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BREŽICE — Danes bodo na 
seji predsedstva občinske skup
ščine izvolili delegacijo, ki bo za
stopala brežiško občino na praz
novanju 27-letnice osvoboditve 
Velike Plane v Srbiji

METLIKA -  V torek ponoči 
je bila vsa metliška mladež na 
nogah. Po rnestu in na cesti proti 
Trnovcu so raztresali na tisoče 
propagandnih letakov, otroci pi
šejo gesla po cestah, prav tako so 
obrnili ali prekrili vse kažipote.

KOCEVJE -  V torek so za
prli Jamianovo razstavo. Z njeno 
otvoritvijo se je začel, z njenim 
zaprtjem pa končal uradni del 
svečanosti ob 500-letnici mesta 
in letošnjem občinskem praz
niku.

NOVO MESTO -  Na jutrišnji 
slovesnosti v gasilskem domu 
bodo plakete ,,Vzorni voznik“ 
podelili enajstim poklicnim voz
nikom in petim amaterjem. Za
nimivo je, da bosta pbketi dobili 
ludi dve ženski.

NOVO MESTO -  Denarne 
nagrade po 500 din so v pone
deljek podelili najzaslužnejšim 
učiteljem za prometno-vzgojno 
dejavnost v šolah. Nagrajeni so 
bili; Franc Korošec iz Šent
jerneja, Anton Perko iz Mirne 
peči, Ljubo Žagar iz Novega 
mesta in Jože Pečnik iz Vavte 
vasi.

ZLATI ZNAK 
RDEČEGA KRIŽA

Jugoslovanski Rdeči križ je po
delil zlati znak dr. Minku Bricu iz 
Brežic, Dragici Petrič, dr. Adolfu 
ŠpileijUi in dr. Smiljanu Trobišu 'iz 
Novega mesta. Nagrajencem iskreno 
čestitamo!

J o ž e !

1 ,  P o d  , , s t r o g o z a u p n o ‘ ‘ Vam p o š i l j a m  n a  o g l e d  n a š e ^ i z d e l k e  o d  v č e r a j #  

M o rd a  b o  k a j  u p o r a b n e g a  ž e  z a  t o  š t e v i l k o  D L ,

v  K a r l o v a c
> V soboto, 9. oktobra bo 
ob 10. uri v Karlovcu velika 
parada ob zaključku ma
nevrov ,JSvoboda 71“. Ude- 

^žencem bo govoril maršal 
lito.

Občinske konference 
SZDL Novo mesto, Metlika 
in Črnomelj organizirajo 
prevoz s posebnim vlakom^ 
ki bo iz Novega mesta odpe
ljal ob 5.58 zjutraj in se bo 
ustavil na vseh postajah do 
Karlovca. Prevoz bo zastonj, 
iz Karlovca se bo vlak vračd 
ob 15. uri; v Novo mesto se 
bo vrnil ob 17.13.

Vabimo občane, da se ve
like svečanosti v Karlovcu 
udeležijo v čim večjem šte
vilu!

V ponedeljek so tanki v sestavi enot, ki jih vodi general podpolkovnik Stane Potočar — Lazar 
(komandant ,plavih“ napadalcev!), preko Bele krajine z vso silo pritisnili na Kolpo z namenom, da jo 
forsirajo v pohodu in nato udarijo na ,jrdeče“ na hrvaški strani. Čeprav so z vojaicimi načrti ,4)lavi“ v 
prvem navdu marsikje uspeli, jim je nudflo oboroženo ljudstvo Bele krajine silen odpor. Več o tem: 
prihodnji teden. — (Foto: Partizanski Dolenjski list)
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T o v a r n i š k i  d i n a r  z a  t u r i z e m

Z a k a j  p a  n e , č e  la h k o  p o m a g a  D o le n js k i?  N o v o m ešk a  K rk a  o b lju b l ja  in 
v e s tic i je  D ol. T o p lic a m , M o k ric a m  in š o ls k e m u  g o s tin s k e m u  c e n tr u

prave zainteresiranih kolektivov na
predovale z dosedanjim poletom, 
lahko pričakujemo odločitev konec 
leta in januarja bi delo že steklo po 
novih tirnicah.

JOŽICA TEPPEV

V dolenjskem turizmu nastopata dve novi značilnosti: povezava 
z industrijo in sodelovanje med občinami. Enotni načrti podirajo 
pr^raje, ki so razdvajale sosede. Odpirajo se širša obzorja, do ka
terih pred leti še ni segel pogled. Odprla jih je industrija, ki je zdaj 
pripravljena nalagati tudi v turizem. V mislih imam novomeško 
tovarno zdravil in njene pobude.

V nedeljo, 3. oktobra popoldne, je v Stranski vasi v Beli krajini na 
partizanskem mitingu predsednik občindce skupščine inž. Martin 
Janžekovič izročil borcem Belokranjskega odreda zastavo in ob tej 
priložnosti belokranjske partizane opozoril na pomembne naloge 
na manevrih. Na mitingu so imeli kulturni program, konusar glav
nega štaba za splošni ljudski odpor Albert J^opič  -  Kajtimir pa je 
podelil več plaket ,3voboda 71“ . Na sliki: borci Belokranjskega 
odreda s svojo zastavo: (Foto: Partizanski Dolenjski list)

Kot kažejo dosedanji razgovori, 
lahko že precej trdno upamo na po
slovno povezavo Šolskega centra za 
gostinstvo Novo mesto. Dolenjskih 
in Šmarjeških Toplic ter gostinskega 
podjetja Grad Mokrice s tovarno 
Krko.

V

Predstavniki zdravilišč in gostin
stva pripravljajo gradivo o razvojnih 
možnostih kolektivov pod okriljem 
dolenjskega industrijskega velikana 
za razpravo na ravni občinskih skup
ščin. Obe skupščini, novomeška in 
brežiška, sta naklonjeni novi poti za 
pospeševanje turizma, želita pa do
biti okviren prikaz uresničevanja in
vesticijskih načrtov za posamezna 
obdobja, se pravi, zagotovilo za hi
trejši napredek zdravilišč in splošnih 
turističnih objektov.

Gostinske delovne organizacije bi 
tudi po priključitvi h foki -  zanjo 
bo potreben referendum -  ohranile 
precej samostojnosti, njihove raz
vojne načrte pa bo usklajevala direk
cija za turizem, ki jo namerava usta
noviti tovarna Krka. Ce bodo pri-

NOVOMEŠKI KROJAČ SLAVI
Kolektiv novomeškega KRO

JAČA je 1. oktobra slavil 25-letnico 
obstoja. Najstarejšemu članu Ivu 
Venclju so poklonili skromno da
rilo, saj je v podjetju vse od ustano
vitve do danes reševal probleme in 
se veselil uspehov. Kolektiv svodi se
daj Jože Majerle, ki se trudi, da bi z 
novim izborom izdelkov vpeljal so
dobnejši tehnološki proces v proiz
vodnjo. Svoje izdelke pridajajo po 
vsej Jugoslaviji.

Ž e  V  p r v e m  n a s k o k u  d o  c i l j a

N a jv e č ji  u sp e h  d o le n js k e  k o š a rk e :  N o v o m e šča n i p rv a k i  p r v e  s lo v e n sk e  
B lige  — V z a d n je m  k o lu : s la v je  n a  Loki p re d  500 g le d a lc i

Okrog 500 gledalcev je po sobotni tekmi na novomeški Loki 
lahko tudi formalno pozdravilo domače košarkarje kot najboljše 
moštvo v prvi slovenski B ligi. Od prvega do zadnjega kola so 
Novomeščani zdržali na prvi stopničld kljub velikemu pritisku ma- 
riborsk^a Branika.

D B H

Košarka je postala v Novem mestu zadnje čase najbolj priljubljen 
Šport: na Loki je igrišče venomer zasedeno, tudi gledalcev je na 
tekmah vse več. Na fotografiji Slavka Dokla seje „šopek“ igralcev 
pognal za žogo: taki prizori privabljajo mladino pod koše, gledalce 
pa na tribune. Novomeščani pa so s prvim mestom v prvi slovenski 
B ligi dosegli v soboto tudi največji uspeh v zgodovini tega športa 
na Dolenjskem.

N O V O  M E S T O
J E  V A Š A  B A N K A
Z L A S T I v O K T O B R U
- M E S E C U
V A R Č E V A N J A

Košarkarji Novega mesta, ki so z 
uvrstitvijo v A ligo dosegli tudi naj
večji uspeh dolenjske košarke sploh, 
so postali prvaki, čeprav morajo od
igrati še tekmo z ljubljanskim Sta
dionom, ki pa ne more spremeniti 
ničesar več na vjhu. Novomeščani 
so bili vsega trikrat poraženi, do
mače igrišče pa je bilo zares nepre
magljivo; na Loki so premagali prav 
vse nasprotnike.

Zanimivo je, da so bili novomeški 
košarkarji še tik pred prvenstvom na 
kvalifikacijski tekmi prisiljeni doka
zovati, da sodijo v ligo -  zdaj pa so 
prvi!

Tekmovanje v najkvalitet
nejšem slovenskem razredu bo pri
hodnje leto kajpak še trše, Novo
meščani pa imajo en sam cilj: ostati 
v ligi. Letošnji uspeh je ivedvomno 
zasluga vseh igralcev, med katerimi 
so mnogi še mladinci, zraven tega pa 
seveda tudi trenerja Andreja Petriča, 
tehničnega vodje Janeza Prijatelja in 
pa denarne injekcije Novoteksa, ki 
je premostil skromno dotacijo šport
nega društva.

Lestvica ob koncu (nista še šteti 
tekmi Stadion : Novo mesto in 
Elektra ; Tolmin):
N. mesto
Branik
S. naselje
Zarja
Prule
Ljubljana
Stadion
Elektra
Konus
Tolmin

17 14
18 14 
18 12 
18 9 
18 9 
18 8
17
17
18 
17

31190; 
4 1171: 
6 1143: 
91234: 
9 1182: 

10 1165:
10 1136:
11 1162: 
12 1066: 
14 1043:

1019 28 
1083 28 
1001 24 
1186 18 
1184 18 
1128 16 
1225 14 
1313 12 
1312 12 
1202 6

Listino o podelitvi domkila VDV brigadi je izročil na proslavi 2. 
oktobra v Kočevju predsednik občine Kočevje Miro Hegler biv
šemu komandantu te brigade Tonetu Ljubičiču (Foto: J. Primc).

V naslednjih dneh se bo 
nadaljevalo obdobje suhega 
vremena, vendar bo hlad
neje. Temperature bodo nor
malne za ta letni čas. V 
jutranjih urah bo slana.



t e d e n s k i  

m o z a i k

Odkar so iz Velike Britanije 
izgnali 105 sovjetskih diplomat
skih in trgovskih uslužbencev, 
ima neki Londončan neznanske 
težave. Registrska tablica njego
vega avtomobila ima namreč 
oznako KGB 1 (KGB pg so ini
cialke znane sovjetske obvešče
valne službe), zato ga vozniki 
na cesti nenehno nadlegujejo z 
hupanjem. . .  stranski učinki 
vohunske afere. . .

Tihotapcem in prekupčeval
cem na jugu Italije prede trda: 
italijanska policija je v skrbno 
pripravljeni raciji areterala 46 72 
oseb, kar 28.235 pa denarno 
kaznovala. Med akcijo, v kateri 
so sodelovali tudi helikopterji 
in patruljne ladje, so zaplenili 
za 320.000dolarjev ukradenega 
ali pretihotapljenega blaga. . .  
dobrodošel prispevek v državno 
blagajno. . .

Svoje bo državi v obliki dav
kov na dohodek prispeval tudi 
znani nemški general Gehlen, ki 
je bU med'vojno šef obvešče
valne službe nemške armade na 
vzhodnem bojišču. Potem, ko 
je presenetil sv4t z senzacio
nalno novico, da je Martin Bor- 
mann, desna roka Hitlerja, po 
vojni dolgo časa živel v Sovjet
ski zvezi, kjer naj bi šele pred 
tremi leti umrl, se je odločil, da 
bo svoje spomine posnel še na 
fdmskem traku. Govorijo o ne
kaj milijonih mark hono
rarja. . .  vohunstvo gre očitno 
dobro v denar, dokler gre. . .

Ampak na svetu ne gre vsem 
tako izpod rok: trgovski potnik 
Silvano fiorin se je nepreklicno 
odločil, da ne bo več potoval v 
severno italijansko mesto Ber
gamo z avtom. Prejšnji mesec je 
bil namreč trikrat v tem mestu 
in vselej so mu tatovi vdrli v 
avto. Tretjič so to storili takrat, 
ko je bil na sodni obravnavi zo
per tatove prvih dveh tatvin. . .

Toda če so z avtomobili še 
take težave, je videti, da jih vsaj 
z zobmi ne bomo več imeli: 
ameriški zobozdravniki so pri- 

.pravili postopek po katerem 
bodo zobe prevlekli z zelo tan
ko plastjo plastike in jih tako 
zaščitili pred škodjivimi vpli
v i . ..

D e l a v c i  r a z u m e j o  k m e t e

J a v n o  m n e n je  o s ta r o s tn e m  z a v a r o v a n ju  — S o li
d a rn o s t i  ni n iko li p r e v e č  —  K je r  n i, ni m o g o če

v z e ti

Temeljno vprašanje pri ob
ravnavanju tez za starostno za
varovanje kmetov je, odkod do
biti denar za pokojnine. Kmetje 
s številkami dokazujejo, da ne 
bodo zmogli prispevati sami niti 
dve trećini, če se njihovo zdrav
stveno zavarovanje ne poveže z 
delavskim v enotno, tako ime
novano nacionalno, da bi se 
zmanjšali njihovi sedanji pri
spevki. Tudi pri starostnem za
varovanju želijo večjo pomoč 
dmžbe oziroma delavcev.

Večina delavcev pozna raz
mere, v katerih živijo kmetje, in 
razume njihove želje. To je po
kazala tudi anketa, ki jo je v mi
nuli zimi pripravil Center za 
raziskavo javnega mnenja in 
množičnih komunikacg pri fa
kulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo. Odgo- 
vaijalo je 2100 po posebnem 
vzorcu izbranih občanov, raz
nih poklicev in starosti iz vse 
Slovenge. Na vprašanje, ali sta 
kmet in naša družba dovolj go
spodarsko močna, da bi zmogla 
prispevke za starostno zavaro
vanje kmetov, jih je skoraj 55 % 
odgovorilo z da in le 32 % jih je 
menilo, da ne. Tudi odgovori na 
vprašanje, kdo naj prispeva de
nar, so bili za kmete ugodni. 
Največ, skoraj 45 % jih je me
nilo, naj polovico potrebnih 
sredstev zberejo kme^e, drugo 
polovico pa prispeva družba. 
Kar 32 % pa je bilo za to, da 
družba zbere večji del. Za v te
zah predlagano razmerje — dve 
trećini kmetje, eno tretjino 
družba — je bilo le 13 % anketi
ranih. Za to, da bi vsa sredstva 
prispevali kme^e sami oziroma 
le dmžba, pa je bilo le nekaj 
več kot 5 %.

Javno mnenje torej podpira 
kmete. V anketnem listu sicer 
ni bilo vprašanja, kako naj dmž
ba zbira sredstva za starostno 
zavarovanje kmetov in kako bi 
to vplivalo na osebne dohodke 
delavcev? Morda bi bili odgo
vori nekoliko dmgačni, če bi 
predvideli, da bi jih bilo treba 
zbirati od bruto osebnih do

hodkov delavcev kot npr. za nji
hovo pokojninsko zavarovanje.

Nekateri kmetje menijo, da 
bi jih delavci podprli tudi ta
krat, saj še niso pozabili, da so 
izšli iz kmečkih družin. Na 
kmetih imajo starše in sorod
nike. Čeprav morda včasih po
zabljajo na ostarele starše in jim 
premalo gmotno pomagajo, na 
referendumu gotovo ne bi mog
li glasovati proti skupni pomoči 
v obliki prispevkov za zdrav
stveno in pokojninsko zava
rovanje.

To se je že pokazalo na Do
lenjskem, kjer so dali pobudo 
za enotno zdravstveno zava
rovanje delavcev in kmetov ter 
so delavci pripravljeni prispevati 
za to pol odstotka od osebnih 
dohodkov. Od tam se širi še v 
druge kraje.

Med pomisleki je slišati, da 
pri taki solidarnosti in socialni 
skrbi za kmete ne smemo pre
tiravati. Sistem kmečkega za
varovanja nq bi bil izoblikovan 
tako, da bi spodbujal njihove 
sposobnosti za večjo proiz
vodnjo.

Menda se ni treba bati, da bi 
zaradi dmžbene pomoči bili 
manj podjetni pri delu. Na
sprotno, brez nič je težko za
četi. Kjer ni, pa tudi ni moči 
vzeti Ostarelih kmetov je V pri
merjavi z mladimi, za delo spo-

4y'>

Jugoslovanki državni sekretar za zunanje zadeve Mirko Tepavac je govoril na zasedanju Generalne 
^upščine združenih narodov v New Voricu. Neuvrščenost ni izven realnosti, marveč izraz realnosti, je 
dejal med drugim šef naše diplomacije v govoru, ki so ga v krogih Združenih narodov izredno laskavo 
ocenfli. (Telefoto: UPI).

sobnimi vsako leto več. Zato bo 
ob uvajanju starostnega zavaro
vanja treba upoštevati sedanje 
razmere in zmožnosti kmetov. 
Ko se bodo sprerninjale na bolj- 

'še ali slabše — starostno zava
rovanje kmetov naj bi bilo ena 
izmed spodbud mladim, da 
ostanejo na posestvih — pa bo 
možno in nujno prilagajati tudi 
predpise o virih dohodkov.

JOŽE PETEK

IZ VČERAJŠNJEGA PAVLIHE

Brez besed

t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d  -  t e d e n s k i  n o t r a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

kretariat centralnega komiteja. Predsednik 
CK France Popit je ob tem odločno poudaril 
— ko je obsežno razčlenil okoliščine v zvezi' 
z ,,akcijo“ in njen resnični pomen — da bo 
ZK dosledno preprečevala vse poskuse, da bi 
se v naše politično življenje skozi PROCES 
DEMOKRATIZACIJE vtihotapljale metode 
politikanstva, intrigiranja ter nenačelnega 
boja za oblast. Komunisti ne smemo dopu
stiti, je še dejal France Popit, da bi se pod 
pritiskom kogarkoli vrteli okoli dilem, ki 
niso povezane z RESNIČNIMI PROBLEMI, 
torej s tistimi vprašanji, ki danes še žulijo

meni, da bomo funkcije države spravili v ti
ste okvire, ki jih predvidevajo ustavna do- 

' ločila po novem.
Sredi minulega tedna — v četrtek -  se je 

precej dvignila temperatura tudi v zvezni 
skupščini, ko je le-ta morala odločati o nuj
nem rebalansu proračuna federacije (le-ta 
naj bi, seveda popravljen, znašal 4320 mi
lijard dinarjev), ob tem pa tudi o zakonskem 
predlogu za financiranje federacije do konca 
letošnjega leta. Zbor narodov je moral pre
kiniti sejo, koje o tem odločal, ker je izvršni 
svet Makedonije nenadoma preklical svoj 
prvotni pristanek za sprejetje zakona o fi
nanciranju federacije; vzrok za to je bilo na
sprotovanje Hrvatske, da bi uredili vprašanje 
regresov in premij za tobak, kot je to želela 
Makedonija — pa je tu šlo potemtakem za 
nekakšen „recipročni pritisk“ na ZIS ozi
roma na zvezno skupščino. Na izredni seji 
ZIS minuli petek so slednjič le uskladili 
medrepubliška stališča (in kajpak različne 
interese), tako da je zvezna skupščina lahko 
sprejela omenjeni zakonski predlog z re
balansom proračuna vred, na seji ZIS so se 
sporazumeli o tem, da bodo regresi za umet
na gnojila ostali v zveznem proračunu, sred
stva za proizvajalce tobaka (regrese in pre
mije) pa bodo zbrali s PODRAŽITVIJO ci
garet. Poslej bodo tudi REGRESI ZA 
MLEKO stvar republik, pa se bodo mlečni 
izdelki in mleko tam, kjer teh regresov re
publike ali pokrajine ali občine ne bodo da
jale, seveda podražili. Napovedana je tudi 
podražitev nekaterih izdelkov, ki sodijo 
predvsem vsaj tako je navedeno v „luksuz- 
no“ potrošnjo, npr. kozmetičnih preparatov, 
avtomobilskih gum, barvnih televizorjev itd.

Prejšnji petek je zasedal tudi republiški izvršni 
svet, ki je zelo previdno skušal podati oceno našega 
trenutnega gospodarskega položaja. Čeprav so v 
zadnjem času vidna znamenja, da se trg pri nas 
umirja, vendar še ni vzroka za pretiran optimizem 
-  saj nas na to opozarja ZAOSTRENA NELIK
VIDNOST, opozarja nas še nerešeno vprašanje iz
gub v gospodarstvu itd. Izvršni svet je bil med dru
gim mnenja, da bi morali vsekakor že prihodnje 
leto - spričo velikega primanjkljaja naše zunanje 
trgovine -  sprejeti ustreznejši ZUNANJE
TRGOVINSKI RliŽIM, če hočemo, da bomo se
danji neugodni zunanjetrgovinski položaj res učin
kovito popravili.

