Kranj.

SPREJMEM VAJENCA za avtome
hanično stroko, stanovanje pre
skrbljeno. Viktor Novak, Šmar- 
tinska 267, Ljub^ana-Polje.

E L EK T R O IN STA L A T E R ST V O  
Albert Jordan, Novb mesto. Cesta 
komandanta Staneta 13, sprejme 
takoj v uk enega ali dva vajenca.

HONORARNO ZAPOSLIM upo
kojeno uradnico za štiri ure v do-

Eoldanskem času. Naslov v upravi 
sta (1832/71).

GOSPODINJSKO POMOČNICO 
spreme takoj družina z dvema
Eredšolskima otrokoma. Slivnik, 

[ubadova 10, Ljubljana Bežigrad.
VAJENCE za elektroinstalatersko in 

k^učavničarsko stroko sprej
memo. „ELEKTROSERVICE**, 
Ljubljana, Dolenjska 74,

lAKOJ SPREJMEM gospodinjsko 
pomočnico za pomoč v kuhmji. 
Vsa oskrba v hia. Možna je pri- 
učitev vseh kuhinjskih del. Anica \ 
Krivec, gostilna. Zidani most.

ISCEM ZENSKO za varstvo dve
letnih dvojčkov na domu. Sobota
Krosta. Zglasite se pri Šepcu, 

lestne njive 9, stanovanje 12, 
Novo mesto.

SPREJMEM frizersko vajenko. Dra
gica UlaSč, Trebije 17.

UČITELJSKA družina vzame na 
stanovanje in hrano žensko za 
popoldansko pomoč v gospo
dinjstvu. Ferbar, Nad mlini 42, 
Novo mesto.

TAKOJ zaposlim dekle, ki ima ve
selje za delo v gostilni Ponudbe 
pošljite na naslov: Gostilna Mi- 
lada Žener, 64274 Žirovnica na 
Gorenjskem.

IŠCEMO dekle ali mlajšo upoko
jenko za varstvo dveh otrok v 
dopoldanskem časii. Nudimo hra
no, plačo, stanovanje. Regula, 
Ljubljana, Trnovski pristan 20.

GOSPODINJSKO pomočnico (lah
ko začetnica) nigno iščemo. Vi
soka plača -  po dogovoru — in 
prijeten dom pri starejših zakon
cih. Dr. Gogala, Ljubljana, Prija
teljeva 11.

FRIZERSKO vajenko sprejmem 
takoj. Brivsko-frizerski salon Než
ka Nedanovski, Kostanjevica na 
Krki, Gorjanska 1.

ZA pomoč v g o ^ d in js tv u  sprej
m e  takoj mlaj& dekle. Možnost 
priučitve šivanja. Naslov v upravi 
lista (1868/71).

POSTENO kmečko dekle dobi služ
bo za pomoč v gospodinjstvu pri 
dobri družini dveh oseb. Nudim 
plačo, hrano, zavarovanje in last
no sobo. Levstek, 61000 Ljub
ljana, Dolenjska c. 37.

NATAKARICO začetnico ali pri
učeno, za manjši bife sprejmemo 

- takoj. Hrana in stanovanje pre
skrbljena, ob nedeljah in prazni- 
Idh prosto. Marko Malnenč, 
juhova 18, Ijubljana.

STANOVANJE in hrano nudim sta
rejši ženski (blizu Novega mesta). 
Ostalo po dogovoru. Naslov v 
oglasnem oddelku.

S L U Ž B O  I Š Č E

GREM ZA VARSTVO otrok ali po
magat v gospodinjstvu tri do šti
rikrat tedensko v Novem mestu, 
okolici ali v Grosupljem. Ponudbe 
na upravo lista pod „Poštena**.

M o to rn a  v o z ila

POCENI PRODAM nov moped. 
Darko Bučar, Dobindol 32, Uršna 
sela.

PRODAM avto opel karavan, letnik 
1968, po ugodni ceni. Rado Je
len, Krško, Sovretova 26.

PRODAMO 2 osebna avtomobila za
stava 750, letnik 1969. Infor
macije na Upravi javne varnosti. 
Novo mesto. Jerebova 1.

PRODAM zelo dobro ohranjen fiat 
850, letnik 1969, prevožen 
8000 km. Naslov v upravi lista 
(1853/71).

UGpDNO PRODAM fiat 750, let
nik 1966. Anton Starič, Belšinja 
vas 4, Trebnje.

PRODAM zastavo 1300. Novo me
sto, Kosova 1, tel. 21-127.

P R O D A M

PRODAMO zelo dobro ohranjeno 
kmečko sobo v macesnu z oma- 
mentnim steklom, kroparski sveč
nik, zakonsko spalnico (moder
niziran barok): zakonsko poste
ljo, dve omari, komodo in divan 
ter toaletno mizico. Prodamo 
dnevni kot: klop, mizo in tri stole 
za kuhinjo. Vinko Battelino, 
Ljubljana, Tržaška c. 79.

PRODAM mlin na bele kamne (pre
mer 95 cm). Franc Lencič, 
Smalčja vas 4, Šentjernej.

PRODAM dobro ohranjen regal, 
vitrino in mizo za dnevno sobo. 
Puc, Ragovska 9 a, Novo mesto.

PRODAM STROJE in jektene mo
dele za izdelavo cementnih streš
nikov in vibratorski stroj za zi
dake. Anton Selak, Log 15, Bo- 
štary pri Sevnici.

DOBRO OHRANJENO čevljarsko 
orodje s šivalnim strojem prodam. 
Stanko Jerman, Črnomelj, Pod 
Upo 12.

PRODAM popolnoma nov, ne
rabljen hidrofor po ugodni ceni. 
Alojz Kirn, Gomiu, Mirna.

PRODAM FERGUSON, plug in 
vzidljiv štedilnik. Alojz Kukec, 
Mali Koren 3, Raka pri KrScem.

PRODAM ZAPRAVUIVCEK, po
ceni, zaradi bolezni. Golobič, Ma
line 2, Semič.

PRODAM HISO z 800 kv. metri 
vrta v Sevnici. Cena po dogovoru. 
Naslov: Helena Skerbec, Krško! 
telefon 7^-140.

PRODAM gradbeno parcelo ob as
faltni cesti 4 km od Novega mesta 
pri avtobusni postaji. Informacije 
v gostilni Žabja vas pri Novem 
mestu.

PRODAM vinograd, Gradišč ek pri 
SutnL Dovoz z vsakim avtomo
bilom, ker je skozi cesta. Cena 
zelo ugodna. Unetič, Gazice, 
Cerklje ob Krki

PRODAM 2 parceli Sela pri Lavrici. 
Informacije v gostilni Strah, Lav
rica, Škofljica.

R A Z N O

DODATNI ŠTEDILNIK GORENJE 
dam za nekaj krompiija in jabolk. 
Naslov v upravi lista (1841/71).

POROCNI PRSTANI! -  Ste v za
d rg i ,  kaj ,bi kupili za trajno da
rilo? Stopite k Otmaiju Zidariču, 
zlatarju v Ljubljani, Gosposka 5 
(poteg univerze). -  Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. po
pusta!

NA lepo kmetijo na Dolenjskem 
sprejmemo za svojega, takoj, prid
nega fanta, s ta rc a  14 lei ali več. 
Ponudbe pod: „Kmetija na ravni
ni**.

i'

ODDAM oprem^eno sobo dvema di
jakinjama ali dijakoma v Ce- 
gelnici. Naslov v upravi lista 
(1835/71).

