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NOVO MESTO četrtek, 

★ ★  9. septembra 1971

Čr n o m e l j  -  Danes do
poldne bo politični aktiv prvič 
razpravljal o srednjeročnem pro
gramu razvoja občine ter o 
vključitvi le-tega v razvojni načrt 
Slovenije.

KOSTANJEVICA -  V soboto 
zvečer bo gostovala mariborska 
drama s Shake^etrovo kome
dijo „Vesele Windsorčanke“ .

NOVO MESTO -  1.000 din 
in 5 kanadskih dolarjev je bilo v 
ponedeljek ukradeno 80-letni 
Mariji Popovič z Brega. Soseda 
Alojzija Plaveč je miličnikom 
povedala, da je videla pri Popovi
čevi Ciganko.

KRŠKO -  Turistično društvo 
priredi v nedeljo tradicionalno 
jesensko tombolo na stadionu 
Matije Gubca.

NOVO MESTO -  Predvč^ 
rajšnjim so pri občinskem sindi
kalnem svetu odprli pravno po
svetovalnico. Odprta bo vsak to 
rek od 15. do 18. ure. V odijo  
pravnik Franc Zunič.

NESRAMNOST 
NA DOLŽU

Nezaslišan dogodek je 5. septem
bra zvečer pretresel Dolž, ko sta se 
domačin Janez Klobučar in Stani
slav Brulc s Trebnjega pod vp l̂ivom 
maliganov s pestmi lotila Štular
jevih, s pretepom pa grozila tudi 
Juršičevim. Poklicali so miličnike, 
da so pretepača ukrotili, preden pa 
se jim je to posrečilo, so morali po
goltniti marsikatero žaljivko. Vroče
krvneža sta morala v novomeške za
pore, zaradi pretepanja in žalitev mi
ličnikov pa se bosta morala zagovar
jati pri sodniku za prekrške.

D B H

MADŽARSKI STROKO'VNJAKI NA OBISKU

li/led Budimpešto in »KRKO«
Desetletje sodelovanja: Madžari Novomeščanom znanje o fermentaciji, 

KRKA pa njim licenco za proizvodnjo antibiotikov — O bodočnosti

NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

PrazgodovinarjI 
v Novem mestu

Skupina prazgodovinaijev iz šte
vilnih evropskih držav, udeležencev 
VIII. svetovnega konaesa prazgodo- 
vinarjev, ki se bo zacel danes v Beo
gradu, je 4. septembra obislpla 
Novo mesto. V Dolenjski galeriji so 
si gostje ogledali razstavo „Pra
zgodovina Novega mesta“ , pri če
mer so jih zlasti zanimale ^ o p a -  
nine oziroma arheološke nsodbe iz 
halštatskega obdobja.

Skupina madžarskih strokovnjakov, ki sta jo vodila prof. dr. inž. 
HoUo in dr. inž. Nyeste z budimpeštanskega inštituta za fermenta- 
cijsko tehnologijo, je v ponedeljek in torek obiskala novomeško 
tovarno zdravil Krka. Obisk je pripravil Krkin inštitut.

Značilnost budimpeštanskega tovnim dogajanjem. Mimo vzgoje
inštituta je, da tesno sodeluje z kadra na univerzi sta oba madžarska
industrijo in je zato seznanjen s sve- strokovnjaka sodelovala tudi pri

V deželi cvička trta lepo kaže. Vinogradniki morajo vnaprej prija
viti, koliko ga bodo pridelali. Nekateri se boje, da jih bodo potem 
še bolj obdavčili, vendar ne gre za to: cvička z zaščitno znamko naj 
bi podej prodali samo toliko, kolikor ga pridelajo. (Foto: J. 
Teppey)

Vsako leto enkrat zdravo!
Sončen konec tedna med starimi znanci, ki so 

obujali spomine, je dal ganljive prizore

Takega zbora borcev in akti
vistov, kot je bil 4. septembra po
poldne na Pungartu, v Metliki še 
niso imeli. Prvič so se se šli skoro vsi 
še živeči borci domače občine. 
Zbranih je bilo več kot 800, poleg 
teh pa še prav toliko drugih udele
žencev slavja. Po govoru Ivana Že- 
leta, predsednika občinske skup
ščine, ter gosta-podpredsednika ita
lijanske občine Doberdob so imeli 
lep kulturni program, za zabavo pa 
je skrbel ansambel Mihe Dovžana z 
domačo pevko Ivanko Kraševec.

V nedeljo, 5. septembra, je bil 
uradni del srečanja zelo kratek, tem 
dlje pa so se zackžali ob pomenkih 
za mizami, kjer so postregli z ja
genjčki, odojki in pristno črnino. 
Zatem, ko so delegacije borcev polo
žile vence k ^ m e n ik u  padlim v

Metliki ter na Bočki, kjer je bila 
ustanovljena 15. brigada, so pihalne 
godbe z Doberdoba, iz Vevč, Treb
njega in Metlike priredile koncert na 
Pungartu.

Ta dan je bilo prisotnih tudi mno
go belokranjskih borcev, ki ne živijo 
več doma, vendar pa srečanja enkrat 
v letu ne zamudijo. Kaj bi naštevali, 
koliko bratovskih objemov je bilo in 
koliko starih zgodb so premleli! Pa 
tudi solze ganjenosti in veselja si 
niso redko brisali. Lepa sončna ne
dela  je zatonila, udeleženci tradi
cionalnega srečanja borcev pa so se 
razhajali s klici: „Ce bom le živ, na 
svidenje ob letu obsorej!“

POD MEDVEa>JEIKO(M

Prevrnil ki 
NOB i

V preiskavi so ugotovili 
vzrok: nesreča

Nekdanji borci NOV in drugi 
občani so se sredi minulega tedna 
vznemirili, ko so slišali za novico, da 
^om enik, odkrit 18. aprila letos v
spomin na prvo važnejšo bitko dru
ge grupe odredov na Medvedjeku pri 
Veliki Loki, leži prevrnjen na tleh,

uresničevanju proizvodnih objektov, 
še posebej na področju proizvodnje 
cenene prehrane za živali in na po
dročju živilske industrije ter farma
cevtike.

Dvodnevni posvet s predavanji in 
za okroglo mizo je za Krko pred
stavljal izmenjavo pogledov na raz
voj fermentacijske proizvodnje. 
Budimpeštanski inšitut je Krki pred 
11 leti dajal prvo znanje v fermen
taciji, v tem desetletju pa je Krka 
tnadžarski industriji že prodala li
cenco za proizvodnjo antibiotikov, 
zato sp Madžari podvojiU pro
izvodnjo. Krka je pridobila znanje 
na področju encimov in proteinov, 
ki postajajo danes važni produkti v 
farmacevtiki in prehrani. j  §

NOVO MESTO : ZARJA 
72:62

V prvenstveni košarkarski telcmi 
slovenske B lige so Novomeščani na 
Loki pred 300 gledalci v zelo zani
mivi tekmi premagali ljubljansko 
Zarjo 72:62 (35:32). Po izenače
nem prvem delu so 'si Novomeščani 
odločilno prednost priborili okrog 
15. minute drugega polčasa, ko so 
vodili za 19 košev. Gostje so do 
.konca le omilili poraz.

Za Novo mesto so igrali: Šepetave 
5, Splichal 20, Ž. Kovačevič 15, Po- 
črvina 13, S. Kovačevič 6, Spiler 7, 
Pirc 6, Bencik.

SPREJEM PRVgŠOLČKOV — Na novi osnovni šoli na Grmu pri 
Novem mestu so prvošolčkom (na sliki) pripravfli ob prvem vstopu 
v razred prisrčen grejem. Na Dolenjskem so letos odpili štiri nove 
šole in razveselili številne učence, vzgojitelje in starše. (Foto: S. D.)

Damjančka so končno našli
Njegove posmrtne ostanke je našel 4,5 km od doma na Travni gori milič

nik Jože Žnidar — Prvi večer: 150m stran!

Damjančka Ostanka, dveinpollet- 
nega otroka oziroma njegove po
smrtne ostanke so našU preteklo 
nedeljo, 5. septembra. Kot smo že 
poročali, je Damjanček izginil na 
Travni gori pri Ribnici 12. jun^a 
letos.

Miličniki iz Ribnice, uprava javne 
varnosti Ljubljana, civilna zaščite 
Ribnica in kriminalistični delavci iz 
Ljubljane so sklenili, da gredo mi
nulo nedeljo zadnjič iskat Dam
jančka.

Okoli 50 \judi je začelo iskati 
okoli doma na Travni gori v nedeljo, 
ob 7. uri zjutraj. Že okoli 9. ure pa 
jp ribniški miličnik Jože Žnidar na
šel 4 in pol kilometra od doma ptoti 
Loškemu potoku posmrtne ostanke 
in oblačila pogrešanega Damjančka.

Miličnik Jože Žnidar je povedal: 
„Kaže, da je Damjanček šel tisti 
večer po cesti proti Loškemu po

toku, ki pa se po 3300 m konča. 
Naprej je precej strm hrib, vlake in 
markirana pot proti Loškemu po
toku. Po tej strmi poti sem šel in na 
vrhu hriba zagledal najprej plavo 
jopico, potem pa . . .  Dvomim, da je 
šel Damjanček po tej strmini v hrib.

Verjetno je šel okoli. Iger je bolj po
lo žno.“

Kasneje so skupiaj s starši, ki so 
tudi bili na Travni gori, ugotovili, da 
so malega Damjančka iskali prvi 
večer, ko je izginil, le okoli 150 
metrov stran . . .  j ,  pRiMC

Koiičjno
Te dni se je začelo delo na cesti Impoljca—Kr

ško, v ponedeljek pa še na mostu v Sevnici

konca tedna bodo naSi kraji 
v območju visokega zrač
nega pritiSca, zato dežev
nega vremena še ne bo. Hla
den zrak pa se bo postopo
ma umaknil na vzhod.

ž e  kake štiri mesece je minilo od 
prve obljube, zdaj pa se je  vendarle 
začelo: s prvim septembrom je bila 
uvedena zapora za cestni odsek 
Impoljca-Krško. Ta dan velja za 
uradni začetek dolgo želene gradnje.

Kako je z denaijem, je znano. Re
publiški cestni sklad je za letos zago
tovil 5 milijonov dinarjev, repub
liška infekcija  pa je utemeljeno 
zahtevala, da mora biti cestišče širo
ko 6,5 m, kar je več kot po prvotnih 
načrtih. Ta zahteva in pa podra
žitev, vse to bo povzročilo, da bo 
posodobljene manj ceste, kot je bilo 
najprej zamišljeno. Asfaltirali bodo 
odsek Impoljca-PijavSco v dolžini 
3,1 km, preostali makadamski kilo
metri proti Krškemu pa bodo prišli 
na vrsto v prihodnosti.

Republiški prometni in^ektorat

je uvedel naslednje preusmeritve 
prometa. Namesto po sedanji desni 
strani Save bodo vozila, ki niso viga 
od 2,7 m (zaradi železniškega nad
voza na Blanci), lahko vozila po levi 
strani proti Brestanici oziroma na
zaj, druga vozila pa bodo morala 
narediti ovinek po cesti ob Mirni 
proti Trebnjemu ali pa po cesti 
Impoljca-Bučka.

Novomeško cestno podjetje, ki 
bo gradilo cesto, je začelo v pone
deljek popravljati tudi betežni Sev
n ic i  most čez Savo. Promet sicer ne 
bo povsem prekinjen, uvedena pa je 
manjša tonaža: od sedanjih dovolje
nih 12 ton na 4 tone, torej proti 
Brestanici po levi strani Save ne 
bodo mogla vozila, te^a  od 4 ton in 
viSa od 2,7 m.

M. L.

Na metliškem Pungartu je bilo 4. in 5. septembra živahno kot le 
kaj, borčevsko snidenje pa prijetno doživetje. Bilo je žalostnih, pa 
tudi veselih spominov . . .  (Foto: Ria Bačer)

na sledi pa so storilcu, ki je pobegnil 
v avtomobilu s tujo registracijo. To 
je kazalo, da gre za sovražno deja
nje, vredno vse obsodbe.

Preiskovalci so s pomočjo številke 
avtomobila, ki so jo dobili od šo- 
feija nekega avtobusa, še isti dan

Erišli na sled storilcu. To je bil Jože 
ločevar iz Celja, ki se je predstavil 
za trgovskega potnika in ki je doma 

iz vasi Brezovica pri Stopičah. Spo
menik je podrl po naključju, ko se 
je, očitno pod vplivom dkohola, 
peljal v bratovem avtomobilu z nem
ško tablico od doma proti Ljubljani.

Spomenik, delo kiparja samorast
nika Lojzeta Jerčiča, so kmalu po 
nesreči spet postavili na staro 
mesto.

Storilec se bo moral zagovarjati 
pred sodnikom za prekrške.

M.L.

Za gospodarstvo občine Trebnje je bila najpomembnejši dogodek ob letošnjem občinskem prazniku 
otvoritev novega poslopja podjetja „Trimo“. Po pozdravu inž. Kersnika in uvodnih besedah direktoija 
Ivana Goleta je 6 pomenu investicije spregovori Leopold Krese, predsednik republiške gospodarske 
zbornice (na sliki). Med mnogimi gosti in poslovnimi ljudmi so bfli tudi Tone Bole, Franc Krese — 
Coban, Stane Potočar, inž. Jože Valentinčič in drugi. Za goste so zatem priredili piknik pri koči na 
Vrhtrebnjem, naslednji dan pa še za kolektiv „Trima“. (Foto: M. Legan)



tedenski
m ozaik

Ni ga uglednega časopisa na 
svetu, ki ne h i objavil presenet
ljivo novico o najnovejši verziji 
smrti nekdanje Hitlerjeve desne 
roke Martina Bormanna. Pojavil 
se je namreč nekdanji nacistični 
častnik in povojni šef nemške 
obveščevalne službe Gehlen in 
zatrdil -  v spominih, ki bodo 
začeli izhajati te dni -  da so 
Pormanna po vojni ujeli So
vjeti Umrl naj bi pred tremi leti 
nekje v Sibiriji. .  . senzacio
nalni primer ali primer senza
cije . . .?

Angleški premier Heath, kije  
vnet jadralec na vodi, bo moral 
nekaj časa ostati na suhem. Nje
gova jadrnica Jutranji oblak je 
zadela v podvodno Čer in so jo 
morali odpeljati na popra
vilo . .  . tako mu bo ostalo več 
Časa za reševanje monetarne 
krize . . .

Sovjetski pisatelj Solženicin 
še vedno ni dob^ diplome, ki jo 
podeljujejo vsakoletnemu No
belovemu nagrajencu. Tudi de
nar, ki gre k nagradi (400.000 
švedskih kron -  okroglo 80 mi
lijonov starih dinarjev), je še 
vedno v neki švicarski banki. . .  
čaka na drugačne čase. . .

Luna je dobila nov obisk: 
sovjetska vesoljska ladja Luna 
18 je končno prispela do nje in 
se pridružila tistim, ki jim je to 
že uspelo. . .  povečana zbirka v 
.^zemeljskem muzeju“ na naši 
nebesni sosedi .̂ . .

Ce nimate denarja, pa bi ga 
radi dobili, se zgledujte po na
slednjem primeru: jemljite kon
tracepcijske tablete in če boste 
kljub temu zanosili, tožite pro
izvajalca! Tako je storila neka 
neporočena tajnica v ZDA, za
hteva pa nič manj kot 350.000 
dolarjev. . .  poceni do denarja 
in -  naslednika. . .

Medtem pa je nadzvočni veli
kan concorde, ki sta ga skupaj 
zgradili Velika Britanija in 
Francija, prvič preletel Atlan
tik. Pristal je v Buenos Airesu, 
kjer ga je pričakala velika mno
žica ljudi. . . veliko firbcev za 
velikega jeklenega p tiča . . .

Kdaj bo koruza cenejša?
Čakajo živinorejci zaman? — Izvoziti, čeprav bi 
morali uvažati — Kdo uporablja drago koruzo?

Veliki pridelovalci koruze v 
Vojvodini so nas presenetili z 
razlago, zakaj bi jo radi izvozili. 
Pravijo, da za izvoženo koruzo 
dobijo več, kot če bi jo prodali 
našim živinorejcem ali mešalni- 
cam krmil. Priznavajo, da bo 
koruzo treba tudi uvoziti, toda 
— dodajajo — ne za potrebe 
tistih, ki jo bodo izvozili. Drugi 
porabniki pa naj skrbijo sami 
zase.

Ali bodo zvezni organi dovo
lili izvoziti nekaj letošnjega pri
delka koruze ali ne — o tem se 
prav zdaj veliko razpravlja -  
menda ne bo posebno vplivalo 
na ceno. Sedanja cena je že 
tako visoka, da vi^a ne more 
biti. Kdo bi še kupil koruzo? 
Kmetovalci najbrž ne bodo 
pitali živine za zgubo. Ljudje pa 
bodo raje jedli pšenični kruh 
kot drage koruzne žgance. Pre
poved izvoza koruze pa tudi ne 
bo veliko vplivala na znižanje 
cene. Celo tisti pridelovalci ko
ruze, ki zahtevajo dovoljenje za 
izvoz, priznavajo, da bo letošnji 
pridelek komaj zadoščal za te
koče potrebe in je za nujno re
zervo ne bo ostalo nič, četudi 
je ne bodo nič izvozili. To po
meni, da bi pridelovalci lahko z 
omejeno prodajo obdržali viso
ko ceno.

Pretirano visoko ceno bi lah
ko znižali le z uvozom toliko 
koruze, da bi ponudba na na
šem trgu presegla povpraševanje

po njej. Za to pa ni deviz. Ni jih 
moči najti, čeprav jih naši uvoz
niki imajo dovolj za nepotrebne 
igrače in /tako blago, ki ga 
inšpekcija ne dovoli prodajati, 
ker je slabše, kot ga je pri nas 
sploh dovoljeno izdelovati.

Pa kaj bi naštevali take stvari, 
saj niso nobena skrivnost. 
Vemo, da ni prav — ni pa pri
stojnih organov ali predpisov, ki 
bi to preprečili. Zato se bodo 
živinorejci morali prilagoditi 
razmeram, ki jih verjetno še ne 
bo moči kmalu spremeniti, če
prav jih vsi obsojamo. Prej bo 
treba spremeniti predpise, če ni 
moči miselnosti ljudi.

Če pustimo moralne obsodbe 
in neizpolnjive želje na stran, 
lahko le ugotavljamo, da za živi
norejo ne kaže nič bolje kot do
slej. Kupljena krmila so pre
draga za sedanje cene živine. Pri 
sedanjih cenah mesa pa mesaiji 
ne bodo hoteli plačati več. To
rej se bo splač^o rediti le toli
ko živine, kolikor bo cenejše, 
na domačem posestvu pridelane 
krme. Zaradi suše pa je bo letos 
malo.

Ali ne bo kmalu zmanjkalo 
pitane živine in mesa? Po raz
merah v Sloveniji bi lahko skle
pali, da bo. Ne vemo pa, kako 
se bodo odločili veliki pridelo
valci koruze v Vojvodini in 
drugod. Ali bodo res izvozili ve
liko koruze, če bo dovoljeno, 
ali jo bodo raje pokrmili živini? 
Cena na svetovnem trgu je vzlic

V VVashingtonu so odprli spominski center Johna F. Kennedyja. Na otvoritvi Centra, ki ima več 
oddelkov (za gledališče, opero, koncerte, slikarske razstave), so imeli gledalci priložnost videti 
slovitega dirigenta Leonarda Bernsteina, lovci na avtograme pa so kajpak priložnost izrabili tudi za 
obogatitev svoje zbirke podpisov. Predvsem je bil tarča senator Edward Kennedy (na desni soproga 
Joan). Telefoto: UPI

moc

močnemu porastu najmanj za 
eno četrtino nižja kot pri nas. 
Kmalu lahko spet pade. Ali 
bodo naši pridelovalci izvažali 
koruzo le zato, da bi dobili de
vize, čeprav bo na svetovnem 
trgu veliko cenejša kot pri nas? 
Težko je reči, kaj vse ugibajo in 
kako računajo. Ali morda le 
strašijo, da bi laže obdržali viso
ko ceno, večino pa je bodo 
sami pokrmili in spitali več živi
ne — ah bodo svojo živino raje 
izvozili ali prodali meso doma. 
Kdo ve, k^šne bodo cene na 
svetovnem trgu in kakšne mož
nosti za izvoz!

Vprašanj brez odgovora je to
liko, da bodo le redki tvegali in 
pitali živino z dragimi kuplje
nimi krmili. To bo še bolj ome
jilo organizirano pitanje na

aktivna m o č  jc  p r o g r a m ir a n a  ................. družbenih posestvih in sodelo
A vanje s kmeti. Ce želimo stvari

i mixal ima aktivno m izboljšati, se moramo poleg oce-
sam o novi

n o v i  m ixal v dveh tednih  

pri vašem  trgovcu
zlatorog« m anbor

njevanja slabosti lotiti resnih, 
hitrih in učinkovitih ukrepov. 
Če bomo še odlašali, pa IjUiko 
doživimo nova presenečenja, nc 
le kmetovalci, tudi porabniki 
mesa in vsi, ki skrbijo za živ
ljenjsko raven delovnih ljudi.

JO ŽE PETHK

nolfftnjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled J
Čeravno smo v naslovu tokrat poudarili Zato smo tudi sprejeli ustavne spremembe -  cev cene za moko m olje ostale nespreme- 

uBotovitev, ki se nanaša na naš gospodarski katerih uresničevanje ne more trpeti niti po- njene Ta ukrep je sprejel zvezm izvrsni svet 
položaj, na gibanja, ki jih raziskave ugotav- časnosti niti odlašanja. minuli petek, ko je razpravljal (m ukrepal) o
liaio na našem tržišču (in v nadaljevanju se Že na začetku smo omenili, da tržne raz- izboljšanju go^odarskega položaja proizva- 
bomo na te ugotovitve še povrnili), se mo- iskave pri nas kažejo na nekoliko bolj umir- jalcev moke, sladkor^ja, jedilnega olja m to* 
ramo na prvem mestu našega vsakoteden- jena gibanja v gospodarstvu za drugo letošnje baka. Zahtevam proizvajalcev moke ui jedil- 
skega notranjega političnega in gospodar- polletje, kar z drugimi besedami pomeni -
skega preglede vendarle dotakniti najbolj vsaj takšna je ocena zveznega Zavoda za raz- odobril VIŠJE KOMPENZACIJE, pndelo- 
vidnega dogodka zadnjih dni -  svečane pro- iskovanje trga -  da je delovanje STABILI- valci tobaka m njegovi predelovalci naj bi 
s la v e  legendarne bitke na Sutjeski minulo ne- ZACIJSKIH UKREPOV ZIS pri nas že dobili del odstopljenega prometnega davka 
deljo, ko je na veličastnem ljudskem zboro- mogoče čutiti, čeprav je res, da s tem vseh -  tako da se ti artikli, vsaj po sedanjih zago- 
vanju na Tjentištu pred 60.000 udeleženci naših gospodarskili težav še ni konec. V zve- tovitvah, le ne bodo podražili. Res pa je, da
spregovoril PREDSEDNIK TITO, kije tudi zi s tem lahko pričakujemo v bližnjem ob- bo ZIS moral v okvirih celotne razvojne poli- 
tokrat opozoril na naše najbolj bistvene na- dobju rahlo umiritev cen in domačega po- tike srednjeročnega plana še marsikaj ukre- 
loge ter pereča vprašanja naše socialistične vpraševanja v celoti (kar pomeni manjši pri- niti, da bo rešil pereče 
samoupravne skupnosti. tisk potrošnje na tržišče), pa velik pridelek skega položaja vse naše ŽIVILSKE INDU-

Mnogi nasprotniki našega revolucionar- kmetijstva (torej boljšo preskrbo z mesom in STRIJE, ki so še vedno zelo odprti.
nega boja in ciljev tega boja — je dejal med 
drugim predsednik Tito -  nasprotniki socia
listične poti našega razvoja in naše dežele, 
na^rotniki samoupravnosti naših narodov in 
narodnosti ter enotnosti naše socialistične 
skupnosti so sedaj spet dvignili glave, ker 
menijo, da lahko spodkopljejo to, kar je bilo 
plačano s toliko krvi borcev naše NOB. Če
prav je od našega osvobodilnega boja minilo 
že toliko let, revolucija še traja in pridobitve 
naše revolucije moramo privesti do popolne 
zmage, je poudaril predsednik Tito, ko se je 
obrnil na vse borce NOB. Sedaj ^ e  za NA- povrtninami) itd. V zvezi s tem še nekaj šte- 
DALJNJO IZPOPOLNITEV NAŠEGA SI- vUk: pričakovati je za 9 do 10% večjo in-

Bolj umirjeno 
drugo polletje

S sejo predsedstva in izvršnega odbora --e- 
publiške konference SZDL minuli ponede
ljek se je v naši republiki začela JAVNA 
RAZPRAVA O USTAVNIH SPREMEM
BAH, ki jih sedaj pripravljamo za ustavo SR 
Slovenije. Besedilo sprememb naše republi
ške ustave je sedaj že pripravljeno -  njegovo 
dokončno oblikovanje pa bo kajpak plod 
široke razprave. Tudi REPUBLIŠKA SKUP
ŠČINA (njen republiški zbor) bo ta teden, 
kot smo omenili že v našem prejšnjem pre
gledu na tem mestu, začela s svojimi zase
danji po poletnih počitnicah — tokrat že z 
novimi pristojnostmi, ki ji jih nalaga bi-

STEMA, za nadaljnjo krepitev naše sociali- dustrijsko proizvodnjo do konca leta , porast stveno ^remenjeni položaj republik v tede 
stične skupnosti z ureditvijo mednacionalnih uvoza naj bi znašal v drugem polletju le 20 % raciji po zveznih ustavnih spremembah — m 
odnosov do popolne rešitve vseh nacionalnih (v prvem polletju je znašal 33 %), izvoz naj prav na tem prvem ®
vprašanj, kar naj pripomore k UTRDITVI bi se povečal za 8 % — cene pa naj bi se do osnutek dopolnil REPUBLIŠKE USTAVE. 
ENOTNOSTI vseh naših narodov. konca leta povišale za 17 do 18 % in življenj- Vprašanj ob tem bo več: nemara bo eno

Ena največjih nalog, ki nas sedaj čakajo, ski stroški približno za 19%. Čeravno se najpomembnejših, ali je v sedai^em o^utku 
je tudi dejal predsednik Tito, je -  potem ko nam torej ne obeta izrazito izboljšanje celot- ustavnih sprememb republika 
sm o sprejeli ustavne spremembe -  da uresni- n e g a  g o s p o d a r s k e g a  položaja, lahiko vsaj ugo- volj jasno opredeljena kot DRŽAVA IN 
čimo VLOGO DELAVSKEGA RAZREDA tovimo, da poprej izraziti inflacijski tokovi SAMOUPRAVNA SKUPNOST, kar izvira iz
V NAŠI DRUŽBI, da izpopolnimo naš ' ‘ *' ..........
SAMOUPRAVNI SISTEM, ki je temelj naše 
socialistične družbe. Kajti Če ne bomo hitro 
izpopolnjevali samoupravljanja ter če ne 
bomo delovnim kolektivom zagotovili 
ustreznih pogojev, brez katerih se samo
upravni sistem ne more uspešno razvijati, ne 
moremo pričakovati niti tega, da bomo hitro 
STABILIZIRALI NAŠE GOSPODARSTVO.

tedenski zunanjepolitični pregled

vendarle pojenjujejo, kar so vsekakor pozi- novih določil zvezne ustave, in pa, alisoza- 
tivni znaki naše gospodarske stabilizacije. konodajne funkcije republike ustrezno ure- 

O b  t e h  s p l o š n i h  ugotovitvah, kjer odstotki jene, da ne bi ovirale samoupravnega ure 
in podatki o gospodarskih gibanjkajpak janja stvari, kakršnega želimo doseči. O tem 
izražajo širša poprečja, pa smo v minulih bodo spregovorili svoja mnenja tako poslanci 
dneh doživeli kar precejšnjo podražitev ene- kot samoupravljalci v vsej javni ra/pravi, saj 
ga osnovnili živil -  sladkorja, ki se je po- bodo slednjič tudi odločali, kaj vse bi naj- 
dražil kar za dobrili 40%, medtem ko so bolj kazalo zapisati v določila naše nove rc 
kljub pritiskom proizvajalcev in predeloval- publiške ustave.