V minulih dneh je bila pri nas notranje 
politična dejavnost — lahko rečemo — zares 
precej razgibana. Vsekakor moramo na 
prvem mestu posvetiti pozornost dva dni tra
jajoči seji CK ZK Slovenije (seja je bila mi
nulo sredo in v četrtek), ko je centralni ko
mite podrobneje obravnaval razvoj SAMO
UPRAVNIH ODNOSOV v organizacijah 
združenega dela, izhajajoč pri tem, seveda, iz 
sedanjih ustavnih sprememb. Centralni ko
mite ZKS je razpravljal tudi o nekaterih 
aktualnih političnih vprašanjih — med ka
terimi je bila kajpak v ospredju ocena znane 
„akcije 25 poslancev", ki se sicer zdi že ne
koliko odmaknjena, vendar se njeni odmevi 
le še niso docela utišali.

Sprejeti ustavni amandmaji bistveno spre
minjajo delovanje organizacij in članov ZK 
— lahko povzamemo iz uvodnih misli članice 
sekretariata CK Danice Jurkovič, koje spre
govorila o razvijanju samoupravnih odnosov 
v organizacijah združenega dela -  saj poslej 
za dosledno uveljavljanje družbeno ekonom
skega položaja delavcev v združenem delu 
ter za uveljavljanje samoupravnih odnosov ni 
več odgovorna le ZK, marveč so za to po 
zakonu odgovorni tudi drugi, od samo
upravnih in izvršilnih organov pa do ustanov 
in družbeno političnih organizacij. Slej ko 
prej pa ZK ne bo pristala na nikakršno zgolj 
formalno uresničevanje samoupravnih od
nosov, določenih v sedanjih ustavnih do
polnilih, ampak bo pri oblikovanju temeljnih 
organizacij združenega dela usmerila svoje 
sile v polno uveljavitev takšnega položaja de
lavcev v združenem delu, da bodo le-ti v ce
loti RAZPOLAGALI Z USTVARJENIM 
DOHODKOM kot delom družbenegaT do
hodka. Z oblikovanjem temeljnih organizacij 
združenega dela prehajamo v DOLGO
TRAJEN SPOPAD z vsemi tistimi, ki so svo
jo moč doslej črpali iz razpolaganja z delom 
dohodka, odtujenega njegovim RESNIČNIM 
USTVARJALCEM, pa seveda želijo ohraniti 
dosedanje stanje, ki ga z ustavnimi dopolnili 
temeljito spreminjamo.

?o obsežni razpravi o teh temeljnih vpra
šanjih nadaljnjega razvoja našega samouprav
ljanja je CK zavzeto obravnaval tudi stališče, 
ki ga je v zvezi z akcijo poslancev zavzel se-

P o z o r n o s t  r a z v o j u  

s a m o u p r a v n i h  

o d n o s o v

t e d e n s k i  z u n a n j e p o l i t i č n i  p r e g l e d

Iz Pekinga so prišle novice o 
vrsti nenavadnih dogodkov, ki 
si jih opazovalci in komentator
ji ne znajo prav razlagati. Pred
vsem so v kitajski prestolnici 
neprič kovano odpovedali tra
dicionalno parado na dan nacio
nalnega praznika, 1. oktobra. 
Razen tega so začele z mnogih 
ulic izginjati številne parole z 
milimi predsednika Mao Ce 
Tunga in tudi njegovih kipov je 
vse manj. Na tradicionalnem 
banketu na predvečer praznika 
niso prebrali pozdravnih go
vorov in zdravic, kar je bilo do
slej nekaj povsem običajnega. 
Poleti l e ^  v notranjost dežele 
so bili pred dnevi nepričako
vano odpovedani, v bližnjem 
Hon^ongu, ki velja za ime
nitno „opazovalnico" dogajanj 
v deželi Velikega zidu, pa so za
čele krožiti govorice o smrti, ali 
vsaj težki bolezni, Mao Ce Tun
ga in njegovega naslednika Lin 
Piaoa. To in še več drugih nena
vadnih znamenj kaže, da se na 
Kitajskem v resnici dogaja nekaj 
nenavadnega, toda kaj bi to 
bilo, je za večino opazovalcev 
nekaj povsem neznanega. Ugi
banja in domneve se vse bolj ši
rijo, toda večina teh razmišljanj 
si je v očitnem nasproQ‘u. Kaže, 
da je še najbolj verjetna tista 
inačica, ki trdi, da gre za nor
malne razvojne težave v tej ve
likanski deželi, ki se je po zme
di kulturne revolucije začela 
vendarle notranje stabilizirati. 
Zelo verjetno je, da gre, kot je 
to pač običaj v vseh državah 
sveta, za nakatera notranja ne
soglasja, ki jih porajajo novi in 
novi problemi v njihovi razvojni 
poti. Dejstvo, da v Pekingu vse 
te reči trdovratno skrivajo pred 
tujci, kajpak onemogoča jas
nejše in točnejše informiranje, 
zato pa vzpodbuja številna ugi
banja. Sicer pa je za Kitajsko v 
zadnjih dvanajstih mesecih zna- 
čflno, da je uspela ob razme
roma dobri žetvi (pridelali so 
nič manj kot 240 mUijonov ton 
žita — samo za primerjavo: Ju
goslavija porabi na leto okoli 5 
do 6 milijonov ton!) in raz
meroma ugodni industrijski 
proizvodnji utrdili tudi svoje 
gospodarstvo. Sedaj očitno ho
čejo na teh dokaj trdnih osno
vah izvesti še nekatere premike 
v notranji politiki, kar pa zelo 
verjetno poteka v znamenju 
boia med konzervativnimi in 
nmoliko bolj naprednimi ide
jami . . .  vse to pa poraja potem 
manjše ali večje (pogosto tudi 
čisto osebne spopade, ki se ob 
pomanjkanju podrobnejših in
formacij kažejo v vrsti neverjet
nih in nepreverjenih poročil, ki 
prihaj;yo v zunanji svet.

Vohundca afera v Veliki Bri- 
tanji se je medtem razmahnila. 
Britanske oblasti so sporočile, 
da je k njim prebegnil jn zapro- 
sU za azil 34-letni član sovjet
skega trgovinskega predstavni
štva v Londonu in pripadnik 
tajne obveščevalne službe KGB 
Oleg Ljaljin, ki je prinesel seboj

seznam sovjetskih agentov in 
načrte za sabotažne akcije. Sku
paj z njim je pribežala tudi 
31-letna plavolaska Irina Teplja- 
kova, ki jo očitno veže na pre- 
b^lega kolega še kaj več kot 
zgolj vohunska dejavnost. . .  
Večji del izgnanih sovjetskih 
diplomatov in trgovcev je že od
potovalo domov, London pa še 
vedno čaka na sovjetski proti
ukrep, pri čemer pričakujejo,

K i t a j s k e  

s k r i v n o s t i

da bodo morda (čeprav to ni 
zanesljivo) tudi Sovjeti izgnali 
ustrezno število Britancev iz 
Moskve. Toda ^ ričo  tega, daje 
bilo sovjetsko predstavništvo v 
Londonu (šte*o je 550 oseb) 
mnogo številnejše od britanske
ga v Moskvi (le okoli 80), 
domnevajo, da se bodo Sovjeti
— če se že bodo — odločili le za 
izgon enakovrednega odstotka, 
to je okro^o petino (105 od 
550 so izgnali Britanci), kar po
meni, da bi lahko nekako pet
najst članov britanskega vele
poslaništva v Moskvi pričako- 
vdo zgoden in neplaniran po
vratek v domovino. Toda to so 
za zdaj zgolj ugibanja, med dej
stva pa je treba prišteti, da je 
sovjetski tisk, ki je zadnje čase 
silovito napadal britan^o vlado 
in ,,desničarski buržoazni tisk'*, 
nekoliko znižal ton, čeprav še 
vedno vztraja, da so bili vsi iz
gnani povsem nedolžni in niso 
imeli nobene zveze z vohurb 
stvom.

Medtem pa so v Beogradu 
uradno sporočili, da bo pred
sednik SFRJ Josip Broz Tito 
konec oktobra in v začetku no
vembra obiskal Zdmžene drža
ve Amerike in Kanado, kjer se 
bo pogovarjal z voditeljem obeh 
držav o medsebojnih odnosih in 
ndcaterih mednarodnih pro
blemih. Predsednika Tita je v 
ZDA povabil predsednik Ri
chard Nixon.

TELEGRAMI
KAIRO -  Na zasedanju pred

sedniškega sveta so za predsednika 
federacije arabskih republik izbrali 
egiptovskega predsednika Anvarja el 
^data. Na tem mestu bo ostal dve 
leti, potem pa ga bo zamenjal eden 
izmed drugih šefov držav-članic fe
deracije, ki seji bo, kot pričakujejo, 
kmalu pridružil tudi Sudan.

PARIZ - Po štiridnevnem urad
nem obisku v Jugoslaviji se je v Pariz 
vrnil francoski obrambni minister 
Michel Debre. Pred odhodom v do
movino ga je sprejel predsednik re
publike iito.

SAIGON - V Južnem Vietnamu 
se nadaljujejo ogorčeni protesti jav
nosti zoper izvolitev generala lliieja 
za predsednika republike. Trdijo, da 
je zmagal na volitvah (bil je edini 
kandidat) z goljufijo in na skrajno 
nepošten način.

delovne ljudi. Pri tem ne gre samo za nevar
nost, da bi v naš sistem vnesli nenačelni boj 
za osebno oblast in položaj -  še hujše so 
namreč težnje, ki bi naše delovne ljudi, ko se 
jim ne bi uprli, slej ko prej oropale njihovih 
samoupravnih pravic. Stališča sekretariata v 
zvezi z „akcijo41 je centralni komite v celoti 
podprl.

Prejšnjo sredo je bila v Beogradu seja 
predsedstva zvezne konference SZDL. Pred
sednik in podpredsednik ZIS sta na tej seji 
govorila o našem gospodarskem stanju -  ki 
je po oceni predsednika Bijedića kljub vse
mu le vredno dokaj optimistične ocene. ZIS 
bo že v kratkem pripravil še nadaljnje pred
loge za ukrepanje v prid stabilizaciji, v vseh 
teh predlogih pa lahko pričakujemo odločno 
zahtevo, naj bo gospodarska logika uveljav
ljena za vse in ne samo za ožje gospodarstvo. 
Z logiko TRŽNEGA GOSPODARJENJA 
bomo kar najbolj onemogočili vmešavanje 
državnih organov v poslovna sklepanja go
spodarskih organizacij in bank -  to pa po-



Pesem trgačev se že dober teden razlega od Bizeljskega do Pišec, 
Sremiča in Gadove peči. V hramih pridno stiskajo mošt, kije letos 
izredno sladdc. Na Bizeljskem ga bodo odkupovali po 3,40 do 3,80 
din, cviček pa bo še nekoliko dragi. (Foto: J. Teppey)

C)elovni motiv iz proizvodnje v sem i^  tovarni kondenzatoijev, ki 
velja za najuspešnejše podjele v črnomaljski občini. V letošnjem 
prvem polle^u je ustvaril koldctiv za dobrih 34 odst. večji celotni 
dohodek kot v tem času lani. (Foto: Ria Bačer)

Letošnja polharska razstava v Kočevju je spet vzbudila veliko zani
manje med polhaiji, ostalimi občani in predvsem med mladino. V 
knjigo vtisov so obiskovalci zapisali mnogo pohval. (Foto: J. 
Primc)

č r e d n o  je
•••

Industrijski izvoz novo
meške občine je  že v osmih 
mesecih dosegel devet dese
tin pričakovanega izvoza in 
se z 21 m ilijoni dolarjev tudi 
m očno približal lanskemu 
izvoznemu rekordu, nekakš
nemu slovenskemu čudežu. 
Znano je namreč, da y za
ostrenih pogojih gospodarje
nja naša p o le tja  le stežka  
najdejo pota na tuja tržišča, 
na tjge torej, kjer zares vla
dajo zakoni kvalitete, cene
nosti in hitrega ter točnega 
podavanja.

Toliko bolj neverjetno se 
torej bere, da je izvoz na 
prebivalca v novomeški 
občini letos do septembra 
dosegel že vrednost 520 do
larjev, številko torej, s kate
ro se težko pohvalijo tudi

zares razvite zahodne indu
strije. Izvoz novomeške in
dustrije se počasi približuje 
desetini slovenskega indu
strijskega izvoza, v isti sapi 
pa lahko še vedno zapišemo, 
da nacionalni dohodek na 
prebivalca v tej najhitreje ra
stoči dolenjski občini še ni 
niti ujel slovenskega po
prečja, k i je  bilo že  predlan
skim 10.533 dinarjev, m ed
tem ko je za Novo mesto 
lanska ocena okrovih  deset 
tisočakov.

Prav v tej nerazvitosti in 
prirojeni dolenjski delav
nosti gre iskati presenetljivi 
izvozni napredek Mlada in
dustrija brez tradicij in zato  
tudi brez trga, zato pa z 
ambicioznimi strokovnjaki
-  je iskala in našla po ti tudi 
na tuji trg. To pa je  gotovo  
uspeh, k i ga ne m orejo'za
megliti n iti dejstva, dase pch 
nekod izvoz ustavlja, da je  
treba spuščati ceno in da ne
katere tovarne, ko t recimo 
IMV, v svojih številkah tudi 
pretiravajo, ker štejejo v iz
voz tudi doma za devize pro
dane izdelke.

Zaprtih vrat ne ho nikjer pri nas
Delovne organizacije ne morejo čez noč pripraviti novih delovnih mest, 
zato se želijo z zdomci pogovarjati neposredno — Priložnost za dogovore 

o zaposlitvi bedo tudi zimski pogovori z zdomci pri nas

Med okoli 50.000 Slovenci, ki jim režejo vsakdanji kos kruha 
tuji delodajalci, je 1.500 Dolenjcev. Glede na števflo preb^alstva 
jih je največ iz ribniške in brežiške občine, zatem pa še iz Bele 
krajine in trebanjske občine. Mnogi se že vesele zopetnega obiska 
pri domačih v času od decembra do januarja. Nekateri bodo doma 
ostali za zmeraj.

Tem, ki prihajajo, in diugim, ki 
že razmišljajo, da bi se vrnili domova, 
bo kajpak treba najti primemo za
poslitev. O možnostih, da bi se 
zdomci zaposlili takoj ali čimprej po 
vrnitvi v domovino, so govorili prejš
nji teden v Novem mestu. Regional
nega posveta, ki je bil na pobudo 
republiških sindikatov, republiške 
konference Socialistične zveze in 
novomeškega Zavoda, za za{^ 
slovanje, so se udeležili predstavniki 
ddovnih organizacij in diužbeno-p<h 
litičnega življei\ja iz večine dolenj
skih, ^odnjeposavskih in belo
kranjskih občin.

Na posvetu so poudarili, da skrb 
za zaposlovanje zdomcev po vrnitvi 
v domovino ne sme mimo n ^  zlasti 
pa bi se morali za naše ljudi zavzeti 
v delovnih organizacijah, sindikati in 
službe za zaposlovanje. Priprave na 
sprejem zdomcev v domov mi bi se 
morale začeti takoj. Menili so, da bi 
bilo zlasti potrebno poenostaviti in

KO ZAČENJAJO VELJATr SAMOUPRAVNI SPORAZUMI:

Ne linearno poviševanje OD!
Komunisti in samoupravni organi se morajo odločno postaviti po robu 
predlogom za nepravično, linearno povlievanje OD ob uveljavljanju samo

upravnih sporazumov!

Zadnji rok za potrditev samo
upravnih sporazumov o delitvi do
hodka in osebnih dohodkov je pr^lf 
durmi Slišati je, da sindikati sogla
šajo z večino predloženih samo
upravnih sporazumov, skozi verifi
kacijski postopek pa jih je šlo doslej 
precej manj. Kljub temu lahko upa
mo, da bo do skrajnega roka, do 8.

Sejmišča
BRE2ICE

Na sobotni sejem v Brežicah so 
pripeljali 412 mlajših pujskov in 14 
st^ejših živali. MlajšU) so prodali 
296: za kg žive tcže so morah kupci 
odšteti od 10 do 11 din. Starejsili 
praSčev so prodali polovico, cenili 
so jih do 8 din kilogram žive teže.

NOVO MESTO
Ponedeljkov sejem s prašiči že 

slab kot tokrat: 
428 pujskov je bilo naprodaj, 196 
J*h je zamenjalo lastnika. Plačevali 
** J ^  mlajše in
o« 210 do 300 za starejše. Znatno 
pa se je popravil promet na živin
skem sejmu: 14 glav govedi je šlo v 
Zakol, od 102 so jih prodali 72.

za vago: za vole od 7,50 do
o,oO dm kilogram, za krave od 6 do 
' “ “1 kilogram in za junce ter telice 
0Q 7,30 do 8 din kilogram žive teže.

oktobra, za nami tudi potrditev spo
razumov. Predlagatelji iz posamez
nih dejavnosti so po več mesecev 
trajajočih razpravah ter izmenjavi 
stjdisč postali bolj popustljivi in so 
prilagodili svoje predloge zahtevani 
sindikatov, čeprav so bili v prvi fazi 
razprav v nekaterih dejavnostih še 
mwno nepopustljivi.

V letošnjem vročem poletju (bilo 
je vroče zaradi vročine, kakršne že 
zlepa ni bilo, in tudi zato, ker poli
tična dejavnost v minulem poletju 
ni pozn^a počitnic) smo se priko
pali do nekaterih dragocenih spo
znanj o samoupravnih sporazumih o 
delitvi dohodka in osebnih dohod
kov. Najpomembnejše je spoznanje, 
da sporazumi sami po sebi še ne p(^ 
menijo osebnih dohodkov, še naj
manj pa višje osebne dogodke. 
Osebne dohodke bo treba v prav , 
vseh dejavnostih ustvariti z delom in 
šele če bo dovolj dohodka, bomo 
lahko delili osebne dohodke in jih 
poviševali.

Čeprav bi se nam najbrž še lani 
zdelo popolnoma nemogoče vzdrža
ti brez zviševanja osebnih dohod
kov, smo to letos zmogli dokaj 
strpno,, čeprav so cene prav letos v 
rasti dosegle takšne rekorde, kot že 
zlepa ne. Veseli smo lahko tega, da 
smo se na ta, čeprav bridek, način 
približali spoznanju o pravilnosti 
ugotovitve, da je pas sicer težko za
tegniti, da pa ga moramo zategniti 
morda le za leto ali dve, pa bomo 
nato spet lahko živeli lagodneje.

Samoupravni sporazumi so tik 
pred potrditvijo in pred tem, da jih

hkrati pospešiti postopek pri vra
čanju zdomcev na domača delovna 
mesta. Delovnim organizacijam naj 
bi še bolj omogočili, da bi same na
vezovale stike z našimi delavci v tu
jini in se z njimi dogovarjale za za
poslitev. Kot je dejal predstavnik 
Novolesa, je to nujno zategadelj, ker 
v delovnih organizacijah ni možno 
čez noč odpreti novih delovnih 
mest, ampak je za to potreben daljši 
čas.

Velika priložnost za stike z nâ  
Šimi v tujini bodo spet srečanja, ki

bomo začeli uporabljati. Vsega, kar 
smo z njimi želeli doseči, v tem 
prvem zaletu nismo zmogli. Preden 
si bomo po njih začeli rezati kruh, 
moramo opozoriti na staro napako, 
ki se spet obeta ponoviti. Tudi v na
ših delovnih organizacyah imamo 
marsikje že vse pripravljeno za izpla
čilo OD po samoupravnih spora
zumih: ponekod se obetajo višji OD, 
drugod spet težave. Tam, kjer se jim 
obeta več, ponekod že pripravljajo 
povišanje po starem, slabem obraz
cu: vsem za 10 odst. navzgor, (vodil
nim) posameznikom pa še pove
čanje po posebnih določilih spora
zuma. Zveza komunistov je v raz
pravah o socialnem razlikovanju 
ugotovila, da so takšna Unearna po- 
v^evanja OD že doslej v veliki meri 
pripomogla k socialnemu razli
kovanju in da so potuha že dovolj 
razpasenemu prisvajanju pri OD. 
Tisti, ki ima 4000 din za mesec, bo 
z 10-odst. povečanjem dobil precej 
več kot tisti, ki ima samo 1000 din! 
Da se ta tradicionalna napaka ne bi 
ponovila, so se dolžni zavzeti člani 
ZK in vsi člani samoupravnih orga
nov, ki takšnih predlogov ne smejo 
osvojiti molče, ampak sc jim morajo 
odločno postaviti po robu!

M. JAKOPEC

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Zaposlovanje
Naj'brž ni naključje, da so 

prav pred dnevi predstavniki 
sindikatov, delovnih organi
zacij in dolenjskih občin 
pre^edovali možnosti o mo
rebitni vrnitvi okrog 1.500 
dolenjskih delavcev, ki so 
zdaj zaposleni na tujem. Šte
vilo novih delovnih mest na 
Dolenjskem namreč narašča 
tako hitro, da je komaj mo
goče sproti dobiti dovolj de
lavcev.

Slovenski podatki do kon
ca julija govore, da se je na 
novo zaposlilo skoraj 5 od
stotkov delavcev. Ob koncu 
julija je gospodarstvo štelo 
več kot 480 tisoč zapo
slenih, v negospodarskih de
javnostih pa je delalo 82.700 
ljudi. Ob takem skoku zapo
slovanja je razumljivo, da je 
število tistih, ki prek zavo
dov za zaposlovanje iščejo 
delo, znatno manjše kot 
lani: skoraj petino manj pri- 
javljencev je!