ODDAMO STANOVANJE na de
želi, blizu ceste in avtobusne po -^  
stae . Naslov v upravi Usta 
(1848/71).

V NOVEJŠEM BLOKU v Novem 
mestu zaradi selitve ugodno pro
dam vseljivo dvosobno komfort
no sončno stanovanje s tele
fonom. Mogoč vsak sporazum. D. 
Bajc, Ljubljana, Barvarska 5.

IŠCEM s o b o  v  Novem m es^  ali 
bližnji okolici. Slavka Požek, Uli
ca heroja Maroka 16, Sevnica. \

POTREBUJEM sobo, prazno ali 
opremljeno, v Novem mestu ali v 
posredni bližini Plačilo leto dni 
naprej. Ponudbe pod ,,Gotovina".

ODDAM opremljeno ali neopremlje
no sobico. Naslov v upravi lista 
(1874/71).

ODDAM stanovanje proti posojilu. 
Naslov v oglasnem oddelku.

Zahvala vsem, ki so spremili našega 
dragega očeta

JOŽETA RAVBARJA .
na njegovi zadnji poti. Posebna za
hvala pevskemu zboru, godbi, tova
rišema za poslovilne besede, darovalv 
cem vencev in cvetja ter vsem, ki so 
z nami sočustvovali ob njegovi 
smrti

Žalujoči: sinovi Jože, Stane, Mi
lan, Vinko, sestre Marija, Malka, 
Olga in brat Janez

Ob nepričakovani smrti skrbne 
mame in stare mame

MARIJE CESAR
iz Vrbovca pri Dobrniču

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem, sosedom in znan
cem, ki so jo v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti, darovali ven
ce in cvetje ter nam izrazili sožalje. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu de
kanu za spremstvo ter za poslovilne 
besede.

Žalujoči: hčerke Angela, Olga in 
Marija, Slavka, Malka, Francka, Ani, 
Milka z družinami ter sin Tone z 
družino in sestra Antonija z družino

Ob težki in nenadomestljivi iz
gubi našega moža, očeta in starega 
očeta

JOŽETA BANOVCA
iz Novega mesta

se zahvaljujemo vsem, ki so ga spre
mili na zadnji poti in zasuli njegov 
grob s cvetjem in venci Posebno se 
zahvaljujemo ZB in PIONIRJU iz 
Novega mesta, sorodnikom, vsem 
sosedom za nesebično pomoč, pri
jateljem in znancem. Zahvaljujemo 
se tudi osebju interne bolnišnice iz* 
Novega mesta. Vsem še enkrat iskre
na hvala.

Žalujoči: žena Lojzka, sinovi Ja
nez, Pepi in Stanko z družinami ter 
drugo sorodstvo

Po dolgi in mučni bolezni nas je 
za vedno zapustil mož in oče

ALOJZ BOJANO
iz Sred. Grčevja 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam izrazili sožalje in sočustvovali z 
nami, mu darovali vence in svetje in 
ga spremili na zadnji p o ti Posebno 
se zahvaljujemo zdravnikom in 
strežnemu osebju kirurškega oddel- 

■ ka bolnišnk:e Novo mesto, ki so mu 
lajšali bolečine v poslednjih trenut
kih življenja. Prav tako se'zahvalju
jemo gospodu župniku za obred in 
govor ob krsti, sorodnikom, sose
dom, znancem in prijateljem, ki so 
nam pomagali v bolezni in ki kakor
koli se pomagajo v teh težkih tre
nutkih. Vsem še enkrat iskrena 
hvala.

Žalujoči: žena Fani z o troki 
bral, sestre in drugo sorodstvo

Ljubemu sinu in bratu Tončku 
Metežu iz Sel pri Dragatušu, ki živi v 
Canadi-Edmonton, in zaročenki 
Olgi na novi življenjski poti mnogo 
sreče, razumevanja in ljubezni i s k ^  
no želijo ata, mama, sestra in brat z 
ženo, Poldeka pa prav lepo pozdrav
ljamo. Pozdrav družini Lončarič. Na 
vajin srečni dan vse prisotne prav 
lepo pozdravljamo!

Dobri mami Rozaliji Tomažin že
lijo za. njen praznik vse najboljše 
hčerka TUka z družino, sinova Tone 
in Lojze ter hčerka Anica. Čestit
kam se pridružuje tudi družina Ko
zole iz Novega mesta.

nu m
Podpisana Ana Slak iz Knežje vasi 

8 obžalujem in preklicujem, kar sem 
10. avgusta 1971 rekla žaljivega o 
Zaletelovih iz Knežje vasi 17. Za
hvaljujem se jim, da so odstopili od 
zasebne tožbe.

Podpisana Ela Škof, zasebna go
stilničarka iz Jurjeviče š t  37, Rib
nica na Dolenjskem, preklicujem vse 
žaljivke, ki sem jih izrekla 16. avgu
sta ,1971 ob 12. uri v svojem zaseb
nem gostinskem lokalu pred meni 
nepoznanimi gosti zoper Ludvika 
Petka iz Jurjeviče, sedaj živečega v 
Ljubljani Sattneijeva st. 15 B, in 
zoper njegovo družino. Za odstop 
od tožbe se 'Ludviku Petku zahva
ljujem.

OPOZORILO. Ana Novak, Šent- 
lenart 78, Brežice, opozarjam tiste
ga, ki mi namenoma uničuje in za
struplja pridelke, seje razna zelišča, 
želi uničiti vse, kar je živega, odnaša 
dobre predmete in uničene nastavlja 
nazaj, ker ključ ne drži pred njim, 
da ga bom ujela na katerikoli način 
in ga sodno preganjala.

Prepovedujem hojo po parcelah 
pod zdravstvenim domom v Mokro
nogu. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bomo sodno preganjali. Jože Žagar, 
Janez Repovž, Franc Zajc.

Terezija Kralj, Konec 6, Stopiče, 
prepovedujem pašo živine in povzro
čanje kakršnekoli škode po mojem 
posestvu. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

Jože Staniša, Vinja vas 40, pre
klicujem vse neresnične besede, ki 
sem jih izrekel zoper Marijo Gazvo
da iz Konca 3, ker šo neresnične, in 
se ji zahvaljujem, ker je odstopila od 
tožbe.

]
NA ZALOGI imam prvovrsten 

krompir cvetnik. Po želji ga dosta
vim na dom. Janez Vovko, Ratež 
(križišče). Brusnice.

OBVEŠČAM vse stranke, naj 
dvignejo svoje blago do 30. septem
bra 1971 pri Lojzla Banovec, I^s ta - 
nova 7, Novo mesto.

DOPISNA
DELAVSKA UNIVERZA 
V LJUBLJANI
v p i s u j e  v doj^isne šole:
-  osnovno šolo (5., 6., 7. in 8. raz

red) ^
-  administrativno šolo (dveletno)
-  ekonomsko srednjo šolo (dopis

no, kombinirano)
-  tehniško šolo (za strojno, elek

trotehniško, lesnoindustrijsko in 
kemijsko stroko)

-  delovodsko šolo (za strojno stro
ko) ^

-  poklicno šolo kovinarske stroke

v p i s u j e  tudi v dopisne tečaje
-  nemškega in italijanskega jezika
-  tehniškega risanja
-  za skladiščnike
-  za kontroloije in preddelavce v 

kovinarski stroki
-  za varnost pri delu (skupinski 

vpis v posameznih delovnih or  ̂
ganizacijah).