Potem ko so velepodaniki 
štirih sil v Berlinu po sedemnaj
stih mesecih pogajanj vendarle 
podpisali sporazum, so se v 
Bonnu začela ^lepna pogajanja 
med obema Nemčijama, ki se 
bodo kot vse kaže zavlekla do 
zime. Predstavniki obeh Nemčij 
morajo namreč še podrobneje 
obdelati že podpisan sporazum 
o Berlinu, ki zdaj navaja le bolj 
ali manj načelne sporazume. 
Šefa delegacij sta državna sekre
tarja Bahr in Kohl. Pogovori 
bodo bržkone precej dolgo
vezni, saj morajo diplomati 
temeljito obdelati postavko za 
postavko — gre pa za dolgo 
vrsto podrobnosti; nekatere 
med njimi so skorajda že teh
ničnega značaja. Toda opazo
valci menijo, da bodo pogovori 
vsekakor ugodno zaključeni (če 
ne bo prišlo vmes do nepredvi
dene večje in splošne l^ize v 
odnosih med Vzhodom in Za
hodom), kajti sedanji trenutek 
velja kot simbol doslej najbolj 
toplega ozračja, kar sojih imeli 
priložnost po drugi svetovni 
vojni občutiti na obeh straneh 
meje. Nekateri celo drzno pre
rokujejo, da utegneta že prih(xl- 
nje leto obe Nemčiji zasesti svo
ja mesta tudi v veliki dvorani 
generalne skupščine Združenih 
narodov ob Vzhodni reki v Nevv 
Yorku, Koliko so te prerokbe 
zgolj posledica dosedanjega 
ugodnega poteka razgovorov, 
koliko pa temeljijo na resničnih 
možnostih, bomo seveda še vi
deli. Vsek'akor pa je treba pove
dati, da se je po dolgih letUi ne
zaupanja in sumničenj led ven
darle stajal in sta tako Bonn in 
Berlin to pot resnično na poti, 
ki ju lahko -  čeprav počasi — 
pripelje do tistega stanja nied- 
dižavnih odnosov, ki jih ozna
čujemo kot normalnega. Niti 
najmanj seveda ni treba dvo
miti, da je to za položaj v 
Evropi in mir na svetu več kot 
koristno.

V Stockholmu pa se medtem 
pod ostrimi in pronicljivimi 
trditvami javnega tožilca krha 
obramba petih teroristov, i sku
šajo na drugem procesu doka
zati svojo ,,nedolžnost''. To pot 
se nemara jasneje kot na prvem 
procesu (teroristi so se pritožili 
zaradi, kot so trdili, previsokih 
kazni) kaže vse ozadje tega ne
smiselnega in krvoločnega zlo
čina, katerega žrtev je postal 
naš veleposlanik na Švedskem 
Vladimir Rolovič. Vsi napori 
branilcev (po službeni dolž
nosti) in teroristov samih, da bi 
vsaj zamenjali motiv zločina 
(trdili so, da veleposlanika niso 
hoteli umoriti, marveč zgolj 
ugrabiti), se doslej niso posre
čili in nihče ne veijame, da se 
bodo. Ob tem so obtoženi med 
nekontroliranimi izbruhi besa 
povedali tudi take reči, ki jih 
sicer zanesljivo ne bii s tem so 
pomagali tožilcu in škodovali 
sebi, predvsem pa na najbolj ne
posreden način izpovedali, kaj

so, kako so delovali in kakšni so 
bili njihovi cilji. Da gre za na
vadno zločinsko dejavnost, ki s 
političnimi smotri nima nobene 
otipljive zveze, so dokazali tudi 
s svojo grožnjo; zagrozili so 
namreč, da bodo pobili več 
švedskih diplomatskih predstav
nikov, če bo stockholmsko so
dišče potrdilo ali pa zvišalo ka
zen obtoženim teroristom. Eno 
k drugemu; proces v Stock
holmu bo jasneje kot karkoli 
pokazal pravo ozadje ustaške 
emigrantske organizacije v tej 
deželi in naposled odprl oči 
tudi tistim, ki so bili doslej še 
pripravljeni verjeti, da so usta
ški teroristi zgolj politična sila, 
ki deluje zaradi političnih 
smotrov.

Pogajanja 
med nem- 

čijama

Na svetovnem denarnem trgu j 
ni nič novega, ekonomisti in < 
politiki raznih držav si zaman ; 
prizadevajo, da bi nekako uskla
dili svoja stališča in se tako 
organizirano postavili po robu 
ukrepom ameriškega predsed
nika Nbcona o plavajočem teča
ju dolaija. Vsi, ki so izvažali v 
Združene države Amerike (in 
torej tudi Jugoslavija), se mo
rajo medtem sprijazniti z dej
stvom, da bodo njihovi izdelki 
na ameriškem trgu pač za deset 
odstotkov dražji in da se jim bo 
obseg kupčij zmanjšal.

Belfast, Londonderry in dru
ga mesta na Severnem Irskem 
so še vedno v ognju. Streljanja 
in aretacije so postale enolična 
vsakdanjost. Ni videti, da bi 
lahko kaj kmalu prišlo do miru 
na ,/elenem otoku“ -  to pa 
predvsem zato, ker skušajo pre
prečiti posledice, ne pa odpra
viti vzroke takega stanja. V bi
stvu namreč na irskem ne gre 
toliko za verska nasprotja med 
protestanti in katoličani, mar
več za ekonomski in iz njega iz
virajoči politični prepad med 
revnimi katoličani in bolj pre
možnimi protestanti.

Predsednik kitajske vlade Ču 
En Laj je sklical v Pekingu po
svetovanje nekaterih kitaj^ih 
veleposlanikov, da bi se pripra
vili na napovedan obisk ame
riškega predsednika Nixona. Ču 
En Laj je za to priložnost se
stavil spisčk osmih tem, o kate
rih bi se radi pogovarjali s svo
jim gostom iz Združenih držav. 
Čeprav uradno še niso sporočili 
datuma obiska, menijo, da bo 
do njega prišlo veijetno že 
letos.

DOLENJSKI LIST
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Konjak ,^dmiral“ je pijača, s katero je na letošnjem Vinskem 
sejmu v Ljubljani presenetila pokuševalce DANA Mirfia. Sejem, na 
katerem razstavljajo izmed dolenjskih podjetij še PRESAD Gar 
brovka, KOVINOSTROJ Grosuplje in IGO Ljubljana -  obrat 
Lašče, bo zaprt 12. septembra (Foto: Primc)

Letos obiskuje tečaj za jadralnega letalca na letališču v Novem 
mestu 10 začetnikov. Šolanje je v aero zapregi na dvosedežnih 
čeških jadrahiih letalih Blanik. Na sliki: učitelj letenja Jože Uhan
razlaga tečajnikom tehniko letenja (Foto: M. Vesel)

„Kaj bo pa to? “ ugibajo ljudje, ki se peljejo čez Goijance in vidijo, 
da delavci Cestnega podjetja na nekatenh pobočjih ob cesti nape
ljujejo na desetine metrov lepe zelene mreže. Novost je le novi 
način zavarovanja komaj posajene trave. (Foto: Ria Bačer)

r r e d f t o  

s o p t s t i t t r

Nesreča nikoli ne pride 
sama. Letos je na Dolenj
skem najprej prizadela 
kmete huda suša, zaradi ka
tere se je košnja otave 
zmanjšala za polovico, slabši 
pa je tudi pridelek koruze. 
Zaradi tega bo število glav v 
hlevih spet padlo. Se sreča 
je, da je suša pomagala k 
večjemu pridell^ krompirja 
in da ni naredila škode ži
tom.

Kako veliko je bilo po
manjkanje vode, zgovorno  ̂
potrjuje tudi podatek, da je 
stopiško zajetje vodovoda 
imelo napnanj vode v zad
njih 20 letih. Ponekod na 
Dolenjskem so pomanjkanje 
vode reševali tako, da je 
voda iz cevi pricurljala le ob 
določenih urah.

Po hudi suši in tropski 
vročini pa je prišla nova nad
loga: toča je v silnem neurju 
razkrivala strehe, strela je 
udarila v nekaj poslopij (ki 
so zvečine nezavarovana!), 
sadovnjaki, hmeljevi nasadi 
in vinogradi so doživljali tež
ke minute. Sadovnjaki okoli 
Pleterij so močno poškodo
vani, novomeški kmetijski 
zadrugi je toča uničila 4 ha 
hmeljišč, od Kostanjevice do 
Čateža oziroma Piroškega 
vrha je tolkla toča.

Napiuje je bilo v metliški 
občini, kjer so vinogradi po
polnoma prazni, kot po tr
gatvi Tudi starejši ljudje ne 
pomnijo take hude ure. Le 
dva zavarovana vinogradnika 
pa sta nov dokaz, kako ve
liko škodo so utrpeli ljudje. 
Občinske skupščine bodo si
cer sušo in točo upoštevale 
pri odmeri letošnjih dajatev, 
za normalno življenje kme
tov, k i živijo od zemlje, pa je 
to premalo: mnogi bodo, 
kot pravijo, odšli za kruhom 
drugam. Upajmo, da bodo 
delo poiskali vsaj doma!

V ogledalu nelikvidnosti
Nelikvidnost, ki so je v našem primeru krivi plačila nezmožni kupci, 

povečuje še naprej: letos so terjatve večje za 68 odst.
se

Polletje je za nami, hkrati pa so 
že na voljo nekateri podatki iz pol
letnih periodičnih obračunov delov
nih organizacij, skozi katere si lahko 
ogledamo tudi to, kako je z likvid
nostjo. Za zdaj imamo le podatke iz 
občin Novo mesto in Trebnje, ki sta 
zajeti v tem razmiš^anju.

Nelikvidnost narašča, na to nas že 
lep čas opozaijajo izjave gospo
darstvenikov, časopisna, radijska in 
poročila TV. Nelikvidnost je kakor 
verižna reakcija, zato ni izpustila 
tudi naš^a  območja. V letošnjem 
prvem polle^u se je tudi pri nas še 
naprej povečevala, vendar se pri nas 
še vedno srečujemo z nelikvidnostjo 
tiste vrste, ki jo povzročajo našemu 
gospodarstvu plačila nezmožni 
kupci. V novomeški občini na pri
mer so se v prvem polletju povečale 
obveznosti gospodarstva do dobavi
teljev (v primeijavi z 1970.) za 26 
odst., teijatve do kupcev pa kar za 
dobrOi 68 odst.

V obeh občinah so znašale ter
jatve do kupcev skupaj z avansi več 
kot 420 milijonov din. 64 odst. teh 
teijatev je bilo starih do 3 mesece, 
32 odst. je bilo starih 3 do 6 mese

cev, preostalih 13 odst. pa je bilo 
starih nad 6 mesecev.
'  Obveznosti do dobaviteljev so 
hkrati znašale nekaj več kot 240 mi
lijonov. Večina obveznosti našega 

■ go^odarstva ali 79 odst. je bilo sta
rih do 3 mesece, 13 odst. je bilo 
starih 3 do 6 mesecev in 8 odst. več 
kot 6 mesecev. Goq>odarstvo v obeh 
občinah je torej kreditiralo kupce z 
178 'milijoni dinarjev (95 odst. tega 
zneska odpade na občino Novo 
mesto). Obveznosti stare do 3 me
sece so bile za eno tretjino manjše 
kot terjatve, obveznosti stare 3 do 6 
mesecev in več, pa za dve tretjini 
manjše od enako starih teijatev.

45 odst. teijatev je bilo do kup
cev iz Slovenge, 55 odst. pa do 
kupcev v ostalih republikah. Obvez

nosti našega go^odarstva do doba
viteljev izven Slovenije so pokrivale 
le 29 odst. naših teijatev do kupcev, 
ki so v drugih republikah. Podjetja 
so si v pomanjkanju denaija ob to
likšnem kreditiranju kupcev poma
gala z izposojanjem posebnih lastnih 
in tujih sredstev na žiro račune: iz
posodila so si nekaj več kot 70 mili
jonov din, do konca junija pa vrnila 
nekaj več kot 45 milijonov din. 25 
milijonov nevrnjenega dolga pa 
predstavlja kar 80 odst. sredstev, ki 
so jili imela podjetja konec junija na 
svojih žiro računUi. Kljub tolikšni 
nelikvidnosti so bile samo , občasne 
blokade žiro računov, v nobeni de
lovni organizacqi pa doslej ni bilo 
ogroženo izplačilo osebnih do
hodkov.

M. J.

V Laščah razstava
140 krav bodo prignali

Z DODATNO PREIDEILAVO' DO' VEĆ JElGA DO'HODKA

Furfural po sevniškem postopku
s pomočjo odpisane opreme, kupljene od tovarne v Novem Sadu, ki ni nir 
koli obratovala, so v sevniškem »Jugotaninu« izdelali lasten postopek za 

ekonomično pridobivanje furfurala iz taninskega lesa

v  soboto, 18. septembra, bo v Velikih Laščah velika živinorejska razstava 
plemenske živine sivo ijave pasme. Organizirala jo bo toe tijska  zadruga v 
sodelovanju s Kmetijskim zavodom iz Ljubljane. Pokrovitelj razstave bo inž. 
Slavko Korbar, predsednik občinske skupščine Ljubljana-Vič-Rudnik.

Na razstavi bo prikazanih okoli 
140 glav najboljše živine, in sicer 
okoli 100 krav, 30 telic in 8 bikov.

Zadnja podobna razstava je bila v 
Velikih Laščah 1965. Letošnja raz
stava bo torej tudi pregled napredka 
živinoreje na tem območju v zadnjih 
šestih letih.

Turistični 
barometer
Letošnja turistična sezona bo 

zares rekordna. Že v ^avni se
zoni, ki je te dni minila, so na 
Dolenjskem zabeležili znatno 
več prenočitev kot prejšnja 
leta. Računajo, da jih bo vsaj 
20 odstotkov več kot lani. Prav 
tako se je močno povečal pro
met, kar kaže, da se dolenjsld 
turizem sicer počasi, a zaneslji
vo uveljavlja in širi larog gostov.

Franci Smajdek, šef recepcije 
na Otočcu, pravi: ,J)o 20. sep
tembra imamo že zdaj vse raz
prodano! “ Podobno odgovar
jajo na telefonska vprašanja o 
zasedenosti tudi iz drugih turi
stičnih in gostinskih postojank 
na Dolenjcem. V Šmarjeških 
Toplicah so že pred nekaj me
seci povedali, da bodo precjej 
septembra imeli vse polno. 
Take napovedi se v prvih sep
tembrski dneh tudi uresniču
jejo.

Še vedno torej velja: rezervi
rajte naprej, sicer vas lahko 
puste na cedilu. Edino v. večini 
planinskih postojank zares ni 
bojazni za prostor. Morda se bo 
to stanje q>remenilo prav v je
seni.

Kmetijski nasveti

ž e  od maica čaka prošnja v Beo
gradu, vendar se zavod za cene noče 
„omehčati". Sevniški „Jugotanin“ 
nrora prodajati tanin, naravno stro
jilo, po približno 5 dinarjev, čeravno 
je cena uvoženega tanina 6,2 dinarja 
in čeprav so, prav tako v Beogradu, 
dovouli podražiti taninski les od 84 
na 110 dinarjev prostorninski meter 
-  v roku enega tedna.

Večji proizvodni stroški so po
vzročili, ^  se je „Jugotanin“ znašel 
v teizem položaju kot sploh kdaj. V

Sejmišča
BREŽICE

Na sobotni sejem v Brežice so pri
peljali 332 mlajših pujskov in 24 sta
rejših. Prodali so jih 228; kupci so 
morali odšteti za mlajše od 8,50 do 
9,00 din za kg žive tele, za starejše 
pa 8 din za kilogram žive teže.

NOVO MESTO
Ponedeljkov sejem je bil srednje 

živahen, odkupili so 12 glav govedi 
za zakol, drugo pa za pleme. Pripe
ljali so 513 prašičev, prodali so jih 
437. Za mlajše so zahtevali 150 do 
200 din, za starejše 210 do 360 din. 
Pridali so tudi 136 glav govedi, pro
dali pa so jih 63. Cene: voli 7 do 
8,50 din za kilogram, krave 5,50 do 
6,30, junci in telice 7,20 do 8,30 
dih.

prvi polovici leta je imel 520.000 
dinai]ev izgube. Na srečo se je pred 
leti pridružil kombinatu „Konus“ iz 
Slovenjskih Konjic, ki sevniškega 
obrata ne misli pustiti na cedilu.

Sevniški taninarji ne držijo rok 
križem in ne čakajo samo, kaj bodo 
sporočili iz Beograda, čeravno so 
trdno prepričani o pravilnosti svoje 
zahteve. Lotili Sfe bodo dodatne pre
delave lesa, ki ostaja po izluženju 
tanina, in namesto da bi kurili z 
n|im, bodo les predelali v iskano su
rovino -  furfural. Predelovanje se 
bo začelo po nekajkratnih odlo
žitvah prihodnji mesec.

Inž. Mirošcvič, ki je v Sevnici s 
svojimi sodelavci razvil svojevrsten

postopek za pridobivanje forfurala 
iz taninskega lesa (ta postopek bodo 
dali patentirati), je povedal na
slednje: „Opravili smo preizkuse, in 
to uspešno. Ker gre za toksično 
(zdravju nevarno snov, moramo 
ukreniti vse, da bi odpravili vsakršno 
nevarnost. Prvo je človek. Furfural, 
ki smo ga naredili pri nas, je dober, 
postopek ekonomičen, zato upravi
čeno upamo, da bo popravil položaj 
n a ^ a  obrata. Predvidoma ga bomo 
naredili 750 ton na leto, to bo dalo 
dodatnih 6 milijonov dinaijev do
hodka in dodatnih 22 delovnih 
mest. Ljudi zanje že priučujemo.“ 

M. L.

Poprečna molznost na območju 
KZ Velike Lašče znaša letos 3600 1 
mleka tolščobne stopnje 3,7 na kra
vo. Poprečna teža bika, starega na
tanko leto dni, z n ^  400 kg (posa
mezni rejci dosegajo tudi 430 kg), 
telice pa 380 kg.

Občinska skupščina kaže veliko 
zanimanje za kmetijstvo. Iz sklada 
za po^eševanje kmetijstva plačuje 
po 800 din za kravo, kije grejeta  v 
rodovnik, prispeva polovico stro
škov za pomeševalno službo, plača 
izdelavo načrtov za obnovo ali grad
njo hlevTov, pfispeva po 1.000 din' ob 
nakupu krave lastnikom tistih kme
tij, ki bistveno povečujejo proiz- 

bčiRazen tega pa občinska 
skupščina primeva denar tudi za 
druge zadeve. Ki vplivajo na izbolj
šanje živinoreje in kmetijstva.

d. PRIMC

vsa leta preizkušen

z S r s ^ t ^ b o l 3 Š a n  ,

. ima aktivno m oc..........
samo novi mixai iu>

,„„11«W»1»

p rt v . »  „ .r ib o .

Tokrat manj kolajn 
za naše

Na letošnjem vinskem sejmu v 
Ljubljani, ki bo trajal še do 12. sep
tembra, sodelujmo tudi nekatera do- 
len j^a podjetja.

Zgane pijače sta dala letos v oce
no DANA z Mirne, ki je prejela za 
cherry brandy, grenki pelinkovec, 
hruševo žganje in kavni liker srebrne 
kolajne, za vinjak pa pismeno pri
znanje, in Presad Gabrovka, ki je do
bil za jurjev zlati pelinkovec in za 
naravnrnovec srebrni kolajni.

Presad je dal v oceno še tri sadne 
sokove in prejel za ananasov sok sre
brno kolajno, za ribezov pa pismeno 
priznanje.

Skrb za zrak v hlevu
Kakšni so mnogi stari kmečki hlevi, vemo. Nesmotrno ure

jeni, premajhni, zatohli, temni, skratka, neprimerni za donosno 
živinorejo. V vaseh rastejo nova goq>odarska poslopja, v pri
hodnje jih lahko pričakujemo še več, zato je na mestu opozoriti 
na večkrat ocenjevano vprašanje, kakšne klimatske razmere 
imajo te stavbe.

Raziskovalci so dokazali, da nepiimema toplota in vlaga v 
hlevu oslabita žival in povzročita celo do četrtine manjši pri
rastek. Eno govedo izloči na dan po 10 litrov tekočine in lahko 
si predstavljamo, kakšen zrak je v Mevu, ki nima zračenja.

Sodoben živinski hlev ni treba, da se po zunanjosti primerja z 
gradbenimi dosežki, v katerih bivajo ljudje. Še zdaleč ne. Grad
nja mora biti kolikor mogoče poceni, vendar nikakor ne na 
račun toplotne izolacije in prezračevalnih naprav. Da ima hlev 
pozimi in poleti kolikor mogoče izenačeno tempefaturo, mora 
biti grajen iz gradiva, ki ima izolacijske lastnosti. Da bi pozimi 
hlev ogrevali — to možnost so že preučevali — se, razumljivo, ni 
obneslo. Je predrago.

Za odvajanje vlage najbolj poskrbi prezračevalna naprava — 
zračnik. Običajen zračnik, navpičen, skozi katerega se dviga 
topel zrak, na njegovo mesto pa prihaja svež, pravzaprav ne bi 
smel manjkati v nobenem novem hlevu. To velja zlasti še, ker je 
preprost, samodejen in sorazmerno poceni.

Priporočajo tudi nekatere praktične izboljšave pri namestitvi 
oken. Hlevska okna naj segajo do stropa, tako da se, ko jih 
odpremo, ves vlažen hlevski zrak lahko zamenja in se na stropu 
ne delajo kaplice iz utekočinjenih vodnih hlapov. To je navidez 
majhna, a vendar zelo koristna prednost. Dobro so se izkazale 
tudi zračne reže pod okni, skozi katere stalno doteka svež zrak, 
(tudi ko so okna zaprta), polzi k tlom in izpodriva vlažen in z 
amonijakom nasičen hlevski zrak.

Inž. M. L.

DOLENJSKI LIST



XXI. SPOBTNB IGRE GRADBEiNIH DELAVCEV SLOVENIJE

V Ljubljani PIONIRJEVCI tretji
V Ljubljani so športniki novomeškega PIONIRJA ponovili lanski uspeh iz 
Trbovelj, v močni konkurenci so zasedli odlično tretje mesto, lani so pa 

bili drugi — Nastopilo je blizu 2000 športnikov

v  organizaciji ljubljanske Izolirke so bile tri dni v športnem parku Kodeljevo XXI. športne igre 
gradbenih delavcev Slovenije, na katerih je sodelovalo blizu 2.000 športnikov. Številno zastopstvo 
novomeškega PIONIRJA je skoraj ponovilo lanski uspeh, v Trbovljah so lani v skupni uvrstitvi zasedli 
drugo mesto, v Ljubljani pa so bili v zahtevnejši konkurenci odlični tretji. Tekmovalni pogoji so bili 
izredni. Organizacija prireditve je bila na dostojni višini. Vreme je bilo tekrnovalcem naklonjeno, zato 
je tekmovanje v celoti izredno uspelo.