Med tistimi, ki najbolj za
poslujejo, so tudi podjetja iz 
novomeške občine: lansko 
poprečje zaposlenih je bilo 
14.714 (od tega 12.688 v 
gospodarstvu), ob letošnjem 
polletju pa je bilo zaposlenih 
že 16.030 ljudi s poprečnim 
osebnim dohodkom 1.423 
dinarjev.

Slovenska napoved: tudi v 
decembru, ko podjetja naj
manj razpisujejo prosta de
lovna mesta, bo vsaj 7.000 
ljudi laltko dobilo zapo
slitev. Zaradi pomanjkanja 
dela v prihodnje torej delav
cem ne bo treba več na tuie
— tudi Dolenjcem ne! Se 
več: zaposlili bomo lahko še 
zdomce, če se bodo vrnili.

jih bodo z njimi priredili v decembr
skih in januarskih dneh, ko bodo de
lavci prišli na krajši in daljši oddih v 
domovino. Na pogovore z zdomci 
pa se bo treba bolj pripraviti kot na 
dosedanjih srečanjih z njimi. Med 
drugim so predlagali, naj bi se še po
sebej pripravili na vprašanja o ca
rinah, kijih bodo zdomci nedvomno 
pogostno zastavljali. Menijo, da bi 
morali za naše delavce uzakoniti ca
rinske olajšave, ker so tudi raz
meroma 'visoke carine ena od glav
nih ovir, da se naši odločajo delati v 
tujini daljši čas, kot so prvotno na
meravali. Da bi bili pogovori z 
zdomci na letošnjih zimskih sre
čanjih čimbolj plodni, se jih bodo 
po l^  predstavnikov služb za zapo  ̂
slovanje udeležili tudi predstavniki 
sindikatov. Socialistične zveze, 
občin, nvrazličndših služb in drugi

I. ZORAN

MLINI MEUEJO SADJE
Na Bizeljskem irrv Pišecah na ve

liko stiskajo jabolčnik, ker se dru
gače ne morejo znebiti sadja za 
industrijsko preddavo. Tudi boljše 
vrste jabolk gredo slabo v denar. 
Ponujajo jih celo po 30 om, pa ni ne 
kupcev ne obiralcev. V Ljubljani pa 
bodo potrošniki odštevali zanje 
desetkrat več, ker se odkupna mreža 
sproti „trga“.

T uristični 
barometer
Iz skopih vesti, ki smo jih 

utegnili doslej zvedeti, ker novi
narjev namreč niso povabili, da 
bi bili o tem seznanjeni tudi 
bralci, lahko strnemo: „In ven
dar gre naprej!“

Dolenjski turizem je končno 
prebil okvire svoje ozkosti in 
zaprtosti v občinske meje. Do
slej so bile samo Cateške Topli
ce tiste, ki so poiskale močnej
šega sodelavca zunaj svoje obči
ne — v ljubljanski Emoni. Zdaj 
se bodo, kot kaže, pod dež
nikom novomeške tovarne zdra
vil Krka, ki vse bolj širi svoje 
poslovanje, združila nekatera 
turistična podjela: Dolenjske 
in Šmageške Toplice in Mokri
ce naj bi bili začetniki novih 
poti.

Da se bo Krka pustila v turi
stične vode, je bilo pravzaprav 
pričakovati že tisti trenutek, ko 
so začeli obnavljati Stari grad 
blizu Otočca: jasno je bilo, da 
ga ne obnavljajo zgolj zaradi 
muzejske vredbosti ali spome
niškega navdiha. Začetek je 
spodbuden — od tega, kako 
bodo zastavili delo naprg, bodo 
odvisni prihodnji uspehi.

Kmetijski nasveti

Kje so mladi zadružniki?
Pred poldrugim desetletjem, nekako od 1956 do 1958, je 

slovensko zadružništvo doseglo povojni vrhu:«ec. Resda je bilo 
organizirano na starih, tradicionalnih temeljih, toda kar je naj
važnejše: povezovalo je zadrugo in kmeta. Leta 1956, ko smo 
prvič pridelali toliko kot pred vojno, je bilo v Sloveniji 700 
zadmg, dve tretjini vseh kmetov je bilo č l^ ov  zadrug, delovalo 
je kakih 2.0(X) zadmžnih odsekov.

Z novo zakonsko ureditvgo, z zakonom o združevanju kme
tov v zadmge, oiganizacije zidruženega dda in pogodbene dcup- 
nosti bo omogočen ponoven vzpon zadružništva in sodelovanje 
na vasi. Zato ne bi smeli pozaUjati, kje se je vcepljala mladim 
ljudem zadružna misel in katera je bila organizacija, ki jih je 
pritegovala.

V mislih imam aktive mladih zadružnikov in druge oblike, ki 
so povezovale mlade ljudi na vasL Zdaj tega ni več. Nekam 
preživelo se nam menda zdi pozivati, da bi te oblike znova 
oživili. In to kljub temu da je zdaj vse manj mladih ljudi, ki 
hočejo živeti na kmetijah, ker pač ne vidijo prihodnosti in ker 
jim nihče ne prikaže možnosti, ki bi si jih lahko ustvarili z 
delom doma, seveda če bi se poprej strokovno vsaj malo iz 
obrazili

Zadružništvo se je začelo krepiti, to je opazno tudi pri nas na 
Dolenjskem. Toda vse preveč je vezano na starejše ljudi, delo z 
mladino, ki potrebuje strokovne izobrazbe in kateri je treba 
utrditi stanovsko zavest in je očitno zapostavljena. Spomnimo 
samo na ndcdanje odbore, ki so veliko pripomoči do napredka 
v sadjarstvu in nekaterih drugih panogah.

Seveda ne gre, da bi vse nekritično presajali v sedanji čas. 
Najti je treba privlačnejše oblike strokovnega izobraževanja in 
združevanja mladih zadružnikov. Sem štejejo strokovni izleti, 
različna tekmovanja v delu s kmetijskimi stroji, v velikosti pri
delkov ipd. Skratka: čas je, da tudi na tem področju naredimo 
kaj več. inž. M. L.



SLOVENIJA -  DRŽAVA 
DELAVSKtGA RAZREDA

V ELIČ A STN A  PR O SL A V A  OB 500-LETNICI M ESTA

Kočevje je vedno vstajalo iz ruševin
Skozi stoletja je Kočevje ropalo in požigalo več vojska — Znanstven, poljuden In človekoljuben 
govor dr. Metoda Mikuža — Pobratenje Doline in Kočevja — Šeikova nagrada delavski godbi — 

Predsednik Tito odlikoval VDV brigado, ki je dobila domicil v kočevski občini

Glavne svečanosti ob 500-letnici 
mesta Kočevje in letošnjem občin
skem prazniku so bile v soboto, 2. 
oktobra.

Na slavnostni seji občinske skup
ščine je najprej govoril predsednik 
Miro Hegler, ki je odbornikom in 
gostom prikazal med dru^m tudi 
napredek občine v zadnjem ob
dobju. Svečan govor, posvečen 
500-letnici mesta in zgodovini Ko
čevske od najstarejših časov do da
nes, je imel profesor dr. Metod Mi
kuž. Med drugim je poudaril, da se 
je mesto Kočevje, ki so ga ropali, 
požigali in rušili Turki, Francozi in 
Nemd, vedno dvignilo iz ruševin.

Nato sta predsednika občin Do- 
lioa pri Trstu in Kočevje podpisala 
listino o pobratenju obeh slovenskih 
občin. Ob tej priložnosti je pred
sednik občine Kočevje Miro He^er 
podaril županu Doline Dušanu Lav

rihi Jarmov kip, dolinski župan pa je 
podaril kočevskemu sliko tržaškega 
umetnika Klavdija Palčiča.

Odborniki so nato soglasno spre
jeli sklep o podelitvi domicila bri
gadi VDV. Predsednik občinske 
organizacije ZZB narodni heroj Jože 
Boldan-Silni je razvil prapor in ga 
predal v varstvo praporščaku Rudiju 
Mazzoniju.

"Letošnjo nagrado sklada Jožeta 
Šeška je prejela delavska godba Ko
čevje, to je bivša rudarska godba, ki 
prav letos praznuje 25-letnico dela v 
povojnem obdobju. Predsednik ob
činske konference SZDL Janez Mer
har pa je podelil letošnja priznanja 
OF petim zaslužnim občanom in 
AMD Kočevje, ki praznuje letos 
25-letnico svojega uspešnega dela.

Ob zaključku svečane seje se je

predsednik Miro He^er posebno za
hvalil za pomoč pri oreanizaciji in 
izvedbi prireditev ob 500-letnici me
sta tiskarni KOČEVSKI TISK, novi- 
naijem televizije in vsem ostalim no
vinarjem.

PREDSEDNIK TITO ODLIKOVAL 
VDV BRIGADO

Po seji je bila velika svečanost 
pred spomenikom Svobode, kjer je 
najprej predsednik občine Miro Heg
ler izročil nekdanjemu komandantu 
VDV brigade polkovniku Tonetu 
Ljubiču listino o domicilu brigade v 
kočevski občini; komandant Ljubič 
pa je podelil predsedniku Heglerju 
miniaturni primerek brigadne za
stave. Nato je član sveta federacije 
inž. Marko Bulc podelil brigadi od
likovanje red zasluge za narod z

zlato zvezdo, s katerim je brigado 
odlikoval predsednik Josip Broz- 
Tito.

Na sobotnih prireditvah so sode
lovali še gimnazijski pevski zbor pod 
vodstvom prof. Miloša Humeka, na
rodne noše iz Sodražice in Ribnice 
ter recitatoiji.

Vsi udeleženci svečane seje so 
prejeli v trajen spomin značko ,500 
let mesta Kočevje“ in zbornik, iz
dan ob tej priložnosti.

Na predvečer praznika je bil v 
Kočevju velik ognjemet, ki je pri
vabil na ulice skoraj vse prebivalce 
mesta in mnoge goste, ki so prišli v 
Kočevje že ta dan. Hkrati je mladina 
kurila na pobočjih in vrhovih neka
terih hribov kresove.

JOŽE PRIMC

PRENOVLJENA TRGOVINA NOVOTEKSA

Za vsalcega kupca posebno darilo!
Nov poslovni lokal tekstilne tovarne Novoteks na Glavnem trgu v Novem mestu je še en prispevek

več k sodobnejši ureditvi trgovine v metropoli Dolenjske

Prodajalka Stanka Miklič je imela prvi dan polne roke dela. Štirim obiskovalkam (na sliki), ki so se 
ustavile pri tej prodajalki, pa je prinesla še srečo — v obliki lepega praktičnega darila.

Manufaktura tekstilne tovarne Novoteks na Glavnem trguje ena 
najstaiejših tigovin v Novem mestu. Odprli so jo pred 18 leti, pre
novili in moderno usposobili pa 2. oktobra, ko so sodobne in iz
redno estetsko urejene prostore izročili namenu. Poslovna površina 
se ni povečala, meri 120 kvadratnih metrov, spremenjena pa je 
podoba trgovskega legala, ki ga lahko upravičeno štejemo med 
najmodernejše na Dolenjskem. Prenovitvena dela, ki jih je v glav
nem opravUa posebna ekipa iz tovarne, so veljala blizu 300.000 
d in a i^ . Uradna otvoritev nove trgovine je bila v soboto, 2. okto
bra, ko se je zlvalo veliko kupcev in drugih ljudi, ki so vsi brez 
izjeme hvalOi lepi lokal.

jerseya. Ker hočejo ustreči kupcem, 
imajo tudi zastopstva drugih znanih 
tovarn, tako da lahko po znižanih 
cenah kupite srajce, pletenine, kra
vate in suknjiče, prodajajo artikle 
Laboda, Rašice, Svilanita in Mure. 
Prvi poslovni dan je največ zani
manja bilo za ostanke blaga, ki ga

BOGATA IZBIRA RAZNIH VRST 
TEKSTILNIH IZDELKOV

V trgovini, ki je izredno bogato 
založena, je moč po konkurenčnih 
in dostopnih cenah kupiti v glavnem 
proizvode tekstilne tovarne Novo
teks -  iz diolena, volne, sintetike in

prod^ajo po znižanih cenah — po
pust je od 30 do 50 odstotkov. Ti
sti, ki so prišli prvi, so dobili boljše 
ostanke, drugi pa so se zadovoljili z 
manjšo izbiro. Veliko kupcev je bilo 
tudi pri velikih skladovnicah metr
skega blaga, kjer je bila izbira iz
redna; taka bo po zagotovilu poslo
vodje Branka Ralijana tudi ostala. O 
tem smo prepričani, saj je Novoteks 
s svojimi izdelki eden najpo- 
membnejšili proizvajalcev tekstil
nega blaga v Jugoslaviji in celo v 
EvropL

NAGRADE 
ZA POSEBNE KUPCE

Za vsakega kupca, ki je v Novo- 
teksovi manufakturi kupil blago ali 
kakšen drug izdelek v vrednosti nad 
150 dinaijev, so pripravili lepo prak
tično darilo. Daril niso pripravili

samo za prvi dan poslovanja, dajali 
jih bodo tudi druge dni, torej je to 
zdaj stalna praksa. V propagandne 
namene bodo obdarili tudi štiri kup
ce prvega dne: to so tisti srečneži, ki 
so se ustavili pri prodajalki Stanki 
Mikličevi (na eni slik v tej reportaži 
se bodo lahko spoznali); prosimo, 
da ravno tam dvignejo lepa prak
tična darila. Možno vsak dan od 7. 
do 19. ure, razen sobote, ko poslu
jejo samo do 13. ure.

POHVALNE OCENE
Za mnenje o urejenosti, oprem

ljenosti, postrežbi in ostalem smo 
povprašali kupce ter dobili naslednje 
odgovore:

MARIJA PATERNOSTER: 
„Trgovina je izredno lepa, nimam 
nobene pripombe, prepričana sem, 
da bo v okras Novemu mestu. Zalo
ženost in postrežba sta na višini, 
zato bo obiskovalcev vedno dovolj. 
V naših trgovinah bi morali vsaj vsa- 
kili 10 let spremeniti podobo lokala, 
kar je izredno važno za počutje kup
cev kot tudi prodajalcev."

JANEZ ZUPET: „Všeč m ije lo
kal, mislim, da je krik sodobnega 
časa, ki zahteva tudi svoje. Lokal je 
primeren glede na to kakšne artikle 
prod^ajo, škoda, da je nekoliko 
utesnjen. Postrežba je izredno hitra 
in solidna."

META BEZNIK: „Trgovina je od
lično založena, postrežba zelo dobra 
in vljudna, ni vsiljiva, ccne pa so še 
kar primerne. Rada bom še prišla v 
ta lepi lokal, ki pritegne.“

ANA BARBiC: ,,Ko so imeli ob
novitvena dela, sem kar nekam po
grešala to trgovino, zlasti prav pride 
materam, ki morajo oblačiti šolske 
otroke. Cene so primerne, izbira pa 
je še boljša, kot je bila v starem lo
kalu.“

Ob koncu pa še mnenji dveh 
trgovcev: Stanka Miklič -  pro
dajalka v manufakturi Novoteksa: 
„Kar vesela sem, da so kupci za
dovoljni V takih pogojih se kupci 
dobro počutijo, pa tudi prodajalci 
smo dosti na boljšem. Prvi dan smo 
imeli dober obi^, izkupiček pa je 
bil velik. Prepričana sem, da bomo 
ljudem ustreli kadar nas bodo 
obiskali.

Branko Ralijan -  poslovodja 
trgovine Novoteks: „V trgovini nas 
je sedem, trudili se bomo, da bomo 
primemo, s solidno postrežbo in za- 
loženostio trgovine zadovoljili naše 
številne kupce. Prvi dan je bil obisk 
izreden, zelo smo zadovoljni, upam, 
da tudi naši obiskovalci.“

Dopolnila XXVI do XXXVI k ustavi SR Slovenije vsebujejo 
ustavna načela o družbeno-ekonomskem sistemu oziroma urejajo 
dmžbeno-ekonomska razmerja, zato jih na kratko imenujemo kar 
„ekonomska” dopolnUa. To pa ne pomeni, da je njihovo uresni- 
čevanje omejeno samo na ožje ekonomsko področje, saj s pose
ganjem v temeljna proizvodna razmerja, s spreminjanjem položaja 
delovn^a človeka v združenem delu in organizacij zdmženega dela 
v procesu dmžbene reprodukcije ter ne nazadnje tudi s sprostitvijo «  
možnosti za samostojno opravljanje osebnega dela odločilno vpli
vajo na razvijanje družbe kot celote. Dmžbena politična nad
gradnja v celoti, oblikovanje in delovanje organov dmžbeno- 
pditičnih skupnosti (predsedstva, daipščine, izvršnega sveta, 
upravnih organov), razmerja med federacijo, republiko in občino 
morajo biti postavljena tako, da omogočajo uresničevanje te
meljnih samoupravnŠi pravic delovnih ljudi. To je storjeno deloma 
že s sedanjimi ustavnimi dopolnili od dopolnila XXXVII dalje, do
končno pa bo izpeljano v drugi fazi ustavnih sprememb, ko bodo 
na vrsti vprašanja skupščinskega in komunalnega sistema.

Puslovodjj trgovine Branko Ralijan je postregel s srajcami naše 
tovarne Labod kupce, ki so se zanimali tudi za te izdelke.

Pogled v Novoteksov lokal, kjer je že moči na modelih videti pri
kupne izdelke, ki gredo najbolj v promet.

Zgoraj povedano velja še posebej 
za dopolnila XXVI do XXX, ki 
predstavljajo jedro družbeno-eko- 
nomsk^a sistema.

Temeljne pravice delavca v zdru
ženem delu in položaj organizacij 
z<Jxužen^a dela na znotraj in na
vzven v povezovanju z drugimi orga
nizacijami morata biti enotno ure
jena za vso Jugoslavijo, saj predstav
ljata temelje naše posebne poti v iz
gradnji socializma. Zato XXVI. rc- 
pubHški amandma povzema (iz 
enakili razlogov pa tudi XXVIII. in 
XXIX. ter deloma XXX. republiški 
amandma) besedilo XXI. zveznega 
amandmaja. Pri tem ne gre zgolj za 
„prepisovanje" zvezniii ustavni!) do
ločb, kot poenostavljeno mislijo ne
kateri, temveč za uresničevanje 
nove vloge SR Slovenije kot države 
in samoupravne skupnosti občanov 
in delovnih ljudi, izražene z nepo
sredno odgovornostjo slovenske 
države za razvoj socialističnega sa
moupravnega sistema v naši repu
bliki in v federaciji.

XXVI. amandma je dopolnjen z 
določbami, ki določajo, kdaj je mo
goče z zakonom začasno omejiti 
pravico delavcev v temeljnih orga
nizacijah združenega dela da razpo
lagajo z delom sredstev za dmžbeno 
reprodukcijo oziroma kdaj je mo
goče z zakonom predpisati obvezno 
združevanje teh sredstev za finan
ciranje potreb, določenih z druž
benim planom republike (7. točka). 
Ker gre v obeh primerili za zakon
sko omejevanje z ustavo dekla
riran ili pravic delavcev, da suvereno 
odločajo o delitvi svojega dohodka, 
je treba že v sami ustavi tak ukrep 
utrditi kot izjemen in preprečiti nje
govo preširoko uporabo z ustreznim 
,,obrambnim mehanizmom", ki naj 
bi bil vključen v postopek za spre
jetje zakona.

V XXVI. amandmaju so po
membne tudi ostale dopolnitve, kot 
na primer o teni, daje samoupravna 
interesna skupnost pravna oseba (6. 
točka); da lahko zakon določi po
goje za sanacijo šele potem, če se o 
pomoči oiganizaciji združenega 
dela, ki zaide v težave, ne spora
zumejo ostale organizacije združe
nega dela (8. točka), in da so do
hodki proračunov družbenopoli
tičnih skupnosti samo davki, dolo
čeni z zakonom (9. točka). S sled
njo dopolnitvijo je storjena pre
potrebna razmejitev med davki kot 
dohodki proračunov in prispevki, ki 
se zbirajo na samoupravni podlagi 
ali na podlagi zakona za financiranje 
samoupravnih skladov in samo
upravnih interesnih skupnosti.

Ne bo odveč, če se zaradi odzivov 
v javni razpravi nekoliko ustavimo 
tudi ob pojmu temeljne organizacije 
zdmženega dela, ki ga na novo uva
jajo zvezni in republiški ustavni 
amandmaji. Gre za nov termin, 
uveden poleg že uveljavljenih poj
mov organizacije združenega dela in 
delovne oiganizacije. Že dalj časa je 
pereče vprašanje, ali se s temeljno 
organizacijo združenega dela na
domeščajo že omenjeni uveljavljeni 
pojmi ali pa se uvaja novost poleg že 
obstoječih. Ob pazljivem preuče- 
vaniu besedila novih amandmajev 
lahko razberemo, da ti vsebujejo vse 
omenjene termine, vendar pa se s sa
moupravnim poudarkom na te
meljni organizaciji združenega dela 
menjata bistvo organizacije zdru
ženega dela in delovne organizacije. 
Z ustavo dane samoupravne pravice 
delavci izvirno uresničujejo le v te
meljni organizaciji, v delovni orga- 
nizacgi ali drugi organizacyi zdru
ž e n ja  dela, pa le tiste, ki jih bodo 
delegirali nanjo.