Vpisujemo vsak dan od 7. do 
14.30. ure, ob torkih do 18. ure ter 
drugo soboto v mesecu.

Podrobnosti o sistemu dopisnega 
izobraževanja, učnem programu ali 
pogojih za vpis boste lahko izvedeli 
iz prospekta za šolsko leto 
1971/72, ki vam ga pošljemo na 
vašo zahtevo.

S takojšnjim vpisom pridobite 
Čas!

SVOJ NASLOV NAPIŠITE S 
TISKANIMI Č r k a m i .

Za jHO^ekt pošljite znamko v 
vrednosti 3,00 din na naslov: DO
PISNA DELAVSKA UNIVERZA, 
Ljubljana, Parmova 39, telefon 
312-141,'poštni predal 106.

BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so sc ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Ivan Močan iz Melega vrha jeHobil 
poškodbe po glavi in desni rok i ko

ga je nekdo pretepel; Boris Murko iz 
Skopic se je porezal po desni roki; 
Alojz Paceic iz Velikega Mraševega je 
padel pod kravo in si poškodoval 
ključno kost; Josip Vurič je padel 
pod konja in si poškodoval čelo; 
Josipa Bezjak se je zastrupila s table
tami; Andrej Colarič se je poško
doval pri podiranju dreves; Neža 
Geršak je padla na dvorišču in si 
poškodovala rebra; Andrej Smrdej je 
padel z drevesa in si poškodoval 
rebra; Uzeir Heldovac si je pri delu 
poškodoval desno nogo; Joso Zori- 
čič si je v prometni nesreči zlomil 
levo nogo.

Pretekli teden sô  v brežiški po
rodnišnici rodile: Andjelka Rešetar 
iz Samobora -  Marino; Anica Do- 
brinec iz Samobora -  Karmen; He
lena Geušič iz Ceija -  dečka; Marija 
Križančič iz Vitne vasi -  deklico; 
Milka Drstvenšek iz Stranja -  Ro
mana; Višnja Belak iz Samobora -  
foeša; Vida Motore iz Sevnice — 
Žarka; Terezija Cplner iz Dol. Le
skovca — Hermana; Nada Ostrelič iz 
Gor. Lenarta — Mitja; Magdalena 
Cerovšek iz Brezovega Ano; Marija 
Gošta iz Jelovca — dečka; Marija 
Ban iz Raven -  Maksa; Marijana 
Špan iz Vrbine -  Manuela; Alojzija 
Simonišek z Velikega Kamna -  de
klico; M aigare ta Drenovec iz Mrčnih 
sel -  Andreja; Slavica Dubič iz Ra
kovice -  deklico; Zdenka Držič iz 
Samobora — Ivana; Kristina Jug iz 
Samobora — deklico; Ana Gluščič iz 
Celin — Vlada; Ana Galuška iz Bre
žic -  Mirana; Cecilija Žajber iz Go
ric -  deklico.

u m r l i  SO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Ivan Vid iz Laduča, 
star 82 let; Alojz Kleščič, kmet iz 
Kladja, star 60 let; Jože Rožman s 
Trebeža, delavec, star 61 let; Angela 
Krofel, gospodinja s Senov^a, stara 
58 let; Veronika Zalokar z V elik^a 
Trna, upokojenka, stara 92 let.

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k ,  2. s e p t e m b r a :

16.00 do 16.15 Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki
-  16.15 do 17.00 Nove plošče RTB
-  Aktualnost tedna -  Iz naše glas
bene šole -  Obvestila in reklame —
17.00 do 18.00 Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami

SOBOTA, 4. SEPTEMBRA:
16.00 do 16.30 Pol ure za pop glas
bo -  16.30 do 16.40 Sobotno 
kramljanje — 16.40 do 17.00 Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam ter filmski pregled — 17.00 
do 17.15 Jugo ton predstavlja -  
17.15 do 17.30 Za nase najmlajše —

Pika reši življenje -  17.30 do 18.00 
Narodnozabavne navalu 192 m. 

NEDELJA, 5. SEPTEMBRA:
10.30 Domače zanimivosti -  Kom
pleksna rešitev okolja Tovarne po
hištva Brežice in novosti ob zadnjih 
monetarnih spremembah — Za naše 
kmetovalce: inž. Teodor Oršanič -  
Vzdrževanje in n ^ a  motorne žage -  
Minute z ansamblom Toneta Kmet
ca -  Zdravstveno predavanje -  Ob
vestila, reklame in spored kinema
tografov -  12.00 do 15.00 Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 5. SEPTEMBRA:

10.30 -  Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi —. Po 
domače z ansamblom Toneta Kmet
ca -  Vrt in vrtičkarji -  Magneto
fonski zapis s posavsic^a rokomet
nega derbija med RK Sevnica in RK 
Brežice -  Za vsakogar nekaj -  (glas
bena oddaja) — Šolske klopi so zo
pet oživele — 12.30 — Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo -  Za
ključek oddaje.

SREDA, 8. SEPTEMBRA: 16.00
— Občinske novice in lokalna po
ročila -  Reklame in oglasi -  Parada 
starih hitov — Otrok in družina (z 
otroki moramo biti potrpežljivi) -  
Kako očuvamo jeklene konjičke 
(nekaj napotkov iz motoroznanstva)
— Po domače — Oddaja za najmlajše
— Iz sveta resne glasbe (Seviljski 
brivec) -  Zaključek oddaje.

DOLENJSKI LIST

Z A H V A L A

Ob smrti drage žene, mame, stare mame, ki je pre
minila v 78. letu starosti v  ponedeljek, 30. avgusta 1971

Marije Medic
IZ OBCIC 10 PRI DOLENJSKIH TOPUCAH

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem  in 
znancem, ki so jo spremili na zadnji poti.

Žalujoča: mož Jože, hči Milka z družino

Z A H V A L A
Ob nepričakovani smrti dobrega moža, očeta, starega 

očeta in brata

JOŽETA RODIČA
iz Ajdovca pri Dvoru

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili na 
njegovi zadnji |X ) t i ,  mu poklonili vence in cvetje. Po
sebno se zahvaljujemo vaščanom iz Dol. Straže za po
darjene \ vence, udeležbo na pogredu in sosedom za 

vso pomoč
Žalujoči: žena, otroci Jožo in M arinka z družinama, 

Franci in Anica te r drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega ljubljenega 
moža, zlatega očka in brata

SLAVKA BRKIČA
rezervnega oficirja v pokoju

se iz srca izkreno zahvaljujemo vsem sosedam, pri
jateljem  in znancem, ki so z rmmi sočustvovali, nam 
izrazili sožalje in ga v tako lepem številu pospremili 
na zadnji poti ter njegov grob zasuli s prelepimi venci 
in cvetjem. Prisrčna hvala zdravnikom in strežnernu 
osebju internega oddelka bolnišnice Novo mesto, po
sebno dr. Hiibscherju, dr. Starcu in dr. Starčeviču za 
nesebični trud. Zahvaljujemo se tudi organizaciji ZB 
in SZDL, invalidom, nekdanjim  kegljačem za prelepe 
vence in udeležbo ter vojakom in oficirjem garnizije 
Novo mesto za častni pozdrav. Prav tako se zahvalju
jemo govornikoma tov. Seničarju in tov. Stibriču za 
njune iz srca izrečene poslovilne besede, tov. Pekezu 
in Rajmerju ter vsem, ki ste nam v tem bolečem času 
stali ob strani in nam kakorkoli pomagali. Se enki^at: 

vsem prisrčna in topla zahvala!