Čeprav ni nobena PIONIRJEVA ekipa zasedla prvega mesta, je več ugodnih uvrstitev do petega 
mesta pripomoglo, da so se uvrstili na tretje mesto, kar je izreden uspeh. Največ zaslug za lepo 
uvrstitev ima moška ekipa, ki se je precej potrudila, dekleta pa so bila slabše pripravljena.

Končni vrstni red: 1. INGRAD (Celje) 238 točk, 2. GRADIS (Ljubljana) 233 točk, 3. PIONIR 
^Novo mesto) 213 točk, 4. IMP (Ljubljana) 203 točke, 5. SALONIT (Anhovo) 190  ̂6. Slovenija ceste 
(Ljubljana) 186 točk, 7. STAVBAR (Maribor) 183,8. KONSTRUKTOR (Maribor) 173,9. TEHNIKA 
(Ljubljana) 154, 10. SGP GROSUPLJE 152, 38. ZIDAR (Kočevje) 41, 42. BEGRAD (Črnomelj) 30 
točk itd. " , ^

Direktor SGP PIONIRJA Ivan Kočevar in predsednik sindikalnega športnega društva Milan 
Matjašič, ki sta spremljala tekmovanje PIONIRJEVIH športnikov, sta bila ob koncu „olimpiade 
gradbincev" izredno zadovoljna. Tekmovanje sta ocenila z najvigo oceno in pohvalila prizadevnost 
vseh PIONIRJEVIH športnikov.

ODBOJKA:
ŽENSKE SO ZATAJILE

Moška odbojkarska ekipa (Medle, 
Kuzma, Duh, Jožef, Židanek, Lu- 
štek, Smajilović) je srečanje z ekipo 
Slovenija ceste iz Ljubljane odločila 
v svojo korist z 2; 1. Z močno ekipo 
ljubljanskega GRADISA pa so 
PIONIRJEVI odbojkarji doživeli

...• ..v...

športniki PIONIRJA na otvoritvenem defileju, kjer se je zvrstilo blizu 2.000 športnikov.

Fabjan, Židanek in Juntez), ki je 
podrla komaj 771 kegljev in zasedla 
med 37 ekipami peto mesto, je 
uspelo odličnemu kegljaču Francu 
Židaneku, ki se je med posamezniki 
uvrstil na odlično drugo rriesto. No- 
vomeščan je podrl 446 kegljev. Tudi 
dekleta (Bračko, Duh, Sime, Bre
zovar, Oražem in Vaš), ki so podrla

i

Strelska ekipa je zasedla peto mesto, čeprav bi po svojih sposob
nostih lahko osvojila tudi kakšno odličje.

MALI N(XK)MET: 
PETO MESTO 

ZA NOGOMETAŠE
Nogometaši PIONIRJA 

lenko, Velagič, Ivanovič,
(Ko-

Injac,

Strnad, Šiško, Deskar, Kerjaševič, 
Krizmanovič) so dve tekmi dobili, 
odločilno srečanje za boljšo uvrsti
tev pa so izgubili z 1:0. Peto mesto 
je Za mlade nogometaše izreden 
uspeh, saj je nastopilo 39 ekip.

Vodjč zmagovalnih ekip so visoko dvignili dragocene pokale, ki so 
plačilo za vložene napore. Na desni predstavnik PIONIRJA Lojze 
Jožef.

pričakovani poraz in zasedli solidne 
sedmo mesto. Odbojkarice (Ščuka, 
Tojagič, Bračko, Zupanič, Plut, Mir
tič,. Vaš, Duh) niso pokazale priča
kovane igre. Dekleta so igrala zme
deno, poznalo se je, da niso uigrane. 
Zasedle so zadnje, sedmo mesto.

NAMIZNI TENIS: 
NESREČNI INJAC

Namiznoteniški igralci (Jevšek, 
Injac, Pavlek) so imeli srečanje z 
ljubljansko Izolirko že dobljeno. 
Vodih so 4:1, v odločilnem srečanju 
pa je Injac, ki je vodil v zadnjem 
setu celo z 20:13, dovolil, da ga je 
nasprotnik premagal. Srečanje so 
nezasluženo izgubih s 5:4. Zasedli 
so 21. mesto. Med posamezniki pa 
je mladi Jevšek zasedel odlično 
sedmo mesto. Igralki (Ščuka in Zu
panič) sta že prvo srečanje izgubili s 
Salonitom 3:0 in zasedh zadnje, to 
je deveto mesto.

KEGLJANJE:
FRANC ŽIDANEK 

DRUGI
, . . . .  ̂ v. n* . . 1. f  X I I I -  1 .L To, kar ni uspelo kegljaški ekipi
Iz leta v leto igr^o nogometaši Pioniija bolje, čez kakšno leto pa (Venta, A. Hrovat, Barčič. Krštinc,
bodo veijetno segli že po kakšnem odličju. Hren, Jerman. Djordjević, Arh,

■-■■■ \  ‘

^ '

Direktor PIONIRJA Ivan Ko
čevar je vse dni ^remljal tek
movanje svojih, športnikov. 
Bodril jih je in bil vesel vsakega 
uspeha. Za uvrstitev na tretje 
mesto jim je iskreno čestital.

335 kegljev in zasedle osmo mesto, 
so bile solidne. Med posameznicami 
pa je Ančka Oražmova bila pet
najsta, podrla je 298 kegljev.

BALINANJE:
ZA LAS PREKRATKI

Balinarska ekipa (Hren, Barbič,, 
Venta, Krštinc, 1'abjan) seje kot po
navadi pokazala v naj lepši luči. Dve 
srečanji je dobila, odločilno za bolj
šo uvrstitev pa izgubila. Konkurenca

Odbojkarice so prišle na tekmovanje premalo pripravljene, zato so razočarale s svojo igro.

V Ijubljana J

j(' bila izredna, za najboljša mesta sc 
je potegovalo kar Sest dosedanjih 
prvakov. Najbolj zanimivo srečanje 
so imeli PIONIRJI'VCl z ekipo 
kraškega Zidarja, ki so jo prepričlji
vo porazili.

STRELJANJE:
KOT PONAVADI 

SPET BRATOŠEVA
Moška ekipa strelcev (Kos 154, 

Jožef P 8 ,  Židanek 152, Ribič 149, 
Knap 158) je zasedla četrto mesto 
med 44 ekipami. Med posamezniki 
pa je najboljše mesto zasedel Milan 
Knap, ki je bil 18., Kos je bil 29., 
Židanek 38., Ribič 51., Jožef 87. 

itd. Strelke (Bratoš 161, Kuzma 112 
in M. Bračko 134) so si pristreljale 
bronasto odličje. Najuspešnejša je 
bila Julka Bratoševa, ki je ponovila 
lanski uspeh in osvojila drugo 
mesto. Lanska prvakinja Martina 
Bračko pa je tokrat imela nekoliko 
nezanesljivo roko.

ŠAH: DO ZDAJ 
. NAJBOLJŠA UVRSTITEV

Šaliovska ekipa (Brinovec, Matja-

ač , Filipčič, inž. Sedlar,'Zupan) se 
je po odUčni igri uvrstila v finale, 
tam pa je zasedla tretje mesto, kar j e ; 
dose4aj največji uspeh PIONIRJE
VIH šihistov. V predtekmovanju so 
dosegli kar štiri gladke zmage s 4:0, ■

b l j a n a  ^

premagali so IBT (Trbovlje), Projekt 
(Kranj), Cementarno (Trbovlje) in 
Terniiko iz Ljubljane. V finalnem  ̂
delu pa so zabeležili najvigo zmago \ 
s 3,5:0,5 nad ekipo SGP Grosuplje, f 
ki so jo premagaU že v predtekmova
nju.

 ̂ ' ;

i ' '

m m m
^ j ;

'  '  J?

Franci Židanek in Julka Bratoš sta bila najboljša Pioniijeva posa
meznika. Oba sta prejela srebrni odličji za uvrsitev na drugo mesto.

autivna moč deluie tudi brez kuhania  

samo novi mixal ima aktivno m oc 

novi mixal v dveh tednih

pri vašern trgovcu
»zlatorog« maribor



ŠPOiRTNE IGRE PAPIRNIČARJBV SRS

Na letnih športnih igrah delavcev papirne industrije Slovenije so v Kr
škem Celulozarjevi športniki osvojili brez težav prvo mesto

športniki krške Celuloze so bili 
dva dni gostitelji slovenskih papirni- 
čarjev -  športnikov. Na športnih - 
igrjih je sodelovalo nekaj več kot 
200 tekmovalcev, srečali pa so se v 
štirih panogah (odbojka, mali nogo
met, plavanje in kegljanje). Igre je 
otvorO glavni direktor tovarne pa
pirja Janez Rošker, ki je pozdravil 
pobudo, da so po osmih letih pre
mora ^ e t  obnovili športne igre de
lavcev v tej panogi.

Naju^ešnejši so bili Krčani, saj 
so zmagali v odbojki, plavanju in v 
malem nogometu. V skupni razvr
stitvi ekip so premočno zmagali Ce- 
lulozaijevi športniki.

42,8; od 25 do 35 let: 2. Lileg (Kr.) 
43,8, 6. Jelovšek (Kr.) 46,6; štafeta 
3 x 5 0  kravl; 1. Krško (Turk, Bar
bič, Cesar) 1:27,2. Ženske -  1. 
Vevče (20), 2. Radeče (16), 3. 
Krško (14) itd.; 50 m kravl: 1. Lor
bek (Vevče) 44,1; 50 m prsno: 1. 
Iskra (Kr.) 47,4, 4. Mastikosa (Kr.) 
1:0 0,6.

MALI NOGOMET: 
KLJUB PORAZU PRVI

Nc^ometaši (D. Gajšek, S-. Gaj
šek, ^ n c ,  Grmek, Budna, Božičnik, 
Iskra) so kljub porazu v srečanju s 
Količevim zasedli prepričljivo prvo 
mesto in dosegli naslednje rezultate: 
Krško : Ceršak 4:0. Krško : Koli
čevo 1:2, Krško : Medvode 6:2, 
Krško : Sladki vrh 4:3, Krško : Vev
če 3:2, Krško : Radeče 3:0. Končni 
vrstni red: 1. Krško 10, 2. Sladki 
vrh 7, 6. Medvode 4 točke.

ODBOJKA;
FANTJE SPET PRVI

Moška odbojkarska ekipa (Iste
nič, Kranjčevič, Mikolavčič, Molan, 
Predanič, Uršič, Tuma) že deset let 
zmaguje. Tudi tokrat je brez večjih 
težav osvojila prvo mesto. Končni 
vrstni red: 1. foško, 2. Sladki vrh, 
3. Radeče, 4. Ceršak in 5. Količevo. 
Odbojkarice (Runovec, Jakhel, Kli
nec, Kočner, Habinc, Slatner, Pav
liha, Iskra, Arnšek) so osvojile drugo 
mesto. Ekipa Sladkega vrha, kije do 
nedavnega igrala še v republiški žen
ski odbojkarski ligi, je bila le pretrd 
oreh za fočanke. Končni vrstni red: 
1. Sladki vrh 4 točke, 2. Krško 2 in 
Radeče brez točke.

KEGLJANJE: 
SKROMNO TRETJE MESTO

Kegljači (Runovec, Skinder, 
Buser,- M. Gajšek, Gelb) so podrli

Plavalka Marija Iskra je z veliko 
prednostjo osvojila prvo mesto 
na 50 m prsno.

297 kegljev in zasedli tretje mesto. 
Glede na to, da je Celulozarjeva 
ekipa ena najboljših na Dolenjskem, 
je ta uvrstitev precej skromna. 
Končni vrstni red: 1. Medvode 330, 
2. Količevo 316, 3. Krško 297, 6. 
Radeče 262, 7. Sladki vrh 227.

Krška veterana — plavalca Lojze 
Jelovšek in Sandi Lfleg sta svoji 
ekipi priborila precej točk. 
Lileg je osvojil eno prvo in dru
go mesto.

PLAVANJE:
KRČANI PREMOČNO 

PRVI
V plavanju je bil končni vrstni 

red moških ekip naslednji: 1. Krško 
(73), 2. Vevče (66), 3. Radeče (42), 
4. Količevo (18). 50 m kravl -  
moški do 25 let; 1. Barbič^Kr.) 
29,3, 3. Cesar (Kr.) 29,9; moški od 
25 do 35 let; 1. LUeg (Kr.) 30,4,4. 
Spflar (Kr.) 32,0; 50 m prosto -  
moški nad 35 let: 3. Čargo (Kr.) 
46,8; 50 m prsno; moški do 25 let: 
2. Turk (Kr.) 37,2, 5. Šepetave (Kr.).

^  ! 'Is s

Odbojkarice Celuložaija so pokazale dobro igro in so zasluženo 
osvojfle drugo mesto.

Odbojkaiji Celuložaija že več kot deset let ne izpustijo prvega mesta iz rok; tudi tokrat jim ni nihče 
•'»grožal zlata.

Turizem in Cigani
O Ciganih je bilo pri nas že veliko 

povedanega in napisanega, pravili 
ukrepov pa še nismo dočakali. Se 
vedno je veliko Ciganov oziroma 
Romov, kot jih zdaj imenujemo, ki 
niso zaposleni in se preživljejo z be
račenjem, tatvinami, prostitucijo in 
drugimi nepoštenimi p9 sli.

Jugoslavija se ima za turistično 
deželo: tuji turisti prihajajo k nam 
gledat naravne lepote, vidijo pa tudi 
Cigane -  ljudi, ki navadno niso civi
lizirani. Na Otočcu mi je nemški 
turist dejal; „Z ženo sva hotela do
pust preživeti v Novem mestu. Ko 
sva se pripeljala v mesto, sva zagle
dala Cigane. Takoj sva se odpeljala 
naprej na Otočec.“

Kaj si mislijo tujci, ko vidijo Ci
ganke v umazanih cunjah, ko bera
čijo in v posodah za smeti iščejo 
ostanke hrane, cigaretne ogorke in 
drugo? Tuji turisti potem o tem go
vorijo in pišejo, kar je temna senca 
za naš turizem.

Vsa čast tistim Ciganom, ki so 
redno zaposleni in si s poštenim de
lom svojih rok in razuma služijo 
vsakdanji kruh. Taki so zares po
šteni delovni ljudje.

Pred dnevi sem sedel pred ka
varno na novome Scem Glavnem 
trgu. Pri eni od miz so sedeli štirje 
nemško govoreči tujci, kmalu pa se 
je pri njihovi mizi pojavila Ciganka, 
ki je beračila z iztegnjeno roko. 
Nemški gostje so nas začudeno po
gledovali, kot bi nas hoteli vprašati, 
ali so v Jugoslaviji še ljudje, ki mora-

Ali imate 
drobiž?

Ce se boste kdaj peljali skozi Ko
čevje in se odločili, da v hotelu 
Pugled kaj popijete, si preberite tele 
zanimivosti lokala, ki jih domačini 
prav gotovo dobro poznajo.

Poglejte v denarni(^o, če imate kaj 
drobiža! V nedeljo, 22. avgusta, ^m  
hotel najprej plačati s starim tiso
čakom, ker pa sem mislil, da bo 
stalo vse skupaj več, sem na mizo 
položil pet tisočak. „Spet pet tiso
čakov!" je vzkliknil natakar, „pri 
vsaki mizi mi plačajo z debelim de
narjem. Drugič bom prej vprašal, če 
imate drobiž, sicer ne bom po
stregel! “

Tuji gostje imajo v hotelu poseb
ne prednosti. Postreženi bodo takoj, 
abonent, njihov stalni gost, pa bo 
moral počakati, čeprav je prišel ne
kaj minut prej. Abonenti imajo na 
voljo dve kosili. Da vam natakar pri
nese prvi menu, čeprav ste naročili 
drugega, ni nobena posebnost. Ce je 
napisano, da boste dobili mešano so
lato, vam bodo velikokrat prinesli 
zeleno. Za paradižnikovo solato 
boste morali doplačati dinar.

Pred dnevi mi je natakarica pri
nesla krompir v kosih namesto pi
reja. „Oprostite, na jedilnem listu 
vendar piše, da je pire krompir? “ -  
„Zmanjkalo!" Takoj nato sem videl, 
da so gostje pri sosednji mizi dobili 
pire krompir. Začuden sem vprašal 
natakarico, pa je rekla: ,JCaj pa mo
rem, če mi je kuharica rekla, da 
nima več!“ Ko sem jo vprašal, če je 
učenka v gostinstvu, mi je odgo
vorila, da to ni važno.

Med jedjo nikar ne odložite jedil
nega pribora! Utegnilo bi se pri
petiti, da vam jed odnesejo, čeprav 
bi vi radi pojedli še kakšen zalogaj. 
Tako se je zgodilo mojemu prija
telju, ki mu je natakarica odnesla so
lato. Da bi se opravičila? Kje pa . . .

Vsi gostje v hotelu Pugled so zelo 
zadovoljni z natakarjem Darkom. 
Lepo bi bilo, če bi se drugi zgledo- 
vaU po njem, se od njega učili vrlin, 
predvsem pa vljudnosti.

D. L, Kočevje

Gobarji, pozor!
GOBARJI, bodite previdni! 

Letos se je ob izredni suši za
kasnila rast mnogih vrst gob. 
Tudi morilka iz gozdov, ZE
LENA MUSNICA (Amanita 
phalloides), se je pojavila šele 
konec avgusta, skoraj z dvo
mesečno zamudo! Zaradi ugod
nih pogojev rasti v sedanjem 
obdobju (september, oktober) je 
pričakovati obilnejšo rast teh 
smrtnonevarnih gob. Navadno 
jih dobimo v hrastovih gozdnih 
sestojih ali mešanih, kjer je tudi 
hrast.

Sedaj so se pojavile že prve 
KONIČASTE MUSNICE (Ame- 
nita virosa), prav tako smrtno 
nevarne gobe, ki so povsem bele, 
le da so v naših krajih razme
roma redke. Dobimo jih v smre
kovih gozdnih sestojih ali meša
nih, kjer je tudi smreka.

Nabiralci zelenkastih golobic, 
cigančkov in kukmakov (šam
pinjonov), dobro se prepričajte, 
če imate v košarah pravo bero!!!

MIKOLOSKO DRUSTVO 
SLOVENIJE

jo beračiti. Zanima me, kdaj bomo v 
naši družbi cigansko vprašanje spra
vili z dnevnega reda. Prepričan sem, 
da bi veliko stvari že davno uredili, 
če bi pristojni manj razpravljali, pa 
več delali in ukrepali.

FRANC SAVRIC 
Ulica Majde Šilc 4 
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VEČ M LADINCEV
Im eti m orajo  n a jm an j (i razi-edov osnovne šole, biti 
m orajo  zdrav i in močni. Pi-ošnje pošljite  up rav i pod 
je t ja  >'Dimnik«. L ju b ljan a , P reše rn o v a  36. O skrbo v in 
te rn a tu  p lača  podje tje .
S p re jm em o  tudi več

KV D IM N IK A R JE V  (pomočnikov)

aktivna moč varuje vaše penlo ........

samo novi mixal aktivno ^ ..........

novi mixal v dveh tednih.........................

pri vašem trgovcu....................................
»zlatorog« maribor

Zakaj cviček marvin?
v  reportaži Jožeta Likarja pod tem naslovom je v tekstu 

iz prejšnjega tedna potrebno dodati še:
Predzadnje poglavje se pravilno glasi: .JPred nekaj meseci 

je bil dolenjski cviček zaščiten s tem, da se mu doda ime 
blagovne znamke Marvin, ki je. zaščitena. Dobil je torej 
dostavek prvotnega imena dolenjskega vina po geografskem 
izvoru Ob koncu poglavja pa bi veljalo zapisati: ,JSaj si 
vsaka hiša lahko izbere sama svojo blagovno znamko, če 
smatra za potrebno. “

Za večjo razumljivost reportaže še to: „Cviček, ki gre v 
promet pod nazivom Marvin, je vino s poreklom in so vse 
količine registrirane kakor to predvideva republiški zakon o 
označevanju vin. Posebna evidenca spremlja to vino od pro
izvodnje do potrošrika. To pa je v sodobnem jugo
slovanskem vinogradništvu nov dosežek, ki pa v zgodovini 
slovenskega vinogradništva ni neznan. V našem primeru ne 
gre za zanikanje cvička niti ne za preimenovanje tega pleme
nitega vina, temveč gre za blagovno znamko, ki naj pomaga v 
boju zoper ponarejevanje cvička!

JO lE  LIKAR

I^MAGAI Sl SAM

h U N I O R ®
Tl BO POMAGAL

POKOPANI
(v. LIKAR:) UPI

Vas je šepetala, Marija in 
Tone sta se ljubila naprej, vedno bolj strastno, vedno manj skrito, 
vedno bolj vsem na očeh. Kot da jima je vseeno, kaj misli ljudski glas. 
Andrej bi, kot se običajno zgodi, zvedel o Marijini prepovedani lju
bezni zadnji. Bi zvedel zadnji, če ne bi bilo Jane. Njen užaljeni ponos 
je spregovoril še enkrat.

Marija o tem ni s Tonetom nikoli govorila. Tone je slutil, daje  
Jana nevarna. Enkrat mu jo je žc grdo zagodla, torej je sposobna tudi 
drugič storiti kaj podobnega. „Ce to stori, jo bom ubil,“ je iztisnil 
skozi zobe Tone, ki ni pomislil, da Jana lahko novico samo pospeši, 
zakriti ali odkriti pa je ne more, ker je bila preveč očitna.

Kaj se je zgodilo tistega večera. Tone ni nikoli izvedel. No, ni bilo 
težko uganiti, da je Andrej izvedel za njuno razmerje. V Marijinem 
zakonu je to pomenilo pekeL Namesto pekla in sramote je Marija raje 
izbrala smrt. Cenetov hlapec, ki je gnal krave napajat, je zagnal 
strašen vik, ko je v vodi zagledal truplo. Ko so žensko potegnili iz 
vode, so videli, da je šla v smrt Marija. Nihče ni verjel, da je bil 
nesrečen lučaj. Tercialke so se križale, v cerkvi so molile in žebrale 
rožni venec. Za pogrebom je šla vsa vas, vsi tisti, ki so Marijo prej 
opravljali, so povedali, kako pridna, varčna, dobra . . .  je bila. Samo 
Toneta ni bilo za pogrebom.

Ko je slišal, kako je zaradi n j^ a  končala Marija, je še enkrat, 
drugič zavezal svojo culo. Vedel je, da je tokrat zadnjič, da zanj ni 
več vrnitve v ta svet.

Na zemlji ne bo nikogar več; mati in oče sta stara, posestva ne 
bosta mogla več dolgo obdelovati S stroji, ki jih je pripeljal iz 
Nemčije, bosta kos napornemu delu na zemlji leto, dve, kvečjemu 
pet. Zgubana, pod križi lot, garanja in zemlje, bosta potem popustila. 
Ko bosta umrla, ne bo nikogar, ki bi imel srce za to tolikokrat 
prekopano zemljo. Hiša bo ostala prazna, veter bo gospodaril v 
n je j. . .  Tako je mislil, ko je odhajal. Doma se je na kratko poslovil, 
preden je šeU

Ko se je prvikrat vračal nazaj domov, se je zaklel, da v tujino ne 
gre nikoli več. Tokrat je odšel v mesto.

Ljudje, ki gredo po opravkih v mesto na semanje dni in se potem, 
utrujeni, prašni in prepoteni zvečer vračajo domov v vas, vedo pove
dati, da je Tone še vedno v mestu. Na vas in na zemljo ne misli več. V 
tovarni dela, mrtvemu stroju streže. Garač je, da malo takih. Za 
ženske ne mara. Ljudomrznik je. In pije: svoje nekdanje bolečine, 
svoja upanja, Marijo in Jano, starše in zemljo, kmetijo in vas -  spo
mine utaplja v vinu. A spomini so lažji od vina; naj ga spije sod, spet 
bodo priplavali na površje. Njegovi-spomini. . .

(KONEC)



moč sama ne zadostuje

samo novi mixal ima akti\mo moč..................

novi mixal v dveh te ^ ih ..................................

pri vašem trgovcu........................................
' »zlatorog« maribor

Svet delovne skupnosti

uprave občinske skupščine Trebnje

r a z g l a š a
dv e  p ro s ti d e lovn i m esti

NKDčistilke
z dvom esečno  poskusno  dobo 

O sebni dohodek  po p rav iln ik u .
P ism ene  po n u d b e  je  tre b a  po sla ti S ve tu  delo vn e  skup>- 
n csti u p ra v e  O bS T re b n je  v  15 d n e h  po ob jav i.

MERCATOR — PE Grmada
L JU B L JA N A , C elovška 99

O B J A V L J A  

p rosto  delovno  m esto

KV MESARJA — SEKAČA
Pogoj: KV m e sa r z odslužen im  v o ja šk im  rokom

P o n u d b e  p>ošljite n a  u p rav o  M erca to r — P E  G rm ad a , 
L ju b ljan a , C elovška 99. O sebni dohodek  p>o p rav iln ik u  
o d e litv i osebn ih  dohodkov. S tan o v a n j n im am o.
O b jav a  p ros tega  delovnega m esta  v e lja  do  zasedbe.

INDUSTRIJA 

MOTORNIH VOZIL 

NOVO MESTO

R A Z P I S U J E

za šolsko le to '1971/72 p ro s ta  u čn a  m esta  za učence  v 

n a s le d n je  p>oklice:

— obratni električar 10 učencev

— avtoličar 6 učencev

Pogoj za vp is je  do ko nčana  o sem letka

Za čas u čen ja  p re je m a  učenec n ag rad o  po p rav iln ik u  

IM V  o s trok ov nem  u sp o sa b lja n ju  in  š tip en d ira n ju .