Z amandmajem XXVII uresničuje 
republika svojo izvirno pristojnost, 
saj dgavnosti posebnega družbenega 
pomena niso več stvar zveznega za
kona in federacije. S tem amand
majem se opredeljujejo tiste, pred
vsem gospodarske dejavnosti (pro
izvodne in storitvene), ki so še po
sebej pomembne za zadovoljevanje 
neposrednih potreb občanov in de
lovnih ljudi. Ker omenjenega zado
voljevanja ni mogoče prepustiti de
lovanju tržnih zakonitosti, je po
trebno omogočiti dmžl)enopolitični 
skupnosti in porabnikom samim do
ločen vpliv na te dejavnosti.

Nekatere od navedenih dejavnosti 
so namreč tako pomembne za ob
stanek posameznika ali določene 
skupno.sti, da enostavno morajo ob

stajati ne glede na splošne pogoje 
gospodarjenja, kot na primer proiz
vodnja in razdeljevanje električnega 
toka, vodovod, odvoz smeti, poko
pavanje unulih, pa tudi PTT, želez
nica, mestni promet in podobno. Po 
drugi strani jc treba upoštevati, da 
ima večina organizacij, ki opravljajo 
tako dejavnost, na tržišču mono
polen položaj, s tem pa je omo
gočeno delovnim ljudem v njih for
mirati dohodek, ki ne ustreza rezul
tatom njihovega dela. Vse to nare
kuje torej potrebo po zagotovitvi 
načina, s katerim bi se usklajevali in
teresi omenjenih delovnih skupnosti 
z interesi porabnikov njihovih iz
delkov oziroma storitev, oziroma z 
interesi širše družbene skupnosti.

Ker tudi XXVIII. amandma pre
težno povzema besedilo zveznega 
XXII. amandmaja iz razlogov, ki 
smo jih že omenili, opozarjamo 
samo na dopolnitvi ob koncu 1. toč
ke in v 9. točki, katerih besedilo je 
dovolj jasno in ne potrebuje po
sebne obrazložitve. Vendar je prav, 
da ponovno podčrtamo pomembnost 
nekaterih povzetih ustavnih na-’ 
čel. Delavci v temeljni organizaciji 
združenega dela odločajo tudi o 
zdmževanju svojega dela in svojih 
sredstev z drugimi temeljnimi orga-i, 
nizacijami združenega ^ la  v de
lovne organizacije (podjetja in za
vode) ter dalje o združitvi v razne 
skupnosti, banke, zavarovalnice ipd. 
Banke, zavarovalnice in druge orga
nizacije, ki se ukvarjajo z bančnimi 
posli (reeksporterji), niso več orga
nizacije, ki z odtujenimi finančnimi 
sredstvi več ali manj svobodno raz
polagajo. Postavljene so kot posebne 
skupne organizacije tistih, ki so va
nje vložili svoja sredstva. Vlaga
teljem je dana pravica soodločati o 
nadaljnjih plasmajih tako zdmŽenih' 
sredstev.

Tudi besedilo XXIX. amandmaja 
je v glavnem povzeto po ustreznem 
zveznem amandmaju, katero pa pre
težno ustreza že določeni praksi 
naše republike na tem področju. 
Uporaba samoupravnega sporazu- 
rhevanja in družbenega dogovarjanja 
se je namreč v naši republiki ob
sežno razvila še pred uveljavitvijo 
zvezoili ustavnih amandmajev in to 
na podlagi republiškega zakona o 
merilih za delitev dohodka in oseb
nih dohodkov. Število samo- 
upravnili sporazumov o merilih za 
delitev dohodka in osebnih do
hodkov je iz dneva v dan večje in ni 
daleč dan, ko bo vsak delovni člo
vek naše republike nagrajevan na nji
hovi podlagi

O OBRTI:
POSLEJ REPUBLIŠKI 

PREDPISI
Posebno zanimiv in v javnosti 

močno odmeven je amandma XXX. 
Ta sicer deloma prevzema zvezne 
ustavne rešitve, kolikor je to potreb
no za enotnost družbenega sistema, 
vendar je iz njega jasno razvidno, da 
ima na področju samostojnega 
opravljanja osebnega dela, ki je bUo 
do sedaj domena zvezne zako- 
nods^e, republika v rokah škarje in 
platno. Podrobnejše reguliranje t^ a  
področja, predvsem določanje vrste 
dejavnosti in obsega dejavnosti, ki 
ustreza naravi osebnega dela, je 
namreč prepuščeno republiškemu 
zakonu.

Zvezno besedilo je dopolnjeno v 
2, točki in z novo 6. točko repu
bliškega amandmaja. Prva dopol
nitev predstavlja podrobnejšo opre
delitev dejavnosti, ki že po ustavi 
ustreza naravi osebnega dela. Ome
njena rešitev jamči pravno varnost 
osebnega dela v kmetijstvu, obrti, 
gostin'stvu in turizmu. Republiški 
zakon pa lahko določi še ostale de
javnosti, ki morebiti pridejo v po
štev za samostojno opravljanje oseb
nega dela. ^

Zaradi posebne podpore kme
tijskih dejavnosti je vse, kar velja na 
splošno za opravljanje osebnega 
dela, v 6. točki tega amandmaja Še 
posebej poudarjeno in izpopolnjeno 
za kmetovalce. Tako so pomembne 
določbe o združevanju kmetovalcev 
v zadrug in v podobne organizacije; 
o jamčenju lastninske pravice na 
sredstvih, kijih kmetje vložijo v za
drugo ali podobno organizacijo; o 
soodločanju združenih kmetov gle
de odtujevanja sredstev, ki so jih 
skupno ustvarili, m o statusnih spre
membah organizacije, v katero so 
zdmženi; končno so tu Se določbe o 
kmetijskem maksimumu, saj je dose
danja togost t^ede tega že zavirala 
moderno kmetijsko proizvodnjo.
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METALNA, tovarna za investicijsko opre
mo in izvajanje inženiringa, Maribor, Za

grebška  20

za izdelavo najrazličnejših jeklenih konstrukcij, gradi 
v kraju Senovo nov obrat za proizvodnjo gradbenih 
žerjavov. Kovinski obrat METTALNA—Senovo bo naj
sodobnejše opremljen in bo predvidoma začel obra
tovati že v letošnjem letu.
Za potrebe novega obrata v Senovem

o b j a v l j a m o ,

sledeča prosta delovna mesta:

1. vodja tehnične priprave dela,

2. vodja proizvodnih obratov,

3. vodja tehnoioši<e priprave,

4. vodja kontrole,

5. vodja vzdrževanja,

6. vodja nabavno-prodajnega oddelka,

7. vodja skladiščne službe,

8. varnostnega inšpektorja,

9. računovodja,

10. 2 tehnologa kalkulanta,

11. finančnega knjigovodja,

12. tajnica obrata,

13. konstruktorja orodij,

14. 2 planerja,

15. 2 lanserja,

16. 2 kontrolorja

17. nabavnega referenta,

18. prodajno-odpravnega referenta,

19. inštruktorja vajencev,

20. delovodja za elektrifikacijo,

21. 4 delovodje za konstrukcije,

22. 2 delovodij za mehanizme,

23. 2 administratorki,

24. 2 skladiščnika,

25. več električarjev

POGOJI:

pod tč. 1. visoka ali srednja strokovna izobrazba stroj
ne smeri z ustrezno nekajletno prakso;

pod tč. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 10: višja ali srednja strokovnn 
izobrazba strojne smeri z ustrezno nekajletno 
prakso;

C>od tč. 6 in 9: višja ali srednja strokovna izobrazba 
ekonomske smeri z ustrezno prakso;

pod tč. 8; varnostni inženir;

pod tč. 11, 17 in 18: srednja strokovna izobrazba eko
nomske smeri s prakso;

pod tč. 12: ekonomski ali administrativni tehnik;

p>od tč. 13, 14, 15, 16, 21 in 22: si^ednja strokovna izo
brazba strojne smeri z ustrezno prakso;

pod tč. 19: strojni ali varilni tehnik z ustrezno prakso;

F>odtč. 20: elektrotehnik ali VKV električar z ustrezno 
prakso;

pod tč. 23: administrativni tehnik;

F>od tč. 24: KV delavec kovinske stroke;

pod tč. 25: KV električar. •

Po.sebni pogoji:

Osebni dohodki po pravilniku o delitvi OD Metalne — 
Maribor.

Stanovanj podjetje trenutno'nim a.

Cas zaposlitve po dogovoru.

Ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi in doseda
njih zaposlitvah pošljite na naslov; Uprava Obrata 
m e t a l n a  — Senovo v izgradnji.

Hok prijave- 20 dni pt) dnevu objave.

Hvala za tako pomoč...
S hitrim razvojem Semiča rastejo 

tudi potrebe po urejanju komunal
nih z^ev, zato je tovarna ISKRA že 
pred leti zaprosila občinsko skup^i- 
no Črnomelj za urbanistični načrt, 
vendar ga še (knes ni.

Pred dvema letoma je ISKRA od
kupila v Semiču vei^i kompleks 
zemlje, namenjene individualni Rad
nji svojih delavcev. Ker urbanistič
nega načrta ni bolo, je dala tovarna 
izdelati zazidalni načrt za to zem
ljišče, kjer je 14 gradbenih parcel. 
Trenutno je v ^adnji 9 hiš. Ker do 
parcel ni poti, je ISKRA sklenila na
rediti tudi cesto med parcelami. Za
radi vegastega terena bi moral biti 
priključek na glavno cesto izpeljan 
po delu zemljica Cvetke Klemenčič 
iz Semiča. Tovarna je lastnici po
nudila 12 din za meter zemlje, na 
kai je pristala. Zemlja je namreč 
kamnita, po njej pa je že tako vodila 
lokalna pot.

Kasneje si je Klemenčičeva pre
mislila. N aentot zemlje noče pro
dati, čeprav od nje nima koristi, ker 
razen trave tam ne zraste nič, Grad
nja ceste je nujna. Lastnica pa hoče 
od vsakega, ki bi vozil po njeni 
zemlji (cca 15 m) po 50 din za vsak 
prevoz. ISKRA je poklicala na po
moč pristojne na občini Črnomelj, 
ker se z lastnico zemlje niso mogli

^orazumeti. Ženska nima razume
vanja za potrebe kraja in je pozabila, 
da ji je ISKRA priskočila na pomoč, 
ko je bila brez zaposlitve z dvema 
otrokoma. ZaposUh so jo v kuhinji 
otroškega vrtca.

Tovarna je občini predlagala, naj 
se s Klemenčičevo skuša q)orazu- 
meti za odkup okrog 200 m zem
ljišča po 12 din, če pa to ne bi uspe
lo, naj uvede postopek za razlasti
tev. Referent za premoženjsko
pravne zadeve občine Črnomelj 
Franc Magister pa je Klemenčičevi 
velikodušno ponudil 20 din za me
ter zemlje, ker je baje nekdo neki 
ženski v Semiču ponudil za parcelo 
že 30 din za meter.

Cena zemlje v Semiču je bila do 
letos 10 din za kvadratni meter in je 
ISKRA po tej ceni odkupila že pre
cej zemlje, 12 din za 1 kv. m pa je 
največ, kar so lahko ponudili. 
Občinska uprava, od katere je 
ISKRA pričakovala pomoč, pa seje 
tokrat temu odrekla. Z večjo po
nudbo za zemljo se zavira razvoj 
kraja in izpodkopava to, za kar ^  
neki kolektiv zavzema. Končno je 
tudi interes in naloga občine paziti, 
da cene ne naraščajo čez mero.

ISKRA,
tovarna kondenzatorjeVj 

SEMIČ

IGM »SAVA« Krško
r a z p i s u j e  za šolsko leto 1971/72 naslednje 

štipendije:

— eno štipendijo za študij na FAGG — 
oddelku za arhitekturo,

— eno štipendijo za študij na GTŠ — od
delku za ind. gradb. material,

— eno štipendijo za študij na TSŠ — stroj
nem oddelku,

— dve štipendiji za šolanje na gradbeni 
ali rudarski delovodski šoli

Kandidati naj pošljejo svoje vloge s priloženim doka
zilom o doseženem učnem uspehu v preteklem šol
skem letu, potrdilo o vpisu in potrdilo o premoženj
skem stanju oz. o osebnih dohodkih staršev na naslov; 
IGM «SAVA« — Krško, Gasilska 4.
Pri izbiri kandidatov imajo prednost prosilci z območja 
občine Krško.
Razpis velja do 16. oktobra 1971.

KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMEU

r a z p i s u j e

2 prosti učni mesti za izučltev 
v mesarski stroki

Interesenti naj se osebno zglasijo na upravi KZ Črno
melj.

Tekstilna tovarna 

NOVOTEKS 
Novo mesto

r a z p i s u j e  

prosto delovno mesto

VODJA TEHNIČNEGA SEKTORJA

Delovno področje zahteva organizacijsko sposobnost 
vodenja. Za opravljanje nalog je potrebna samostoj
nost in odgovornost na svojem delovnem področju. 
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati 
še naslednje:

— končana fakulteta za naravoslovje in tehnolo
gijo — tekstilni oddelek;

— najmanj štiri leta delovnih izkušenj pri vodenju 
tehnične priprave in operative.

Ponudbe z dokazili sprejemamo 15 dni p>o objavi. 
Kandidati lahko dobijo podrobnejša pojasnila v sploš
nem sektorju p>odjetja.
Udeležence razpisa bomo obvestili o izbiri v osmih 
dneh po odločitvi delavskega sveta.

»NOVOTEHNA«, NOVO MESTO

o b j a v l j a  da bo od 11. oktobra 1971

delovni čas za stranke

na upravi podjetja in v en gros sliladišču v Bučni 
vasi
ob ponedeljkih od 7. do 17. ure, ostale dni v tednu, 
razen sobote, od 7. do 15. ure;

v avtomobilskem servisu v Novem mestu in Metliki:
vse dni v tednu od 7. do 15. ure.

CENJENIM STRANKAM SE PRIPOROČAMO!

O ta presneta kultura!
Kultura ni namenjena le kulturnikom, am
pak vsem občanom! — NI kulturno smetiti 
mesto, uničevati smetnjake ali parkirati na 
zelenici — Žalostno je, če delavec ali visoko 
izobraženi občan meče odpadke po ulici ali 
parku ali pa se vede sebi in stanu nepri

merno

Aprila smo ustanovfli tudi v Kočeyju temeljno kulturno 
skupnost. Takrat se je mnogo pisalo o tem pomembnem 
dogodku, saj naj bi nastopili za kulturno lepši časi. Potem je 
vse potihnilo; tarejo nas pač hujše skrbi, kot je kultura.

Se bo z ustanovitvijo kulturne skupnosti kaj spremenilo, 
obrnilo na bolje? Je sploh potrebno kaj spremeniti? Ali 
nam ne gre dovolj dobro? Kaj pa še hočete. Standard raste 
iz dneva v dan, skoraj nič bolj počasi kot cene! In za stan
dard se je treba boriti, kdo bi imel čas in voljo ob tem mishti 
še na kulturo!
Sploh pa najbrž mnogim ni čisto 

jasno, za kaj pri „kulturi“ ^ loh 
gre. Nfenda mislijo, da je kultura 
samo obisk koncerta ali gledališke 
predstave in da so največji bedaki 
tisti, ki se celo amatersko (ljubi
teljsko) izživljajo v kakem pevskem 
zboru ali gledališki družini.

In pri takem gledanju na kulturo 
pozabljamo na tisto, kar je sploh 
najvažnejše; na človeka in njegov 
odnos do okolja.

Kočevje bi bilo rado lepo in 
mlado mesto. Kdo bi končno ne 
bil rad mlad in lep? A če ni vaš 
pogled uprt samo k zvezdam, boste 
lahko na tleh na glavni ali pa tiidi 
stranski ulici opazili vse nastlano s 
papuji, strgano embalažo in po
dobnim . . .

Koše za odpadke so nadebudni 
zlikovci že zdavnaj uničili. Komu
nala ne more postavljati vsak teden 
novih, kot kino „Jadran" ne more 
vsaka dva dneva vstavljati novega 
stekla v reklamno izložbo in so jo 
zato dokončno odstranili. . .

Otroci pa tudi odrasli mečejo 
vse, kar jim je odveč, kamor pač 
pade, po tistem pravilu: cesta ni 
moja in park tudi ne ...

Okoli stolpnic mrgoli avtomobi
lov. Po pločnikih, po tratah so po
stavljeni, kjer je pač več sence in 
prostora. Otroci, ki nimajo v vsem 
Kočevju enega otroškega igrišča, se 
igrajo na cesti, na ostankih trat 
okoli stolpnic in blokov, pre
puščeni sami sebi. Kdo bi ves dan 
tiščal z njimi in jih nadzoroval? 
Ce uničijo mlado drevesce in po
hodijo travo, kdo bi jim zameril? 
Saj so otroci.

Pojdite v kino, lahko se vam 
zgodi, da dobite z balkona na glavo 
kak lešnik ali vsaj njegovo lupino. 
Gotovo pa boste videli pod sedeži 
kup papirčkov, lupin oreščkov in 
podobnega.

Mladina nima niti enega pro
stora, kjer bi se lahko zbirala in za
bavala, razen gostiln in „Metke", 
seveda . . .  Ni prostora, ni den^a , 
ni časa, ničesar ni. Zato tudi iii 
čudno, da so odnesli kar ves mosti
ček v Gaju (sedaj je že nov) in da 
je tribun na stadionu in klopi v 
Gaju vedno m anj. . .  Nekako je 
treba porabiti svoje sile, ali ne? Bi 
šli radi na Mestni vrh? Vzemite s 
seboj vodiča, sicer se boste težko 
znašli med mnogimi potmi. Table 
in kažipoti leže namreč kraj ceste 
razmetani križem kiažem.

Sicer pa, kaj bi našteval. Vse to 
vemo, a nihče ničesar ne ukrene. 
Kdo naj bi sploh ukrepal -  in 
kako? Starši, &la, morda celo kul
turna skupnost? Menim, da bi se 
prav vsi, posebno pa tisti, ki imajo 
opravka z otroci, morali vseeno 
vprašati, Kam bo vse to pripcljmu 
in: ALI JE STANDARD RES VEC 
VREDEN KOT -  ČLOVEK?

Menda pozabljamo, da se kultur
nost človeka začne pri otroku. Se 
vedno velja pravilo, da „kar se Ja
nezek nauči, to Janez zna“. Sle
herni občan, posebno tisti, ki odlo
čbo, bi morali — če so pošteni do 
otrok -  ugotoviti, da otroci potre
bujejo prostor, kjer se bodo lahko 
varno in brezskrbno igrali. Ali je 
staršem res vseeno, kje so otroci do

trde noči? Ali ne vedo, kako 
škodljivi so izpušni plini avto
mobilov, sredi katerih prebijejo se-1 
daj njihovi otroci ne samo dneve, I  

ampak cele mesece? Ali je neka-1 
terim staršem res samo za to, da 
imajo mir pred otroci in bi zato 
iiajraje videli, da bi šola uvedla 
„varstvo" tudi v soboto in ne-1 
deljo? Ali se bo vendarle že kdo 
zganil in sprožil vprašanje otroške
ga igrišča v Kočevju?

In šola! Ali bi ne bilo potrebno 
bolj dosledno vzgajati otroke k 
snagi, obzirnosti in jim privzgajati 
čut za sočloveka? Otrokom bi lah
ko s skupnimi močmi staršev in 
šole privzgojili čut za lepoto ne 
samo avtomobilov, ampak tudi 
okolja, v katerem živimo. Kakšen 
pogled se nam nudi včasih okoli 
stolpnic, ko so v kotu ob vhodu 
visoko nakopičene smeti, po kate
rih brskajo mačke in psi, pa žal 
tudi otroci. . .

Bomo prevzeli odgovornost za 
visoko izobražene Ijiii, ki pa ne 
bodo vedeli, ali smatramo za po
trebno, da vržejo papir v koš za 
odpadke, da ne hodijo po tratah, 
da ne uničujejo dreves, da ne divja
jo po mestu v avtomobilu z 80 km 
na uro in zavijajo na ovinkih, ^  
presunljivo cviUjo vse gume? Kje 
se začne naša dolžnost vzgoje? 
Sele v vzgojno poboljševalnih za
vodih? Menda vendarle že v dru
žini, vrtcu in v 1. razredu osnovne 
šole!

Kdaj se bo kdo zganil in poiskal 
mladini prostor, ki bo samo njen? 
Gotovo se porajajo ob tem vpraša
nju ležave, saj imamo o tem slabe 
izkušnje. A vendar je treba nekaj 
ukreniti.

Bo kulturna skupnost mogla po
magati? , Vsaj prožila bo ta in po
dobna vprašanja. Ponavljam pa, da 
je najboljše sredstvo in zdravilo v 
rokah staršev in šole. Ce hočejo 
imeti starši „rnir“ pred otroci in če 
šola samo „uči", za vzgojo pa ni ne 
časa ne volje, potem bo vse ostalo 
zaman. In če ne bomo vsi skupaj 
zmogli poštenega otroškega igrišča 
pa nekega prostora za mladino, če 
bo kar naprej edino vodilo stan
dard in zapiraiije oči pred vpra
šanji, ki zadevajo nas vse, potem 
bomo vedno dalj od socialističnega 
človeka. Ce nas bodo skrbi in na
pori za boljše življenje tako pre
vzeli, da bomo pozabili na otroke 
in vzgojo, da bomo rajši vtaknili 
glavo v pesek in nič videli ne slišali, 
potem se čez nekaj let ali desetletij 
ne sprašujmo in ne sprenevedajmo, 
kdo je kriv!