Novo mesto, 23. avgusta 1971

Žalujoči: žena Ivanka, hčerka Slavica in drugo 
sorodstvo



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Pisan glasbeni spored od 4.30 
do 8.00.

PETEK, 3. SEPTEMBRA: 8.10 
Operna matineja -  9.20 Popevke s 
slovenskih festivalov -  10.15 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turrstični 
napotki za naše goste iz tujine -
12.30 Kmetijski nasveti: inž. Mika 
Turk: Sorte in oskrba nasadov sliv 
in češpelj -  12.40 Igrajo pihalne 
godbe -  13.30 Priporočamo 
vam . . .  14.35 Naši poslusalci česti
tajo in pozdravljajo -  15.30 Na
potki za turiste — 16.00 „Vrtiljak"
-  17.10 Človek in zdravje -  19.00 
Lahko noč, otroci! -  19.15 Minute 
z ansamblom Toneta Kmetca -  
21.15 Oddaja o moiju in pomoršča
kih.

SOBOTA, 4. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.35 S pihal
nim orkestrom p. v. Francija Pu
harja -  10.15 do 12.00 Pri vas 
doma -  11.00 do 11.20 Poročila -  
Turistični n ^ o tk i  za naše goste iz 
tujine -  12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Slavko Gliha: Nekateri vidiki 
preusmeritve go^odarjenja na kme
tijah -  12.40 Po domače -  13.30 
Priporočajo vam . . .  — 14.10 Vesela 
godala -  15.30 Glasbeni intermezzo
-  16.00 „Vrtiljak" -  17.10 Gremo 
v kino -  18.45 S knjižnega trga -  
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Minute z ansamblom Mihe Dovžana
-  22.00 Zabavna radijska igra -  
Radivoj Rehar: Mojstrovine Sama 
Soma -  20.46 Ples v soboto zvečer
-  22.20 Oddaja za naše izseljence.

NEDEUA, 5. SEPTEMBRA:
4.30 do 8.00 Dobro jutro! -  8.00 
Mednarodni pristaniški koncert Por- 
torož-Duisburg -  10.05 Se pomnite.

tovariši. . .  Joža Pretnar: Pred dne
vom naših mornarjev -  10.45 do
13.00 Naši posluš^ci čestitajo in 
pozdravljajo -  *11.00 do 11.20 Po
ročila — Turistični napotki za naše 
goste iz tujine -  13.30 Nedeljska 
reportaža — 13.50 Z domačimi 
ansambli -  14.05 Slovenske narod
ne pesmi v raznih izvedbah — 14.50 
Kitara v ritmu -  15.05 Igramo za 
razvedrilo -  16.00 Radijska igra -  
Alain Frack: Nevama igra -  17.05 
Nedeljsko športno popoldne -
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Glasbene razglednice -  20.00 „V 
nedeljo zvečer“ .

PONEDEUJEK, 6 . SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja -  9.20 Pes
mica za najmlajše — 10.15 do 12.00 
Pri vas doma -  11.00 do 11.20 Po
ročila -  Turistični napotki za naŠe 
goste iz tujine -  12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Marija Sotlar: Čišče
nje in razkuževanje opreme za stroj
no molžo -  12.40 Pihalne godbe na 
koncertnem odru -  13.30 Priporo
čajo vam ; . .  — 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo -
15.40 Poje zbor „Srečko Kosovel” 
iz Ajdovščine -  16.00 „Vrtiljak“ -  
18.15 „Signali“ -  19.00 Lahko 
noč, otroci! -  19.15 Minute z an
samblom Štirje kovači — 21.30 Mi
nute z Bojanom Adamičem.

TOREK, 7. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.20 Z ansam
blom Jožeta Privška -  9.40 Počitni
ški pozdravi -  10.15 do 12.00 Pri 
vas doma -  11.00 do 11.20 Poro
čila -  Turistični napotki za naše go
ste iz tujine -  12.30 Kmetijski na
sveti -r Ivan Rak: O zimski zalogi -
12.40 Vedri zvoki z domačimi an
sambli -  13.30 Priporočajo vam . . .  
-  14.10 18 tednov — 18 oktetov —
14.40 „Na poti s kitaro" — 15.30

Glasbeni intermezzo -  16.00 ,,Vrti
ljak" -  18.15 V torek na svidenje!
-  18.45 Z ansamblom Atija Sossa -
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Minute s triom Franca Sušnika -  
20.30 Radijska igra — N. V. Gogolj: 
Ženitev.

SREDA, 8. SEPTEMBRA: 8.10 
Operna matineja -  9.05 Kaj vam 
pripoveduje glasba -  9.40 Narodne 
v izvedbi tria Borisa Franka in pev
cev -  10.15 do 12.00 Pri vas doma
-  11.00 do 11.20 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Anton Prelesnik: Varstvo gozdnih 
kultur pred divjadjo na Kočevskem
-  12.40 Od vasi do vasi — 13.30 
Priporočajo vam . . .  -  14.10 Ob 
lahki glasbi -  14.35 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo’ -  15.30 
Glasbeni intermezzo -  16.00 ,,Vrti
ljak" -  16.40 Igrajo majhni ansam
bli -  18.15 Iščemo popevko poletje
-  19.00 Lahko noč, otroci! —
21.00 Melodije za razvedrilo.

ČETRTEK, 9. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja -  9.45 Pe
sem iz mladih grl -  10.15 do 12.00 
Pri vas doma -  11.00 do 11.20 Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine -  12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Jelka Hočevar: Jesen
sko zatiranje plevelov v žitih -  
12.40 Cez polja in potoke — 13.30 
Priporočajo vam . . .  -  14.10 Lahka 
glasba za razvedrilo -  15.40 Nem
ške narodne pesmi in plesi -  16.00 
,.Vrtiljak" -  17.10 Koncert 4)0 že
ljah poslušalcev -  18.45 Naš pod
listek -  P. Lužan: Kot kakšeh čas -
19.00 Lahko noč, otroci! -  19.15 
Minute z ansamblom Jožeta Kam- 
piča -  20.00 Cetftkov večer 
domačih pesmi in napevov.

P T E L E V IZ IJ S K I S P O R E D
NEDELJA, 5. SEPTEMBRA 

8.55 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bg) -  9.30 Po do
mače s Henčkovim ansamblom <Lj)

-  10.00 Kmetijska oddaja (Zg) -  
10.45 Mozaik (Lj) -  10.50 Otroška 
matineja: Prijatelj Ben, Risanke (Lj)
-  11.20 Mestece Peyton -  serijski

KOM ISIJA ZA TEHNIČNE PREGLEDE MOTORNIH  
VOZIL PRI AVTOTRANSPORTNEM  SERVISNEM 
PODJETJU PREVOZ, BRE2ICE

obvešča vse lastnike mopedov,

da bodo tehnični pregledi mopedov za 
območja ObS Sevnice, Brežic 
in Krškega v naslednjih dneh:

za območje ObS Sevnica:

6. 9. 1971 od 7. do 12. ure in  od 14. do 18 ure,
7. 9. 1971 od 7. do 12. vire in od 14. do 18. ure
pred domom Svobode v Krmelju za območja krajev
nih uradov Tržišče in Šentjanž.
Za vse ostale krajevne urade iz območja občine Sevnica 
pa bodo tehnični pregledi v prostorih Avto-moto d ru 
štva Sevnica v naslednjih dneh:

8. 9. 1971 od 7. do 12. tire in  od 14. do 18. ure,
9. 9. 1971 od 7. do 12. tare in od 14. do 18. lire,

10. 9. 1971 od 7. do 12. vire in  od 14. do 18. ure.