P rosilc i na j v ložijo  p ro šn jo  in zak lju čno  sp ričevalo  pri 

kad ro v sk em  odde lku  IM V, N ovo m esto, Z agrebška ce 

s ta  18—22.

R azpis v e lja  do zasedbe učn ih  mest.

BORCI PARTIZANSKIH TEHNIK

Borce, ki so sodelovali na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli 
Krajini v partizanskih tiskarnah, ciklostilnih tehnikah, v gradbeni 
skupini in v skupini oskrbe tehniških baz obveščamo, da bo v 
nedelja, 19. septembra 1971 ob 11. uri dopoldne

odkrije spomenika 
komisaiju Ladu in drugim borcem

Odkritje spomenika bo v Slovenski Brigi, nato pa bo tovariško 
srečanje v Banja loki.

Vabimo vse, ki se nameravajo udeležiti te slovesnosti, da se 
najkasneje do 14. septembra javijo z dopisnico tov. Krušnik 
Slavku, Ljubljana tran^o rt, Ljubljana, Celovška 164. V prijavi 
navedite svoj naslov in ali boste šli na proslavo s svojim vozilom 
ali avtobusom. Odhod avtobusov iz Ljubljane bo v nedeljo, 19. 
septembra ob 8. uri zjutraj s Trga revolucije.

Udeleženci iz Bele Krajine in Dolenjske naj se javijo tov. Mar
janu Tratarju-Uču, Novo mesto, Prešernov trg, kjer bodo dobili 
tudi vsa navodila v zvezi s proslavo.

Vabljeni tudi drugi partizani in aktivisti, ki so delovali v teh 
krajih.

Izropan volkswagen
1. septembra zveče; se je Mijo 

Pušič iz Rečice pri Imotskem vračal 
z dela v Nemčiji in pri Otočcu ugo
tovil, da je na osebnem avtomobilu 
znamke volkswagen nastala okvara. 
Vozilo je zapeljal s ceste in ga za
klenil, nato pa se z nekim avtomobi
listom odpeljal v Ljubljano nakupo
vat rezervne dele. Vrnil se je šele na
slednje dopoldne. Ko je prišel k svo
jemu vozilu, skoraj ni mogel verjeti 
očem: volkswagen je bil b̂ rez odbi
jačev, koles, zadnjega sedeža, pre
vlek, prtljažnika, luči, brisalcev in 
rezervoarja za gorivo. Tatovi so od
nesli vse, kar'SO mogh sneti in od
viti. Ocenili so, da je vrednost ukra
denih predmetov 8.000 din. Novo
meška UJV je uvedla preiskavo.

OBOROŽENA CIGANA
V okolici Krškega imajo s Cigani 

slabe izkušnje, zato  se pogosto pri
tožujejo nad njihovimi tatvinami in 
nasiljem na občinski skupščini. Mar
sikdaj si Ciganov ne upajo prijaviti 
milici, ker se boje maščevanja. To
krat niti lovec Alojz Križnik ni bil 
varen pred njimi. Napadalca Matija 
in Alojz Brajdič sta še vedno na svo
bodi. Oba sta oborožena, eden z vo
jaško, drugi z lovsko puško, ki sta jo 
ukradla Alojzu Križniku. Napadla 
sta ga na poljski poti, ki vodi nad 
veniškimi vinogradi. Križniku sta pri 
tem zlomila roko. Na postaji milice 
v Krškem opozarjajo ljudi, naj bodo 
previdni, ker sta Cigana nevarna. Ce 
ju opazijo in spoznajo, naj ne okle
vajo ter čimprej obvestijo varnostne 
organe.

PONOCI 
UKRADLI AVTO

Z Valvasorjevega nabrežja v 
Krškem so neznanci v noči na 31. 
avgust odpeljali fička izpred hiše Si
mona Mlakarja. Zjutraj je stal na ti
stem mestu dxug fičko, s katerim so 
se malopridneži pripeljali iz N ov^a 
mesta. ^Tudi ta avto je bil ukraden. 
Mlakarjevega fička so 2. septembra 
našli na Vranskem. Domnevajo, da 
si ga je ,,izposodila" skupina, ki se je 
vračala z moija.

SENO 
SE JE VŽGALO

V go^odarskem poslopju Marije 
Skindrove na Gmajni 9 pri Smedni- 
ku je 1. septembra zvečer izbruhnil 
ogenj. Zgorelo je 4.000 kg sena in
2.000 kg pšenice. Ugotovili so, da se 
je vžgala krma. Streha je puščala, 
dež je curljal na seno in prišlo je do 
samovžiga. Požar je povzročil za
40.000 din škode. Letos je to v 
krški občini že drugi primer samo
vžiga. Ljudje so premalo pozorni, ko 
shranjujejo krmo, zlasti če ni dovolj 
suha. Potem pa največkrat spjoh ne 
verjamejo, da ognja ni nihče pod
taknil.

A vto-m oto  d ru š tv o  
B režice
bo v  nedeljo , 12. 9. 1971 
p r o d a l o  
na  ja v n i lic itac iji 
— DVA O SEBNA 

A VTOM OBILA  
Z N A M K E 
Z A STA V A  750 
oba s ta  le tn ik  1970 

Ogled vozil bo istega 
d n e  od  8. do 9. ure , lic i
ta c ija  pa bo ob 9. uri 
z ju tra j v p ro s to rih  AMD 
Brežice.

A R H E O L O Š K A  R A Z S T A V A  V DOLE.N.ŽKI G A L E .R IJ I

250 razstavljenih predmetov, izkopanih na območju Novega mesta, pre
pričljivo priča o življenju in delu staroselcev na naših tleh

. . .  Sprašujejo o kvaliteti 
cvička marvina. Sodeč po ime
nu: saj že ime sprašuje, mar 
vino?

. . .  Novi ravnatelj grmske 
osnovne šole Miroslav Vute se 
je pohvalil odborniku Milošu 
Jakopcu, da bo na Mestnih nji
vah prej otroško igrišče kot 
Nad mlini Jakopec se bo torej 
igral na Mestnih njivah!

. . .  Trebanjski odbojkarji so 
dosledni: ko so videli, da bodo 
s Savo izgubili 3:0, so zadnji set 
tudi izgubili -  na 0 . . .

. . .  Kdo pravi, da so naši ko
lesarji zadnji na svetu? Cez 
Gorjance so nekateri vozili med 
prvimi -  čeprav bolj počasi!

. . .  Direktor brežiškega radia 
Vlado Podgoršek ima toliko 
dela z radijskimi oddajami, da 
nima več časa za režijo, sporo
čajo hvaležni obiskovalci gleda
lišča . . .

. . .  .V  kočevskem Pugledu 
hočejo drobiž. Ne vem, če zdaj 
tudi 50-dinarski bankovci so
dijo med drobiž, odkar smo do
bili olivnih 500 dinarjev. . .

. . .  Direktor novomeškega 
Pionirja Ivan Kočevar je prepri
čan, da dela podjetje^hitro in 
dobro. Na športnih igrah grad
bincev se je prepričal, da nje
gove trditve držijo!

V počastitev VIIL svetovnega kongresa prazgodovinaijev (od 9-^ 
do 16. septembra v Beogradu) so 2. septembra v Dolenjski galeriji 
odprli razstavo ,4*razgodovina Novega mesta“. Strokovno jo je pri-*̂  
pravil Tone Knez, kustos Dolenjskega muzeja in izkopavdecD 
halštatskih gomil v Novem mestu, oblikoval pa absolvent ariii; 
tekture Jovo Grobovšek. Tone Knežje uredil ti^ i ličen katalog, 
je izšel v slovenščini in nemščini in ki pobliže seznanja bralca z 
vsemi 250 razstavljenimi predmeti v vitrinah Dolenjske galerije.

no^rcicla
/lovenije

mednarodna 
gorska dirka 

gorjanci 
12. sept. 71 ob 13'’

c

Otvoritve te, do zdaj v Novem 
mestu največje arheološke razstave 
so se udeležili poleg številnih doma
čih obiskovalcev tudi podpredsed
nik republiškega izvr.šnega sveta dr. 
France Hočevar, akademik Božidar 
Jakac, predstavniki slovenskega in 
jugoslovanskega arheološkega 
društva in drugi.

Po uvodni besedi ravnatelja Do
lenjskega muzeja prof. Janka Jarca 
je spregovoril avtor razstave, kustos 
arheolog Tone Knez. Dejal je, da so 
,v teku desetletij izkopane dragocene 
Mheološke najdbe, predvsem iz haf- 
štatskega časa, dale Novemu mestu 
sloves pomembnega prazgodovin
skega središča v jugovzhodnih Alpah 
v prvem tisočletju pred našim 
štetjem. „Veliko število prav v zad
njem času izkopanih figuralno okra- 
fenili bronastih situl daje slutiti, da 
je bilo v Novem mestu tudi eno od 
središč tako imenovane situlske 
umetnosti, kjer so izdelovali te svo

jevrstne vedrice -  najlepše pra
zgodovinske umetnine v Sloveniji," 
je med drugim dejal.

Na razstavi so najštevilneje zasto
pane najdbe iz halštatskih gomil na 
Znančevih njivah v Kandiji, izko
pane v letih 1967-70. Med njimi je 
najprivlačnejši „inventar" bogatega 
knežjega groba, v katerem je bil sku
paj s konjem v 4. stoletju pred na
šim štetjem pokopan ilirski knez. 
Najdbe iz tega groba so restavrirali v 
Mainzu, kjer so sicer opravili največ 
restavratorskih del, v Novem mestu 
izkopanih arheološkUi predmetov. 
Na Znančevih njivah so izkopali pet 
figuralnih situl, vendar sta na raz
stavi le dve, ker druge še restavri
rajo.

Kustos Knez je že na tiskovni 
konferenci pred otvoritvijo rastave 
poudaril, da je ta razstava ne
dvomno tudi prikaz restavratorskih 
uspehov. Srečne okoliščine so omo
gočile plodno sodelovanje med izko- 
pavalcem in restavratorjem, kar je v 
modernem raziskovanju pogoj za 
uspešno znanstveno delo na terenu 
in v laboratoriju.

Zares izjemno pomembna in'zani
miva arheološka razstava bo odprta 
do 30. novembra. V tem času si jo 
bodo laiiko ogledali vsi, ki jili 
arheologija zanima kot dejavnost, ki 
z uspešnim izkopavanjem razgrinja 
tančico naše nevednosti o minulih 
obdobjih -  o davnini.

I. ZORAN

V nedeljo, 12. septembra, bodo na gorjanskih serpentinah letos 
že drugič zahrumeli tekmovalni avtomobili naših najboljših avto
mobilistov. Da ne bi bilo tekmovanje predolgo, bo organizator do
volil start le 40 najboljšim vozačem, razdeljenim v tri skupine: do 
1000 ccm, do 1300 ccm in nad 1300 ccm. Trening bo dopoldne, 
glavna dirka pa se bo začela ob 13. uri. Med prijavljenimi tekmo
valci so prav vsa znana imena jugoslovanskega avtomobilizma z 
Goranom Štrokom na čelu, ki bo tokrat prvič vozil s svojim novim 
avtom Ford Escort EDA. Pokrovitelj dirke INDUSTRIJA MO
TORNIH VOZIL je za rekorderja proge, ki poteka sedaj od Ko
roške vasi do Vahte, namenila posebno nagrado in lep pokal. Orga
nizatorji dirke vabijo vse ljubitelje avtomobilskega športa na ogld^ 
edinstvene prireditve!

Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Krško

r a z p i s u j e

v sod e lo v an ju  s poklicno  šolo za voznike m o to rn ih  vozil 
L ju b ljan a -Jež ica

TEČAJ ZA PRIDOBITEV POKLICA 
VOZNIK MOTORNIH VOZIL
Pogoj za vp is j e  k o n čan a  osnovna šola a li v s ^  
uspešno  končan  6. ra z re d  osnovne šole te r  
u strezn o  zd ravstven o  s ta n je  za o p ra v lja n je  po 
k lica  vozn ika  m o to rn ih  vozil

B rez posebnih  pogojev se lahk o  vp iše jo  k a n d id a ti, ki 
9 0  že zaposlen i k o t voznik i n x )to rn ih  vozil a li pa  im ajo  
vozniško d o v o ljen je  C kategorije .

fM jav e  sp re jem a  IZ L C TN IK  K rško, H o čev arjev  trg, 
te lefon  71-142, do vk lju čn o  25. sep te m b ra  1971.

GRAFIKE 
NADE LUKEŽIČ 

V KRŠKEM
Jutri ob 18. uri bodo v krški gale

riji odprli razstavo akadem. slikarke 
Nade Lukežič. Umetnica se bo pred
stavila z grafikami, katere bo po za
ključku razstave podarila posebni 
šoli v Krškem. Razstava bo odprta 
do 24. septembra, uprava galerije pa 
nanjo vljudno vabi vse prijatelje in 
ljubitelje umetnosti.

SODIŠČE V STISKI
Na občinskem sodišču v Kočevju, 

kjer je dela za 5 sodnikov, so do 
konca preteklega meseca delali le 
trije, od 1. septembra pa celo le dva, 
ker je sodnica Marija Rozman odSls 
na novo službeno dolžnost.

Vendar to še ni najhujša stiska Arfieolog Tone Knežje na tiskovni konferenci časnikaijem več kot
tega sodišča, saj je lani nekaj mese- dve uri pripovedoval o neprecenljivem bogastvu situl in drugih iz-
cev delal na sodišču celo sarno en kopanin, ki so jim kasneje restavratoiji in preparatoiji v laborato-
^ fč”a Juh^PluT'^ predsednik so- vmOi prvobitne oblike in podobe. (Foto: Ivan Zoran)

VLAK ZADEL 
FIČKA

Motorni potniški vlak je 1. sep
tembra na nezavarovanem železni
škem prehodu v Geršičih zadel fič
ka, s katerim seje proti Dolnjim Do- 
bravicam peljal Metličan Jože Jud- 
nič. Motorovodja Franc Cinkole iz 
Srebrnič je fička prepozno opazil. 
Vlak je fička odbil od proge, pri če
mer je voznik izpadel in obležal v 
grmu^z ranami na rokah, nogah in 
hrbtu.

TRCIL v  AVTOBUS
V Podstenah pri Ribnici je 4. sep- * 

tembra okoli 6.15 začelo zaradi ne
primerne hitrosti zanašati osebni 
avto, ki ga je vozil Matija Čampa iz 
Ljubljane. Avto je najprej zapeljal 
na desno, na bankino, nato pa na 
levo, na cesto in se zaletel v avtobus, 
ki je peljal nasproti. Na vozilih je za 
okoli 20.000 din škode. Matijo 
Čampo pa so zaradi poškodb prepe- v 
Ijali v ljubljansko bolnišnico.

»Krokarji« 
preže na plen

Beseda tat ima grd prizvok, če pa 
slišimo, da malopridnež izkoristi za 
krajo tudi nesrečo drugih, se zgra
žamo toliko bolj. Bilo je v petek 3. 
avgusta zjutraj, ko je Vasil Sikoski z 
Ohrida s svojim volkswagnom 
zdrsnil s ceste pri Veliki vasi in na 
boku avtomobila obstal v veliko- 
vaškem potoku. Z njim sta bila žena 
Trasa in sedem tednov star sinček 
Darko. Bili so laže ranjeni in odpe
ljali so jih v brežiško bolnišnico, kjer 
so jim nudili zdravniško pomoč.

Voznik Sikoski se je vračal iz 
Nemčije in je zaradi utrujenosti naj
brž za^al. Da je smola še večja, je 
pozneje, ko so se vrnili k prevrnje- 

tnemu avtomobilu, pogrešU tranzi
stor japonske izdelave (Hitacki). Ne
znanec je izkoristil priložnost, ko ni 
bilo lastnikov zraven, in tranzistor 
ukradel.

J .T .

TOiVARIŠICE, .KI SO OTROKOlM POSTALE MAMICE

»Mamici glem, mamici glem!«
Na Ragovski cesti v Novem mestu je 150 otrok dobilo svoj drugi 
prijetni dom: nov vrtec, v katerem je zdaj že veliko, veliko smeha, 
iger in prijetnih uric, solzice na j mlajših iz prvih dni pa se počasi, 
a zanesljivo sušijo. . .  — Ne pozabimo, da moramo zagotoviti var-
f  stvo še mnogim otrokom!

Bil je dan, ki so se ga veselili, pa hkrati ^ e t  bali mnogi starši.
Začelo se je ob pol šestih zjutraj. Tovarišica Kristina Plutova, 

druge vzgojiteljice in dve Dragici, ki sta prišli iz novomeške 
bolnišnice kot pomoč za varstvo najmlajših gojencev nove usta
nove, so čakale prve zgodnje obiske. PrL„veWcih“ otrocih skoraj 
ni bilo težav: navajeni so vrtca in tovarišic že od lani, vedo za 
igre in navade v vrtcu. Cim so v garderobah odložili čevlje in 
jopice, že so bili v copatkah ob mizicah in na čistih tldi sredi 
avtomobilčkov, kock, medvedkov in drugih svojih ljubljenčkov.

n*!nadoma prerezal molk: vse je 
**jihnilo -  prišla je prva malica! 
l̂ ’ttite rokice so za mizicami se- 
,̂̂ 5 po kruhku, siru in čaju, a 

^  '^ u  zatem se je spet zaslišalo: 
•M-ilamici glem, mamici 

. .  .“ Solze so napolnile 
drobna srčeca so trepetala v 

strahu, zakaj ni mamic in očkov in 
b‘'bic in tetk. Bilo je hudo, pa spet 
|*‘‘li lepo, ko so se otroci zaceli 
igrati, čeprav je njihovo ,,delo“ 
if';Ova premotilo pretresljivo, sko
raj boleče ihtenje tistih, katerim je 
bilo brez mamic najhuje.

Črnolasa Katarinca z rdečima 
p'-ntljama v kitkah pa je vsa mirna

in tiha slonela ob vratih. Celo je 
naslonila na veliko šipo in pol
glasno dejala predse: „Mamica sla 
službo . . . “

Bil je prvi, a nepozabni dan v 
novem vrtcu ob Ragovski cesti. 
Prijeten topel domek je na široko 
odprl svoja vrata, za katerimi je 
150 malčkov, otročičkov ter 
predšolskih otrok dobilo varno na
ročje in ljubeča srca vzgojiteljic, 
ki so v tem hipu postale „njihove 
mamice'* -  vsak dan do dveh ali 
treh popoldan, ko vrtec zapustijo 
njegovi zadnji mali gostje.

TONE GOSNIK

Teže pa je bilo v novem od
delku za malčke, tiste med drugim 
in tretjim letom. Garderoba kot za 
palčke iz pravljice, igračk veliko, 
za vse majhna ležišča za opoldan
ski počitek,, umivalnica in nalašč 
zanje pripravljena stranišča pa dve 
veliki, svetli sobi — vse se je ble
ščalo v novih barvah ter čakalo na 
prve goste.

Tega jutra tovarišice Kristina in 
obe Dragici ne bodo pozabile.

Damjanček je prišel z mamico 
že kmalu po pol šesti. Da bi ne 
bilo solzic, ga je vzela Kristina v 
naročje -  in vse dopoldne se mal
ček skoraj ni več ločil od nje. 
Zanj je bila samo ona' ,,prava 
teta“ , drugih dveh vzgojiteljic to 
jutro skorajda ni pogledal. Marjan- 
ček je prenašal copatke iz kota v 
kot; ni in ni'jih hotel obdržati na 
nogah. Peter je pretresljivo jokal, 
ko se je pom nil domačih. Drugi 
so se ogledovali, se zbirali v gru
čico, tiščali v drobnih pesteh prve

igračke, pa ^ e t  odšli k oknu ali 
vratom in milo zajokali.

Dragici sta imeli polni naročji 
tistih, kijih je bilo najtežje utišati. 
Toda komaj sta Erika ali Rok v 
enem kotu sobe utihnila, se je 
o^a^ila Polonca ali Damjanca ob 
mizici v še hujšem joku. In'nista 
jih vzgojiteljici še potolažili, že je 
prišla nova, skorajda pretresljiva in 
še glasnejša ,,pesem“ iz kota, kjer 
so udarili v kvartet Mojca, Kar
men, Mitja in Mirček. Le nekaj 
„najpogumnejših** se je to jutro 
brez solzic sprehajalo,po s o )h ; sko
raj malce prezirljivo so opsovali 
jokajoče sovrstnike, vso'svojo skrb 
pa so posvetili raziskovanju 
igračk. Med njimi sta bila tudi 
Marko in Iztok; ko je slednjega 
stara mama izročila vzgojiteljici, je 
kmalu nato opazil, da je med sa
mimi novimi obrazki. Milo je za
čel jokati in šele velik, rdeče zelen 
tovornjak prekucnik ga je zamotil 
in utolažU.

Ob devetih je „hišico palčkov**

,Adamiče ni, zdaj hoče pa še tale striček s črno škatlo nekaj od nas — kako težko je vendar 
za nas male . . a vendarle so bili štiije izmed 30 malčkov, najmlajših varovancev novega 
vrtca v Novem mestu, voljni pogledati v vabeči ,Jcu-ku!“. (Foto: T. Gošnik)

»NOVOTEHNA«, Novo mesto

o b j a v l j a

za delo v ta jn iš tv u  p o d je tja  prosto, delovno  m esto

STROJEPISKE
po m ožnosti z zn an jem  steno g rafije , nem škega 
ali ita lijan sk eg a  jez ika
P ogoj: popolno o b v la d an je  s tro je p is ja  s  k o n 
čano sred n jo  šolo

P rija v e  sp re jem a  splošni se k to r 15 d n i po ob jav i.

» D O L E N J K A «

T RG O VSK O  P O D JE T JE  NA DEBELO IN 
DROBNO, NOVO M ESTO

O B J A V L J A

n asled n ja  p ro s ta  delov na  m esta :

1. POSLOVODJE
za p ro d a ja ln o  »POTROŠNIK-«, SEM iC

2. PRODAJALKE
v p ro d a ja ln i »GORJANCI-«, Š E N T JE R N E J

3. KURJAČA
v u p rav i p o d je tja

P O G O JI:
pod 1. v isoko k v a lif ic iran  trgovsk i delavec s 3-let- 

no p rak so  v že lezn inarsk o -tehn ičn i a li m e 
šan i strok i ali k v a lif ic iran  trgovsk i d e la 
vec s 5 -le tno  p rak so  v  že lezn inarsko -teh - 
n ični ali m ešan i strok i

pod 2. k v a lif ic iran a  p ro d a ja lk a  m ešane ali ž iv il
ske s tro k e

pod 3. k va lif ic iran  ali p riu čen  k u rja č  ce n tra ln e  
k u r ja v e

Za vsa delovna m esta  je  določeno p>oskusno delo.
K an d ida ti na j pošlje jo  po n u d b e  v  8 d n e h  po d n evu
objave.

GB/ / 4 < f 4 ^ € u % G . m m
B R E Z I C E

S t e  v  zad lre fic i 
z a  d a r i lo ?

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

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

Zavod za kulturno dejavnost Novo mesto

r a z p i s u j e

1. vpisovanje gledališkega abonmaja 
za sezono 1971/72

Zavod za k u ltu rn o  de jav n o st Novo m esto  bo vp isoval 
ab o n en te  za g ledališko  sezono 71/72 od 6. do  15. sep 
te m b ra  1971 v sak  dan  od 7. do  14. u re  v  p isa rn i za 
voda.
V abim o k  vp isu  s ta re  in  nove abonen te!

2. baletno vzgojo
Z avod za k u ltu rn o  diejavnost Novo m esto  bo v  času  
od 6. do 14. sep te m b ra  1971 vp isoval p red šo lsk e  in  os
novnošolske o tro ke  za b a le tno  vzgojo, v sak  d a n  od 
7. do 14. ure.
V abim o k vpisu  s ta re  in nove gojence!

mešalna količina: 1301 
zmogljivost: 3,6 mVh 

elektromotor po izbiri: 
trofazni 0,75 KW 
enofazni 0,75 KW 

bencinski 2,40 KM

dobavni rok 20 dni po prejemu 
vplačila

podrobne informacije in pojasnila 

daje

cosmos
export-import

 ̂ industrija in. notranja trgovina 
Ljubljana, Celovška 32 

telefon: 323-444 
in

Cosmos, Koper, Dimnikarska 10 
Cosmos, Črnomelj 

Cosmos, Maribor, Grajska 7 
Cosmos, Zagreb, Trg žrtava fašizma 1 
Cosmos, Rijeka, Smokvine Tvrdoga 6

SAP — UUBLJANA  

PE AVTOŠPEDICIJA
L JU B L JA N A , S m a rtin sk a  cesta  106

O B J A V L J A

n asled n ja  p rosta  delovna m esta:

— VEČ KV AVTOMEHANIKOV

— VEČ KV ŠOFERJEV

Pogoji: delovne fzkušn je  p ri de lu  s tovorn im i 
vozili

P rija v e  sp re jem a  splošni sek to r eno te  10 dn i po ob 
javi.

P o d je tje  n im a p ros tih  s tan o v an j.

V nedeljo , 19. sep tem b ra  1971, bo ob 11. u r i v  p o časti
tev  30. ob le tn ice  v s ta je  slovenskega n a ro d a  p ri G o ri
čici na  C erkn iškem  jezeru  pri C erknici

' srečanje aktivistov Notranjske in 
zbor borcev XI I I .  SNOUB »MIRKA 
BRAČIČA«, NOTRANJSKEGA 
ODREDA in JURIŠNEGA 
BATALJONA XVII I .  divizije

N a p roslav i bo govoril n o tra n jsk i ro jak , č lan  sve ta  
federacije , g enera l-po lkovn ik , na ro d n i h e ro j RADO 
PEH A CEK .