„Kulturi se obetajo boljši 
časi. . , "  Kateri kulturi, kakšni 
kulturi? Ali kulturi zaradi kul
ture? Več ali manj si vsi želimo 
biti „kulturni", a kultura se prične 
v miselnosti, v srčni kulturi, v 
odnosu do okolja in do sočloveka. 
To kulturnost pa je treba vzgajati 
že od prvih let življenja otroka, jo 
gojiti in negovati z vso skrbjo. Si
cer lahko ustanovimo še ducat kul
turnih in ne vem kakšnih skup
nosti, pa se bomo ob koncu le 
spraševali, če živimo v džungli ali v 
malem in lepem Kočevju?

MILOS HUMEK

Še enkrat: ribiči na suhem
v  Dolenjskem listu je tov. Primc 

9. septembra objavil članek, v 
katerem se v imenu ribniških ribičev 
pritožuje nad slabo izvedenim 
tekmovanjem in objavlja neuradno 
potrjene rezultate doseženih mest 
tekmovalcev. Slabost organizacije 
vidi predvsem v tem, da po tekmo
vanju ni bil organiziran piknik. V 
članku tudi natančno priporoča, 
kakšen naj bi bil ta piknik. Ker se 
pred objavo članka ni oglasil pri 
vodstvenih organih družine, smo 
bralcem primorani dati naslednja 
javna pojasnila:

Ker ni predpisa, ki bi tekmovanja 
družin povezoval s pikniki, je torej 
organizacija dmžinskih tekmovanj 
in izročanje diplom ter objava re
zultatov zaenkrat še popolnorna in
terna stvar družin samih. V naši dru
žini podeljujemo diplome na občnih 
zborih zato, da so na slovesni po
delitvi navzoči tudi tisti člani, ki se 
vsakoletnih tekmovanj ne udele
žujejo. Res je, da veliko družin p(> 
vezuje tekmovanja s pikniki; marsi
kje je tudi navada, da članstvo še 
pogostijo na občnih zborih. Ribiška 
družina Ribnica nima takih navad in 
jih pri sredstvih, s kakršnimi raz-

polaga, tudi ne more imetL Naših 
denarjev je premalo, da bi jih tako 
neodgovorno pretapljali v litre in če
vapčiče, kot to želi in predlaga tov. 
Primc. Porabimo jih raje za nakup 
mladic in za dela pri urejanju rib
nikov in voda. Vse to je razvidno iz 
naših letnih poročil.

Vsaka družina se pri gospodar
jenju z vodami bori za program 
RZS. Med člani, ki smatrajo ribolov 
bolj za pridobitno stvar, se taka pri
zadevanja spremene v odpor in ne
zadovoljstvo. Tako je pri vsaki dru
žini vedno nekaj ribičev, ki so pri
pravljeni povsod in vse kritizirati, pa 
nič delati

Zavedamo se, da je v delu RD 
Ribnica v danih^razmerah mogoče 
marsikaj očitati, vendar s pikniki, 
kjer že prvič ne bi točili samo 
kokte, ne nameravamo izboljšati na
šega dela. Glede na to, da je tov. 
Prane član sosednje kočevske dru
žine, s katero nas vežejo tradi
cionalni prijateljski stiki, bi bilo tre
ba navezovati tudi z dopisniki več 
stikov za resnično poročanje. Zato 
vprašujemo: zakaj tako, tovariš 
Primc? UPRAVNI ODBOR

RD RIBNICA
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OBA ŠTOVICKA 
NA RAZSTAVI

Razstave del Društva slovenskih 
likovnih umetnikov, odprte pred 
kratkim v ljubljanski Moderni gale
riji, so se udeležili tudi nekateri 
umetniki, ki jih dolenjsko likovno 
občinstvo bolj pozna kot druge. 
Med temi naj predvsem omenimo 
slikarja Jožeta Tisnikarja in Antona 
Repnika, za katera pravi kritika, da 
sta naredila precejen razvojni ko
rak, in umetnika iz Krškega, očeta 
in hčer — Vladimira Štovička in 
Vladko Štoviček, kiparja in kiparko. 
Sicer pa poročila trdijo, daje bil ki
parski del razstave članov DSLU to
krat slabše zastopan kot običajno.

Komunalno podjetje
METLIKA — stanovanj
ska enota Metlika

z a p o s l i

2 delavca za kurje
nje centralne kurjave

v stanovanjski stavbi. 
Metlika. Cesta brat. in 
en o t št. 40.

Nastop službe takoj ali 
po dogovoru.

V dvorani Šefovega doma v Kočevju, kjer je od 1. do 3. oktobra 1943 zasedal Kočevski zbor, se je 
zvrstila letos ob občinskem prazniku in proslavljanju 500-letnice mesta vrsta prireditev in svečanosti. 
Med drugim je bil 29. septembra tu tudi koncert gimnazijskega pevskega zbora pod vodstvom 
profesoija Miloša Humeka. (Foto: Brus)

Uspel koncert v Kočevju
Ubrano petj'e gimnazijk napolnilo dvorano

29. septembra zvečer je bil v 
Seškovem domu v Kočevju koncert 
umetnih in ljudskih pesmi, posvečen 
500-letnici mesta Kočevje. Mla
dinski pevski zbor gimnaz^e Ko- 
čevje je pod vodstvom prof. Miloša 
Humeka zelo občuteno zapel v 
prvan delu koncerta več umetnih 
pesmi znanih velikih skladateljev, v 
drugem delu pa več naših starih 
Ijud^ih pesmi.

Poslu^ci so lahko ugotovili, da 
je bilo ubrano petje predvsem po
sledica dejstva, da je vodja zbora 
vložil v študij pesmi veliko svojega 
znanja in ljubezni.

Uvodna oziroma spremna beseda 
je bila ugašena tako, da je marsi
komu, ki ni poznavalec glasbe ozi
roma pesmi, to zvrst umetnosti pri- 
Mižala. V koncert so skladno vpletli 
še dve recitaciji: pesmi Li Tai Poja 
in Srečka Kosovela.

KREGARJEVA RETROSPEK
TIVA -  V ljubljanski Modemi ga
leriji bodo ob koncu tega leta pri
redili retroak tivno  razstavo del 
znanca akademskega slikarja Sta
neta Kregarja Kregarjeva dela si je 
že lahko ogledalo tudi dolenjsko 
občinstvo, saj so bila med drugim 
pred dvema letoma razstavljena tudi 
v Kostanjevici.

LIKOVNISKO VODSTVO -  
Afan Ramić je novi predsednik Zve
ze združenj likovnih umetnikov Ju
goslavije. Izvolili so ga na nedavni 
prvi seji predsedstva te organizacije.

TUDI KNJIŽNIČARJI VOLILI
-  Septembra je imela Zveza biblio- 
tdcarskih društev Jugoslavije na Ble
du skupščino. Za predsednika so iz
volili dr. Branka Berčiča.

NOVI UREDNIK CICIBANA
-  Pesnik Jože Smit je prevzel delo 
glavnega urednika pri Cicibanu, re
viji za n^mlajše. Ob nastopu ured
nikovanja je želel, da bi ta list raz
širili med vsemi slovenskimi otroki
-  doma in v zamejstvu.

PODRTI RAZSTAVI -  Razstavo 
del zagrebškega . akademskega sli
karja Zlatka Priča v kostanjev iškem

Lamutovem likovnem salonu so 
podprli 1. oktobra, razstavo kipov 
akademskega slikarja Staneta Jarma 
v kočevskem likovnem salonu pa 4. 
oktobra.

APLAVZ ZA „DVA BREGOVA“
-  Antona Leskovca igro ,,Dva bre
gova" so kranjski gledališčniki 2. 
oktobra uprizorili v Kostanjevici -  v 
okviru prireditev Dolenjskega kul
turnega festivala -  in za odlično 
igro poželi aplavz občinstva. S tem 
delom so Kranjčani sodelovali letos 
na festivalu jugoslovanskih amater
skih gledališč na Hvaru.

BALET V NOVEM MESTU -  
Novomeščani so novo gledališko 
sezono začeli z baletom: v pone
deljke, 4. oktobra zvečer, so na 
odru Doma kulture gostovali baletni 
solisti ljubljanske Opere.

ELITA HARMONIKARJEV V 
PULJU -  Harmonikarji iz več kot 
deset evropskih držav so se udeležili 
mednarodn^a tekmovanja, ki je 
bilo v prvih dneh oktobra v Pulju. 
Ju^slovanski „veseli meh“ so zasto
pali štirje virtuozi črno-belih tipk: 
Eleonora Santo in Suzana Salmo iz 
Subotice, domačinka Nada Januš in 
Janez Gcrvednik iz Beograda.

Zanimivo je, da je uro trajajoči 
koncert okoli 70 mladih pevk pri
tegnil v dvorano zelo veliko poslu
šalcev, saj je bila dvorana polna, 
medtem ko je bila ob nastopu znane 
^ ad e m ^ e  skupine „Franc Marolt” 
iz Ljubljane 24. septembra le na pol 
zasedena.

J. PRIMC

Metlika ni 
več izjema

27. septembra ustanov
ljena kulturna skupnost

Vrsta težav, s katerimi so se 
spopadali v Metliki ob ustano
vitvi kultume skupnosti, je pre
magana. V ponedeljek, 27. sep
tembra je bila kulturna skup
nost ustanovljena, izvolili pa so 
tudi vodstvo, prejeli statut in 
nakazali delovne naloge. Za 
predsednika je bil izvoljen pred
metni učitelj Toni Gašperič, ki 
je vodil tudi iniciativni odbor, 
sekretarka pa je učiteljica Vlad
ka Škof.

Kot kaže, bo imela metliška 
kulturna skupnost v prvem letu 
ddovanja okrog 200.000 dinar
jev. Žal bo za financiranje kul- 
tumo-prosvetnega dela bolj 
malo ostalo, ker gre večina 
zbranega denarja za Belo- 
kranjsld muzej, ki pomeni edi
no poklicno kultumo ustanovo 
v občini

Kultuma skupnost in zveza 
kultu mo-prosvetnih organizacij 
v občini pripravljata obširen de
lovni program za jesensko- 
zimsko sezono. Trdno raču
najo, da bo mogoče v nekaj me
secih vsaj malce odpraviti mrtvi
lo v vaških dmštvih pa tudi v 
mestu samem.

Naneslo je, da sem obiskal 
Jurčičevo rojstno hišo in Krjav- 
Ijevo „stajo“ na Muljavi isto ne
deljo kot skupina ,Jljubljansko“ 
govorečih častilcev tega našega 
prvaka Ijud^ih pripovednikov. 
Vsaj malone do konca ogleda v 
pisateljivi hiši sem bil prepričan, 
da so ti obiskovalci sami kul
turni ljudje, čeprav so bili videti 
preprosti, da ne rečem častilci 
Jurčičeve umetniške besede. Po 
vpisu v debelo knjigo obiskov, ki 
mi jo je ponudil naglušen očak, 
sem prestopil prag -  pa kaj vi
dim:

Neki „ljubljansko" govoreči 
možak je pravkar stopil za vogal 
in prav po pasje pomokril pisa
teljev dom. Kaj takega! Mene je 
bUo sram, da bi se najraje v zem
ljo udrl, tisti pa si je samo malo
marno zapel hlače in rekel dru
gim: „Lohka gremo še Kriavlovo 
kajžo gledat! Tam zadi je!“

Rojstne hiše velikih mož ob
iskujemo, ker hočemo na svoje 
oči videti, kakšne so. To seveda 
niso navadne hiše, so kulturno
zgodovinski spomeniki Ce se 
tega zavedamo, nam bodi vsaka 
taka hiša tudi hram, ki zahteva 
od obiskovalca, da stopi vanj s 
spoštljivostjo do velikega moža, 
la se je v njej rodil in odraščal, 
in s spoštovanjem do vseh pred
metov in okolja, ki so s tem mo
žem v zvezi

Dogodek z Muljave bi sicer so
dil na zatožno klop pred sod
nike, ne v ta utesnjeni okvir. A 
zapisal seje, ker seje moral.

V_____________

MEKA 
ZA LJUBITELJE

Razstava „Jugoslovanska umet
nost od prazgodovine do danes“ v 
sarajevski Skenderiji je postala Meka 
za ljubitelje umetnosti iz domovine 
in iz tujine. Do konca septembra jo 
je obiskovalo več kot 100.000 ljudi, 
v enem dnevu pa so našteli celo 
7.500 obiskovalcev. Edinstveno raz
stavo na jugoslovanskih tleh si bodo 
sredi oktobra ogledali tudi Dolenjci: 
skupinski obisk pripravljata in zbi
rata udeležence novomeški podruž
nici Slavističnega društva in Društva 
bibliotekarjev.

»Egipčanske« podobe
v  mali dvorani Dolenjske galerije bo do 10. ok

tobra razstavljal Lado Pengov iz Ljubljane

Zanimiva razstava bo odprta do 
10. oktobra.

I .Z . '

Z razstavo peterih olj m osemnajstih grafik v mali dvorani 
Dolenjske galerije se novomeškemu občinstvu predstavlja 30-letni 
akademski sUkar Lado Pengov iz Ljubljane. To je nj^ova četrta 
samostojna razstava, odkar pa je leta 1967 stopil v javnost, je sode
loval tudi na osemnajstih skupinskih razstavah doma in v tujini.

Razstavo del slikaria Lada Pen
gova so odprli v večernih urah v 
četrtek, 23. septembra. Obisko
valce, ki jih na otvoritvi ni bilo za 
pretirano visoko število, je pozdravil 
prof. Janko Jarc, ravnatelj Dolenj
skega muzeja, ki je tudi prebral 
^remni zapis dr. Ivana Sedeja o pri
čujoči razstavi, slikarju in njegovih 
umetniških hotenjih. Ta večer je bil 
dr. Sedej zadržan in ni mogel dopo- 
tovati v Novo mesto.

„V svojih slikarskih in grafičnih 
delih rešuje slikar Lado Pengov več 
problemov vsebinsk^a in oblikov
nega značaja," je zapisal dr. Sedej.
Slikar obiskovalca najprej preseneti 
s svojim prvinskim in vendar pre
tanjenim občutkom za enkratnost.
V njegovem delu se, „kakor je dalje 
zapisal dr. S ed e jp rep le ta  dvoje: 
hotena, morda celo potencirana 
izraznost, ki jo dolguje formalnim 
naslonom na nekatere oblike iz 
nemškega ekspresionizma, in odloč
na stili^cija, ki jo dolguje poznava
nju plastičnih del iz nekaterih 
arheoloških obdobij.“

Pozornemu očesu obiskovalca ne 
uide, da so figure, videne v delih na 
tej razstavi, vselej postavljene v stro
gem svečeniškem (hieratičnem) pro
filu. Tako nastane vtis, da so vse to 
,^odobe“ , nastale po starih egip
čanskih in mezopotamskih vzorih.
Delo potrjuje dejstvo, da je slikar to 
ustva^ po temeljitem študiju ^ ip - 
čanskih in mezopotamskih figural
nih kompozicij.

„PASJA RADOSr‘ 
VTISKU

2 e pred letom dni smo poročali, 
da je oddala pisateljica Ivanka Her
gold, sicer predmetna učiteljica v 
Krškem, Mladinski knjigi v tisk svoj 
knjižni prvenec. Zbirki črtic iz vsak
danjega življenja, ki izpričujejo ten
kočuten posluh za-drobne stvari, je 
naslov „Paga radost ali karkoli“. 
Knjiga je v tisku in bo izšla še to 
jesen -  tako vsaj razberemo iz obve
stila založbe Mladinska knjiga.

Drago KoSr: TALEC (les, da
rilo Dolenjski galeriji, z z^nje  
slikaijeve razstave v Novem me
stu) — Foto; T. Gošnik

Užitek in kvaliteta
V letošnji jesensko-zimski sezoni bo v Beli krajini 

vrsta koncertov za mladino

Osnovna skupnost Glasbene mla
dine Bele krajine bo tudi letos orga
nizirala več komornih koncertov za 
mladino osnovnih šol in gimnazije. 
Po dogovom z glavnim odborom 
Glasbene mladine bodo do konca 
leta gostovali v Beli krajini naslednji 
ansambli in solisti:

Oktobra bomo lahko Slišali duo 
Gr<^orač-Uršič. Arije ob spremljavi 
harfe bodo prav gotovo zanimive za 
mlade poslušalce. Novembra bo na
stopila mlada pianistka Marija Koci
jančič z deli Friderika Chopina,

obeta pa sc še nastop pevke Eve 
Novšak in tria Lorenz.

Operne arije raznih obdobij so na 
prograinu decembra, predstavila pa, 

'jih bosta Ladko Korošec in Marija 
Bitenčeva ob spremljavi pianistke 
Zdenke Lukec. Predvidoma bomo 
do konca sezone lahko slišali še ba
ročni ansambel Consortium musi- 
cum, oktet Galus in duo Miloš Pa
hor (flavta) in Dino Slama (špinet).
V načrtu je še, da bo na enem izmed 
napovedanih koncertov nastopil or
kester Akademije za glasbo iz Ljub- 
•Jane. FRANC ZUPANClC

Pri tem se je skoraj raztogotila in 
rjavo oko se ji je zablisnilo, prav kakor 
sokoliču, ki je opazil svoj plen v zele
nem žitu.

Kako je Blažetu dobro delo to so
čutje!

„Vedno kriče,“ je odgovoril za
molklo, ,4n ničesar jim ne storim.“

„Le udari! Le udari!“ je hitela Anica, 
„bodi gospodar!“ Odtrgala je z roko 
hrastičev vršiček in tolkla z njim po 
tleh, da je listje letelo na vse strani.

„Vidiš, takole jo moraš sekati!" In 
tolkla je še bolj vneto, dokler se ni veja 
raztepla.

„Slabo se mi godi, prav res slabo! “ je 
zdihnil Blaže.

Prav hudo ga je pogledala in •za
kričala: „Čemu pa si jo vzel, tako 
staro! Prav ti je!“

,>lorda je ref prestara!** je zastokal 
Blaže na zelenem mahu.

To pa jo je docela razburilo.
„Ce tega za gotovo ne veš, potem naj 

,te Luca le pretepava! Vidiš, svoji kravi 
pravim Luca! Hej, Luca!** Pograbila je 
za vrv, vlekla kravo za sabo in se skrila 
za grmovjem. Tudi Blaže je odšel proti 
hiši in po glavi so mu rojile njene misli. 
Stopivši v vežo, je moral že prenesti 
pravo ploho.

,4)olgo si spal, a jaz se mučim kot 
Bog na križu,** se je togotil stari, sedeč 
na ognjišču in velik kos kruha po- 
uživajoč.

,3 o g  ve, kdaj te bo kaj sram. Starši 
že dosti!** je pristavila žena Luca ter z 
veliko žlico lovila velike drobivce po ve
liki skledi, v katero je bila do vrha nalila 
ijave kave.

„Molčita že vendar!** je odgovoril 
Blaži pogumno. ,4>o grla sem že sit vaji
nega klepetanja!**

Zdaj je udarila strela v slamnato stre
ho! Luca je treščila žlico po ognjišču in 
takoj se je postavila pred svojega moža. 
„Jaz ti naj molčim, ko je vse moje, ko 
nič nimaš m si berač!”

Ko Blaže še ni izgubil srčnosti ter jo 
je še celo s pestjo precej trdo pahnil od 
sebe, je pograbila bukov oklešček pri 
ognjišču in kakor stepnik ga je oma
h la , da je bil zdajci ves krvav. Tudi 
stari je priskočil na pomoč in združena 
sta ga popolnoma premagala, da se je 
moral vdati na milost in nemilost.

Odslej je bil tepen skoraj vsak dan in 
Ančetov svet je bil najslabši, kar jih je 
Blaže kdaj poslušal v svojem življenju. S 
kostmi, ki so ga prav hudo bolele, in z 
mesom, ki se je črnilo pod udarci, je 
plačeval ta svet mnogo trdih dni.

Nekega jutra je sekal v gozdu staro 
smreko. Pot mu je lil po obrazu in vse 
telo ga je bolelo.

„Vprežen si,** je začul glas za sabo, 
„in v jarem te je vtaknila Luca, da vse 
poka!**

Obrnil se je in ^opazil svojo znanko. 
Ob smreki je slonela in zobala borov
nice, katerih sije  nabrala v predpasnik.

„Malo počij!** je dostavila sočutno. 
,4n nikar se ne pehaj za tuje ljudi, ki te 
teže gledajo kakor ne vem kaj! **

Ko ji ni ničesar odgovoril, ga je vpra

šala ognjevito: „Ali si udaril? Kaj, ali si 
jo udaril? **

Kri je zalila lice Blažetu, ko se je 
spomnil, kako je bil sam tepen, ne da bi 
bil tepel on.

„Saj veš, da to nič ni, Anče,** je od
govoril rahlo, „takšne reči se ne smejo v 
hiši uvajati! “

„Ti revež ti! Da nimaš vendar čisto 
nič srčnosti!** Hudobno seje smejala in 
s prsti je nosila borovnico za borovnico 
med bele zobe.

,J)anes vem, da nisi še jedel —** je

f,

,Le udari, le udari!** je hitela Anica.

pričela nekaj časa potem, „na, jej! 
Žejen si gotovo tudi, ker tu blizu ni 
studenca.**

Stopila je k njemu ter mu razkrila 
pred obrazom predpasnik s temno 
modrimi borovnicami.