Za območje ObS Brežice:

14. 9. 1971 za območje KU Cerklje na krajevnem \xradu 
Č u k lje  od 7. do 12. ure;
14. 9. 1971 za območje KU Vel. Etolina na dvorišču go
stišča Borisa Žnideršiča od 14. do 18. ure;
16. 9. 1971 za območje KU Dobova v prostorih KU Do. 
bova od 7. do 12. iu:e;
16. 9. 1971 za območje KU Bizeljsko v prostorih Po- 
istaje milice Bizeljsko od 14. do 18. ure.
Za vse ostale krajevne urade pa vsako sredo in petek 
v Brežicah.

Za območje ObS Krško:

20. 9. 1971 za območje KU Senovo pri garažah >*-Rudni- 
ka« Senovo od 7. do 12. ure;
20. 9. 1971 za območje KU Brestanica v prostorih KU 
Brestanica od 14. do 18. ure;
21. 9. 1971 za območje KU Kostanjevica v prostorih KU 
Kostanjevica od 7. do 12. ure;
21. 9. 1971 za območje Podbočje v prostorih K.U Pod
bočje od 14. do 18. ure;
22. 9. 1971 za območje KU Raka in Veliki Tm  v  p^^ami 
KU Raka od 7. do 12. ure;
22. 9. 1971 za območje KU Leskovec v pisarni KU Le
skovec od 14. do 18. ure;
23. 9. 1971 za območje KU Krško in Zdole v pisarni 
št. 1 ObS Krško;
6. 10. 1971 za zamudnike v Krškem v pisarni Št. 1
ObS Krško od 7. do^ 15. ure.
Za vse ostale KU pa vsako sredo in petek v Brežicah. 
Lastnike mopedov opozarjamo, da morajo biti vozila 
predpisano opremljena, še posebno pa opozarjamo, da 
morajo biti izpušne cevi in gluSniki na vozilih brez
hibni !

film (Lj) -  14.45 Teševo: Državno 
prvenstvo v vodnem smučanju — 
prenos (Sk) -  15.45 Balkanske 
atletske igre -  prenos (do 19.00) 
(Zg) -  19.00 Vohun pride ob sed
mih -  češki film (Lj) -  19.50 Cik
cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.30 3-2-1 (Lj) -  20.35 Melodije, 
ki ste jih imeli radi -  II. del (Lj) -
21.35 Glas na obisku: Marmelade 
(JRT) ( y )  -  21.50 Poročila (Lj) -  
22.05 Športni pregled (JRT) -
22.35 Odpoved sporeda (Lj) -

PONEDELJEK, 6. SEPTEMBRA

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 An
gleščina (ZG) -  11.00 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bg) -  14.40 TV v šoli
-  ponovitev (Zg) -  15.35 Angle
ščina -  ponovitev (Zg) -  16^05 
Francoščina (Bg) -  16.40 Drejček 
in trije Marsovčki -  7. oddaja (Lj)
-  17.00 Državno prvenstvo v pla
vanju -  prenos (Zg) -  18.15 Obzor
nik (Lj) -  18.30 Od zore do mraka: 
Jaz T-55 (Lj) -  19.00 Mozaik (Lj)
-  19.05 Maksimeter — zabavno glas
bena oddaja (Bg) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 W. Shakes
peare: Konec dober, .vse dobro — 
drama angleške TV (Lj) -  22.00 
Srečanje z Jožetom Ciuho (Lj) —
22.35 PoročUa (Lj)

TOREK, 7. SEPTEMBRA

9.35 TV v šoU (Zg) -  10.40 Ru
ščina (Zg) -  11.00 Osnove splošne 
izobrazbe (Bg) -  14.45 TV v šoli — 
ponovitev (Zg) -  15.35 Ruščina -  
ponovitev (Zg) -  15.50 TV vrtec 
(Zg) -  16.10 Angleščina (Bg) -  
16.45 Madžarski TV pregled (Pohor-

“ " “ 0) ■  ------

18.15 Obzomik (Lj) -  18.30 Poje 
NanaMouskuri (Lj) -  19.00 Mozaik 
(Lj) -  19.05 Zdravilne vode: Nimfe 
v toplicah (Lj) -  19.30 Zgodovina 
kozmetike (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj)
-  20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Dvanajst jeznih 
mož -  ameriški film (Lj) -  22.10 
Malo za šalo, malo za res — 7. od
daja (Lj) -  . . . .  Poročila (Lj)

SREDA, 8. SEPTEMBRA

8.15 TV v šoli (Zg) -  17.50 Era
zem in potepuh -  I. del (Lj) -
18.15 Obzomik (Lj) -  18.30 Glasba 
za staro in mlado (Bg) -  19.00 Mo
zaik (Lj) -  19.05 Na sedmi stezi -  
športna oddaja (Lj) — 19.30 Naš 
ekran (Lj) — 19.50 Cikcak (Lj) -  
20.00 TV dnevnik a j )  -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 L Štivičič: Kam 
gredo divje svinje -  nadaljevanje in 
konec (Lj) -  21.35 Naš vsakdan: 
Kdo ima belo krizantemo (Lj) —
22.15 Jazz na ekranu (Lj) -  22.40 
Poročila (Lj)

ČETRTEK, 9. SEPTEMBRA

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem
ščina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
-  11.00 Francoščina (Zg) -  14.45 
TV v šoli -  ponovitev (Zg) -  15.40 
Nemščina -  ponovitev (Zg) -  15.55 
Angleščina -  ponovitev (Zg) — 
16.10 Osnove splošne izobrazbe -  
do 16.40 (Bg) -  17.15 Madžarski 
TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
17 30) (Bg) -  17.55 Pavček-Sker- 
janc: Jurij Muri v Afriki -  glasbena 
pravljica (Lj) — 18.15 Obzomik (Lj)
-  18.30 Dmžina -  poljudno znan
stveni film (Lj) — 19.00 Mozaik (Lj)
-  19.05 Enkrat v tednu (Lj) -

Plešivec do 17.00) (Bg) -  17.50 
Prijatelj Ben — serijski film (Lj) —

MOPEDISTI!
PRIPRAVITE MOPEDE ZA REDNI TEHNIČNI 

PREGLED IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI 

PROMETNIH DOVOLJENJ!

AVTOSERVIS » P I O N I I R « ,  NOVO MEjSTO

BO IMEL REDNE LETNE TEHNIČNE PREGLEDE V

•  ČRNOMLJU
•  METLIKI

•  ŠM AR J ETI

•  ŠENTJERNEJU

•  ŽUŽEMBERKU
•  DOL. TOPLICAH

•  NOVEM MESTU

8. in 9. septembra 

10. septembra

13. septeinbra

14. septembra

15. septembra

16. septembra

od 17. septembra dalje

Pregledi bodo vsak dan od 7. do 17. ure.

OPOZORILO: lastnike mopedov opozarjamo, da morajo biti vozila predpisano 

opremljena, še posebno pa opozarjamo, da morajo biti izpušne cevi in glušniki 

na vozilih brezhibni!

3 ■ I
I MEDTEM KO RAZMIŠUATE

I O NOVEM ŠOLSKEM LETU,

I  PRIPRAVLJA

I  M L A D I N S K A  K N J I G A  

I  ZA SVOJE KUPCE

| n A G R A D E

I  Poslovalnice Mladinske knjige so bogato založene z vsem, kar potrebujejo šolarji.