V abim o vse ak tiv is te  in borce, d a  se s reča n ja  po lnošte 
v ilno  udeležijo .

P rosim o, da  pošlje te  p r i jav e  O bčinskem u odbo ru  ZZB 
NOV C erk n ica  do 10. sep tem b ra  1971.
Za prevoz iz C erknice  do k ra ja  p ros lave  bo p o sk rb 
ljeno.

P osebn ih  v ab il n e  bo!

P R IP R A V L JA L N I ODBOR

O B V E S T I L O

K M ETIJSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER  
g r m  — NOVO MESTO

p r o d a j a  k va lite tn i

JEDILNI KROMPIR SORTE IGOR
po dnevni ceni v sak  dan  od 7. do  15. u re  in  v  sot>oto 
od 7. do 12. ure.

T E L K U n - t t - m

moč sam a ne zadostuje............

....samo novi mixal ima aktivn^  ̂ ...................

novi mixal v dveh ..................................

pri vašem trgovcu ..........................................
»zlatorog« maribor
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Posodobljenje odseka ceste Livold—Štalceiji pri Kočevju se je začelo z veliko zamudo, vendar so v 
zadnjih tednih delavci krepko poprijeli. Izravnavajo ovinke, širijo cesto in pripravljajo za asfaltiranje. 
Vendar kaže, da ves ta odsek kljub vsemu prizadevanju v zadnjem obdobju le ne bo letos posodobljen. 
(Foto: J. Primc)

DROBNE IZ 
KOČEVJA

MLADI KADILCI -  Pouk se je 
začel in okoli šol je ^ e t  živahno. Pri 
novi šoli učenci odmetujejo po cesti 
in parku papir, da je veselje. 
larčki tudi pridno kadijo okoli šole 
in celo pred samim glavnim vho
dom, da včasih v dimu komaj najdeš 
glavna vrata.

ZASMETENE ZELENICE -  
Smeti je dovolj po vseh parkih in 
zelenicah. Posebno veliko je karto
nov oziroma raztrganih škatel, v ka
terih dovažajo nekateri zasebniki na 
tržnico razne kmetijske pridelke.

NEVARNO DREVO -  Zadnja 
neurja so pripomogla, da se je nevar
no nagnilo drevo jagned, ki stoji pri 
parkirnih prostorih za NAMO. Lah
ko se zgodi, da bo padlo prav takrat, 
ko bo šel kdo mimo ali pa bo tam 
parkirano kakšno vozilo. Padec dre
vesa preprečuje le sosednje drevo, 
na katero se je ta jagned naslonila.

Solarje vozijo v Kočevje

KfiCEUSKE

Na sestanku predstavnikov obči
ne Kočevje, TIS in staršev šolarjev iz 
Poloma in Seča, ki je bil 2. septem
bra, so sklenili, da bodo vseh 18 šo
larjev iz Poloma in Seča vozili od 6. 
septembra dalje v osnovno šolo Ko
čevje.

Starši so se strinjali, da se njihovi 
t)troci vozijo v Kočevje, ker priča
kujejo, da bo morala zato biti cesta 
do njihove vasi pozimi redno plu- 
žena, razen tega pa se bodo lahko 
vozili po opravkih v Kočevje in do
mov tudi ostali.

Za šolarje iz Poloma in Seča bo v 
Kočevju poskrbljeno za varstvo, za 
učence višjih razredov pa tudi za do
polnilno pomoč pri učenju. Učenci 
bodo odšli od doma vsako jutro 
okoli 6.50, vrnili pa se bodo po
poldne okoli 15. ure.

Učence šole v Osilnici bodo za
časno, dokler se učiteljica ne vrne s 
porodniškega dopusta, vozili v šolo 
v Vas-Faro.

Ni pa še urejeno, kako bo spred- 
grajskimi šolarji. Odrasli v Poljanski 
dolini bi v dobro svojih otrok morali 
najti čimprej pametno rešitev. Raz
prtije med Starim trgom in Predgra- 
dom bi morali pametno urediti kot 
dobri sosedje, ne pa kot smrtni so

vražniki. Danes prijateljsko sodelu
jemo z mnogimi zamejskimi mesti, z 
mnogimi oziroma skoraj vsemi drža
vami, doma pa ne najdeta j^jora- 
zuma dve sosednji naselji.

J. P.

RAZGIBANA SZDL

Vse kaže, da se obeta razgibana 
dejavnost SZDL. V Kočevju je bil 
včeraj 8. septembra dopoldne sek
torski posvet za območje občin Ko
čevje, Ribnica in Grosuplje, na kate
rem so razpravljali o dolgoročnem 
družbenem razvoju Slovenije.

Za včeraj popoldne pa je bila skli
cana seja izvršnega odbora občinske 
konference SZDL, na kateri naj bi 
razpravljali o programiranju razprav 
o dopolnilih ustave SRS, programi
ranju razprav o pokojninskem zava
rovanju kmetov, o dolgoročnem 
družbenem razvoju Slovenije, o do
polnilnih volitvah poslancev zbora 
narodov in o podelitvi odlikovanj 
OF.

V občini Kočevje so se začele po 
krajevnih organizacijah SZDL tudi 
že razprave o pokojninskem zavaro
vanju kmetov.

J. P.

Skupni imenovalec se glasi: 
voda, elektrika in pota

Za 12 krajevnih skupnosti v metliški občini je na 
voljo 50.000 din, potrebovali pa bi vsaj 200.000 din 

— Suša tudi na tem področju!

Pišemo že dtugo polovico leta 
1971, krajevne skupnosti pa šele 
zdaj vedo, koliko bo v posamezni 
vasi na razpolago denarja za krajev
ne potrebe. Na sestanku, ki so ga 
sklicali na občinski skupščini in ka
teremu so prisostvovali tudi pred
sedniki krajevnih skupnosti, pred
sedniki krajevnih organizacij SZDL 
ter sekretarji osnovnih organizacij 
ZK, so 50.000 občinskih dinarjev 
razdelili. Ker je velika suša letos tudi 
v občinskem proračunu, niti ena 
krajevna skupnost ni dobila toliko 
kot je prosila in kolikor bi potrebo
vala. Ko so sešteli želje vseh, se je 
pokazalo, da bi morali razdeliti vsaj
200.000 dinarjev. Žal je le četrtino 
tega denarja zbranega!

Kot je že v navadi, bodo tudi le
tos v nekaterih vaseh občinsko dota
cijo nekajkrat povečali s prosto
voljnim delom ter s prispevki vašča
nov v lesu in materialu, sicer lepo 
zastavljenih načrtov nikjer ne bi 
mogli uresničiti.

Pri pretresu krajevnih del, ki se 
jih lotevajo v vseh 12 krajevnih 
skupnostih, je bilo tudi očitno, da 
so želje in zahteve občanov povsod 
zelo podobne. Kot največji problem 
celotne občine se kaže oskrba s

ŽE POD DRAŠIČI
Inženirji, ki trasirajo bodočo as

faltno cesto Metlika-Drašiči, so na 
okrog 6 km dolgi trasi s količenjem 
prišli že do klanca pod vasjo. Nova 
trasa bo delno spremenjena, ni pa še 
znano, kdaj bo do gradnje prišlo, 
ker denar ni zagotovljen. Odbor 
15. brigade, ki ima v Metliki domi
cil, je sklenil finančno akcijo po
novno oživiti, ker bi radi vsaj do leta 
1973, ko bo 30-letnica ustanovitve 
brigade, prišli v Drašiče po asfaltu.

1. SEPTEMBRA V ŠOLO
V Metliki kot po drugih osnovnih 

šolah v občini se je pouk v novem 
šolskem letu začel 1. septembra. 
Ugotavljajo, da število otrok občut
no pada po vseh odročnih šolah. 
Prav zato suhorska osnovna šola ne 
bo več samostojna, temveč bo ob
držala le učence prvih štirih razre
dov, medlem ko se bodo ostali vo
zili v Metliko.

pitno vodo, ki jo ima zdaj le 40 
odst. prebivalstva in še v krajih z na
peljanim vodovodom marsikje trpijo 
sušo. Prav tako sta skupni težavi 
vseh vasi neustrezna električna na
peljava in pa popravljanje slabih 
vaŠcih poti.

Včasih so bile vsaj ceste III. in 
IV. reda.boljše, zdaj pa razen edine 
asfaltne ceste v metliški občini ni 
ene dobro oskrbovane stranske poti. 
Precej kritike je na sestanku letelo 
na Cestno podjetje ter na domačo 
komunalo. Da bi razklenili verigo 
tovrstnili pomanjkljivosti in težav, 
so sklenili, da bo ena prihodnjih sej 
občinske skupščine v celoti posve
čena problematiki krajevnih skup
nosti.

Predstavniki vasi se zavzemajo 
še za organiziran prevoz delavcev v 
Metliko. Predlagali so, naj podjetja 
za posamezna oddaljena območja 
poiščejo možnost za skupen prevoz. 
Na redne avtobusne proge zaposleni 
ne morejo računati, ker je avtobusni 
vozni red prilagojen potrebam šolar
jev, ki se prav tako prevažajo v 
Metliko.

NAJPREJ OTROKE
V ŠOLO

Na območju metliške občine živi 
17 ciganskih družin, ki štejejo skup
no 105 članov. Zaposlenih je zelo 
malo, ''tisti, ki so v delovnem raz
merju, pa se prav dobro obnesejo. 
Precej mladih Cigank bi se rado za
poslilo, toda povsod se jih branijo 
zaradi slabih izkušenj. Ureditve ci
ganskega vprašanja se bo treba tudi 
v Metliki čimrej lotiti, predlagajo 
pa, da bi najprej poskrbeH za redno 
prihajanje otrok v šolo.

BETI: 
REKORDEN IZVOZ

V prvi polovici letošnjega leta je 
obrat tovarne BETI v Metliki ustva
ril za 60,985.000 din celotnega do
hodka, kar je za 77 odst. več kot v 
tem času lani, medtem pa je letošnji 
plan dosežen le z 29 odstotki. Ker 
imajo pogodbe vezane predvsem na 
drugo polovico leta, bo poslovni 
uspeh do konca 1971 povsem uskla
jen s predvidevanji. Največji uspeh 
je BETI dosegla v izvozu, ki znaša 
270 odst. več kot v prvem polletju 
1970.

Še tri vasi
v  Metliki računajo, da bo v krat

kem steklo še eno večje komunalno 
delo v občini. Gre za nov vodovod, 
ki ga bodo iz Metlike naphali v 
južni del občine za vasi Curile, 
Rosalnice in Dacarji.

Vodovod bo dolg nekaj več kot 
3 km, v kar so všteti tudi glavni 
priključki. Nanj se bosta navezali 
tudi podjetji Komet in Metlikatrans. 
Na Curilskem luribu bodo zgradili 
zbiralnik za 50 kub. metrov vode.

Vsa dela bodo veljala približno
400.000 din. Denar imajo že zago
tovljen. Računajo tudi na večji pri
spevek ljudi, na prostovoljno delo 
prebivalcev vseh treh krajev.

SPREHOD 
PO METLIKI

DELAVCI VODNE SKUPNOSTI 
so konec avgusta z bagrom zravnali 
precejšen del struge pod letnim ko
pališčem na Kolpi. Ob najnižji gla
dini so tudi požagali pilote, ki so no
sili obvozni most. Zdaj nadaljujejo z 
urejanjem obrežja. Te dni oblagajo s 
kamnom breg nad izlivom Sušice.

OKOLI GERBCEVE HISE na 
Dragah, nekoč znane po dobri go
stilni, stoje zidarski odri že od letoš
njega maja. Zdaj se dela bližajo h 
koncu. Na obeh čelnih straneh so 
napravili zatrepa in odbili vse stare 
zidne vence in opaske. Tako je po
slopje z modernizacijo izgubilo 
prejšnjo značilnost in zanimivo po
dobo.

V METLIŠKI TURISTIČNI PI
SARNI je letos nekoliko boljši pro
met kot prejšnja leta. Spominke ku
pujejo zlasti slovenski izseljenci, ki 
prihajajo na obisk v domovino. Slab
še je letos z nočitvami. V mestu je 
26 turističnih sob, ki pa so bolj 
redko zasedene.

NOVO OBVOZNO CESTO gradi 
tovarna BETI na severni strani svo
jih objektov. Cesta teče mimo ,,to
varniškega jezera“ , ki je v glavnem 
zasuto, in se priključi na Cankarjevo 
cesto. Verjetno bo nova cesta v ^ a t-  
kem že prevozna.

RAZSTAVA „DO IZVIRA *. 
KOLPE", po^rem ljena z barvnimi 
diapozitivi, ki jo je prejšnji teden 
odprl mladinski foto kino klub 
FOKUS v Belokranjskem muzeju, je 
pri občinstvu naletela na lep spre
jem. Razstava bo odprta ves septem
ber.

UMRLA JE Barbara Žlogar, stara 
67 let, doma z Radoviče.

metliški tednik

Lovci so zapeli
Lovci iz Sodražice so dobili do

brega pevovodjo in ustanovili svoj 
pevski zbor. S pestrim programom, 
v katerem nastopajo tudi učenci 
osnovne šole Sodražica, so peli že v 
več krajih, pred nedavnim tudi v 
Podpreski. Priznati jim je treba, da 
so v kratkem času d o se li lepe 
uspehe.

V program so uvrstili med drugim 
naše lepe domače pesmi. Posebno 
gane poslušalce pesem, ki opeva 
lovstvo in običaje na območju So
dražice in tja do Travne ^ r e .

Žal nam je le, da je bila udeležba 
poslušalcev v Podpreski bolj slaba, 
čemur je bil vzrok prezaposlenost 
ljudi v poletnih mesecih. Ce bodo 
prihodnjič izbrali primernejši čas in 
če bodo napravili malo več reklame, 
bo udeležba na njihovem koncertu 
prav gotovo zadovo^iva.

MILAN PAJNIČ

ZOBOTREBCI
RAZRIT ASFALT -  Dostop z 

glavne ceste h gozdarskemu domu 
oziroma domu družbeno-političnih 
organizacij v Ribnici je otežen. Ko 
so pred tedni polagali nove vodo
vodne cevi, so asfalt razkopali. Upa
mo, da bodo vodovodarji kmalu po
skrbeli, da bo razriti asfalt ^ e t  po
pravljen,

MLADINSKI KLUB -  Že nek^- 
krat v zadnjih dveh letih smo napo
vedali, da bo takrat in takrat odprt v 
Ribnici mladinski klub. Nazadnje 
naj bi ga za letošnji 1. april odprla 
lepotica Evrope Saša Zajc. Zdaj smo 
^ e t  zvedeli, da mladinci še vedno 
urejajo klub. Tale ribni3ci mladinski 
klub bo torej izdelan malo bolj pre
cizno kot kakšna raketa za na Luno.

Se  STOJI -  Stara razmajana stav
ba v Ribnici, kjer je bila do februar
ja letos mehanična delavnica, še ved
no stoji, čeprav je bila menda že 
davno izdana odločba, da jo je treba 
podreti.

NAKODRANA CESTA -  Cesta 
skozi Ribnico in naprej do Prigorice 
je še vedno nakodrana kot kakšna 
dama. (Nič boljša ni cesta od Stare 
cerkve do Kočevja) Vendar denarja, 
da bi ta odsek prelili z asfaltom, ni. 
Medtem pa na območju Velikih 
Lašč in Turjaka, kjer vzdržuje cesto 
ljubljansko Cestno podjetje, pridno 
prelivajo dele ceste, ki so daleč 
boljši kot marsikateri v ribniški ali 
kočevski občini.

Le sodoben kmet ima bodočnost
Načrtno bodo posodobljali kmetije na območju zadruge

Ribnica

Zadružni svet kmetijske zadruge 
Ribnica je na zadnji seji 16. avgusta 
prejel tudi stabilizacijski program, 
ki predvideva razvoj kmetijske pro
izvodnje na območju zadruge in go
spodarjenja znotraj zadruge.

Stabilizacijski program določa, da 
je treba najprej izdelati načrt po
sodobljenja kmetg in uvajanje 
pašno-košnega sistema. Zato bodo 
še pred koncem leta popisali vse 
kmetije, ki pridejo v poštev za ^ e -  
cializirano blagovno živinorejsko 
proizvodnjo.

Nato bbdo določili rok za po

sodobitev kmetij in izdelali načrt, 
koliko denarja bodo za to delo pora
bili v naslednjih petih letih. Za kme
tije, ki bodo posodobljene do leta 
1973, bodo izdelali tudi vse po
trebne podrobne načrte.

Postopno bodo analizirali vsa na
selja, da bodo ugotovili, katere kme
tije bodo opuščene in kateiri kmetje 
bodo ostali v vaseh. Izdelali bodo 
tudi program, kako bo prenesena 
zemlja v uporabo ali last tistih, ki 
bodo ostali na kmetih. ^

Seveda je v stabilizacijskem pro
gramu predvidena še vrsta drugih

Razšli sa.se kot ovce
Diplome za najboljše tekmovalce so napisa

ne, podeljene pa ne

ž e  junija je ribniška ribiška dru
žina izvedla tekmovanje v suhih 
disciplinah (met v cilj, v daljavo in 
skič), najboljši tekmovalci pa še ved
no niso dobili diplom.

Najboljši pri članih so bili: 1. 
Jože Tanko st. in France Žuk, 2. 
Stane Žbona, 3. Anton Lesar; pri 
mladincih pa: I. Miro Varga, 2. Jože 
Tanko, 3. Janez Pogačnik.

Po tekmovanju so se ribiči razšli 
kot ovce, ker vodstvo družine ni 
znalo zadržati svojih članov oziroma 
tekmovalcev.

Vodstvo ribiške družine je treba 
vsekakor pohvaliti, ker ne podpira 
(ribiških) veselic oziroma pijanče
vanja, ki je v njihovi občini zelo raz
širjeno. Vendar bi hkrati moralo te

stare nezdrave oblike družabnih pri
reditev zamenjati z novimi, ki bi bile 
kultumejše, sodobnejše, a tudi pri
vlačne.

Take prireditve bi bili lahko pik
niki, tovariška srečanja ob ražnju in 
podobno. Da ribiči po tekmovanju v 
suhihkdisciplinah ne bi ostali popol
noma „na suhem“ , bi bilo treba po
skrbeti tudi za pijačo, lahko v sode
lovanju z gostinci ali trgovci. Med 
pijačami pa spet ni nujno, da bi bile 
že prvič same brezalkoholne.

P-c

T E L i K U r K m v i

zadev, kot pogodbeno sodelovanje, 
odkup, prodaja, izobraževanje kme
tov, hranilna služba, trgovina z 
reprodukcijskim materialom, samo
uprava, likvidnost KZ, nagrajevanje 
zaposlenih itd.

J.P.

STARA GOSTILNA, 
STARE KOPRIVE

Staro ribniško gostilno ,,Pri Ce
netu" sp nedavno lepo predstavili 
po televiziji. Prav je, da so domači 
in vsi Ribničanje z njimi ponosni na 
to staro gostilno. Vendar pa ni po
vsem prav, če so enako ponosni tudi 
na stare koprive, ki rastejo na gostil
niškem svetu ob republiški cesti dru
gega reda, pa čeprav merijo v višino 
že meter ali celo meter in pol.

PREDLOG ODBORNIKA
Jože Dolšak iz Vintarjev, odbor

nik občinske skupščine Ribnica, je 
poslal občinski skupščini pismen 
predlog, naj bi prekategorizirala se
danjo vaško pot Zadniki-Slemena v 
cesto četrtega reda. Predlog uteme
ljuje s tem, da so vaščani vložili ve
liko naporov, da so vaško kolovozno 
pot preuredili v cesto.

aktivna moč p r ^  ........
.............samo novi m ixal ima aktivno m()č..............

novi mixal v dveii tednih.............................

nri vašem trgovcu  ...............................
„icT    v............................... >>zlatorog<< maribor
jih veliko davkov? ..............................................................

-  Toliko, da sta jima ga pom a......................................
gala nositi na Tr?vno goro šc dve ...................................................................
mladi medvedki. ...............................................................

ISKRA ni snedla obljube
Tovarna gradi v Semiču sodoben gostinski ob

jekt s 400 sedeži in 20 ležišči za goste

Ni vredno šteti, koliko let je 
odtlej, ko so v Semiču začeli govo
riti o gradnji večjega gostišča. Vsa 
prizadevanja pa so ostala jalova, 
dokler ni spet obljubila pomoči to
varna kondenzatorjev.

Ker ni bilo mogoče najti primer
nega investitorja za tak objekt, seje 
za gradnjo pretežno iz lastnih sred
stev odločil kolektv ISKRE. Na pro
storu med stanovanjskimi bloki in 
cerkvijo je zdaj že pod streho novo

SLAVJE
V PETROVI VASI

V ned^jo, 5. septembra, so gasilci 
iz Petrove vasi slavili 45-letnico dru
štva. Popoldne ob 15. uri se je vsa 
vas zbrala pred gasilskim domom, 
kjer so pričakali sprevod gasilcev, ki 
se je vil skozi naselje. Po uvodnih 
govorih je Janez Šebenik, pokro
vitelj slavja, predal v uporabo novo 
motorno brizgalno. Ob jubilejni slo
vesnosti so podelili odlikovanja 8 
ustanovnim Članom društva in neka
terim drugim gasilcem, ki so se izka
zali z dolgoletnim delom. Petrov- 
čani so se nato vse popoldne zaba
vali na vaški veselici.

Janez Hočevar
Prejšnji teden so se številni to

variši in prijatelji poslovili na po
kopališču v Vojni vasi od prvo
borca in spomeničarja Janeza 
Hočevarja iz Črnomlja. S težkim 
življenjem se je spoprijel kot 
10-leten otrok, ko-je moral slu
žit za pastirja v okolico Žužem
berka. Tam je tudi obiskoval 
osnovno šolo in se izučil za mli
narja. Zadnja leta pred vojno je 
služboval v Črnomlju, kjer je 
imel stike z napredno usmerje
nimi tovariši. Za NOV je začel 
delati že leta 1941, leto dni kas
neje pa je postal član ZK. Kot 
partizan je bil osemkrat ranjen. 
Dobil je več visokih odlikovanj, 
po vojni pa je opravljal razne 
dolžnosti. Zadnja leta je živel 
kot upokojenec v Črnomlju, kjer 
je bil delaven zlasti v organizaciji 
ZZB NOV. Komaj 57 let star je 
umrl zadet oil kapi.

poslopje, v katerem bo 200 sedežev 
v restavraciji, 200 sedežev na veliki 
terasi in 20 ležišč v lepo urejenih 
tujskih sobah. Poleg tega bo v stavbi 
še dvostezno avtomatsko kegljišče. 
Z opremo vred bo ^adnja veljala 
okoU 4 milijone dinarjev.

Za se m iti  turizem bo novo go
stišče velikega pomena. Doslej več
jih turističnih skupin, ki so prihajale 
zlasti jeseni na trgatev, ni bilo mo
goče ^»rejemdti. Razen tega je sodo
ben lokal potreben tudi tovarni za
radi poslovnih gostov. Ne nazadnje 
pa je gostinski objekt namenjen tudi 
zaposlenim v ISKRI in v d r u ^  de
lovnih organizacijah, med katerimi 
so pretežno mladi ljudje. Za ples, 
prireditve in rekreacijo ob kegljanju 
bo v bodoče poskrbljeno.

Gradnjo je prevzelo čmomeljsko 
podjetje BEGRAD. Predvideno je, 
da bo otvoritev.za krajevni praznik v 
oktobru 1972, ko bodo hkrati širše 
počastili 30-letnico tragedije na 
Lazah.

ČRNOMAUSKI 
DROBIR

FRIZERSKI SALON IN RESTA
VRACIJA Grad sta bila še prejšnji 
teden brez napisne table. Sta začela 
poslovati v ilegali ali gre za po
manjkljivost iz malomarnosti?

MED TISTIMI, ki na delovnem 
. mestu ne morejo počivati in se niti 

ne oddahnejo, so prodajalci v Do- 
lenjkinem bifeju, stranke stojijo v 
treh vrstah pred prodajnim pultom, 
vsi hkrati naročajo, prodajalca pa 
kljub temu ne izgubita živcev in 
strežeta kot avtomata.

MESTNI PLOČNIKI so bUi za
radi jam že večkrat kritizirani, toda 
zaradi tega še niso nič lepši. Zlasti 
pred trgovino z avto deli v bližini 
tržnice je tlak na pločniku tako raz
rit, da se je obenj že marsikdo d o 
taknil.

ODKAR SE JE ZACEL pouk, je 
zjutraj spet pravi vrvež v mestu. Ker 
je tudi več prometa, je nujno otroke 
naučiti pravilnega prečkanja ceste, 
voznike motornffi vozil pa nadzoro
vati, če upoštevajo hitrostno ome
jitev.

CUT ZA SNAGO IN RED med 
Črnomaljci še ni dovolj razvit. V 

 ̂najbolj prometni ulici mesta stoji 5 
košev za odpadke v razdalji dobrih 
20 metrov, toda vsi so skoro prazni, 
medtem ko na tleh ne manjka od
padkov.

REŠETO
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GETRmeV INTERVJU

Plačnik le stanovalec?
Strnjene soseske morajo biti urejene, toda J 

vseh stroškov ne more prevzeti kupec

Inž. Stojan Horvat, tehnični 
direktor SGP PIONIR Novo me
sto odgovarja na vprašanje, kako 
namerja PIONIR urediti do ob- 
čmskega praznika novo sosesko 
Nad mlini:
Takoj moram poudariti: v tej so
seski gradimo za trg, stanovanja 
torej prodajamo kupcem. Vse 
stroške pri gradnji moramo torej 
vkaUcuIirati v ceno stanovanja, 
celotno ureditev pa plača kupec.