„Jej, no, ti ne veš, koliko jih je 
letos!**

Lačen je bil, žejen je bil — in res j e ' 
segel v predpasnik. Tistikrat se mu je 
storilo milo pri srcu, da imajo tuji ljudje 
več usmiljenja z njim kakor njegovi! 
Lešnikom podobne debele solze so se 
mu usule po obrazu in jokaje je iz- 
pregovoril: „Ti ne veš, Anče, kako se 
mi godi, kako slabo se mi godi! In 
otrok mije tudi umrl!**

In neprestano so se mu usipali lešniki 
po licu.

„Le ne jokaj nucar, Blaže, le ne!** in 
takoj se je še Anici raztajalo srce in, ko 
se Blaže le ni mogel najokati, se mu je 
pridmžila tudi ona. Zgmdila seje na tla 
in točila solze in vse duše.

Ko sta si končno otrnila oči, je dejal 
Blaže: „Oj, kako bi bilo lepše, če bi bila 
ti moja žena, Ančka!**

Hitro se je vzdignila, da se je vse po 
zemlji usulo, kar je imela v pred
pasniku. Zardela je kakor mak v žitu in 
odgovorila: „Vidiš, to je zdaj vse pre
pozno! Ne rečem, da bi te ne mogla i 
lada imeti.** V

S temi besedami je odhitela pod te
mačno smrečje. Blaže se je ojačil in lii- 
tel za njo. Ne ve se pa, ali jo je še uhitel 
tistega dne.

Imeli smo semenj v vasi in pri Polo- 
novcu se je trla soba od pivcev in takih 
ljudi, ki bi bili brez denarja radi kaj po
pili in pojedli (NADALJEVANJE)
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OTOCEC -  v  okviru praznova
nja krajevnega praznika Otočca so 
pionirji z otoške šole obiskali znano 
Beceletovo jamo, kjer jimvje o do- 
jodkih pri jami govorila učiteljica 
Francka Murgelj^

KRŠKO -  ftedsedstvo občinske 
konference ZMS je imelo sejo, kjer 
so ®rejeli delovni program za delo 
mladine v prihodnjem letu.

OTOČEC -  Na osnovni šoli so 
lani izdali samo eno številko šol
skega literarnega glasila „Mlada 
rast“ , kot kaže, bodo v tem felskem 
letu pravili na svetlo več številk.

KRSKO -  Posebna komisija pri 
občinski konferenci ZMS je izdelala 
program pomoči mladinskim akti
vom V delovnih organizacijah. V 
krški občini namreč ugotavljajo, da 
mladinski aktivi v delovnih organiza
cijah nimajo takšne dejavnosti, kot 
bi jo na dane možnosti lahko imeli. 
Približno enako stanje je tudi v šol
skih aktivih.

NOVO MESTO -  Na zadnji kon
ferenci pionirskega odreda na osnov
ni šoli Katje Rupene so sklenili, da 
se bodo učenci se bolj kot do zdaj 
vključili v turistično in planinsko 
dejavnost. Ravno na tem področju 
so neizčrpne možnosti za aktivno 
udejstvovanje mladih.

OTOCEC -  Novomeška temeljna 
izobraževalna skupnost je otoški šoli 
namenila sredstva za nakup 15-se- 
dežnega šolskega avtobusa, ki bo

Erevažal v šolo otroke iz oddaljenih 
rajev. Vozil bo do Sevnega, Dol
njega Gričevja in Harinje vasi. Nove 

možnosti bodo veliko pomagale 
učencem, saj se jim bo,pot v šolo 
takoj skrajšala za nekaj kilometrov.

BREŽICE -  Med obiskovalci 
ljudske knjižnice v Brežicah je ved
no več mladih ljubiteljev knjig, naj
bolj pa so brana dela znanih doma
čih avtorjev in svetovnih klasikov.

NOVO MESTO -  Pozna se, da 
imamo v Novem mestu štiri osnovne 
šole. Med šolami so že navezali tesne 
stike, pričeli so s športnimi srečanji, 
zdaj pa midejo na vrsto še druge.

OTOCEC -  Šolsko ^ortno dru
štvo, ki ga vodi tovarišica Ivanka 
Jeglič-Košiček, ima že svoj program, 
v glavnem se bodo udejstvovali v ’ 
rokometu, košarki in strelstvu.

Šm ih e l  p r i n o v em  m estu  -
življenjski pogoji goj^encev v Dija
škem domu Majde Šilc se počasi 
zboljšujejo, vendar še ni vse tako 
urejeno, kot bi moralo biti po za
gotovitvah gradbincev.

NOVO MESTO -  Lepo jesensko 
vreme je zadnje dni omogočilo iz
vedbo šolskih športnih dnevov, ne
kateri so se udejstvovali na športnih 
igriščih, drugi pa so šli na izlete v 
naravo.

METLIKA -  Občinsko vodstvo 
ZMS je v pripravah na velike ma
nevre imelo obilico dela, pripravilo 
je več sto mladincev in mladink, ki 
so sodelovali v raznih akcijah ilegal
nega odpora prebivalcev.

^  ̂

OTOŠKI 
TRUBADURJI

Prebivalci .Otočca ob Krki se 
vedno bolj pritožujejo nad po
četjem nekaterih mladih otoških 
fantov, ki so s svojimi podokni
cami malo preveč glasni, zlasti v 
poznih večernih urah. Otočani 
nimajo nič proti lepemu petju 
na vasi, ki je, žal, že skoraj po
zabljena folklorna zanimivost pri 
nas, vendat „kruljenje" v poznih 
urah ni zanimivo.

• PIOINIRJSKI PRAZNIK

Praznik rdečih rutk
Po vsej Dolenjski so imeli lepo pripravljene pri
reditve, kjer so proslavili praznik pionirjev — 

29. september

29. september — dan pioniijev so po vsej Sloveniji proslavili zelo 
slovesno. Kulturnih, športnih in ostalih prireditev ni manjkalo. 
Tudi pionirji na Dolenjskem so se izkazali: razen zabavnega dela 
programa so imeli na sporedu tudi konference pionirskih odredov. 
Prisostvovali ano prireditvi učencev novomešks osnovne šole Katje 
Rupene, kije bila še do nedavnega ena največjih vzgojnih ustanov v 
Slovenci.

Po kulturnem programu, ki so ga 
pripravili učenci sami, je bila de
lovna in razgibana konferenca pio
nirskega odreda. Zastopniki šte
vilnih sekcij so v svojih poročilih 
prikazali izredno bi^ato dejavnost, 
ki so jo imeli učenci te šole v minu
lem šolskem letu. Težko bi izbrali, 
kdo je bil bolj delaven, odlikovali so 
se prav vsi! Ne bi hoteU delati raz
like. Vseeno moramo omeniti po
membno mesto, ki ga je zavzemala 
šola v športu, kulturni in še drugih 
dejavnostih celo v republiškem me
rilu. Čeprav so v nekaterih krožkih 
delali le posamezniki, je bilo povsod 
čutiti prizadevnost številnih prosvet

nih delavcev, ki jim gre tudi velika 
zasluga, daje bil uspeh tolikšen.

Po poročilih so imeli volitve no
vega vodstva. Načelnica odreda je 
postala pionirka Melanda Šmalc, ki 
je tudi prebrala'program dejavnosti 
v tem šolskem letu. Program ni nič 
manj ra^iban, kot je bil lani, čeprav 
je na šoli precej manj učencev.

Dajavnost učencev je v posebnem 
nagovoru pozdravila ravnateljica 
Nada Gostičeva, ki jih je spod
budila, da bi tudi vnaprej bili tako 
prizadevni.

Organizacijska izvedba konfe
rence zasluži vso pohvalo, pripravili 
so jo z veliko prizadetostjo in iz
redno lepo.

t n lu d i  i n

Program je želja mladine
Mladinsko vodstvo v Krškem ima priprav
ljen pester in razgiban delovni program, ki 

bo lahko zadovoljil številne želje mladih

Občinsko vodstvo mladine v Krškem, ki ga vodi pred
sednik Rajko Derstvenšek, je na zadnji seji predsedstva ob
ravnavalo program dejavnosti mladine v občini, ki je pester 
in zanimiv. Glavni poudarek so dali izobraževanju mladih, saj 
ravno na tem področju dejavnosti čutijo največje vrzeli, Ker 
je p rogr^  plod želja vodstev mladincih afaivov, je razum
ljivo, daje ^rejemljiv za mladino.

večjo skrb bomo posvetili oživ
ljanju mladinskih aktivov v de
lovnih oiganizacijah in nji
hovemu družbeno-ekonom- 
skemu in samoupravljavskemu 
izpopolnjevanju.“

-  Kaj pa zabavni del pro
grama?

„Kultumo-zabavna dejavnost 
je v mladinskih aktivih precej 
razgibana, zato računamo še 
vedno na njihovo iznajdljivost. 
PripravUi bomo srečanje krške 
mladine s pripadniki JLA iz Cer
kelj za praznik naše armade 22. 
december.‘*

-  Kako je s kadri?
„S kadri so kot povsod tudi

pri nas težave. Radi bi pritegnili 
se več mladih ljudi, ki so voljni 
delati “

-  Kako ocenjujete delo mla
dine in hjeno družbeno aktiv
nost ter zanimanje za splošna 
družbena vprašanja?

„Vaški aktivi so bolj delovni 
kot katerikoli drugj. Radi bi po
živili delo v tovarniških in Šol
skih mladinskih aktivih, ki imajo 
najboljše delovne pogoje. Mladi 
se zanimajo za najzanimivejša 
družbena dogajanja.*

Kaj pa športna dejavnost?

— Kakšen je program dejav
nosti občinske konference?

„V mladinskih aktivih bomo 
imeli letos letne volivne konfe
rence; glavna razprava na teh 
shodih bo o perečih vprašanjih 
mladih in reševanju njihovih te
žav. Razen tega nameravajo za
staviti vse sile, da bi stekel pro
gram izobraževanja mladih; imeli 
bomo več seminarjev za vodstva 
mladinskih aktivov, kjer bo po
udarek na družbeno-političnih 
dogodkih doma in v svetu. Sku
paj z občinsko konferenco ZKS 
bomo pripravili šolo za mlade 
komuniste, predavanja pa bodo 
tudi v mladinskih aktivih. Naj-

„Pripravili bomo tradicional
no srečanje mladinskih aktivov v 
rokometu, košarki, namiznem 
tenisu in streljanju. Mladi pa se 
bodo vključili v športna tekmo
vanja, kijih vsako leto organizira 
občinski sindikalni svet v 
Krškem.“ SLAVKO DOKL

Ml SMO Z VAMI -  Mladina v Semiču je s najrazličnejšimi parolami sredi bekiga dne popisala ceste, 
izložbena okna in vse, kar je preneslo kredo in barvo. S parolami šo dali čutiti „sovražniku“, da ga 
prezirajo. Na sliki: Mladi sredi akcije, ki jo je opazovalo samo oko fotoreporteija. (Foto: Partizanski 
Dolenjski list) .

Sekretar občinske konference SZDL Kočevje Nace Kamičnik po- 
ddjuje najboljšim mladim tekačem v letošnjem ,,Teku Kočevskega 
zbora“ kolajne. Ta tek, ki se gaje letos udeležilo okoli 150 m la ^  
tdkačev in tekačic, organizirata vsako leto pred občinskim praz
nikom SZDL in šolsko športno društvo. (Foto: J. Primc)

Uspešni rokometaši
V slovenski rokometni ligi so Brežičani po katastrofalnem po

razu v Piranu sicer prepustili prvo mesto Piranu, zato pa so prijetno 
presenetili Sevničani, k i so se iz Trbovelj vrnili z dvema točkama, 
zmagala pa je tudi Ribnica. Z zmago v Piranu so se tudi Brežičanke 
na slovensld rokometni lestvici prerinile na tretje mesto. Slabo 
igrajo črnomaljski rokometaši v conski ligi, v podzvezi pa Novo- 
meščani visoko premagujejo svoje nasprotnike in tako vzbujajo 
upanje, đa bo novomeški rokomet le napredoval.

Za odbojkarje je bil spet črn dan: v Novem mestu je Sava iz 
Črnuč v slabi uri premagala Novomeščane, ki trmasto vztrajajo pri 
starejših igralcih, Trebnje je pokleknilo doma proti Izoli, čeprav je 
že vodilo 2:0, nepričakovano pa so izgubile tudi Novomeščanke, 
čeprav je bil sodnik Mohorčič precej naklonjen.

Novomeški košarkarji so pred rekordnim številom gledalcev na 
Loki s tesno zmago nad Ljubljano postali prvaki I. B. lige, kar je 
gotovo največji povojni uspeh košarke na Dolenjskem, zato pa so 
metliški košarkarji BETI na dnu II. slovenske lige.

Ta teden sta bili tudi državni prvenstvi za atletske ekipe in v 
tenisu za posameznike, kjer pa Dolenjci nismo bili zastopani. Kla- 
divar iz Celja je bil pri ženskah drugi in četrti pri moških ekipah, 
med tenisači pa je po pričakovanju zmagal Franulovič, pri ženskah 
pa je v slovenjem  finalu Škuljeva premagala Jaušovčevo.

KOKOM I I

PIRAN : BREŽICE 
25:10

Brežičani so bili v začetku boljši in 
tudi ob polčasu so zaostajali samo 
še za dva gola, toda v drugem delu 
so domači dali 15 golov, gostje pa 
komq dva. Iskra je bil s štirimi goli 
najuspešnejši strelec Brežičanov, ki 
so po tem porazu na tretjem mestu, 
za prvim Piranom pa zaostajajo le 
točko.

RIBNICA : JADRAN 
24:23

Čeprav so Ribničani na domačem 
igrišču vodili že 9:3, so jih gostje iz 
Kozine do polčasa ujeU, nato pa so 
v izenačeni igri domači p ri^  do 
zmage z golom v predzadnji minuti 
Kastelic I in Vidmar z 9 oz. 7. goli 
sta največkrat potresla nasprotno 
mrežo.

RUDAR : SEVNICA 
9:15

Rokometaši iz Sevnice so proti 
pomlajeni ekipi Rudaija takoj po
vedli s 5:0 in si že do polčasa pri
igrali lepo prednost, ki so jo v IL 
polčasu tudi obdržali. Sile in Svažič 
sta bila s po 5 zadetki najbolj učin
kovita sevniška rokometaša.

PIRAN : BREŽICE 
2:12

Brežiške rokometašice so visoko 
premagale Pirančanke v gosteh in se 
z zmago povzpele na tretje mesto. 
Domačinke so bile slab nasprotnik, 
tako da Molanovi (5), Mišicevi (3) 
in kolegicam ni bilo težko dosegati 
golov.

N A M I Z N I  T t N I S

TRIGLAV : NOVO MESTO 
5:2

Namiznoteniški igralci Novega 
mesta, ki spet nastopajo v 1. repu
bliški namiznoteniški ligi, so drugo 
srečanje igrali v Kranju s Tr'glavom. 
Po presenetljivo dobrem začetku, 
ko so z zmagama Kapša nad Janš- 
kovceni in Somraka nad Novakom 
povedli z 2:0, so popustili in sre
čanje izgubili s 5:2. Za Novo mesto 
so igrali: Somrak, Kapš in Berger.

K OŠARKA

NOVO MESTO : LJUBLJANA 
62:60

Pred 500 gledalci so na Loki ko
šarkarji Novega mesta v odločilni 
tekmi slovenske B lige premagali 
Ljubljano 62:60 (36:33) in si tako 
zagotovili I. mesto v prvenstvu. Tek
ma je bila gotovo najboljša v zad
njem času, k temu so pripomogli 
tudi gostje z zelo dobro igro. Za 
Novo mesto so igrali: Šepetave, Spli- 
chal 24, Ž. Kovačevič l ^  Počrvina, 
S. Kovačevič 11, Pirc 8, Sobar, Ben
cik, Piletič in Papič.

TOLMIN : NOVO MESTO 
58:63

Novomeški košarkarji so v Tol
minu v prvenstveni tekmi slovenske 
lige B premagali Tolmin 63:58 
(22:27). V prvem pol?asu so doma
čini vodili, potem pa so Novo- 
meščani, ki že vse leto vodijo na 
lestvici, opravičili sloves prvega in 
zmagali, čeprav tekma ni bila po
sebno kvalitetna. Za Novo mesto so 
igrali: Šepetave, Splichal 11, Ž. Ko
vačevič 16, Počrvina, S. Kovačevič 
17, Pirc 10, Sobar 7, Bencik 2, Pi
letič, Papič.

Bo Molan prvi?
v  nedeljo ob 15. uri bo v 

Krškem zadnja dirka v speed- 
wayu za letošnje državno prveib 
stvo. Na stadionu Matije Gubca 
se bodo pomerili najboljši jugo
slovanski dirkači, za ljubitelje 
t^ a  športa pa bo dirka še po
sebej zanimiva zato, ker bo do
mač in Molan skušal obdržati na
slov najboljšega Jugoslovana, 
mladi Babič pa tudi ne bo hotel 
zaostajati: obema bodo skušali 
mešati štrene drugi drzni dir-

.

ODHOJK \

NOVO MESTO 
0:3

SAVA

Sava iz Črnuč je brez težav pre
magala domačine, ki so v začetku 
vsakega seta igrali neverjetno slabo, 
tako da prednosti gostov po tem 
niso mogli več ujeti. Po začetnih 
zmagah zdaj Novomeščani na lest
vici tonejo vse niže, povrhu vsega pa 
igrajo z redkimi izjemami ^d i ne
borbeno.

TREBNJE : IZOLA 
2:3

Odbojkarsko moštvo Trebnjega je 
bilo v nedeljo na pragu pomembne 
zmage, ki pa se je zadnji hip izmuz
nila iz rok. Proti ekipi Izole, ki je še 
lani tekmovala "V dmgi zvezni ligi, je 
doma pred več kot sto igralci vodilo 
z 2:0 in imelo ob rezultatu 13:12 še 
servis. Toda v odločilnem trenutku 
domačini niso znali zadržati pred
nosti, popustili so in srečanje iz
gubili z rezultatom 2:3 (-14, -7 , 
13, 7, 3). Sodil je zelo ostro Paul iz 
Krope.

NOVO MESTO : LJUBLJANA 
1:3

Novomeške odbojkarice so doma 
nepričakovano izgubile z Ljubljano, 
ker so igrale premalo zbrano in ker 
so preveč grešile pri najbolj eno
stavnih žogah. Potem ko so gostje 
dobile prva dva seta na 12 in 6, so 
Novomeščanke v tretjem zmagale na 
II in je že kazalo na preobrat, a 
Ljubljančanke so zadnji set izku
šeno dobile z enako razliko, kot so 
prejšnjega izgubile.
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NOVO MESTO -  Kegljač novo
meške Krke Stane Jarc je osvojil 
naslov prvaka Dolenjske v disciplini 
4 X 200 lučajev. Najboljši rezultat v 
enem nastopu je dosegel Krčan Bo
jan Bogovič, kije podrl 891 kegljev. 
Vrstni red: Jarc (Krka) 3294, 2. 
Bajc (Krško) 3287, 3. Rožič (Krka) 
3271, 4. Gričar (Trebnje) 3271, 5. 
Mrzlak (Krka) 3252, 6. Turk (Krka) 
3245 itd. (S. D.)

KRMELJ -  V prvenstveni pod- 
zvezni rokometni tekmi so doma
čini z učinkovito igro v drugem pol
času strli odpor gostov. Izkazal seje 
domači strelec Mirt, ki je dal 6 go
lov. (B. D.)

KOČEVJE -  Ob 500-letnici me
sta Kočevje so prvega oktobra na 
„Teku Kočevskega zbora“ zmagali: 
pionirji 1000 metrov -  Ivan Novak; 
teklo je 72 pionirjev. Mladinke šta
feta 3 x 300 m: gimnazija (Tanja 
Kverh, Marija Poje, Brigita Levstik 
in Branka Mohar); teklo je 11 štafet. 
Mladinci 1500 m: Nace Bojc (Kovi-

I \
Đurđica. Bjedov

LASTOVICA 
SE VRACA 

V d o m a Ci k r a j

Naša edina zlata olimpijka Djurdi- 
ca JBjedov, ki se je za nekaj časa po
slovila od bazenov, je iz Beograda 
odletela v svoj rodni Split, kjer bo, 
kot kaže, poskušala nadaljevati svo
jo bogato športno kariero. Zlata 
Djurdica se vedno bolj spušča tudi 
na področje sedme sile, upamo, da 
bo ravno tako dobra novinarka, kot 
je bila plavalka.

narska šola); tekmovalo je 31 teka
čev. Mladinci ekipno: gimnazija Ko
čevje. Zmagovalci so dobili v trajno 
last pokale, naju^ešnejši kolajne in 
diplome, zmagovalna ekipa mladin
cev pa še prehodni pokal občinske 
skupščine. (J. P.)

NOVO MESTO — Šahisti novo
meškega Pionirja, ki so bili na letoš
njih igrah gradbincev v Ljubljani 
tretji, so zastopali Slovenijo na tret
jih medrepubliških igrah gradbincev, 
ki so bile 19. septembra v Beogradu. 
Med šestimi ekipami so. zasedli 
odlično drugo mesto. V skupni 
uvrstitvi v šestih panogah je zmagala 
Slovenija, sledi Srbija, Hrvaška, 
Bosna in Hercegovina, Makedonija 
in Črna gora. (S. D.)

KRSKO -  V nadaljevanju jesen
skega dela dolenjske kegljaške lige 
sta vodeči ekipi Krškega in Celulo- 
zarja doživeli poraz, tako da sta se 
jima približale ekipe Železničarja, 
Rudarja in Iskre. Nadaljevanje 
prvenstva, v katerem je 11 ekip, bo 
tako še zelo zanimivo. (M. H.)