I  Obiščite jih! S kuponom, ki ga dobite ob riakupu šolskih potrebščin, se lahko ude-
g ležite nagradnega žrebanja, ki bo septembra 1971.

I  • Zadnji rok za oddajo kupona je 25. september 1971. . .
g  5000 vabljivih nagrad vam bo olepšalo začetek šolskega ,

19.20 Vse življenje v letu dni (Bg) -  
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
XXI. stoletje (Lj) -  21.25 Maupas- 
santove novele -  III. (Lj) — . . .  
Poročila (Lj)

PETEK, 10. SEPTEMBRA 
9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 An

gleščina (Bg) -  14.40 TV v šoli — 
ponovitev (Zg) — 16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bg) -  16.40 
Madžarski TV pregled ^ohoije, Plc- 
šivec do 16.55) (Bg) -  17.50 Po
tujmo v naš svet: Lepo je res na de
želi (Lj) -1 8 .1 5  Obzomik (Lj) -  
18.30 Glasbena oddaja (Bg) -  19.00 
Mestece Peyton — serijski film (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  
20.35 Dekleta -  ameriški film (Lj)
-  22.15 Sami na svetu -  oddaja iz 
cikla Odiseja miru (Lj) -  . . .  Po
ročila (Lj) -

SOBOTA, 11. SEPTEMBRA 
9.35 TV v šoli (Zg) -  16.35 Ka- 

vadar: Moto dirke za prvenstvo Ju
goslavije — posnetek (Sk) — 18.20 
Andaluzijski plesi (Lj) -  18.45 Ob
zornik (Lj) -  19.00 Bratovščina 
Sinjesa galćba -  nadalj^. in konec 
(Lj) -  19.25 Mozaik (Lj) -  19.30 
TV kažipot (Lj) -  29.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 Zabavno 
glasbena oddaja ,,Zlati delfin“ — 
prenos iz P o rc ij (Zg) -  21.35 Cir
kus — film (Lj) — 22.05 Nikoli grde 
besede -  serijski film (Lj) -  22.40 
Poročila (Lj)

(žlj
B R E Ž IC  E

S te  v
z a  d a r i l o ?

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč 
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!



Dejanja kalijo ljudi
Od delavca do župana, direktorja, poslanca

Začeli bi lahko tako kot 
pri starem Fordu, ki je iz za
kotne avtomobilske delav
nice ustvaril, s pomočjo de
lavcev seveda, ameriški avto
mobilski trust. Malo smela 
primerjava, pa vendar:

Ivan Gole je pred dobrim  
desetletjem še obešal žle
bove na strehe -  ničesar ne
častnega ni v tem -  danes

pa je  direktor najbolj naglo 
se razvijajočega podjetja v 
Trebnjem, „Trima‘\  kjer 
bodo jutri odprli nove proiz
vodne prostore.

Toda Ford je množil last
no bogastvo, Ivan pa množi 
našega skupnega, v tem je 
bistvena razlika.

Razvoj „Trima" je kolek
tivna zasluga, o tem ni dvo
ma. Je sad delavcev, kovinar
jev, ki so tako rekoč včeraj 
spustili iz rok ročice plugov 
in prijeli za varilne aparate. 
A vendar lahko rečemo, da 
vsega tega ne bi bilo brez 
„vzmeti*', brez iniciative, 
delavnosti 35-letnega moža, 
doma iz vasice Kamenice pri 
Šentjanžu.

V zahodnem svetu cenijo 
uspešne ljudi zaradi njihove 
pomembnosti, bogastva, za
radi m oči in vpliva, ki ga 
imajo, m i jih dajmo v znak

Mednarodni karambol
28. avgusta popoldne je bila kra

kovska hosta spet prizorišče pro
metne nesreče. V njej je sodelovalo 
kar 5 udeležencev. Nemec Peter 
Habermel je vozil proti Ljubljani, ko 
ga je prehitevala Nemka Elizabeta 
Waldvaud in zapeljala v škaije. 
Novosadčanka Ljubica Stojanovič, 
ki je vozila z avtom naproti. Je 
močno Zavrla, pri tem pa je za njo 
vozeči Anglež Jonathan Nickplas s 
kombijem zadel Novosadčanko in jo 
odi lil na levo stran ceste v avto Petra 
Habermela.

Za kombijem je vozil še Zagreb
čan Željo Majcen in zaradi prelcrat- 
ke varnostne razdalje tudi trčil v

priznanja. Z a te ^ l^ f ^  po
trebujemo. ^  -

Kakšen je Ivan, naj bi 
odgovoril tale portret. Vsaj 
delno. Delaven? Če se poz
no vrača s poslovnega po to 
vanja ali sestanka, se mimo 
svojega doma pelje najprej v 
podjetje gledat, kaj delajo 
njegovi fantje. Kdor ga po
zna, ve, da se žene, da ne 
prizanaša ne s ^ i  ne svojim 
sodelavcem, ki morajo po
tegniti tudi v noč, če tako 
terja delo.

Ambiciozen? Je. Pravza
prav brez ambicije ni mo
goče ničesar pomembnega 
doseči. Ambicioznost, zdra
va, poštena, je nekaj dobre
ga. Vleče naprej.

Vztrajen? K ot malokdo. 
Ko je bil še trebanjski žu
pan, komaj 27 let star, brez 
izkušenj, brez zvez, brez 
uglajenega- leporečja, z  do
lenjsko trmo prežeto mislijo 
na napredek občine, je zanj 
veljalo, ko se je potegoval za 
koristi občine: če ga „vrže
jo*' pri prednjih vratih, se 
vrne skozi zadnje. Marsikak 
težak trenutek je preživel, 
ko so ga neizkušenega, ne
poznanega vpregli v vrtinec 
hladne poslovnosti računar
stva. Pa je splaval. K o t kvali-/ 
ficiran delavec je ob delu 
končal višjo šolo in ob vsem 
tem opravljal še vrsto javnih 
funkcij. To je menda vztraj
nost!

Iniciativen? Da bi le imeli 
več takih ljudi, slišimo od 
takih, ki njegovo delo po
znajo.

Možat? „Če se nekaj do
govorimo, to moramo ures
ničiti!** je njegovo geslo. 
Moramo, moramo! Ivana so 
izvolili za predsednika grad
benega odbora smučarske 
vlečnice, ker so vedeli, da bo 
narejena. Bila je. To je le en 
primer: ,Manj govorimo, pa 
več delajmo!** rad ponavlja.

Tak je Ivan. Delo je iz nje
ga naredilo župana, direk
torja, poslanca. M. L.

bok Angleževega kombija. Na vseh 
petih avtomobilih je za 40.000 din 
škode, medtem ko so bili Nemec 
Habermel in njegova žena ter Novo
sadčanka Stojanovičeva ter njen 
sopotnik poškodovani. Odpeljali so 
jih v novomeško bolnišnico.

ô rto*B«đeljo:
X MARKET na Kristanovi cesti 
S MARKET na Cesti herojev in
I  DELIKATESA na Glavnem trgu,,

BSai-KšlSIšMšIlšI

Družini N o v ^  in Nose iz Tisovca 2 pri Strugah, ki štejeta skupaj 9 članov, sta ostali brez strehe nad 
glavo, ker so jim jo podrli sinovi hišnega lastnika. (Foto: J. Primc)

Dvema družinama razkrili streho
Brez strehe nad glavo ostalo 9 ljudi, med njimi 5 majhnih otrok — Med 
»storilci« menda sami visoko izobraženi — Na Kočevskem se je že začelo

jesensko deževje

26. avgusta okoli 8. ure je zazvonil telefon:
— Halo, tukaj Karel Kobe, revirni gozdar. Telefoniram iz Strug. 