Pri PIONIRJU menimo, da kup
cu ne moremo naprtiti prav vseh 
stroškov. Med stvarmi, ki štejejo 
v ureditev naselja,, sodijo komu
nalne naprave, poti in hortikul
turna ureditev, drugo pa ne. 
Pravkar našteto pa smo v'novi 
soseski dobro uredili.

Pojdiva zdaj po vrsti. Komi
sija, ki si je ogledala sosesko 
maja letos, je predlagala otroško 
igrišče v severnem, že naselje
nem delu soseske. Mi smo tam 
predvideli samo peskovnik. Če 
ne bomo pravočasno dobili na
črtov za igrišče in naročilnice 
zanj, bomo postavili samo pe
skovnik po svoji presoji. To igri
šče namreč ni predvideno le za 
sosesko, ampak tudi za otroški 
vrtec.

Dodatna parkirišča so mogo
ča, vendar je predlog komisije 
glede števila parkirišč nesprejem
ljiv, ker jih urbanistični norma
tivi ne predvidevajo toliko. Pred

log bomo deloma upoštevali in v 
severnem delu soseske na svoje 
stroške (ta del je že tehnično 
prevzet in stroški obračunani!) 
dodatno uredili še 20 parkirišč 
ob zelenici. Tudi cisterni za ma
zut bomo preuredili dostop. Peš 
poti bomo dokončno še uredili: 
do samopostrežiiice bo v asfaltni 
izvedbi z robniki (nekakšne plo- 
ščadne stopnice), medtem ko bo 
peš pot, ki vodi iz naselja proti 
mestu, ostala v dosedanji izved
bi. Tudi hortikulturno ureditev 
bomo zmogli: precej drevja je že 
zasajenega, preostanek pa bomo 
lahko zaradi rasti posadUi šele 
sredi oktobra. Upam, da nas čas 
ne bo lovil, ker gre le za manjša 
dela, in severni, že naseljeni del 
soseske bo do občinskega praz
nika dokončno urejen. Južni del 
je še v gradnji, kljub temu pa je 
tam že veliko narejenega: asfalti
rana je cesta, urejena je kanaliza
cija, opravljeno je kabliranje 
vseh vodov. Vse podrobnosti 
tam seveda ne bodo urejene do 
občinskega praznika, ker gradnja 
v tem delu še ni končana. Upam. 
si reči, da je nova soseska Nad 
mlini urejena tako kot nobena v 
Novem mestu, in morda prav 
zato v njej bodejo v oči manjše 
podrobnosti, ki jih v drugih, 
manj urejenih soseskah še opa
ziti ni. Kljub temu bomo ureje
valna dela v bodočih soseskah še 
izboljšali. Ob tem bi rad opozo
ril, da je treba javne naprave, ki 
so v soseskah, tudi vzdrževati in 
da bi morali zato službo, ki se v 
mestu s tem že ukvarja, še bolj 
okrepiti.

Moje vprašanje za naslednji 
intervju je takšno: v Novem me
stu je pri osnovnem urejanju na-  ̂
rejenega zelo veliko. Zato me za
nima, kakšen je časovni in fi
nančni program javnih naprav, 
ki prihajajo na vrsto: nova kino
dvorana, mestno kopališče, pla
valni bazen, športna dvorana, 
nove tržnice itd. Odgovori naj 

, načelnik oddelka za gospodar
stvo Marjan Simič.

M. JAKOPEC

Irena, Božo, Andreja, Nadica in Metka iz 4. razreda v Črnomlju so 
komaj čakali pouka. Ne toliko zarkli učenja, kot zato, da bi ^ t  
lahko zamenjevali serviete. Na fotografiji vidimo vnete zbiralce 
prav pri tem opravflu. (Foto: R. Bačer)

Kot sestradani volkovi...
Pri „Skolniku“ na Vinici je vsako soboto in nedeljo zvečer mladin

ski ples, na katerem goste zabava zelo glasen ansambel iz Karlovca. 
Zabava traja navadno vso noč, razgreti plesalci pa odpirajo še okna, 
da bi dobili več svežega zraka. Ker stoji gostilna sredi naselja, se zvoki 
ri^legajo po vsej Vinici in še do sosednjih vasi, tako da ljudje ne 
morejo ^ a t i .  «

Se posebno glasni pa so bili 21. in 22. avgusta. Zato se vaščani zelo 
pritožujejo. Predlagali so, naj bi ples sicer ostal, toda le do lue, ki je 
določena z zakonom. Proti jutru bi občani radi imeli mir, ne pa 
dretje po vasi, ki spominja na klic sestradanih volkov.

M

Na Grmu se je začel pouk 6. septembra, v Bršlinu pa včeraj. Na sliki: medtem ko so otroci in starši v k 
grm^o šolo lahko stopili že 1. septembra, so se v Bršlinu ta dan zbrali kar pred šolo, kjer so po 
uvodnem nagovoru ravnatelja Borisa Gabriča (na sliki z očali) opravili tudi razporeditev po razredih. 
(Foto: Ivan Zoran)

SKRBIMO* ZA O'ZIMNICO'

Krompir v oblicah in topla peč
Napovedujejo dolgo in hudo zimo: kje boste lahko dobili ozimnico — Ali 

bo zmanjkovalo premoga, drv, kurilnega olja in plina butana?

Po vročem poletju napovedujejo vremenoslovci, da bo letošnja 
zima dolga in huda. Prav zato so se ljudje te dni že začeli ozirati za 
kuijavo in ozimnico, da jih morebitjiT zgodnji mraz ne bi preveč 
presenetil. Tudi pri nas smo zavrteli nekaj telefonskih šte^k , ki 
postajajo v teh dneh vse bolj iskane.

Kmetijska zadruga Krka bo za 
ozimnico prodajala krompir v Za
logu, hruške na Strugi, jabolka pa na 
Brezovici pri Šentjerneju. Ozimnico 
bodo ljudje kupili tudi v zadružnih 
trgovinah, vendar pa bodo morali 
plačati nekoliko draže, tudi zaloge v 
trgovinah bodo manjše.

Trgovsko podjetje Dolenjka bo z 
ozimnico oslabovaJo občane v svo
jih prodajalnah: samopostrežbi in 
^eceriji na Glavnem trgu, marketu

na Cesti herojev in v Bršlinu. Pro
dajali bodo krompir in jabolka, 
ozimnico bodo po naročilu pri
peljali tudi domov. _

Letošnja letina krompirja je bila 
izredno bogata, za srednje veliko 
družini bi bilo za ozimnico dovolj že 
sto krompiijev -  velikanov, ka
kršnega smo prejšnji teden na zadnji 
strani, pokazali našim bralcem. So
dijo, da krompir za ozimnico ne bi 
smel biti dražji od 80 par.

KAJ DELA LETTOS KOiMUNALNO PODJETJE

Kanalizacija in ceste
Za okoli 3 milijone din naložb v nekatere ceste, 
največ pa v kanalizacijo v mestu — Končno za

četek gradenj čistilnih naprav

Nad Komunalnim podjetjem se 
največkrat jezimo, kadar moramo, 
sicer vajeni čistega in gladkega asfal
ta, prekakovati na sveže izkopane 
jarke. To je jeza in navada, saj takrat 
nihče ne pomisli, da brez jarka v 
zemlji ni kanalizacijske cevi in kana
lizacije. Kar prav je, da je jeze te 
vrste zadnja leta v Novem mestu 
vedno več, saj se, k o t pravijo pri 
Komunalnem podjetju, končno le 
bliža čas, ko bo kanalizacija v mestu 
urejena in kc bomo dobili toliko 
pričakovane čistilne naprave.

V tem letu je Komunalno pod
jetje začelo kar precej del. Razširili 
so cesto Bučna vas-Ždinja vas 
(110.000 din, od tega prispevalo 
podjele 40.000 din v gramozu), raz
širili in obnovili so cesto od Otočca 
do Pahe (140.0^0 din, investitorja 
sta KS Otočec .. O jS) in opravili 
večja popravila na ' sti Hinje-Sela 
-Hinje-Visejec. Ž< »ani so začeli s 
pripravljalnimi deb za razširitev 
ceste, ki povezuje Podgrad z go lan 
sko cesto, obnovljena in razširjena 
cesta pa je bila predana namenu 29. 
avgusta letos (265.000 din, investi
tor ObS). Toliko je bilo narejenega 
na občinskih cestah.

Suhokrajinski
drobiž

LOKACIJA ZA GRADNJO 
TRANSFORMATORSKE POSTA
JE NA DVORU je potrjena, kmalu 
bodo začeli graditi, preuredili bodo 
tudi električno omrežje.

V SUHI KRAJINI pospravljajo 
krompir. Kmetje pravijo, da že dol
go ni bilo tako dobre letine. Kljub 
dobremu krompirju se b9 jijo, da bo 
prodaja težka.

GRADITEUI LOVIJO SE
ZONO, zato delajo tudi ob nedelj^ . 
Letos veliko gradijo na Dvoru, kjer 
gradijo stanovanja in vikende. V 
Žužemberku pa zaradi neurejenih 
razmer kljub pripravljenemu urbani
stičnemu načrtu ne gradijo, čeprav 
bi radi.

GASILCI V AJDOVCU bi radi 
gradili svoj dom. Podružnica dvor
skega gasilskega društva v Ajdovcu 
se pri delu dobro zgleduje po matič
nem društvu. Komaj so nabavili 
novo motorno brizgalno, že zbirajo 
denar za gradnjo društvenega doma. 
Pravijo, da bi radi drugo leto že gra
dili.

PODZEMSKE JAME okoli Jame 
pri Dvoru in Stavče vasi bi bilo

Letos so uredili v Novem mestu 
kanalizacijo na Gubčevi (200.000 
din) in v Bršlinu za novo šolo 
(500.000 din -  v obeh primerih je 
bila investitor ObS) ter kanalizacijo 
v Dilančevi (60.000 din, investitor 
hotel Grad Otočec).

Prejšnji mesec je Vodna skupnost 
začela graditi čistilno napravo ob 
Partizanski (1 milijon din, investitor 
Komunalno' podjetje), prihodnje 
leto pa bodo začeli graditi glavno 
čistilno napravo v Ločni (1,8W.000 
din) in čistilno napravo s kolektor- 
jem v Bršlinu pri NOVOTEKSU.

M. J.

V NEDELJO:
NA MIRNO GORO

12. septembra -  na dan planincev 
-  bo novomeško planinsko društvo 
priredilo izlet na 1048 m visoko 
Mimo goro. Odhod bo z vlakom z 
železniške postaje v Kandiji ob 6.55, 
povratek pa isti dan ob 20.15. Pla
ninska postojanka na Mimi gori je 
bila letos prenovljena.

NOVO MESTO : SAVSKO 
NASELJE 55:53

Novomeški košarkarji so v eni iz
med odločilnih tekem za prvi dve 
mesti SKL v Ljubljani premagali 
Savsko naselje 55:53 (36:23). Po iz
datnem vodstvu v prvem polčasu so 
morali gostje krčevito braniti pred
nost, zmago pa so si zagotovili prav 
v zadnjih sekundah.

Za Novo mesto so igrali: Šepetave 
6, Splichal 17, Ž. Kovačevič 9, Po- 
črvina 4, S. Kovačevič 13, Kopač 4, 
Sobar, Pirc 2, Spiler.

V Gozdnem gospodarstvu pro
dajajo drva listavcev po 65 do 105 
din prostorninski meter. Vsaj osem 
metrov kupljenih drv dostavijo tudi 
na dom in računajo še dostavnino, 
sicer pa jih je mogoče kupiti v skla
dišču v Bršlinu.

Precejšnje povpraševanje po drveh 
in premogu je tudi v novomeški po
slovalnici Kuriva. Drva so po okrog 
120 din prostorninski meter, dosta
vijo jih v dveh do treh tednih. Me
nijo, đa bodo ta čas skrajšali, saj je 
motor od žage, ki je bil nekaj časa 
pokvarjen, že popravljen. l,judje se 
močno zanimajo tudi za premog, 
zlasti za velenjski kosovec ter 
kockovec iž Kanižarice in Senovega. 
Prodajajo tudi senovski orehovec in 
trboveljski kockovec. Cene pre
moga: 155 do 245 dinarjev.

V Novotehni, kjer prodajajo plin 
butan, pravijo,-da ta  zimo ne bo 
težav. Po butan je treba v skladišče 
v Žabjo vas, prebivalci pa se bojijo, 
da bo kot navadno primanjkovdo 
jeklenk.

V novomeškem skladišču Petrola 
sp v avgustu prodali več kot 70.000 
litrov kurilnega olja, predvsem za 
tiste, ki imajo doma rezervoarje. 
Olje je letos po dinar; upajo, da ga 
ne bo zmanjkovalo.

JOŽE SPLICHAL

M INI A N K ETA

Koši, mreže...
Igre z žogo so pri Novomešča- 

nih vse priljubljenejše in vedno 
več jih prihaja na športna igrišča 
na Loko, kjer si l^ k o  ogledajo 
tekme v rokometu, košarki in 
odbojki, na stadionu pa nogo
met. Kaj gledalce vabi na tekme 
in kaj mislijo o nekaterih naših 
ek^ah?

Ciril Raline, strugar: Se naj
bolj me privlači rokomet zaradi 
dinamičnosti. Sedaj, ko imajo 
rokometaši novo asfdtno igrišče 
in dobrega trenerja, se morajo 
prebiti v vigo ligo. Najpopular
nejša je v Novem mestu košarka. 
To sklepam po tem, ker na tek
mo prihaja okoli 300 gledalcev. 
Žal so premalo živahni. Ne znajo 
navijati in ne nagraditi nasprot
nika za lepo uspelo akcijo.

Borut Suln, dijak: Ce se v teh 
dneh pogovarjamo o ^ o rtu , je 
prva na vrsti košarka. Ekipa No
vega mesta je dobra in želim, da 
bi drugo leto igrala v najboljši 
slovenski ligi. Tekme si ogledam 
zato, ker so vstopnice skoraj za
stonj, in za i^ o , ki jo včasih Re
damo, bi plačal še enkrat toliko. 
Tudi odbojkarji niso slabi, le 
premalo resni so.

Vera Rabzelj, dijakinja: Za 
^ o r t  nisem ravno navdušena, 
poznam pa. skoraj vse novo
meške ekipe ter njihove uspehe 
in neuspehe. Čudim se nogo
metašem, saj niso slaba ekipa. 
Rokomet me ne zanima, preveč 
groba igra je. Košarka: V Novem 
mestu so skoraj vsi navdušeni 
zanjo. Mene ravno toliko zanima 
odbojka.

Jože Mohorič, tekstilec: Kadar
koli pridem na Loko, me privabi 
košarka. Stalno napreduje in 
tako privablja vse več gledalcev. 
Vsak. košarkar mora biti po ma
lem atlet. Na majhnem i^išču 
lahko v nekaj sekundah vidimo 
popolnoma spremenjeno situa
cijo. Številne kombinacije in 
meti od daleč so paša za oči, po
leg tega pa ima veliko vlogo tudi 
trener. Novomeški je dober, to 
se vidi po igri njegovih fantov. 
Prepričan sem, da bomo drugo 
leto gledali še boljša srečanja, in 
sicer v slovenski A ligi, saj so No- 
vomeščani v B ligi najmočnejši.

Vojko Škrabi, študent VSTK: 
Zanimajo me vse ^o rtn e  igre. 
Imamo nekaj dobrih ekip, ven
dar bi moralo tako mesto, kot je 
naše, imeti še boljše ^oftnike. 
Prednjači košarka. To se vidi 
tudi po pionirčkih, ki navdušeno 
mečejo na koš in se učijo prvih 
košarkarskih skrivnosti. Odboj
karji so premalo resni: prideš na 
tekmo in vidiš v prvi ekipi ljudi, 
ki jih ni nikoli na treningih. 
Rokometaši napredujejo, o 
nogometaših pa se sliši bolj 
mdo.

J. PEZELJ

Novomeška kronika
MLADINSKA KOŠARKARSKA 

ekipa Novega mesta je v jesenskem 
delu slovenske mladinske lige zabe
ležila še dve zmagi; proti vrstnikom 
Vrhnike in Logatca.

V PREUREJENI TRGOVINI BO
ROVO se te dni ustavi mnogo 
obiskovalcev, ki si ogledujejo lepo 
prodajalno. Tudi s ponudbo so 
stranke zadovoljne.

KER SE NEKATERI vozniki mo- 
tomih vozil po preureditvi prometa 
na križišču pri hotelu Kandija še se
daj ne znajdejo, so na mostu posta
vili dva znaka, ki opozarjata voznike 
na prednostno cesto.

NA VRTU hotela Kandije bo v 
soboto koncert, na katerem bo pel 
moški pevski zbor iz Kranja. Med 
odmorom in po koncertu bo nasto
pil tudi trio NACE.

FINOMEHANIK BIHAR se ni 
preselil v Kandijo in ima svojo delav
nico še vedno v starih prostorih na 
Glavnem trgu.

TRGOVSKO PODJETJE DO
LENJKA je pripravilo veliko nagrad
no igro, v kateri obeta udeležencem

bogate in'praktične nagrade. Igra se 
bo zaključila zadnjega septembra.

PO MESTU so izobešeni plakati, 
ki vabijo na mednarodno gorsko 
avtomobilistično dirko za nagrado 
Slovenije, ki bo to nedeljo na Gor
jancih.

SVOJE PLASTIKE v lesu bo Dra
go Košir razstavljal v Dolenjski gale
riji samo še ta teden.

DO BENCINSKE ČRPALKE in 
nazaj proti Metliki so peljali v ne
deljo kolesarji skozi Novo mesto, ki 
so tekmovali na IV. tradicion^ni 
mednarodni ko lesarji dirki.

HORTIKULTURNO DRUSTVO 
Novo mesto organizira to soboto in 
nedeljo izlet na Koroško.

CENE NA TRŽNICI so bile ta te
den naslednje: cvetača 10, čebula 
3,5, česen 12, stročji fižol 6, novi 
krompir 1,6, koleraba 5, korenje 4,. 
kumare 3 do 3,5; ohrovt 4, pesa 3 
do 4, peteršilj 8, paradižnik ^ 5  do 
4, paprika 2 do 3, endivija 6, zelje 
zelena 4, breskve 4, grozdje 7, li
mone 8, slive 4, banane 7, jajca 0,80 
do 1,00, sirček 0,60 din, smetana 
20 din.

UMRLA JE Marija Tinta, Cankar
jeva 1 0 - 9 0  let, upokojenka.

aktivna m o č  varuje vaše ................

........... samo. novi ...............

novi mixal v dveh ..............................

pri vasem
»zlatorog« rnari»wr..... Ena gospa je rekla, da gre trgov-
.............................................  cem z železnino in gradbenim iTiate-

  rialom v tej investicijski mrzlici tako
treba raziskati, ker bi lahko postale    dobro, da se Novotehni trgovine pri

zanimive za turiste.     mostu niti ne ljubi več točno odpi
rati.M. S.



tedensk̂ lef f i
Petek, 10. septembra -  d. mornarice 
Sobota, 11. septembra -  Erna 
Nedelja, 12. septembra -  SUvin 
Ponedeljek, 13. septembra -  Virgilij 
Ponedeljek, 13. septembra -  Virgilij 
Torek, 14. septembra -  Zdenko 
Sreda, 15. septembra -  MeUta 
Četrtek, 16. septembra -  Ljudmila

<1̂
Brežice: 10. in 11. 9. italijanski 

barvni film ,JCako, kdaj in s kom“ . 
12. in 13. 9. francoski barvni film 
,Jlevolvcraši“.

Cmome^: Od 10. do 12. 9. ame
riški barvni film , J>ve muli.za sestro 
Saro“ . 14. 9. zahodnonemški barvni 
film ,4*opolni zakon“ .

Kostanjevka; 11. 9. ameriški 
barvni film „Hudičeva brigada". 12. 
9. angleški barvni ftlm „Umazana 
igra“ . 15. 9, francoski barvni filiti 
„Serafine"..

Krško: 11. in 12. 9. ameriški 
barvni film „Sin revolveraša“ . 15. 9. 
francoski barvni fHm „Ni rož za 
agenta OSjS 117“ .

Metlika: Od 10. do 12. 9. ame
riški barvni film „M. A.. S. H.“ . Od 
10. do 12. 9. francosko-angleški 
barvni film „Mayerling“ . 15. in 16. 
9. francoski barvni film ,,Medved in 
lutka“ .

Mirna: 11. in 12. 9. angleški barv
ni film ,>laroko 7“ .

Mokronog: 11. in 12. 9. nemški 
barvni film „Avanture na Ama
zoni".

Novo mesto: Od 10. do 12. 9. 
ameriški barvni film „Oni, ki za
udarjajo po znoju in smrti". 13. in 
14. 9. domači barvni film ,JPoto- 
vanje na kraj nesreče". 15. in 16. 9. 
italijanski barvni film „Nevidna 
žena".

Ribnica: 11. in 12. 9. italijanski 
barvni film ,,SamoubijaIski koman
dos".

Sevnica: 11. in 12. 9. ameriški 
film „Ognjena karavana". 15.  ̂9. 
francoski film „Umor v bazenu".

Sodražica: 11. in 12. 9. francoski 
film „Veliki manevri".

Šentjernej: 11. in 12. 9. ,J*ast ne
dolžnosti". I

Trebnje: 11. in 12. 9. francoski 
barvni zabavni film „Žandar v New 
Yorku". 15. 9. italijanski barvni 
zgodovinski film ,,Romul in Rem".

iP j l )
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S L U Ž B O  D O B I  H  M o t o r n a  v o z i l a

ISCEM n a t a k a r ic o  in kuhinj
sko pomočnico za gostilno. Plača . 
dobra. Hrana in stanovanje v hiši. 
Naslov v upravi lista (1886/71).

SPREJMEM ZENSKO za varstvo 
dveh otrok (6 let in 10 mesecev) 
na domu. Naslov v upravi lista 
(1897/71).

FRIZERSKO VAJENKO sprejmem. 
Dragica Ulašič, Trebnje 17.

2 KMECKI DEKLETI, ki imata ve
selje do gostinstva, prejmemo 
takoj. Možna je izutitev, hrana in 
stanovanje preskrbljena. Jožica 
Rodica, Kovačičeva 11, Seme
dela, 66000 Koper. •

VAJENKO SPREJME žensko fri
zerstvo Cirila Molan, Dobova 
41 /a .

GOSTILNA ANICA KOS, Ivančna

forica 61, išče dve pridni in po
leni dekleti, kvalificirani ali pri
učeni ali pa da imata veselje do 

stre&e in kuhinje. Hrana in sta
novanje v hiši, plača po do
govoru. Nastop službe je možen 
takoj.

ISCEMO mlajšo dekle, ki bi varo
vala dve deklici Nudim plačo, 
hrano, stanovanje in socialno za
varovanje. Tanja Brglez, Zobna 
ambulanta. Borovnica.

DVE KMECKI DEKLETI, ki imata 
veselje do gostinskega dela, p re j
memo takoj. Možna izučitev. Sta
novanje in hrana preskrbljena. Pi
šite na naslov: Gostilna pri Ivanu, 
Kovačičeva 11, Semedela, Koper, 
tel. 22-500.

SPREJMEM dimnikarskega pomoč
nika in vajenca. Hrana in stano
vanje preskrbljena. Stanislav Arh, 
dimnilcarski mojster, 61240
Kamnik.

ISCEM ŽENSKO za varstvo dveh 
otrok, najraje upokojenko, od de
cembra naprej. Pozneje nudim 
tudi sobo. Kristina Žugelj, Kette
jev drevored 36, Novo mesto.

MIZARSKEGA VAJENCA sprej
mem. Stanovanje v hiši. Franc 
Trampuš, mizarstvo, Tacenska 
59, LjubUana-Sentvid.

ISCEM polteno žensko za varstvo 
dveh deklic. Vse ostalo v hiši. 
Furlan Janez, Medvode 146.

DVA VAJENCA ali vajenki prejm e 
domača gostilna. Hrana in stano
vanje v hiši. Ponudbe pošljite na 
naslov: Gostilna Jože Kurdt, Sp. 
Gorje 104, pri Bledu.

S T A N O V A N J A

ODDAM opremljeno majhno sobico 
samskemu moškemu. Naslov v 
upravi lista (1895/71).

ISCEM neopremljeno sobo v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(1901/71).

IŠČEM SOBO za krajši čas, v No
vem mestu. Mesečno plačam do 
500 din. Naslov v upravi lista 
(1927/71).

iSCEM SOBO v Novem mestu ali 
bližnji okolici Naslov v upravi 
lista (1928/71).

ODDAMO ogrevano opremljeno 
sobo dvema dekletoma. Ferbar, 
Nad mlini 42, Novo mesto.

PROFESORICA s sinom (9 let) išče 
začasno opremljeno garsonjero ali 
sobo. Legner, Dom Majde Sile, 
Šmihel, Novo mesto.

PROFESORICA išče opremljeno 
sobo v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista (1920/71).

PRODAM osebni avto WV 
1200 ccm. Jože Kic, ZkJganje 31, 
Škocjan.

PO UGODNI CENI prodam dobro 
ohranjen fiat ISO, letnik 1964. 
Slavka Andrejčič, Škocjan 18.

UGODNO PRODAM osebni avto 
Citroen AMI-6 BREAK, letnik 
1969, prevoženih 35.000 km. 
Zvone Ilovar, Brežice, Tomšičeva 
3 (od 15. ure dalje), ali občinska 
skupščina Brežice, tel. 72-040 
(vsak delavnik od 7. do 15. ure).

P R O D A M

PRODAM KAVC, kuhinjsko opre
mo, dve postelji, dve nočni oma
rici, črpalko št. 18 in cev, elek
trični lonec za perilo, radio 
TESLA in pony kolo, vse dobro 
( ta n je n o , cena ugodna. Kastelic, 
vrvar, Trebnje na Dolenjskem.