KOČEVJE -  30. septembra je 
bila v Kočevju v počastitev 500-let- 
nice mesta prijateljska nogometna 
tekma med ljubljanskim Mercator
jem in Slavijo iz Vevč. Zmagal je 
Mercator 4:0 (3:0). (J. P.)

NOVO MESTO -  Na rednem me
sečnem hitroj^oteznem turnirju je 
med 10 igralci mojstrski kandidat 
Penko s 7 točkami pred Pickom in 
Lubejem (6 točk), Isteničem in Sča- 
pom (5,5 točk) itd. Stefan Sčap je 
kot najboljši igralec III. tromesečja 
dobil v trajno last pokal SK Novo 
mesto. (J. U.)

NOVO MESTO — Mladinska ko
šarkarska ekipa Novega mesta je v 
prvenstvenem srečanju z državnimi 
prvaki, ekipo ljubljanskega Slovana, 
izgubila 72:64. Domačini so se pre
senetljivo dobro upirali prvakom, 
pri katerih sta še posebno dobro 
igrala državna reprezentanca Volaj 
in Papič. Novomeščani so v prven
stvu končali na sredi lestvice. (J. S.)

KOČEVJE -  Na letošnjem slo
venskem prvenstvu v atletiki za 
mlajše mladince in mladinke, ki je 
bilo eno izmed najbolj množičnih v 
zadnjih letih, Dolenjcem ni ui^elo 
osvojiti nobenega prvega mesta. Se 
najbolj uroešna je bila Levstkova iz 
Kočevja, ki je v skoku v daljavo s 
488 cm osvojila prvo mesto. (D. F.)

SEVNICA -  Kolesarska mladin
ska ekipa se je 2. oktobra udeležila 
gorskega prvenstva Jugoslavije za 
leto 1971 na Sljemenu v Zagrebu. 
Na 10 km dolgi progi so se mladi 
sevniški kolesaiji razvrstili takole: 9. 
Darko Abram, 11. Ludvik Žuraj, 
22. Marko Bregar in 27. Tomaž Hri
bar. V nedeljo, 10. oktobra, se bo ta 
ekipa udeležila v Ajdovščini sloven
skega kolesarskega gorskega prven
stva. (1. Z.)



»N O V O T E H N A «, N ovo m e s to

r a z p i s u j e  
LICITACIJO za prodajo

K A M IO N A  Z N A M K E  TA M  5000
V voznem stanju, letnik 1967

Izklicna cena je 45.000,00 din.
Licitacija bo 15. 10. 1971 za družbeni sektor ob 8. uri, 
za zasebni sektor pa ob 9. uri v en groš skladišču v 
Bučni vasi pri Novem mestu.

IZ ID  Ž R E B A N JA

m e s e c a  n a g r a d n e  p r o d a je  
t rg o v s k e g a  p o d je t ja  » D o le n jk a « , 

N ovo m e s to
1. oktobra je bilo v restavraciji motela Otočec žre
banje nagradnik kuponov.
Izžrebane so bile naslednje številke: 
pralni stroj Candy — 5717;
TV aparat Ambasador — 19139; 
šivalni stroj Jadranka — 18477; 
električni štedilnik (4 plošče) — 11630; 
hladilnik (1351) Gorenje — 18891; 
fotoaparat Zorki 4 Jup. — 26900, 17941; 
sesalnik za prah Omega — 37171, 39808; 
brivski aparat Braun Iskra Sixtant —

26292, 18511, 31194, 21801, 7540;
ženska ročna ura —

30783, 1166, 32600, 17689, 12591, 22232, 9820, 37232
37829, 35745, 9818. 28301, 35372, 10040 27049, 12708,
9064, 5073, 7925, 12259;

moška ročna ura —
39357. 3636, 25452, 35779, 7086, 38013, 1541 19110.
1535, 27415. 34322, 3857, 7501, 26923, 2697,’ 37489,
4819. 29704, 3259, 35248;

fen s kapo Girmi —
6113, 32735, 3571, 18470, 34292, 3406, 13600, 11950.
2272. 12597, 10290, 1111, 28728 20588, 703, 3872,
29684, 21054, 39338, 39921:

elek. mlinček za kavo —
8032. 7295, 22101, 5202, 11286. 29203, 13068, 29559, 
39657, 15991, 276, 26148. 3873, 18206, 2837, 14164, 
32421, 24778, 23777. 3572o’;

likalnik Rowenta —
25667, 23693. 20342, 31561, 38478, 5703, 28395, 5704, 
H863, 32206, 21111, 5578, 26948, 26948, 33307 33306 
10978, 38833. 8059, 25235, 30816. 452, 11905,' 18630, 
29773. 27963, 942, 33595, 33596, 32676, 8377;

hranilna knjižica z vlogo 100 din —
34309. 3641, 14966, 29196, 11779, 20871, 28707, 33858. 
32799, 17497;

Dobitke lahko dvignete v komerciali podjetja

Z a  k r a t e k  č a s
VODORAVNO: 1. južnokorejska 

prestolnica, 5. simfonija Rimskega- 
Korsakova, 7. politični voditelj 
stranke, 9. Jacques Ibert, 10. Orien
talska utežna in votla mera, 11. ime 
pevca Juergensa, 13. avtomobilska 
oznaka Ljubljane, 14. divji stepni 
konj, 16. žensko ime, 17. ruska 
reka, ki teče skozi Leningrad, 18. 
konjiček, 19. dijaki istega šolskega 
leta, 22. arabski žrebec, 23. staro- 
judovski kralj, 24. pečat, 26. Tom 
Jones, 27. atiški heroj, po katerem 
se imenuje vrsta visokih šol, 29. dre
vored, 30. državica na Arabskem 
polotoku

NAVPICNO: 1. sovjetska orbital
na postaja, 2. Vergilov ep, 3. vrtna 
hišica, 4. ime pevca Leskovarja, 6. 
javno opozarjanje na kaj, priporo
čanje, 8. prečnik na jamboru, 12. 
Vzhod, Jutrovo, 15. element, 17. 
nauk o spoznavanju, 18. peščina ob 
vodi, 20. predpečje, 2l. ameriški in 
kitajski krokodil, aligator, 25. dvor 
na, praznična obleka, 28. stari oče.
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REŠITEV KRIŽANKE 
OD 1. OKTOBRA

Vodoravno: 1. lesk, 5. rotor, 6. 
letalo, 7. Oto, 8. I. K., 9. no., 10. 
Ana, 11. dretar, 13. otva, 14. na
klon, 17. lopa, 18. gliser, 20. red, 2 
21. re, 22. A N., 23. jez, 24. Da
kota, 26. briga, 27. Atri

/

O B I Š Č I T E  » P O S T R E Ž B O

Trgovsko podjetje na veliko in malo KRKA iz Brežic 
vas vabi, cenjeni potrošniki, da obiščete poslovabico 
POSTREŽBA v Brežicah in si ogledate veliko izbiro indu
strijskega blaga, tekstila, lahke in težke konfekcije, stekla 
in porcelana, radijskih in TV sprejemnikov, gospodinjskih 
pripomočkov, pohištva, železnine, gradbenega materiala 
in dru^ga blaga.

V prodajalni, ki je delno samopostrežnega tipa, se 
boste prijetno počutili.

Za obisk se priporoča kolektiv trgovskega podjetja 
KRKA, Brežice.

K a j  s o  p r e d  8 0  l e t i  p i s a l e  D o l e n j s k e  N o v i c e .

/

Z o b o v j a  » p r i  S o i n c u «

(V G r a d c u) so Nemci praznovali slavnost 
nemškega pesnika Koemeija tako navdušeno za 
Nemčijo, daje policijski komisar zbor razpustil.

( Z n a n i)  rovar madjarski, puntar Košut 
bode star dmgo leto 90 let. Madjari mu menda 
mislijo ob tq  priliki podariti kakovo posestvo. 
Potreben je mož, ker je zgubil vse premoženje — 
in živi v ubožtvu.

(V C i 1 e) je boj končan, ker so ustajniki 
zmagali. Predsednik je bežal, a potem sam sebe 
umoril. Mož, Balmaceda mu je bilo ime in je' 
imel še-le 51 let, bil je vzrok ustaji in katoliškej 
cerkvi vedno sovražen.

( D o l e n j s k i  S o k o l)  priredi v nedeljo, 
dne 11. oktobra svoj zadnji popoldanski izlet v 
Sevno pod Trško goro.

(K u ž n a  b o l e z e n )  v gobcih in parkljih 
je zopet jela na Dolenjskem se zelo širiti; usled 
t^ a  so živinjski sejem v Novomeškem, Žužem- 
berškem, Zatiškem sodnem okraju, ter vsem po
litičnem okraji Krškem do preklica prepo
vedani.

(M e d v e d  u s t r e l j e n )  V Strugah, v 
2užemberškem sodnem okraju ustrelfli sov ne
deljo, 19. septembra velikanskega medveda z 
zrnom (Šroti). Tehtal 370 funtov ter so ga pri
peljali tukajšnjemu okr. glavarju na ogled, da je 
prejel junaški lovec pristoječo mu talijo. X

(N ov s l o v e n s k i  l i s t )  Naši rojaki v 
Sevemg Ameriki so jeli izdavati lasten Ust z 
imenom „Amerikanski Slovenec“. List obeta, 
da bode zagovarjal pred vsemi koristi Amerf- 
kanskih Slovencev; skrbel, da se ohranijo Slo
venci tudi med tujimi narodi.

(N o v a  k o n j i š k a  s a b la )  uvela se 
bode pri nemški konjici. Za poskušnjo se je 
oborožil z novo sablo oddelek 15. huzarskega 
polka v Wandsbecku.

( V is e č a  p r a t i k a )  za leto 1892, slo
venska in nemška, je izšla v tiskarni Jan. Krajca 
v Novem Mestu. — Cena 25 kr.

(Z d ra v  m o č  a n) deček, 14 do 16 let 
star, sprejme se za učenca, ako ima veselje ao 
kovaškega rokodelstva takoj pri Antonu Tom
šiču, kovaču v Verdu pri Vrhniki.

( Z o b o z d r a v n ik )  A. Paichel ustavlja 
umetne zobe in zobovja brez bolečin, plombira 
ter vse zobne operacije izvršuje. Prebival bode v 
Novem mestu od 4. do 10. oktobra, in ordiniral 
vsak dan od 9. do 4. ure v gostilni „pri Solncu“.

( Z a lo g o  nagrobnih vencev z napisi ima 
Tone Virant v Novem Mestu. Naročila po pošti 
se točno izvršujejo.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
' l. oktobra 1891)

T e r i to r ia lc i  so  iz z a s e d  n a p a d a l i  » so v ra ž n e «  k o lo n e  — V o b ra m b n ih  akcijah so  so d e lo v a li tu d i o d 
b o ri za  sp lo šn i l ju d sk i o d p o r  p r i n e k a te r ih  k r a je v n ih  sk u p n o s tih  — S o d ^ v a ii  tu d i o d b o ri za  SL O

v  zadnjih dneh so bile neka
tere teritorialne enote kočevske 
občine v pripravljenosti. Naj
prej so 26. septembra odbijale 
napad „sovražnih" letal na Ko
čevje, ko pa je „sovražnik“ me
sto zavzel, so se umaknile iz 
mesta in v njegovi bližini pa 
tudi širši okolici pripravile več 
zased in napadov na „sovražne“ 
kolone, diverzantske skupine pa 
so „rušile“ nekatere mostove.

Ena izmed enot se je zelo di
sciplinirano zbrala 27. septem
bra zgodaj zjutraj v precej odda
ljeni vasi in nato pripravila „so
vražni" koloni kar tri zasede, 
„obkresala“ dele sovražne ko
lone in občutno zavrla napre
dovanje , sovražnika".

Analiza te vaje je pokazala, 
da je uspela. Več kot prav do
bro oceno ji niso dali le stare
šine, ampak tudi sodniki, ki so 
ta boj ocenjevali.

Več u^ešnih zased so na
stavile ,,sovražniku" tudi manj
še skupine 4;eritorialcev in diver
zantov.

Te vaje so izkoristili tudi ne
kateri odbori za splošni ljudski 
odpor, posebno pri krajevni 
skupnosti Mozelj in Livold, ki 
so delali, kot da je vojna. Med 
dmgim so z lažnimi znaki pre
usmerjali promet ,,sovražnih“ 
kolon in opravljali še razna dm- 
ga dela, ki bi jfti tudi v primeru 
prave vojne.

J. P.

č e s t i t k e  z l a t i m a

25. septembra sta na metliškem matičnem uradu slovesno  ̂
potrdila 50 let skupnega življenja Alojz in Ana Janžekovič iz 

* RadoŠev. Trdo življenjsko pot sta v zakonu prenašala složno, 
ob tem pa tudi med narodnoosvobodilno vojno dokazala 
zvestobo domovini

Ob jubileju, na katerem je bilo navzočih tudi 5 hčera in 
sin z družinami, jima je občinska skupščina poklonila spo
minsko darilo in šopek cvetja.

Praznovanje zlate poroke se je nadaljevalo najprej v metli
škem hotelu, drugi dan pa še doma v Radoših. Janže
kovičeva, ki sta kljub letom še dokaj zdrava in vedra, sta 
med svati zdržala do konca.

Sezona postrvi je s 1. oktobrom končana, zato je napočil čas lova 
na kra^a naših voda — sulca. Lanska sulčja sezona je bila ena 
najugodnejših v zadnjih 2S4etih, kako pa bo letos? Na sliki: po
strvji predel v zgornjem delu Krke pri Prapročah. (Foto: S. Dokl)

V r n i  s e ,  v r n i ,  M i h a !

„Odkod jo pa ti režeš, 
Miha? Daj, kar prisedi!“

„Raje ne bom, bi preveč 
zamaži, ko je pa tako 
blato.“

Odpria sem vrata, on je pa 
še enkrat v zadreg pogledal 
na z ilovico potempljane gu
mijaste škornje in le zlezel v 
avto.

,,Ne praznik ni ne tržni 
dan, kaj te je pa potem neslo 
v mesto? “ sem ga vprašala, 
ne toliko iz radovednosti, 
kot za to, da bi katero rekla.

„S šihta grem,“ je po kraj- 
šein premolku iztisnil." Že 
tri mesece delam na cesti.“

V pričakovanju, kdaj se 
bo široko zarežal, ker je spet 
nekoga potegnil, sem ga po
gledala. Njegov utrujeni, od 
ostre sape pomodreli obraz 
mi je povedal, da sem se 
uštela.

V meni se je v trenutku 
nakopičilo toliko misli, daje 
za besede zmanjkalo pro
stora.

Pa je le res, ni bilo le na
tolcevanje, kot se mi je 
zdelo. Že jeseni so namreč 
po Kamni vasi govorili, da 
Jurkovina propada.

,,Ježeš, kaj bi dejal rajnki, 
svoje dni in do smrti naj
močnejši gospodar v vasi, če 
bi vedel, da Miha odpro
daja? “ so šušljali skraja še 
škodoželjno, potem pa če
dalje bolj usmiljeno. ,,Saj 
dokler se ni oženU, je še kar 
bil. Zdaj ga pa ona kar na
prej peha za denaijem. V 
grobu bi se obrnil stari 
Jurko, ko bi vedel, daje nje
gov sin plug zamenjal za 
kramp in lopato. Pa tako po
sestvo! In otroci, otroci!“

„Saj res, kar štiri otroke 
mu je že Minka povila, pa ji 
je komaj osemindvajset let! 
Kaj le poreko, ko dora
stejo? Krnetje brez zemlje!

„Vrni se, vrni, MUia, do
kler je še čas!“ mije, ne vem 
zakaj, neizrečeno obležalo 
na ustih. j. k.

' s *

S P L I C A /

Na p o l o ž a j u

Kočevske teritorialne in druge ®*ote so se nekaj časa uspešno upi
rale „sovražniku”, nato pa so ^  niorale pred njegovo premočjo 
umakniti iz mesta. Na fotografij* so vodje „okupatorskih" enot, ki 
so se slikali v zasedenem Koče>j**» kamor so prileteli s helikopter
jem. V sredini je general Jože levo polkovnik Mirico Jerkič 
in desno polkovnik Sl '̂epan Pu<Ko. General Ožbolt in polkovnik 
Jerkič sta domačina iz kočevska občine in sta se tudi med vojno 
borila na Kočevskem proti okflP t̂oiju. Prvemu je tekla zibelka v 
Belici ob Kolpi, drugemu pa '^^d ju . Domačini, posebno sorod
niki in bivši borci oziroma sob<̂ ci zadnje vojne — so zato „okupa
torje" oziroma „sovražnike" Wjub vsemu prijateljsko sprejeli. 
(Foto: J. Primc)

N a  b o j i š č u  

n i  m i l o s t i
Tik pred zaključkom redak

cije smo od našega posebnega 
dopisnika z bojišča velikih ma
nevrov „Svoboda 71" izvedeli:

V torek je bilo spektakularno 
forsrranje reke Kolpe pri Vinici.
,,plavi" so postavili most v 23 
minutah, akcijo pa sije ogledal 
tudi tovariš Tito s sodelavci- 
Številno močnejša ,,plava" voj
ska „sovražnikov", odlično me
hanizirana in pripravljena, j® 
bila še v napadu, a številčno šib- 
kgši „rdeči", ki jih podpira vse 
ljudstvo, se jim krčevito upi
rajo. „Plavi" si pri prodiranju 
pomagajo tudi z zračnimi de
santi, v katerih izkrcujejo nove 
vojake.

Danes, v četrtek, pričakujejo 
na bojišču še zadnje važne 
bitke, a vse kaže, da so „rdečiV ■» 
v nezadržnem napadu! Jutri bî  
predsednik Tito pripravil spre
jem za predstavnike 10 občin« 
ki sodelujejo na manevrih, v so
boto pa bo defile vojaških enot 
v Karlovcu, na zborovanju pa 
bo govoril maršal Tito!

. . .  Generalni direktor IM V 
Jurij Levičnik je končno na ko
nju -  ampak le na velikih ma
nevrih , Svoboda 71“ . . .  •

. . .  Državna prvakinja v pa
dalstvu Dara Krstič je zadnjič 
kegljala: mislila pa je, da skače 
s padalom, ker so bile same 
ničle!

. . .  Direktor Mesnega pod
jetja Jože Zalokar je dal od
poved Pa kaj, saj so tudi tisti, 
ki so zavozili steklarno, od
stopili -  in prišli na lepše po
ložaje . . .

. . .  Direktor zdravilišča Do
lenjske Toplice Janko Popovič 
grozi, da me bo pretepel. Jaz pa 
še luir naprej hodim naokrog 
brez hladnega orožja!

. . .  Tudi Nikola Padevski je 
bil užaljen zaradi gostovanja v 
Jagodah in je spraševal, kdaj mu 
bom prišel gledat v lonec. Ker 
vem, da kuha stvari, ki redijo -  
ostaneva še naprej prijatelja. . .

. . .  Franc Pučko naredi na 
vsaki odbojkarski tekmi kot tre
ner vsaj kilometer s hojo okrog 
igrišča. Ampak kaj, ko nekatere 
odbojkarice na igrišču ne na
rede niti metra!

. . .  Nekateri odpovedujejo 
Dolenjca, ker preveč piše, drugi 
ker premalo. Za ene je preoster, 
za druge preblag. Najbolje bi 
bilo, če bi izdajali Paloma 
papir.. .

KRPANOV KOTIČEK

O d  s t a b i l i z a c i j e
V nedeljo zjutraj pride k 

meni vse črno mož. Stali so 
v gomili okoli mene razbur
jeni kakor bučele okoli ma
tice, preden rojijo.

,,I, kaj bi pa radi? “ jih 
vprašam.

,,Martin, ti veliko sveta 
obhodiš, pomagaj nam. Že 
pol leta nas tlači mora, pa še 
ne vemo, kaj je stabilizacija. 
Pravijo, da jo moramo ujeti 
in držati."

„Čakajte no, saj ne gori 
voda! Pomenimo se raje kot 
možje, saj nismo babe. Ako 
se prav spomnim, v bukvah 
menda piše, da je stabili
zacija nekaj takistega, kakor 
novce, cene in druge reči na 
trdne noge postaviti."

„Presneta reč vendar," mi 
pravijo, „kako pa naj vse 
skupaj postavimo na noge, 
ko so cehe spet poskočile, 
da jih ni moč videti, novci 
so pa brez veljave kakor ple
ve med žitom. Martin, bi ti 
uredil, da bi se kako prekre- 
nilo na bolje, ka-li? "

„Ne vem, če bo kaj. To že 
dolgo skušajo napraviti taki, 
ki so učeni in nekaj veljćgo, 
pa vendar ne zmorejo. Pa ve
ste, zakaj? Zato, ker vele 
malo iščejo, odkod je ta reč; 
zgolj prazne besede mlatijo, 
pa je. Akoravno najdejo 
krivce, jim komaj skrivijo 
kuzme na glavi. Pa še nekaj 
imam na jeziku, menite, ka
tero drevo se bolj drži v vi
harju: tanko in visoko aU 
nizko pa zatrepano? "

„Zadnje bo pravo, nobena 
stvar ga ne zmore," mi dajo 
odgovor.

„Vidite, odtod je vsa ne
sreča. Velik kup novcev in 
visoke cene ne bodo trdno 
stali, prav gotovo jih bo vsa
ka sapa prevračala. Kdo bo 
dajal odgovor? Eni kažejo 
na trgovce, ki zgolj gledajo, 
da draže prodajo in več za
služijo. To je takisto, kot bi 
kmet prodd ‘kravo ali vola 
na sejmu, pa bi moral z me- 
šetaijem novce na pol deliti, 
akoravno je žival celo leto 
redil, mešetar pa zgolj pol 
ure jezik brusil. Drugi pa 
spet tiste dolžijo, ki od dm- 
god vozijo blago k nam, da 
ne morejo domačega pro
dati."