Pridite takoj v vas Tisovec. Tu so razkrili dvema družinama strdio 
nad glavo, da bi ju pregnali iz hiše.

cije ali njihove dele a l i . . .  kako dru-
Mimogrede sem se oglasil še na 

postaji milice in vzel s seboj enega 
izmed miličnikov, ki mi je pojasnil, 
da je tako početje kaznivo po členu 
220 KZ . . .

Kasneje sem iz radovednosti po
kukal, kaj pravi člen 220, in zvedel: 
„Ce . . .  lastnik stavbe odstrani zu
nanje ali notranje naprave, inštala-

gače znatno zmanjša uporabnost 
stavbe ali napravi neuporabne, se, 
kaznuje z denarno kaznijo ali zapo
rom do 1 leta dnL“

V Tisovcu je Anica Novak, poro
čena, mati treh majhnih otrok, po
vedala: „Včeraj so prišli z avtom 
štirje sinovi Antona Vidmarja, last
nika te hiše, ki stanuje zdaj nekje v

Sin je z nožem branil mater
Dalj časa trajajoče nesoglasje v Pavkovičevi 
družini na Mestnih njivah v Novem mestu je 

doseglo vrhunec v ponedeljek popoldne

Steva Pavkoviča, steklarja, ki je 
bil trenutno brez zaposlitve, je mla
doletni sin poškodoval z nožem, 
vendar je po informaciji iz novome
ške bolnijnice že izven življenjske 
nevarnosti

V ponedeljek, 30. avgusta po
poldne, se je Stevo Pavkovič v svo
jem stanovanju na Mestnih njivah 
spet lotil svoje razvezane žene. Fi- 
zično^obračunavanje je bilo večkrat 
na dnwnem redu, tokrat pa je mla
doletnega sina vrglo iz tira. Ko je 
videl, da je oče mater zvlekel na b i -

kon in jo z glavo butal ob betonska 
tla in da je iz žepa potegnil oster 
nož, je segel po nožu iz kuhinje ter 
očeta d v ^ ra t zabodel v hrbet. Hu
do poškodovanega Pavkoviča so 
odpeljali v novomeško bolnišnico.

Stevo Pavkovič in njegova žena 
Andjelka sta sicer razvezana, vendar 
živita v skupnem stanovanju. Pre
piri, pretepi, pa tudi grožnje so bile 
čedalje hujše, otrok pa je z materjo 
vred vedno teže prenašal nasilje.

Hudi tragediji v tej družini je bo
troval alkohol, ki mu je bil,Pavkovič 
starejši precej vdan.

NEPOŠKODOIVAN POi PADCU V STRUGO'

Most pobira svoj davek
Nesreče na boštanjskem mostu se nadaljujejo

Skoraj deset mettpv globoko v 
strugo Mirne se je minulo sredo pre
vrnil s svojim tovornjakom TAM 
4500 zasebni - avtoprevoznik Jože 
Mogu iz Celja (obrt ima prijavljeno v

Telefon je čudo tehnike. 
Zavrtiš številko in že se po- 
govaijaš z znancem, s prija
teljem, sodelavcem . . .  d i pa 
tudi z nekom, ki ga sploh 
nisi klical.

Med vročim poletjem je 
bila velika stiska za cement. 
Takrat je kar naprej pri meni 
zvonil telefon:

čela zadeva že presedati. 
Hotel sem zvedeti, kdo ne 
zna telefonirati:

„Kdo pa kliče? “ sem 
vprašal.

Ženski glas me je zavrnil: 
,JVič ne sprašujte. Povej

te, če je p rije l cement!“ 
„Ampak tovarišica, vedeti 

moram, s kom govorim.

Zmešani telefon
„Halo, je tam trgovina z 

gradbenim materialom? “
Ali pa:
„Halo, je že prispel ce

ment? “
„Halo, kdaj bo prispel ce

ment? “
,JHalo, rešite me! Le še 

nekaj vreč cementa potrebu- 
jem!“

Pridno sem odgovaijal: 
,J4e, tukaj ni trgovina z 

gradbenim materialom! Ne 
prodajam cementa. Tukaj je 
zasebno stanovanje.”

Po mesecu dni cement
nega telefoniranja mi je za*

Tudi olika zahteva, da bi se 
predstavili.“

„Olika me nič ne briga! 
Hočem cement!“

Takrat pa je vtaknil vrag 
svoje prste vmes, da sem po
pustil: /

,JMo, tovarišica, oprostite. 
Kar naročite tovornjak in 
pridite po cement!“

Na vso zadevo sem nato 
pozabil, posebno še, ker od 
takrat ni nihče več telefoni
ral za cement.

Po nekaj tednih pa sem se 
med pogovorm z direktor
jem trgovskega podjetja

spomnil, da sem neki ženski 
obljubil cement. Povedal 
sem mu vso zgodbo in takrat 
seje spomnil tudi on:

„A taka je bila ta stvar! 
Zdaj pa vem, zakaj je takrat 
bentila tista ženska v trgo
vini z gradbenim materia
lom. Bil sem slučajno tam in 
slučajno je p r ije l vagon 
cementa. Drla se je na pro
dajalce, zakaj ji ne dajo ce
menta, ki ji ga je po telefonu 
obljubil sam šef trgovine.

. .  ., in potem sem imel še 
nekaj tednov mir. Zdaj pa se 
je spet začelo. Sicer ne tako 
pogosto, vendar kar precej
krat me sprašujejo, če ,Je 
tam KOMUNALA? “ ' 

Seveda se spet nihče, ki 
me kliče, nikoli ne pred
stavi. Bojim se, da bom spet 
komu ali kateri obljubil či
ščenje kanala, odvoz smeti, 
popravilo te ali one zadeve. 
Prizadeti naj se preveč ne 
huduje name ali na direk- 
toija KOMUNALE, saj nisva 
midva zamešala telefonskih 
žic. J. PRIMC

Sevnici), pa vejidar je ostal živ. Se 
več: očitno nadvse srečne okolnosti 
so pripomogle, da je ostal povsem 
nepoškodovan in da tudi škoda raz
meroma ni bila velika.

Primer se je dogodil na zloglas
nem boštanjskem mostu, nedaleč od 
Sevnice, ki je že vseskozi, odkar so 
asfaltirali cesto, prava past za nepre
vidne voznike. Most je ostal namreč 
tak, kot je bil takrat, ko k) z vozovi 
ali prvimi avtomobili vozili čezenj, 
in ko skorajda ni bilo verjetnosti, da 
bo kdo pripeljal naproti.

Ko so cesto asfdtirali, za most ni 
bilo denarja. V Sevnici sodijo, da je 
škoda zaradi nesreč že presegla stro
ške, ki bi jih zahtevala dQlna razširi
tev mostu, s tem da bi široko kam
nito ograjo n^om estili z oš^o ko
vinsko. Toda nihče se ne zgane. Za
legla ni, kot vse kaže, niti pritožba 
občinske skupščine na republiški 
cestni sklad, podkrepljena s podatki 
o škodi in v nesrečah prizadetih Iju- 
deh. ^

Ko bo dokončno asfalfurana ob- 
savska cesta, bo promet še nar^tel. 
Zaenkrat ni nobenega jamstva, da 
bo boštanjski most razširjen, torej 
lahko pričakujemo, da se bodo he- 
sreče nadaljevale. Kdo bo zdaj prvi 
na vrsti? M. L.