PRODAM kompletno spalnico. Mija 
Postič, Zagrebška 18, Novo 
mesto*.

GOSTILNA ANICA KOS proda 
biljard za igranje po 50 par. Ogle
di so vsak dan, razen srede. Cena 
po dogovoru.

PRODAM dobro ohranjeno opremo 
za samsko sobo. Blatnik, Volči- 
čeva 40, Novo mesto.

POCENI PRODAM jabolka za mošt 
(na drevesih in po tleh)..Golobič, 
Maline 2, Semič.

BOBRO OHRANJENO obleko in 
obutev, tudi plašče, prodam za 8 
do 10-letno deklico. Naslov v 
upravi lista.

ZELO DOBRO ohranjen pianino 
ugodno prodam v Novem mestu. 
Naslov v upravi lista.

PRODAM 2500 kosov strešne ce- 
'm entne opeke po 0,60 din. Cesta 
herojev 33 a -  pri Labodu.

PRODAM kopalno kad s pec^o. Ja
kopin, Vrhovčeva 6, Novo mesto.

PRODAM, plinsko peč AIDA. Na
slov v upravi lista (1902/71).

PO UGODNI CENI prodam štedil
nik na drva. Naslov v upravi lista 
(1903/71).

PRODAM PEČ na olje FENIX, peč 
na drva GORENJE, plinski in 
električni štedilnik. Alojz Dragan, 
like Vaštetove 23, Novo mesto.

PRODAM suha metrska gabrova 
drva. Naslov v upravi li.sta 
(1907/71).

PRODAM gumi voz 13, 14, 15 col. 
Jože Ibm c, Lavrica 14, Škofljica 
pri Ljubljani.

PRODAM dvoosno prikolico, 3-ton- 
sko, elektromotor 17 KS na moč
nem vozu, biljard -  avtomatski 
nov. Ivan Zupančič, mizar, CKŽ 
139, Krško.

PRODAM 7 novih oken, različnih 
velikosti in ena balkonska vrata z 

'roletami -  Typ Jelovica. Alojz 
Cesar, M. Bučna vas 6, Novo 
mesto.

PRODAM dve vinski stiskalnici -  
60-litrski, po zelo ugodni ceni. 
Franc Vidmar, Dol, Straža 38.

PRODAM dvostezni magnetofon 
Philips s kolekcijo posnetih tra
kov. Naslov v upravi lista.

POCENI PRODAM italijanski šport
ni voziček. Jakše, Kandijska 9, 
Novo mesto.

UGODNO PRODAM enostanovanj- 
sko hišo z garažo, centralno kur
javo, telefonskim priključkom in 
urejenim vrtom. Stane Pustavrh, 
Novo mesto, Pot na Gorjance 15 
(Žabja vas).

KUPIM na Kočevskem na samem 
hišo z nekaj zemlje za stalno nase
litev, z elektriko, vodo, dovozom 
za avto, ob gozdu, lahko v hribu, 
najraje ob Kolpi ali potoku. Ob
širen opis s ceno na naslov: Dušan 
Mavrič, 66210 Sežana, Pod Tabo
rom 11.

KUPUJEM komfortno moderno vilo 
s funkcionalnim razporedom -  
pritličje in nadstropje. Josip 
Cetin, Nebojšina 30 A, 11000 
B.eograd.

UGODNO PRODAM hišo, zgrajeno 
do druge plošče, v Veliki Bučni 
vasi. Naslov • v upravi lista 

(1917/71).
PRODAM TRAVNIK v Pogancih. 

Martina Godec, Gotna vas 39, 
Novo mesto. ‘

PRODAM dva vinograda po 15 arov 
z grozdjem v Starih Vinih -  
Škocjan. Naslov v upravi lista 
(1882/71).

PRODAM stanovanjsko hišo na Je- 
dinščici. Stefan Brajdič.

PRODAM stavbno parcelo v Veli
kem Podlogu ob asfaltirani poti. 
Možna je elektrika in vodovod. 
Zglasite se pri Jarkoviču, Veliki 
Podlog, Leskovec pri Krškem.

PRODAM zazidljive stavbne parcele. 
Lešnjak, Gumnišče 11, Škofljica.

PRODAM VINOGRAD z zidanico, 
primerno za vikend v Dolžu pod 
Goijanci. Poizve se pri Francu 
Cimermančiču. Bereča vas 34, 
Suhor.

R A Z N O

v  NUJNI SILI potrebujem 400.000 
S-din posojila. Dam visoke obre
sti, po dogovoru. Naslov v upravi 
Usta (1893/71).

DOLENJEC IZ VOJVODINE, letal
ski klepar z mojstrsko šolo, star 
28 let, 14 let v letalstvu, govori 
odlično nemški in slabše angleški 
jezik. Za stanovanje bi delal na 
civilnem ali voja^em letališču. 
Pripravljen bi se bil prekvalifici
rati v avto ali gradbenega klepaija 
v Sloveniji. Ponudbe pod ,3ete  — 
Gazvoda".

POROČNI PRSTANI! -  Poroka -  
spomin nanjo naj bo lep in trajen! 
Zato -^^izberite sodoben poročni 
prstan pri zlatarju v Ljubljani, 
G oposka 5 (poleg univerze). -  Z 
izrezkom t^ a  oglasa dobite 10 
odst. popusta!

POSEDUJEM stanovanjsko hišo in 
manjše pošestvo v Dobindolu pri 
Uršnih selih. Navedene nepremič
nine sem pfipravljen s pogodbo 
izročiti tistemu, ki mi zagotovi 
dosmrtno oskrbo. Informacije do- 
bgo interesenti na Centru za so- 
ci^no delo Novo mesto, Glavni 
tig 7. Alojz Darovec, Dobindol 
10. Uršna sela.

IZGUBIL SEM različno kovinsko 
orodje v rdečkasti torbi v soboto 
popoldne na cesti proti Ljubljani 
M. Potočnik, Novo mesto, Ska- 
lickjrjeva 1.

Ob težki in prezpdnji izgubi mo
jega dragega moža in očeta

FRANCA ŠPAROVCA 
upokojenca iz Cerovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem'in znancem, ki so 
ga spremili na n j^ovi zadnji poti, 
mu darovali vence in nam izrekli so
žalje. Posebno se zahvaljujemo 
gospodu župniku in gospodu kapla
nu, iz Dolenjskih Toplic.

Žalujoči: žena Terezija, sinova 
Tone in Tine, hčerke Micka, Rezka 
in Helenca, vsi z družinami

Ob nenadni, nepričakovani in tra
gični izgubi naš(^a dragega sina, 
brata, vnuka in nečaka .

JOŽETA LAJKOVIČA 
s Pristave

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v težkih trenutkih stali ob stra
ni. Iskrena hvala g. kaplanu, kolek
tivu „Kovinarske" Krško, vaški mla
dini in mladini okoliških vasi za po
klonjeno cvetje in vence. Enaka za
hvala vsem prijateljem in znancem, 
ki so nas v težkih urah tolažili, nam 
ustno in pismeno izrazili sožalje ter 
pokojnika v tako velikem številu 
prem ili na zadnji poti.

Žalujoči: mama ih ate, brat in 
sestre, obe stari mami in drugo so
rodstvo

Ob smrti naše žene, mame in 
stare mame

ALOJZIJE ZORAN
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem in sose
dom za podarjeno cvetje in vence. 
Posebno zahvalo družini Blažič. Za
hvaljujemo se vsem, ki so izrekli 
soždje in jo prem ili na zadnji poti. 
Zahvaljujemo se kolektivu Novoteks 
in kmetijskemu posestvu Klevevž za 
podaijene vence. Zahvala ^ p o d u  
župniku iz Otočca za svečani obred. 
Vsem skupaj še enkrat iskrena ̂ za
hvala.

Žalujoči: mož Franc, hčerka 
Cvetka z fu ž in o , sin Francelj z dru
žino, sin Ivan z družino ter sinova 
Lojze in Jože z družino

Ob težki in nenadomestljivi iz
gubi moje drage mame

FRANČIŠKE DULAR 
• iz Srebrnič

se zahvaljujem vsem, ki so jo p re 
mili na njeni zadnji poti in ji d^o- 
vali vence in cvetje. Posebno^se za- 
hvdjujem sodelavcem in podružnici 
sindikata IMV iz Novega mesta in 
gopodu  župniku za obred.

Žalujoči sin Jože

Ob izgubi našega dragega očeta, 
starega očeta in svaka

MARTINA JUDNICA 
iz Omote

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
z nami sočustvovali, nam izrazili so- 
ža^e, ga prem ili na zadnji poti in 
njegov grob zasuli s cvetjem in 
venci. Posebna hvala vsem s'^rodni- 
kom, znancem, vaščanonu soseski, 
kolektivu ,3 e ^ a d a "  iz Črnomlja, 
kolektivu „Beti" iz Metlike, organi
zacijam ZB Semič, Z W I Semič,, 
gasilskemu društvu iz Strekljevca za 
častno stražo in premstvo ter tov. 
Francu Pašiču za poslovilne besede.

Žalujoči: hčerke Anica, Martina 
z družinama in Marija, sinovi Anton, 
Alojz, Stane z druidnami in Jože ter 
Neža Kolar '

m i

Danes, 9. septembra, poteka leto 
dni, odkar nam je kruta usoda iz
trgala našo zlato mamo

MARIJO VIDOVIC 
iz Straže pri Raki

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo 
hranite v dobrem pom inu.

Neutolažljiva hčerka Zora in 
drugi = :

—— TM*Hii\aga v

Jože Golobič, Maline 2, Semič, 
prepovedujem pašo živine in pobi
ranje jabolk jpo sadovnjaku.

Alojz Kolenc, Hmeljčič 5, Mirna 
peč, prepovedujem vožnjo po trav
niku v Dolini, na vrtu nad vasjo. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjal.

Podpisani Pavel Kodrič, cestar, 
Gabeije 10/a, Krmelj, preklicujem 
in obžalujem vse opravljive in žaljive 
besede, ki sem jih izrekel o Zofiji 
Bec in Ivanu iz Gaberij 9, Krmelj, 
ter se jima zahvaljujem, da sta 
odstopila od tožbe.

Podpisani Janez Hudoklin, Vel. 
Brusnice 35, prepovedujem pašo na 
mojem travniku v Malih Brusnicah. 
Kdor prepovedi ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

PRODAM mlad gozd pri Cužnji vasi 
v bližini Trebelnega. Naslov v 
upravi lista (1880/71).

- .........

 privašeni trgovcu.............
- ................ »zlatorog« .......

P?OÊ /ESnlAl
DOPISNA
DELAVSKA UNIVERZA '
V UUBLJANI
v p i s u j e  v dopisne šole:
-  osnovno šolo (5., 6., 7. in 8. raz

red) ,
-  administrativno šolo (dveletno)
-  ekonomsko srednjo šolo (do

pisno, kombinirano)
-  tehniško šolo (za strojno, elektro

tehniško, lesnoindustrijsko in ke
mijsko stroko)

-  delovodsko . šolo (za strojno 
stroko)

-  poklicno šolo kovinarske stroke

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

kovinarski stroki
-  za varnost pri delu (skupinski vpis 

v posameznih delovnih organiza
cijah).

■* Vpisujemo vsak dan od 7. ure do 
14,30, ob torkih do 18. ure ter dru- 
gp soboto v mesecu.

Podrobnosti o sistemu dopisnega 
izobraževanja, učnem programu in 
pogojih za vpis boste l^ k o  izvedeli 
iz p rop ek ta  za šolsko leto 
1971/72, ki vam ga pošljemo na 
vašo zahtevo.

S takoj njim vpisom pridobite 
čas!

SVOJ NASLOV NAPIŠITE S 
TISKANIMI ČRKAMI.

Za p ro pek t pošljite znamko v 
vrednosti 3,00 din na naslov: DO
PISNA DELAVSKA UNIVERZA, 
Ljubljana, Parmova 39, telefon 
312-141, poštni predal 106.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 9. SEPTEMBRA:

16.00-16.15 Napoved programa, 
poročila in turistični napotki. 
16.15-17.00 Nove plošče RTB -  
Aktualnost tedna -  Športni komen
tar -  Obvestila in reklame.
17.00-18.00 Glasbena oddaja: Iz
brali ste sami

SOBOTA, 11. SEPTEMBRA:
16.00-16.30 Pol ure za pop ^asbo.
16.30-16.40 Radijska univerza. 
16.40-17.00 Med zabavnimi zvoki 
nekaj obvestil, reklam in filmski pre
gled. 17.00-17.15 Jugoton pred
stavlja. 17.15-17.30 Za naše naj-, 
mlajše -  Pika praznuje rojstni dan.
17.30-18.00 Narodno-zabavne na 
valu 192 m.

NEDEUA, 12. SEPTEMBRA:
10.30 Domače zanimivosti -  Kako 
je zaživelo delo KZ Bizeljsko -  no
vega obrata Slovenija vina iz Ljub
ljane -  Za naše kmetovalce: Janez 
TrebuŠak -  Kaj moramo vedeti o 
katastru zemljišč -  V taktu valčkov 
in polk -  100 let gasilstva v Kršekm 
-  Obvestila, reklame in po red  kine
matografov. 12.00-14.30 Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

RADIO SEVNICA
NEDEUA, 12. SEPTEMBRA:

10.30 Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi -  Po 
domače -  Kmetijski nasveti -  Za
bavna glasba z uganko -  „BOHOR" 
in njegova p e rp ^ t iv a  -  Za vsako
gar nekaj (glasbena oddaja). 12.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo -  Zaključek oddaje.

SREDA, 15. SEPTEMBRA: 
16.00 Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi -  Pa
rada starih hitov -  Občan in para
grafi -  Po domače -  Zdravje in 
otrok -  Oddaja za najmlajše (šolske 
pesmice) -  Zaključek oddaje.

Z A H V A L A
Po dolgi iH m učni bolezni n as  je  za v edno  zap ustil naš 

oče s ta r i oče, b r a t  in  s tr ic

IVAN PUCELJ
iz Martinje vasi i»i Mokronogu

Isk reno  se zah v a lju jem o  sosedom , p r i ja te lje m  in  z n a n 
cem  za p o d a rje n e  vence  in cvetje . P osebno  se  z a h v a lju 
jem o  k o lek tiv u  M odnih  ob lačil T reb n je , ISK R I iz M o
kronoga, z d ra v n ik u  d r. Jo že tu  M ožganu  z M irne  in  go
spodu  žu p n ik u  iz M okronoga za obred . Vsem , k i s te  
d rag eg a  po ko jn ik a  sp rem ili do n jegovega p re ra n eg a  

g roba, še  e n k ra t  lepa  h v a la  
Žalujoči: sin Ivan z ženo Marico in vnućka 2ani in 

Silvo ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A
V cvetu  m ladosti nas  je  zap ustil l ju b ljen i sin , b ra t

FRANCI GLUŠIČ
iz Gabrijel pri Krmelju

S rčna  h v a la  vsem , ki s te  ga sprem ali n a  zad n ji poti, 
m u d a ro v a li vence, cv e tje  in  n a s  to lažili v  težk ih  t r e 
n u tk ih . H v a la  sosedom , v aščan om  za pom oč, s in d ik a ln i 
podružnici«^ M ETALN E« K rm elj za sp rem stvo  s  p r a 
porom . P o sebn a  zah v a la  d r. L evstik u  za nego n a  d o 
m u, k a k o r tu d i zd rav n ik o m  in o seb ju  k iru rg ičn eg a  od 
d e lk a  b o ln ice  Novo m esto, ki so  n a m  ga sku ša li o h ra 
niti p ri ž iv ljen ju . Z ah va la  pevcem  »Svobode« K rm elj 
za žalostinke . žup n iku  za obrede , tov. D ebelaku  za po 

s lov iln e  besede o b  o d p rte m  grobu  
Ž alu joči: oče A nton, m am a Em a, se s tre  H edvika, B re

da, Vida z družinami in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

O b p re ra n i in boleči sm rti m oža, očeta, b ra ta , s tr ic a  in  
s ta rega  očeta

DAMJANA KASTELCA

iz Šentjošta 10

se iz srca  isk reno  za h v a lju jem o  v sem  sosedom , p ri-  
j 'a te ljem  in  znancem , ki so z nam i sočustvovali, n a m  
iz rek li soža lje  in ga v tako  lepem  štev ilu  sprraiu li na  
zad n ji poti te r  n jegov  g ro b  zasuli s p re lep im i ven c i in  
cvetjem . P ris rč n a  zahv a la  častiti du hovščin i za obred , 
to va rn i zd rav il K RK A , pevcem  za ža lo stink e  in  A ntonu  

K ozoglavu  za z ad n je  poslov ilne  besede 
Žalujoči: žena Frančiška, otroci, bratje in sestra z 

družinami

Z A H V A L A

Ob težki izgubi naSega nepozabnega moža, ata. starega ata. 
zeta, tasta in svaka

Matija Bahorja
iz Črnomlja

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga tako fttevilno spremili 
na njegovi zadnji poti, mu darovali vence in cvetje ali se d ru 
gače poklonili njegovemu spominu. Zahvaljujemo se vsem 
predstavnikom družbeno-politlčnlh organizacij, zlasti pa ZZB 
NOV »Črnomelj, za poslovilne besede Jožetu Vajsu, Janezu Vu
koviču in Matiji Ivaniću, tovarlSem prvoborcem, ki so mu Iz
kazali zadnji pozdrav na častni straži. Posebna zahvala za 
požrtvovalnost pri zdravljenju njegove hude bolezni dr. Vlasti 
Pertot iz Črnomlja^ zdravnikom in strežnemu osebju Instituta 
za pljučne bolezni na Golniku, bolnici Petra  Držaja, Ljubljana 
In Spl. bolnici Novo mesto, Janezu Hočevarju, Radu Kordiču 
za organizacijo pogreba, mestni godbi Crno^nelJ, zastopnikom 
PTT podjetja Koper, sorodnikom, znancem in prijateljem, ki 
so nam izrekli sožalje osebno ali pismeno ter nam v najtežjih 

I trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: žena Marija, sin Matija in hčerka Maruftka z druži
nama ter sin Tone

m



R A D IO  L JU B L JA N A  j TELEVIIZIJSKI SPORED
VSAK DAN; Poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Pisan glasbeni spored od 4.30 
do 8.00

PETEK, 10. SEPTEMBRA: 8.10 
Operna matineja -  9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani -
10.15 Pri vas doma — 11.00 Poro
čila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine -  12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Milan Hafner: Kaj je 
treba še izboljšati pri odkupovanju 
mleka -  12.40 Igrajo pihalne godbe
-  13.30 Priporočajo vam . . .  -
-  20.30 „Top-pops 13“ -  21.15 
Oddaja o morju in pomorščakih.

SOBOTA, 11. SEPTEMBRA;
8.10 Glasbena matineja -  9.05 Pio
nirski tednik — 10.15 Pri vas doma
-  11.00 Poročila -  Turistični na
potki za naše goste iz tujine -  12.30 
Kmetijski nasveti -  inž. Franc Lob* 
nik; Tipalni in natančni preizkus 
pomanjkanja mikroelementov na 
njivi -  12.40 Po domače -  13.30 
Priporočajo vam . . .  — 14.30 Pojo 
solisti Beograjske opere -  15.30 
Glasbeni intermezzo — 16.00 
„Vrti^ak" -  16.40 Dobimo se ob 
isti uri -  17.10 Gremo v kino -
18.15 Z našim orkestrom -  19.00 
Lahko noč, otroci! -  19.15 Minute 
z ansamblom Borisa Kovačiča -
20.00 do 22.00 Večer z napovedo
valcem Edijem Mohorkom -  vmes 
ob 20.30 Zabavna radijska igra -  
Radivoj Rehar: Mojstrovina Sama 
Soma -  II. epizoda — 22.20 Oddaja 
za naše izseljence.

NEDEUA, 12. SEPTEMBRA:
4.30 do 8.00 Dobro jutro! — 8.05 
Radijska igra za otroke -  Miroslav 
Nastasijević: Pravljica o drvarjevi 
sreči -  9.05 Koncert iz naših krajev
-  10.05 Se pomnite, tovariši. .  . 
Pavel Baloh; V revirjih -  10.45 do
13.00 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo — vmes ob 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za naše 
goste iz tujine — 13.30 Nedeyska re
portaža -  13.50 Z domačimi an
sambli -  14.30 Humoreska tega 
tedna -  A. P. Čehov: O škodljivosti 
tobaka -  15.05 Igramo za razvedri
lo -  16.00 Radijska igra -  Barkeley 
Mather: Naj ne ve levica. . .  -
17.05 Nede^sko ^ o rtn o  popoldne
-  19.00 Lahko noč, otroci! -
19.15 Glasbene razglednice -  20.00 
„V nedeljo zvečer** -  22.20 Plesna 
glasba.

PONEDELJEK, 13. SEPTEM
BRA; 8.10 Glasbena matineja -
9.05 Pisan svet pravljic in zgodb -
10.15 Pri vas doma -  11.00 Poro

čila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine -  12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Janez Verbič: Silira
nje jesenskih pridelkov krme -  
12.40 Pihalne godbe na koncertnem 
odru -  13.30 Priporočajo vam . .  .
-  14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo -  15.30 Glasbeni inter
mezzo -  16.00 „Vrtiljak** -  17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne -
18.15 „Signali** -  18.35 Z ansam
blom Francija Puharja -  19.00 Lah
ko noč, otroci! -  19.15 Minute z 
ansamblom Maksa Kumra -  20.00 
Giacomo Puccini: Odlomki iz opere 
,jLa Boheme** -  21.30 Pol ure s so
listom Jožetom Kampičem -  22.15 
Za ljubitelje jazza.

TOREK, 14. SEPTEMBRA; 8.10 
Glasbena matineja -  10.15 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -
12.30 Kmetijski nasveti -  Dr. Jože 
Colnarič: Dosedanji rezultati z raz
ličnimi vzgojnimi sistemi vinske trte
-  12.40 Vedri zvoki z domačimi 
ansambli -  13.30 Pr^oročajo
vam . . .  -  14.40 „Na poti s kitaro**
-  16.00 „Vrtiljak** -  18.15 V torek 
na svidenje! -  19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Minute z ansam
blom Milana Križana -  20.00 Pro
dajalna melodij -  20.30 Radijska 
igra -  Dieter Wellershoff: Tajnica -
22.15 Verdi -  skladatelj komorne 
glasbe.

SREDA, 15. SEPTEMBRA: 8.10 
Operna matineja -  9.05 Kaj vam

pripoveduje glasba 10.15 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Tone 
VVagner: Postopki v luneljišču po 
strojnem obiranju hmelja -  12.40 
Od vasi do vasi — 13.30 Priporočajo 
vam . . .  -  14.35 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  15.30 
Glasbeni intermezzo -  16.00 
„Vrtijak** -  17.10 Srečanje z moj
stri francoske glasbe -  18.15 Išče
mo popevko poletja -  19.00 Lahko 
noč, otroci! — 20.00 Simfonični 
orkester RTV Ljubljana v stereo 
studiu -  22.15 S festivalov jazza.