SEVNICA; KRAJA 
NA IZPLAČILNI DAN

Ravno na izplačilni dan je 13. 
avgusta neznanec prišel skoz odprto 
okno Frančiške Pompe iz Sevnice 
ter ji ukradel 2350 dinaijev priluan- 
kov. Čez teden dni je postaja milice 
v Sevnici dobila še eno prijavo tatvi
ne: Ivanki Jazbec iz Drožanja je, kot 
je zatrjevala, neznanec ukradel me
sečni prejemek njenega moža v zne
sku 110 dinaijev. Zato: dobro hTa- 
nite svoj zaslužek, tatovi ne miru
jejo!

Ljubljani. Razkrili so streho in šli. 
Rekli so, da bodo dali danes na hišo 
novo streho. Vendar ne verjamem, 
ker niso pripeljali noben^a lesa ali 
opeke. Znebiti se nas hočejo, mi pa 
nimamo kam iti. Na občini so rekli, 
da nas dajo ven lahko le, če nam 
priskrbijo prej novo'stanovanje."

Podobno sta povedala tudi njen 
mož Anton in Olga Nose, ki z mo
žem in dvema majhnima otrokoma 
tudi stanuje v tej hiši, ki so ji odstra
nili streho. Med rušilci strehe so bili 
sami izobraženi ljudje, tudi gradbeni 
iiiženir, doktor in celo odvetnik.

Sosedje Zupančičevi povedo, da 
razumejo stanovalce, ki nimajo kam 
iti, in tudi lastnike hiše, ki bi radi 
svojo rojstno hišo obnovili. Pravijo, 
da se razumejo tako s stanovalci kot 
z lastniki in da se nikoli z nikomer 
ne kregajo.

Kočevski miličniki poizvedujejo 
za točnimi naslovi lastnika hiše in 
ljudi, ki so rušili stieho, Pravijo, da 
gre, kot kaže, za kaznivo dejanje, 
zaradi katerega bodo morali storilci 
pred sodišče.

Že 27. avgusta pa seje na Kočev
skem in ribniškem območju začelo 
deževje in celo nevihte . .  .

JOŽE PRIMC

V sot>oto ponoči se je 
Mohar Dreniek pri 
Dvoru zgrudili smrtno 
zadet od šiber — Ver
jetno je Ivan Šporar iz 
Poljan streljal v silo

branu

Po hudi tragediji, ki sfe je 28. avgusta 
ponoči zgodila blizu Podgozda ob 
Krki, je Ivan Pirnat, preiskovalni 
sodnik o k iožn ^a  sodišča v Novem 
mestu, odredil pripor za Ivana Špo
rarja iz Poljan. Zadevo ima v rolbih 
javni tožilec.

Ker so bili v okolici Dvora, zlasti 
v DoL Kotu pogosti vpadi divjih lov
cev na loviščih, kjer gojyo tudi 
žlahtno divjad, so p o lte n i lovci 
sklenili priti tatovom na sled. Zme
nili so se, da bodo ob koncu tedna 
postavili zasede ob vodi Nameravali 
so divje lovce zalotiti pri dejanju in 
jih prijeti.

Tako sta lovski čuvaj gojitvenega 
lovišča KGP Kočevje Ivan Šporar iz 
Poljan in Ivan Miklič s Smuke v so
botni noči čakala v bližini čolna. 
Zmenila sta se, da bosta krivolovca 
pustila priti prav v bližino, potem 
bo eden z baterijo posvetil vanj, oba 
bosta zavpila „stoj‘ , vtem pa planila 
nadenj.

Načrt sta izpeljala, nista pa ra
čunala na odpor krivolovca. Ko sta 
v bližini zaslišda korake, zavpila stoj 
in v soju žarka iz baterije zagledala 
kake 3 metre od sebe 38-letnega 
Moharja Drenška iz Dol. Kota, je 
Šporar opazil puškino cev, uperjeno 
naravnost vanj. Kot pravi Šporar, se 
je v desetinki sekunde odločil za 
strel s šibrami, ker je imel kroglo v 
trocevki blokirano. Izjavlja, da ni 
imel namena krivolovca ubiti, pri, 
strelu pa tudi ni meril, temveč samo 
sprožil.

Snop šiber je zadel Drenška v 
zunanjo stran desne podlahti in šel 
skozi roko in v notranjo stran prsi. 
Koje Šporar videl, da se je ustreljeni 
zgrudil, mu je takoj nudil pomoč. 
Obvezal mu je roko, potem sta ga z 
Mikličem pravila v čoln ter v vasi 
poklicala ljudi, toda pomoč je bila 
prekasna. ,

V ponedeljek dopoldne so v pri
sotnosti preiskovalnega sodnika, jav- 
n ^ a  tožUca in organov UJV opravili 
rekonstrukcijo dogodka. Po prvih 
vesteh kaže, da je Šporar ravnal v 
silobranu. R. B.

USTANOVITELJI: občlnslce konference SZDL Brežice, Črno
melj, Kočevje, KrSko, Metlika, NoVo mesto, Ribnica, Sevnica in 
Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor Dragoš, inž. Janez 
Gačnik, Janez G artnar (predsednik sveta). Tone Gošnik Jože 
Jeke, Franc Lapajne, Lojzka Potrč, Slavko Smerdel Franc StaJ- 
dohar in Ivan ziWč.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnik (glavni in od
govorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan. Jože 
Primc, Jože Splichal, Jožica Teppey in Ivan Zoran.. Tehnični 
urednik; Marjan MoSkon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka l d inar — L,etna 
naročnina 49 dli^irjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za Inozemstvo 100 dinarjev ali 6 ameriških dolarjev (ali ustrezna 
druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev, pri čemer je  že vštet 
lO-odst. popust, ki pa velja samo za tiste, ki plačujejo naročnino 
v devizah). Naš devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9.

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu (45 mm oz. 10 cicero) 
33 din, 1 cm na določeni strani 45 din, 1 cm na 1., srednji in zadnji 
strani Usta: 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din, vsaka 
nadaljnja beseda l din. Za vse ostale oglase in oglase v barvi 
velja do preklica cenik St. 4 od 6. I. 1971 — Za oglase odgovarja 
Mirko Vesel.

TEKOCi RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE; 68001 Novo mesto, Glav
ni trg 3 — Poštni predal 33 — Telefon; (068) 21-227 — Nenaročenih 
rokopisov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »I..judskc 
pravice« v Ljubljani.

V prejšnji številki smo bralcem iz trebanjske občine postregli z 
vestjo in fotograHjo 1 kg težkega krompiija, ki ga je na svoji njivi 
izkopal Jože Perko iz Vrtač. Ta rekord je že potolčen: oni dan se 
je v našem uredništvu oglasil Franc Kalčič, kmet iz Gotne vasi 15 
pri Novem mestu, in prinesel 105 dkg težak krompir. Vidite ga na 
sliki. Krompir je rdeče sorte. Takšnega je imel posajenega manj, 
toda v vsakem grmu so bili po 3 do 4 krompiiji, težki po pol 
kilograma. Gornji je bil največji med vsemi. (Foto: M. Jakopec)