Če t r t e k , i 6. s e p t e m b r a ;
8.10 Glasbena matineja -  9.05 Ra
dijska šola za višjo stopnjo -  10.15 
Pri vas doma -  11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine — 12.30 Kmetijski nasveti — 
inž. Franc Cafnik: Izobraževanje 
kmečkih gozdnih posestnikov na 
mariborskem območju -  12.40 Cez 
polja in potoke 13.30 Priporočajo 
vam . . .  -  14.10 Lahka glasba za 
razvedrilo — 15.30 Glasbeni inter
mezzo -  16.00 „Vrtiljak** -  17.10 
Koncert po željah poslušalcev -
18.30 Igra ansambel Jožeta Privška
-  19.00 Lahko noč, otroci! -
19.15 Minute z ansamblom Silva 
Štingla -  20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov -  21.00 
Vabimo vas na bralno vajo -  Genet: 
Črnci -  22.15 Med predstavniki ju
goslovanske glasbene avantgarde.

aktivna m oč v najm odernejšem

pralnem  sredstvu

samo novi mixal ima aktivno moc

novi mixal v dveh tednih 

pri vašem trgovcu
»zlatorog« maribor

NLDl'LJA, 12. septembra
8.55 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) -  9.30 Pet minut po 
domače -  9.35 Kmetijski razgledi: 
Obiranje in i^ravljanje jabolk -
10.00 Kmetijska oddaja -  10.45 
MOZAIK -  10.50 Otroška mati
neja: Prijatelj Ben, Risanke -  11.35 
Mestece Peyton -  14.00 Avtomo
bilske dirke na prvenstvo Jugoslavije
-  15.40 Motokros v Karlovcu -  
prenos -  16.30 Mednarodni boksar
ski turnir -  posnetek -  17.15 Ha- 
tari -  ameriški film -  19.50 Cikcak
-  20.00 TV dnevnik -  20.30 3-2-1
-  20.35 Folklorni ansambel Ber- 
jozka -  21.35 Videofon: Stipica 
Kalodjera -  21.50 Športni pregled
-  22.20 Poročila

PONEDELJEK, 13. septembra
9.05 Odprta univerza -  9.35 TV 

v šoli -  10.30 Nemščina -  11.00 
Osnove ^lošne izobrazbe -  14.45 
TV v šoli -  ponovitev -  15.40 
Nemščina -  ponovitev -  15.55 
Angleščina -  ponovitev -  16.10 
Francoščina (do 16.40) -  17.15 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.30) -  17.40 Drejček in 
trije marsovčki -  8. del -  18.00 Ri
sanka -  18.15 Obzornik -  18.30 
Ljudje v Sososeski; Store -  19.00 
Mozaik -  19.05 Mladi za mlade -
19.50 Cikcak -  20.00 TV dnevnik
-  20.25 3-2-1 -  20.35 A. Hieng; 
Osvajalec -  predstava MG Ljubljana
-  23.00 Poročila

TOREK, 14. septembra 
9.35 TV v šoli -  10.40 Ruščina

-  11.00 Osnove splošne izobrazbe
-  14.45 TV v šoli -  ponovitev -
15.35 Ruščina -  ponovitev -  15.55 
TV vrtec — ponovitev -  16.10 
Angleščina -  16.45 Madžarski TV 
pregled (Pohorje, Plešivec do 17.00)
-  18.00 Prijatelj Ben -  serijski film
-  18.25 Obzornik -  18.40 Poje' 
Gianni Nazzaro -  19.00 Mozaik -
19.05 Boljše preprečiti, kakor zdra
viti -  oddaja Zdravilne vode -
19.30 Nega telesa -  19.50 Cikcak -
20.00 TV dnevnik -  20.25 3-2-1
20.35 Film meseca: Rashomon -  ja
ponski film -  . . .  Malo za šalo, 
malo za res -  . . .  Poročila

SREDA, 14. septembra
8.15 TV v šoli -  15.10 Madžarski 

TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
15.25) -  15.25 Komlo: Nogomet 
Komio : CZ (do 17.20) -  17.45 
Erazem in potepuh — nadaljevanje
-  18.15 Obzornik -  18.30 Zabavno 
glasbena oddaja -  19.00 Mozaik -

19.05 Od filma do filma -  19.20 Po 
sledeh napredka -  19.50 Cikcak -
20.00 TV dnevnik -  20.25 3-2-1 -
20.35 P. Kozak: Direktor -  drama 
TV Beograd -  21.45 Naš vsakdan: 
Kdo ima belo krizantemo? — . . .  
Jazz na ekranu -  . . . Poročila

Če t r t e k , i 6. s e p t e m b r a

9.35 TV v šoli -  10.30 Nemščina
-  10.45 Angleščina -  11.00 Fran
coščina -  14.45 TV v šoli -  pono
vitev -  15.40 Nemščina -  pono
vitev -  15.55 Angleščina -  ponovi
tev -  16.10 Osnove ^lošne iz
obrazbe (do 16.40) -  17.15 Ma
džarski lV  pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.30) -  18.00 Crnošolec
-  oddaja za otroke -  18.15 Ob
zornik -  18.30 Svet, v katerem ži
vimo -  film -  19.00 Mozaik —
19.05 Enkrat v tednu -  19.20 Vse 
življenje v letu dni -  19.50 Cikcak
-  20.00 3-2-1 -  20.35 XXI. stoletje
-  21.25 Maupassantove novele -
21.50 Schubert: Simfonija št. 4 -
22.30 Poročila

PETEK, 17. SEPTEMBRA
9.30 TV v šoli -  11.00 Angle

ščina -  14.40 TV v šoli -  ponovitev

-  16.10 Osnove splošne izobrazbe
-  16.40 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec do 16.55) -  17.50 
Bili smo v vesolju -  oddaja za otro
ke -  18.15 Obzornik -  18.30 Jazz
-  19.00 Mestece Peyton -  serijski 
film -  19.50 Cikcak -  20.00 TV 
dnevnik -  20.25 3-2-1 -  20.35 
Fanny -  ameriški film -  22.45 
Ladja upanja — oddaja Odiseja miru
-  . . .  Poročila

SOBOTA, 18. SEPTEMBRA
9.35 TV v šoli (do 11.00) -

16.30 Balkansko prvenstvo v roko
borbi (do 17.35) -  17.50 Po do
mače z Beneškimi fanti -  18.20 
Obzornik -  18.35 Nickolas
Nickleby -  serijski film -  19.25 
Mozaik — 19.30 TV kažipot —
19.50 Cikcak -  20.00 TV dnevnik
-  20.25 3-2-1 — 20.35 Krapina 71
-  prenos — 22.05 Nikoli grde be
sede — serijski fi'm -  22.45 Po
ročila

OPOMBA: V Essnu Evropsko 
prvenstvo v košarki, ob 20.40 je tek
ma za 3. in 4. mesto. Če bo igrala 
Jugoslavija, bo direktni prenos, sicer 
posnetek po zadnjih poročilih.

Komunalno podjetje »SNAGA«
LJUBLJANA, Povšetova 6

\ '  a  b  i

k sodelovanju  in .sprejme

— več KV ključavničarjev

— več delavcev
za priučitev za čiščenje oken

— več vajencev
za ključavničarsko stroko (z osemletko)

Sam sko s tan o v a n je  v sam skem  dom u p o d je tja  je  pre- 
.skrbljeno. O sebni dohodek p« p rav iln ik u .

In te resen ti na j se ja v ijo  v kadrovsk i službi po d je tja .

DOLENJKA
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 VSEH NAŠIH PRODAJALNAH NA DOLENJSKEM IN V BELI KRAJINI BOSTE ZA VSAK NAKUP Z GOTOVINO NAD 100,00 
DINARJEV DOBILI NAGRADNI KUPON, S KATERIM LAHKO POSTANETE DOBITNIK NASLEDNJIH NAGRAD:

•  PRALNI STROJ

•  TV SPREJEMNIK

•  ŠIVALNI STROJ

•  HLADILNIK

•  ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK

•  FOTOAPARATI

•  ROČNE URE

•  SESALCI ZA PRAH

•  SUŠILCI ZA LASE

•  ELEKTRIČNI MLINČKI

•  ELEKTRIČNI BRIVNIKI

•  ELEKTRIČNI LIKALNIKI

•  PRALNI STROJ CANDY — IMV, TOVARNA 
GOSPODINJSKE OPREME, MIRNA

•  IN RAZNO DRUGO BLAGO V SKUPNI 
VREDNOSTI NAD 30.000 DINARJEV

ŽREBANJE KUPONOV BO V PETEK, 1. OKTOBRA 1971, OB 20. URI NA ZABAVNI PRIREDITVI DOLENJKE V RESTAVRA
CIJI MOTELA OTOČEC. IZID ŽREBANJA BO OBJAVLJEN V DOLENJSKEM LISTU 7. OKTOBRA 1971.

Št. 36 (1119) — 9. septembra 1971
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Jubilej pred durmi
»225-letnica ni vsak dan,« pravi prof. Veljko 

Troha, dosedanji ravnatelj gimnazije

Čeprav je prof. Veljko Troha s 1. septembrom zapustil 
ravnateljsko mesto na novomeški gimnaziji in odšel za pred
stojnika v organizacijsko enoto Zavoda za šolstvo SRS, bo 
eno nogo“, kot sam pravi, v gimnaziji vsaj še dva meseca, 
dokler ne bodo mimo prireditve na čast 225letnice tega 
zavoda.

Našel je jurčka — velikana
Vinko Erjavec našel 27 cm visokega in skoraj 

kilo in p>ol težkega jurčka

Dolgo si je prizadeval in 
želel, da bi bila proslava 
tako visokega jubileja nekaj 
boljšega, pomembnejšega in 
trajnejšega. Ker so bili tudi 
drugi njegovega mnenja, so 
se dogovorili za naslednje;

Osrednja prireditev bo 
akademija, posvečena delu 
ljudi, ki so bili na gimnaziji

kot dijaki ali profesorji. 
,JPredstavili“ bodo številne 
literate, slikarje, znanstve
nike, igralce, pevce in druge, 
ki so maturirali na novo
meški gimnaziji in se v življe
nju uveljavili. S to akade
mijo bodo počastili tudi 
občinski praznik.

V gimnazijskih prostorih 
bodo že sredi oktobra odprli 
razstavo fotografij, ki bo pri
kazala delo in življenje tega 
zavoda od ustanovitve. Bolje 
bo predstavljeno zadnje gim
nazijsko obdobje, ker je 
ohranjenega več gradiva iz 
tega časa.

Krona jubileja pa bo izid 
zbornika. Ta bo na okoli 
400 straneh (formatu Do
lenjskega zbornika) prinesel 
zgodovino gimnazije od za
četka do danes s posebnim 
poudarkom na gimnazijski 
ilegali med NOB. Zgodovina 
je delo nekdanjega gimnazij
skega profesorja Milana 
Dodiča. Znanega zgodovi
narja in publicista Frančka 
Sajeta so naprosili za pri
spevek o revolucionarni 
misli na gimnaziji od konca 
19. stoletja do leta 1941. 
Prof. Viktor Fabjan je zbral 
vse podatke o padlih dijakih 
in profesorjih med NOB, 
medtem ko je Bogo Komelj 
prispeval razpravico o glasi
lih, ki so jih izdajali gimna
zijci. Zbornik bo poleg tega 
pisal o vseh pomembnih lju
deh, ki so delovali na gimna
ziji, končal pa se bo z dol
gim seznamom dijakov, ki so 
do zdaj maturirali v Novem 
mestu.

„Kajpak se bo na jubilej 
pripravUa tudi sama gimna
zijska stavba“, je dejal prof. 
Troha. Gimnazijo bodo te
meljito obnovili, za to pa sta 
dali denar občinska skupšči
na in republiška izobraže
valna skupnost. Nova cen
tralna kurjava, ki jo te dni 
dokončujejo, bo „dvignila“ 
delovno temperaturo v raz
redih in enkrat za vselej od
pravila zmrzovanje. Fizikal- 
nica bo dobila še en labora
torij, oprfemili pa bodo še 
sobo za osnove umetnostne 
vzgoje.

„Trenutno kaže, da pro
slave ne more zmotiti no
bena stvar več. Priprave so 
pred koncem in sam jubilej 
pred durmi.“ I. ZORAN

0  Uredite si svoje denarne zadeve <tako, 

da vam bo banka kar najbolj pri roki.

#  84 poslovnih enot LJUBLJANSKA BANKE vam 

nudi hiter, učinkovit in zanesljiv bančni servisi

ljubljanska banka
p ra ^  t i ^ o v  za denarne zadeve!

Jurčka -  velikana je 2. septembra 
proti večeru našel pri Kukovem v 
Strugah Vinko Erjavec iz Kočevja. 
Visok je bil 27 cm, „klobuk" je 
meril tudi 27 cm, tehtal pa je na
tančno 1,45 kg.

Tisti dan seje odpeljala Erjavčeva 
družinica iz Kočevja nabirat gobe 
šele kasno popoldne. Največjega 
jurčka je na.šel družinski poglavar. 
Razen ,,velikana“ je družina nabrala 
tisti dan še okoli 3 kg gob.

Srečni najditelj je še povedal, da 
je navdušen gobar in da ,,brez gobar
jenja ni življenja". Nadalje je ,,stro
kovno" pojasnil, da se gobe pribli
žujejo Kočevju, in sicer iz ljubljan
ske smeri. V nedeljo, 29. avgusta, so 
bile v Dobrem polju, okoli 2. sep
tembra v Strugah, ta teden, se pravi 
okoli 9 septembra pa bodo že v goz
dovih okoli Kočevja. JOŽE PRIMC

Kdo je ustavil?
Prosimo voznika osebnega avto

mobila, k ije  28. avgusta 1971 usta
vil na kraju prometne nesreče na 
cesti od Šentjerneja proti Prekopi in 
odpeljal naprej, da se zglasi na naj
bližji postaji milice ali na UJV Novo 
mesto zaradi podatkov. Prosimo 
tudi vse druge občane, ki bi o ne
sreči kaj vedeli, da nas obvestijo.

UJV NOVO MESTO

Dežurni
poročajo

MLADOLETNA ROMUNA 
VRNJENA -  1. septembra so novo
meški miličniki na avtomobilski ce
sti pri Otočcu zalotili mladoletna 
Romuna, 13-letnega L S. in 16-let- 
nega L. S., ki šta se brez dokumen
tov potikala po naši državi. Odvedli 
so ju v pripor, nato pa je sodnik za 
prekrške odredil, da se morata vrniti 
v svojo državo. Kaj je mlada Ro
muna privedlo k nam, ni znano.

NI DAL MIRU Janko Može iz 
Kanižarice je 2. septembra pokazal, 
da je tudi vročekrven. Najprej je de
lal nered na železniški postaji v 
Črnomlju, zatem pa še v bližnji re
stavraciji. Posredovati so morali mi
ličniki, ki so ga začasno pridržali.

VLOMILEC JE ODNEHAL -  V 
noči na 29. avgust je neznanec že 
razbil vrata v hišo Jožeta Sobarja ob 
Ragovski cesti v Novem mestu, po
tem, pa je svoje dejanje opustil.

TATOVI V GOZDU -  Slavko 
Brunskole iz Hrasta pri Metliki je 
novomeškim miličnikom prijavil, da 
so mu neznanci v gozdu na Gorjan
cih v zadnjih dneh posekali in od
peljali 10 kub. metrov bukovine.

DVE OKRADENI -  V zadnjih 
dneh sta bili okradeni dve hiši: Po- 
točarjevim iz Dolnjih Kamene je tat 
ukradel iz omare 6000 din, Vilmi 
Vukovič, ki stanuje ob Cesti koman
danta Staneta v Novem mestu, pa je 
izginilo 2600 din.

PRIJELI KLATEŽA -  2. ^ -  
tembra ponoči so novomeški milič
niki prijeli Borisa Rajka, ki je brez
poseln in se potika iz kraja v kraj. 
Prijeli so ga zato, ker ni imel pri sebi 
dokumentov.

MIMO BLAGAJNE PA NE -  4. 
septembra dopoldne so v trgovini ob 
Kristanovi ulici v Novem mestu za
lotili M. M., ko je hotela z ukrade
nimi živili neopazno na cesto. Do 
blagajne je šlo.

Motorizirana tatova
Zadnje dni se je na območju Ko

stanjevice, Podbočja in Krškega po
javil avtomobil bele barve z nemško 
registracijo (verjetno opel rekord ali 
taunus) s katerim se vozita moški 
(star okoli 30 let, srednje postave, 
temnih, valovitih las) in ženska (sta
ra kakih 20 let, šibke postave, dol
gih, puščenih ali na kratko zvitih 
las, oblečena v sivo obleko). Izda
jata se za nakupovalca starin in po
vprašujeta po starih predmetih, od
sotnost ljudi pa ^ re tn o  izkoristita 
za kiajo denarja. Občani naj bodo 
pozorni, ker sta „zbiralca starin" 
premetena tatova.

m

Na posebno zanimivost: leseni kanal so naleteli delavci, ki kopljejo 
v Kočevju temelje za novo otroško varstveno ustanovo. Prav tu je 
bila pred mnogimi desetletji žaga, ki je imela leseno kanalizacijo. 
Čeprav je bil les dolgo pod zemljo, so ga delavci razsekali le z 
velikim naporom. (Foto: J. Primc)

„Tovariš Kmet, ^ejte, 
otava je pospravljena, saj je 
je bilo malo, in tudi žita ni 
videti v kozolcih. Tu pa tam 
zaropotajo stroji in videti je, 
da je življenje na kmetih 
enolično in da se ne spre
minja. Vi ste stari in izku* 
šeni, pa me zanima, kako ste 
živeti nekdaj in kako je z 
vami danes.**

„O, da, včasih je bilo ve
selo, pa tudi žalost se je pri
klatila vmes. V krnečih hi- 
šdi je bilo povsod polno 
otrok, pa je bilo treba veliko 
kruha in žgancev.Tudi moč
nika se nismo otepali, zato 
so pa cepci peli v tem času 
nekaj mesecev; prav do' 
zime. Najbrž bi še daAes 
tako počeli, če ne bi bilo 
vojne. Vse se je predruga
čilo. V vsaki hiši je koga vze
lo. Prišli so novi časi, z njimi 
nove navade in tudi naša vas 
ni hotela ostati med zad
njimi.“

,JKaj ste napravili? “

„Vaščani smo prišli sku
paj in se domenili za nakup 
mlatilnice, ki. je bila prva in 
edina v vasi. Dolgo časa smo

zbirali prihranke, da smo 
uresničili dolgoletne želje. 
Ob mlačvi je bilo okrog mla
tilnice vse živo in vsa vas je 
bila kot ena velika družina.

Noč in dan ie ropotala 
mlatilnica. Ljudje so se 
menjavali, saj so ji stregli 
kmečki gospodaiji iii njfliovi 
sinovi, a ona ni imela po-

„Kako je bilo z vašo dru
žino? “

„Takrat sem bil močan in 
še v najlepših moških letih. 
Ob strani sem imel nekaj pa
rov rok sinov in hčera. Delo 
smo zljdika opravili; še pre
malo ga je bilo. Otroke so 
začeli vabiti v mesto in to
varne, pa so odšli drug za

O mlatili smo
čitka. Najprej smo omlatili 
sebi, potlej še drugim, ker v 
ceU fari ni bilo druge mlatil
nice kot zadružne, pa še ta 
je bila največkrat pokvar
jena. Pred barako, kjer 
bomo mlatili, je bila kilo
meter dolga kolona dan za 
dnem, teden za tednom. Z 
zaskui^kiom smo si kupili 
nove stroje, za druge po
trebe, kajti kmetije niso bile 
bogate, da bi si mogel kateri 
od vaščanov nabaviti svoje 
stroje. Vendar to ni trajalo 
dolgo. Zadružniki so nas 
preganjali, tožili, tako da 
smo morali s tem prenehati. 
Po sosednjih vaseh so spet 
zapeli cepci . . . “

drugim. Pohvalili so se, da 
jim je tam bolje in lepše, 
zato je vleklo tja še mlajše. 
Zadnji od njih so začeli na
ravnost zaničevati zemljo in 
dokazovati, da je ni vredno 
obdelovati, ker se od nje ne 
more živeti.“

,Jle bilo res tako? “
,^ e  popolnoma. Za kme

te so prišli težki časi in vsi 
ne bi mogli ostati doma. 
Vendar enega bi moja kme
tija že redila. Sam sem iz
kusil. Ce sem s svojimi roka
mi deset otrok n^ranil, bi 
se lahko tudi eden od njih 
sam preživljal. Silil nisem ni
kogar, ker po drugi strani 
spet raje vidim, da se otro

kom dobro godi, kot da bi 
se mučili na kmetiji brez 
volje do dela in me kleli.** 

,3 o  vas popolnoma za
pustili? *‘

„O, še so prihajali nazaj. 
Najprej so se zbirali in po
magali ob košnji in žetvi, 
kasneje so prihajali samo v 
jeseni po krompir, zelje, 
fižol, sadje in druge reči. 
Zdaj tudi tega ni več, ker ni
majo kaj vzeti. Ostarel sem, 
pa z zgaranimi rokami zem
lje ne morem obdelovati. 
Tudi strojev nimam. Le kaj 
bi z njimi, saj jih ne bi znal 
rabiti.** '

, JCako je z drugimi druži
nami v vasi? **

„Tudi tam so otroci ušli 
za lažjim in boljšim kruhom. 
Lf zemlja in starši, ki smo 
j*.i zredUi in jim dali moči, 
jno ostali sami in izčrpani. 
Nihče .več se ne zmeni za 
nas. Ne sejemo in ne žanje
mo več. Po najboljših njivah 
rastejo plevel in trave, zato 
tudi mlatihiica le malokdaj 
zaropota. Vidite, omlatili 
smo brez mlačve.**

„Za vselej? **
, ŽABARJEV LENART

Tole gobo je našel 2. septembra pri Strugah Vinko Eijavec iz Ko-’i 
čevja. Visoka je bila 27 cm, tehtala pa 1,45 kg. Na sliki: goba, |̂ 
primeijana z Dolenjskim listom in otroško glavo (Foto: J.1*rimc) |

[če
Hladna vojna na črnomaljski osnovni šoli

Drugi dan pouka so imeli tudi ne- v 
navadno učiteljsko konferćnco. ii i 
Ugotavljali so samo to: kdo izmed 
več sto mestnih šolarjev ima teto, 
staro mater ali dobro sosedo. Ce se | 
še kak tak otrok skriva v dopoldan- ; 
skem spisku, bo šel v popoldansko j 
izmeno. i

Take razmere napovedujejo pro- j 
svetni delavci prihodnje leto tudi na [ 
osnovni šoli v Loki, kjer imajo zdaj , 
pouk učenci višjih razredov. Bo še j 
kdo rekel, da akcija za dograditev ! 
šole lahko čaka? R. BACER .

SAMOTNO
UMIRANJE

Svež opomin
' J

šele po kakih 10 dneh | 
so našli mrtvega Iva
na Komljanca z Ledine

Na Kozjanskem se v osamljenih in j 
opuščenih zaselkih dc^aja, da starč
ki umirajo, ne da bi vedeli zanje. 
Njihovo smrt odkrijejo po na
ključju.

Take žalostne novice so prejšnjo 
zimo pretresle našo zavest in pripo
mogle, da so se začele akcije pod na
slovom: pomoč ostarelim in osam
ljenim.

Prebujena družbena skrb pa še ni j 

in najbrže tudi še ne bo preprečila 
vseh primerov. Minuli teden so našli I 
na Ledini pri Sevnici doma na po- 1 
stelji mrtvega 67-letnega Ivana Kom- ' 
Ijanca. Zdravnik je ugotovil, da leži , 
na mrtvaški postelji kakih 10 dni, j 
saj je njegovo truplo že začelo raz- . 
padati. i

Kdo je bil ta človek, ki je moral : 
storiti smrt, ne da bi mu v posled- ! 
njih urah kdorkoli pomagal? Občin
ski podpiranec z nekaj Mciahie po
moči, sicer pa je živel samotno živ
ljenje in se preživljal, dokler je pač 
mogel, s priložnostnim delom. Zad
nja leta je bil bolehen, ljudje so ga 
vse manj srečevali, dokler ga niso, 
ko je bilo že prepozno, našli, potem j 
ko ga več dni zapored ni nihče ; 
videl.

Ce ne drugega, Komljančev ža
lostni konec nam je nov, svež opo- / 
min. M. L. \

aktivna moč 3̂  več kot m ...........................

samo novi m ix a [im   •..........

novi mixal v dveh tednih................................

pri vašem trgovcu............................................
...................................»zlatorog« maribor............

DOLENJSKI LIST
USTANOVITELJI: obćlnske konference SZDL. Breilce, Črno

melj, Kočevje, Krdko, Metlika, Novo mesto. Ribnica, Sevnica in 
Trebnje. . . V

IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg. Viktor DragoS, inž. Janez 
Gaćnlk. Janez Gartnur (predsednik sveta). Tone Gofinlk, Jože 
Jeke, Franc Lapajne, LoJ/ka Potrč, Slavko Smerdel, Franc StaJ- 
dohar in Ivan Žlvlč.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR; Tone GoSnik (glavni In od- 
Kovornl urednik). Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Primc. Jože Spllchal. Jožica Teppey In Ivan Zoran.. Tehnični 
urednik: Marjan MoSkon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 1 d inar — i-etna 
naročnina 49 dinurjev. polletna 24.50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za Inozemstvo 100 dinarjev ali 6 amerliklh dolarjev (ali ustrezna 
druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev, pri <^mer Je že vStct 
10-odst. popust, ki pa velja .samo za tiste, ki plačujejo naročnino 
v devizah). NaS devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9.

OGLASI; 1 cm vlSlnr 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 lista; 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din. vsaka 
nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase In oglase v barvi 
velja do preklica cenik St. 4 od 6.' 1. 1971 — Za oglase odgovarja 
Mirko Vesel.

TEKOCl RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE; 68001 Novo mesto. Glav
ni trg 3 — PoStni predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenl.h 
rokopisov In fotografij ni' vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske 
pin\'lre* v Lliihljanl.

Prve dni pouka je na osnovni šoli 
v Črnomlju ena sama živčna vojna. 
Starši si podajajo kljuke v ravnatelj
stvu in pri tovarišicah (tudi doma), 
vsi pa bi radi zlepa ali zgrda dosegli 
le eno: da bi njihov otrok hodil k 
dopoldanskemu pouku. Joka, grož
nje z fizičnim obračunom ter inter
vencij „uglednih“ so prav tako že 
vajeni.

Zakkj vse to? Šola je pretesna. 
Ima 21 oddelkov, pouk v dveh iz
menah, v razredih pa po 39 otrok. 
Na spisek dopoldanski) šolarjev so 
prišli predvsem vozači iz podružnič
nih šol, odvisni od javnih prevoznih 
sredstev, večina mestnih otrok pa 
mora v šolo popoldne. Ker so tudi iz 
predzadnjega vrtca pognali vse šolo
obvezne otroke, bodo morali šte
vilni otroci prvih štirih razredov, ka
terih matere so v službi, dopoldne 
ostati brez nadzorstva in tudi brez 
kosila. V mesiU namreč ni obrata 
družbene prehrane ali šolske ku
hinje. Seveda se starši razburjajo, 
kajti doma se lahko zgodi nesreča.

r  ô bHrtô aeddjo::
4 SAMOPOSTREŽBA pri mostu 11 
♦  MARKET v Bršlinu j i

^IŠlIŠK llIŠlIŠlIŠlIŠll!]

KORAK v  SMRT
32-letna Antonija Oberč iz Grmo

velj je 4. septembra naredila komaj 
nekaj korakov po avtomobilski ce
sti, ici jo je hotela prečkati, ko je 
inorala zaradi tega umreti. Italijan
ski avtomobilist Angelo Ganidolajo 
je zadel tako močno, da je obležda 
mrtva poleg ceste.

VSE JE POGORELO
3. septembra ob 19. uri je izbruh

nil ogenj pri Alojzu Cvelbarju v Go
renji vasi pri Šmarjeti. Ogenj je uni
čil svinjsko kuhinjo, hlev in klet, po
leg tega tudi 25 ton sena, slamorez
nico, kmečko orodje ih drugo. 
Škodo so ocenili na 350.000 din. 
Kaže, da je ogenj izbruhnil zaradi 
okvare na električni napeljavi.