„Menda si tudi ti, Martin, 
med tistimi, ka-li? Saj si že 
od nekdaj tovoril angleško 
sol; tega ne boš oporekal."

„Kaj? Zdaj naj pa še očit
ke požiram, ko jih nimam za 
kaj? Angleško sol sem to
voril zgolj v starih časih za
voljo tega, ker ni bilo druge, 
pa bi morali neslano jesti. 
Vendar sem jaz dmgo po
godil, akoravno vam tega 
nisem mislil praviti. Krivi ste 
sami, ko kupujete zgolj tujo 
robo, domačo pa zame ta te. 
Trgovci pa tudi niso neumni, 
da bi domačo kramo v svojo 
škodo prodajali. Vidite, zato 
ne morete, kako se že pravi, 
stabilizacije postaviti na 
noge, pa se vam kar naprej 
prevrača."

MARTIN KRPAN

D O L E N J S K I  L I S T

Ko prebereš, daj naprej! 
1 " ■■ ■■■ ■

ČRNOMELJ OKUPIRAN

4 .  o k t o b r a  ^ j u t r a j  s o  s e  m e š -  ■ 
č a n i  z b u d i l : !  p o d  o k u p a c i j o  
p l c v i h ,  m e d te m  p a  s n  m l a d i n c i  
i n  v o d s t v a  d r u ^ ib e n o  p o l i t i č 
n i h  o r g a n i z a c i j  v  t e k u  n o Č i  
p o s k r b e l i  za  v e č  d i v e r z a n t s 
k i h  a k c i j  . T a k o  s o  se= n s  m e s 
t n i h  u l i c a h  p o j a v i l i  l e t a l i  z  
p o z i v o m  n a j  b o j  p r o t i  o k u p a 
t o r j u ,  p r a v  t a k o  p a  s o  l j u d j e  
d o b i l i  p r o g l a s  o b č i n s k e  s k u p 
š č i n e  i n  d r u ž b e n o  p o l i t i č n i h

O prodoru „sovražnika" na manevrih „Svoboda 71" in junaškem 
odporu braniteljev in prebivalcev sproti poročajo dnevni časopisi, 
radio in televizija. Mi pa smo v torek opoldne.uspeli dobiti v ured
ništvo skozi vse pasti in zasede, ki jih postavljajo ,,modri sovraž
niki", prvi dokument: Oegalni Dolenjski list, ki hrabri borce in

SOVRAZNIIC KAZE ZOBE

D o p o l d n e  s o  s  s m e r i  S u h o r j a  i n  U r -  
š n i h  s e l  z a č e l e  p r o d i r a t i  v  B e l o  
k r a j i n o  s o v r a ž n e  e n o t e  p l a v i h ,  da  
b i  s i  z a v a r o v a l i  h r b e t .  V . o k o l i c i  
S u h o r j a  s p  p a t r u l j i r a l i  s  p o l i 
c i j s k i m i  p s i  i n  i s k a l i ' p o  h i š a h  
p r i p a d n i k e  c i v i l n e  z a š č i t e .  V M e t 
l i k o  s o  ž e  o b  1 0 . 3 0 ,  u r i  p r i p e l j a 
l i  k a m i o n a  s o v r a ž n e  v o j s k e .  I s k a 
l i -  So D r a š ^ č e ^  d o m a č i n i  p a  s o  
n a p o t l l i ’p o  p o t i  p r o t i  G r a b r o v c u .
Ob 1 5 . 3 0 .  u r i  s o  s e  k a m i o n i  v r n i -  

prebivalce in jih seznanja z resničnimi dogodki. To je kos prve 
strani, ki ima na vriiu zapisano geslo: „Ko prebereš, daj naprej!" 
Ilegalec izhaja na položaju — med pokanjem pušk, letalddmi na
padi in se skriva pred ,,sovražniki", ki bi se ga seveda silno radi 
polastfli!

m e d  i n a i a

I I
ID

3. Zgodi se vselej prav takrat« ko nam je tega naj
manj treba. Sredi New Vorka, **‘̂ di najpomembnejše 
ulice je naš vrli, preizkušeni kâ f̂iolet klavrno crknil. 
Da, navaden smrkav defekt.

Kabriolet se je ustavil — in u^avil se je za njim ves 
orjaški veletok. Lepa zmešnjava ĵ ‘ nastala. IVfcd tisoče

mrmrajočih motorjev, med nestrpne glasove siren in 
med brlizge policajev so se mešale sočne angleške 
besedice, Id jih zaman iščemo v sjovarju.

Paradižnik ni videl drugega izhoda iz zagate, kot da 
sleče suknjič, zaviha rokave in se s ključem v roki 
poda pod svoje vozilo . . .

Toda, kako se je zmotil, če je menil, da bodo ne
strpni Američani, čakali, da Pai^ižnik tu, sredi New 
Vorka, razdere in spet sestavi svoj motor! Pritekli so 
in sc uprli v nagajivi kabriolet..

Prav v tem trenutku pa je Paradižnik pod avtom 
odvil prvi vijak — žal, nepravega! — in moije olja je 
pljusknilo na asfalt. . . ^
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V zaklonu, a že v območju mitralješkega 
ognja smo se pogovaijali, Ŝ ako je mogoče, da belogardisti vedo, da 
napadajo njihovo postojanko borci Cankarjeve, saj so tucJi v svojih 
izzivanjih večkrat imenovali borce s „Cankarjevskimi svinjami** in 
podobno. Sumili smo, da jili je morala o našem premiku obvestiti 
kaka njihova obveščevalka. Nismo šc končali pogovora, ko je Pero 
Popivoda začel vpiti, da nismo prišli sem zato, da se bomo pogo
varjali, temveč da bomo šli v napad na postojanko. Kot namestnik 
komandanta Tomšičeve brigade se nisem zmenil za njegovo kričanje, 
ker se tudi on ni premaknil iz zaklona, a komandanta bataljonov sta 
me le vprašala, če naj se spustimo v juriš, nakar sem ju zavrnil da ne! 
Rekel sem jima, da bomo iz naše brigade zbrali bombaše in poslal 
sem kurirja v brigado, da naj jih pripelje. Že čez pol ure so se bom
baši razporedili, Cankarjev bataljon pa je na čelu z Efenkom in s 
Cirilom sledil bombašem’ Belogardisti so odgovorili na naš napad z 
mitraljezi in bombami. Ker je Tomšičeva brigada počivala v snegu 

. dober kilometer od postojanke, sem med napadom bombašev iz Can- 
'kaijevega bataljona zapustil zaklon in šel proti počivališču brigade. 
Med potjo sera srečal komandanta Šaranovića, ki me je vprašal:

,JCako Daki, bo Primskovo padlo? “
„Bo, saj mora! Cirilu sem dal dvajset bombašev in tam je tudi 

načelnik Popivoda. Ker je zahteval tudi moj bataljon za juriš, mu ga 
nisem dal, saj je tam Cirilov bataljon in dovolj bombašev! “

Saranovič se je nasmejal, saj je poznal mojo trmoglavost in je vedel, 
da se pri moji trmi nič ne opravi.

„Je že v redu, Daki, saj veš, kaj je treba in kaj.ni!“
A ker sem slišal, da streljanje pojenjuje in sem zasumil, da nekaj ni 

v redu, sem pustil komandanta Šaranovića sredi poti in hitel nazaj 
proti postojanki. Ko sem zagledal Cirila in Efenko, ki sta klela kot 
Turka, in še komandanta našega bataljona Albina, sem iz njiliovih 
kletev izvedel, da so naši bombaši že v cerkvi in da gredo proti 
župnišču, a da so belogardisti pobegnili. Poskakali so preko skal in 
ušU proti italijanski postojanki v Šentvidu pri Stični. Le enega, ki se 
je med skokom ponesrečil, smo ujeli polživega, ki je povedal, da so 
našli „mrtvi kot“ nad skalami, kamor naši mitraljezi niso mogli sipati 
smrti. Belogardisti so v postojanki pustili vso hrano, vojaško opremo 
in vse strelivo, pa tudi nekaj orožja je ostalo.

Po padcu postojanke je Cankaijeva brigada ostala na sektorju Prim- 
skovega, Tomšičeva pa se je spustila v Temeniško dolino, da bi po 
ukazu komandanta Šaranovića uničila postojanko Span v Novi vasi.

Padel je Ajdovec, Dob v Mirnski dolini, za katerega so Gubčevci 
peli ,J)ob, fašistov grob“, padlo je Primskovo, kjer je od 75 belo
gardistov padlo ali bilo ranjenih 25. Belogardisti, ki se niso zanašali 
samo na svoje utrjene postojanke in bunkeije, so pričakovali tudi 
pomoč od Italijanov in Nemcev, toda bili so razočarani. Postojanka 
za postojanko je bila uničena in ker so se bali naših vse hujših napa
dov na njihove postojanke, so se začeli še bolj utrjevati.

Belogardisti so se utrdili tudi v Temenici, ki leži v dolini Temenice 
in po bregovih pri izlivu Bukovice poleg ceste, ki vodi iz Litije v 
Radohovo vas. Tako je Gubčeva brigada ob napadu na to postojanko 
naletela na še hujši odpor, saj so belogardisti vedeli, da ne bomo 
odnehali, dokler postojanka ne bo padla v naše roke. Vso noč so peli 
mitraljezi, pokale ročne bombe in šele proti jutru smo osvojili po
stojanko. Skoraj polovica belogardistov je padla pod rafali mitra
ljezov in bombami, ostalim pa se je posrečilo pobegniti mimo zased 
Racovega bataljona in se zateči v italijansko postojanko v Šentvidu. 
Racov bataljon je bil poslan kot predhodnica naše brigade in je za
sedel položaje med Temenico in Šentvidom, mi pa smo obkoljevali 
belogardistično postojanko pri Španu v TemeniŠci dolini, dobre tri 
kilometre od Šentvida pri Stični.

Raco je bil komandant drugega bataljona Tomšičeve brigade in je 
prišel k nam s Saranovićevo skupino, ki jo je glavni štab Jugoslavije 
poslal v pomoč za vodstvo slovenskih partizanov. Bil je dober tovariš, 
požrtvovalen in neustrašen borec, ki so ga borci takoj vzljubili.

Nemci so od svojih zaveznikov Italijanom zahtevali, da ob italijan- 
sko-nemški meji ustanovijo belogardistične postojanke, jih utrdijo in 
jim pomagajo, da partizani ne bi prehajali preko meje na njihovo 
stran. Med te je spadala tudi postojanka ,,Pri Spanu“, nekdanjem 
županu, ki je svoja poslopja preuredil v utrdbo, okoli in okoli svojega 
posestva pa je zgradil bunkerje. Štitilo ga je trideset belogardistov in 
po nalogu belogardističnega poveljstva v Ljubljani je, m oral skrbeti za 
vso prehrano svojih branilcev, kar pa mu ni bilo teiko, saj je imel v 
svojih shrambah ogromne zaloge živeža in ostalih dobrin.

Tovariš Saranović, ki je medtem postal načelnik Glavnega štaba 
Slovenije, je zahteval od nas, naj čimprej uničimo vse belogardistične 
postojanke, saj jih je bilo že po vsej Sloveniji pod okriljem Italijanov 
skoraj v vseh večjih krajih kot gob po dežju in belogardisti so ustra
hovali ne samo naše simpatizerje, temveč tudi ostalo prebivalstvo, 
naše ujete borce pa so ali postrelili ali pa poklali. In dasi nam tovariš 
Saranović ni povedal o obsegu naših akcij, smo vedeli, da bomo po 
uničenju postojank v Temeniški dolini začeli z akcijami tudi v Suhi 
krajini, kije bila za naše kurirje in naše patrole še bolj nevarna.

Ko so naši obveščevalci zbrali podatke o postojanki ,,Pri Spanu“ in 
ko je brigada dobila ukaz, da uniči postojanko še tisto noč, sta 
komandanta dveh bataljonov sklicala zbor in obvestila borce o na
padu. Borcem sta povedala, da so belogardisti dobro vkopani v bun
kerje in da so v shrambah velike zaloge, ki jih morajo še do jutra 
odpeljati Ker pa je bilo v teh krajih za hrano težko, saj je intendant 
brigade Cure-Puterle že obupaval, kako bo prehranil brigado, so sc 
borci, še z večjim veseljem pripravili za napad, saj je v hlevih 25 
debelih pitanih prašičev in vsega drugega v izobilju, kakor so jim 
povedali obveščevalci.

Okoli pol ene po polnoči smo krenili z brigado s Primskovega in že 
okoli dmge ure ponoči smo mokri in prezebli obkolili postojanko. 
Prvi bataljon je zasedel položaje zahodne strani od Šentvida, tretji 
bataljon pa v gozdu severno od postojanke. Drugi bataljon je že prej 
bil na položaju, ko smo imeli borbe za Temenico in smo komandantu 
Racu le poslali sporočilo, naj ostane na položaju, ker sta prvi in tretji 
bataljon že nq položajili okoli postojanke in da bomo vsak čas pričeli 
z napadom. ,

 ̂Snega je bilo skoraj pol metra, noč je bila temna in belogardisti 
raso niti slutili, da so že obkoljeni. Se preden je tretji bataljon prišel 
na svoje položaje, z njim sem bil tudi jaz in načelnik štaba brigade 
Pero Popivoda -  je komandant prvega bataljona Albin žê  naskočil 
belogardistične bunkerje, pa je kmalu utihnilo streljanje in tudi rĉ - 
Ijarge mitraljezov. Tretji bataljon je v snegu čakal ukaz komandanta 
tretjega bataljona Efeidce za napad. S Perom Popivodo sva bila blizu 
komandanta Et#nke, ki je povedal, da je bataljon pripravljen za na
pad in čaka samo še njegovega povelja.

Opazovali smo gospodarska poslopja, hlev, skedenj in kozolec, či
stino pred nami in vznemirjala nas je tišina noči, ki je bila krog in

Se nadaljuje
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TAT PRI GOZDARJIH -  Nočni 
vlom so doživeli 29. septembra v 
mokronoškem gozdnem obratu. 
Neznanec je vlomil vrata in okno v 
pisarno, preiskal pisalne mize in 
očitno iskal denar. Ob mali hitri in
venturi so ugotovili, da sta zmanj
kala dva dežna plašča, nalivno pero 
in nekaj svinčnikov.

APNO KRADEJO -  Vida Cesar 
iz Male Bučne vasi je 29. septembra 
novomeškim miličnikom prijavila, 
da so ji tatovi iz hiše v gradnji od
nesli 10 vreč apna.

OREHI PRIKLICALI GASILCE 
-  29. septembra je gorelo v Dalma
tinovi ulici v Novem mestu. Jožefa 
Mali je v kuhinji pozabila izključiti 
električni kuhalnik, na katerem so 
se sušili orehi. Dim, ki se je začel 
vaUti iz hiše, je priklical gasilce. Go
reče orehe so s kuhalnikom vred 
vrgli ven in nevarnosti je bilo konec.

MOPED NAŠLI, TATU SE ISCE- 
JO — Novomeški prometni miličniki 
so 29. septembra na Gmajni ob 
avtomobilski cesti našli moMd cey- 
ske registracqe, last Emila Povha iz 
Gornjega Obreža. Do tu se je bržč^ 
pripeljal možakar, vozilo pustil in 
i^inil. Kdo je bil tako preirzen, še 
ni znano.

KOS OKRADEN -  Tat je vzel 
30. septembra na piko hišo Antona 
Kosa v Cegelnici. Razbil je okno in 
zlezel v stanovanje, iz katerega je 
odnesel 400 din, uro, jopico, kuhinj
ski nož in jestvine.

KDO SE JE ODPELJAL? -  30. 
septembra je Ana Ljubi z Muhabera 
povedala, da ji je bilo nekaj dni prej 
ukradeno kolo, ki ga je prislonila na 
novomeško pošto. Poizvedujejo, 
kdo se je odpeljal z njenim kolesom.

KORAJŽA S KOZARCI -  V 
restavraciji kanižarskega rudnika sta 
29. septembra razgrajala in razbijala 
kozarce Stojan Džekič in Milan Sim
čič iz Majevca. Ugotovili so, da sta 
brezposelna. Pridržali so ju do iz- 
treznitve in prijavili sodniku za pre
krške.

SLABOST IN SMRT -  30. sep
tembra zvečer so našli ob poti v 
Goremi vasi pri Mirni mrtvega Ra
deta Črva z Mirne. Ker je bil poleg 
njega moped, domnevajo, da mu je 
med vožnjo postalo slabo, nakar je 
stopil z vozila, padel in obležal. Na 
kraju niso našli sledov, ki bi kazali 
na nasilje ati nesrečo z vozilom.

TRIJE V ZAPORU -  3. oktobra 
so v novomeških občinskih zaporih 
priprli do iztrezriitve delavce SGP 
Pionir: 25-letnep Mija Antiča,
244etnega Nedeljka Milankoviča in 
21-letnega Milodraga Tošiča. Po
poldne so se v kolodvorski restavra
ciji v Bršlinu napili, polivali vino, 
razmetali mize in stole, en stol raz
bili, se pretepali in s takim vedenjem 
motili druge goste, da so zapustili 
lokal. Zagovarjati se bodo morali 
tudi pn sodniku za prekrške.

v  N O V E M  M E S T U  SO  S O D IL I T R O J K I  IZ  O K O L IC E  R A K E

R o p  z a  » o k r a s u  n a  n e s l a v n i  v e r i ž i c i

F r a n c u  G o re n c u  7 le t s t ro g e g a  z a p o r a ,  F r a n c u  K e rin u  d v e  le ti m a n j  e n a k e  
k a z n i, J o ž e tu  K ra š e v c u  pa  10 m e s e c e v  z a p o ra  — G o re n c  in K e rin  o s ta la  
v  p r ip o ru  — O d g o v a r ja l i  so  za  v r s to  k a z n iv ih  d e ja n j ,  ki so  j ih  z a g re š il i  

le to s  n a  R a k i in v š te v iln ih  o k o lišk ih  k r a j ih

Pred kratkim so se pred senatom petorice na okrožnem sodišču 
v Novem mestu zagovarali trije fan^e iz okolice Rake: 24-letni 
Franc Gorenc iz Ciija, 19-letni Franc Kerin iz Podlipe in 26-ietni 
Jože Kraševec iz Brezja, vsi trije za serijo velikih tatvin, stoijenih 
od 27. januaija do 24. maja letos, Gorenc in Kerin pa povrhu še 
zaradi ^ n ^ a  ropa v domačem okolišu.

^ rs to  kaznivih dejanj je začel 
Gorenc: 27. januarja je vlomil v 
hišo Ivanke Duh na Raki, marca 
na Gradišču v hišo Franca Rob- 
ka in v istem mesecu na Raki 
kradel v delavnici Martina Go
renca. 7. maja je kar dvakrat 
vdrl na Raki: najprej v hišo 
Alojza Rajha, nato v hišo Milke 
Maznik. Jemal je obleke, orodje 
in denar.

13. maja, na dan javne var
nosti, sta Gorenc in Kerin 
ukradla v Drenovcu iz odprte 
hiše Alojza Starca nekaj denarja 
in predmetov. Njuno početje je 
doseglo vrhunec 24. maja na 
Raki.

Zvečer tega dne sta potrkala 
na vhodna vrata hiše, katere 
lastnica je 79-letna Antonija 
Jamnik. Go^odinja je prišla 
odpirat, Gorenc in Kerin pa sta 
m ^tem  poiskala stranska vrata, 
stopila v hišo in se i^rila. Ko se

je Jamnikova vrnila, sta nepo
vabljena gosta planila nanjo, ji 
zatisnila usta, jo zgrabila in od
nesla na posteljo. Tam sta ji z 
n^lavno m to zvezala roke, z 
nogavico pa prevezala usta, da 
ni mogla klicati na pomoč. 
Tako sta jo prisilila, da je po
vedala, kje ima prihranke. Iz 
^rivališča v omari sta vzela 
16.650 din, ves denar, ki gaje 
Jamnikova ndcaj pred tem do
bila za prodani vinograd.

Po ropu pri Jamnikovi sta 
Gorenc in Kerin vlomila še v 
Drenovcu v hišo Karla Janca.

Gorenc in Kraševec sta tri
krat vlomila na en dan. To je 
bilo 29. marca na Raki. Na 
„piko“ sta vzela hiši Vide Ro
gelj in Marije Pintarič ter osnov
no šolo.

Tisto noč, ko sta Gorenc in 
Kerin oropala Jamnikovo, je bil 
Kraševec doma, v Brezju. Sto-

rilca sta z denarjem prišla k nje
mu in mu dala 1.200 din. Kra
ševec je denar vzel, čeprav je ve
del, da je ukraden.

Franc Gorenc je pred sodniki 
odgovarjal za rop, šest velikih 
tatvin, dva poskusa velike tat- 
viiie, za navadno tatvino in 
majhno tatvino. Obsojen je bil 
na 7 let strogega zapora, od 
tega mu je samo rop prinesel 5 
let strogega zapora.

Francu Kerinu so sodili za 
rop, veliko tatvino in navadno 
tatvino. Dobil je 5 let strogega 
zapora, samo z ropom si je „pri- 
služil“ 4 leta.

Jože Kraševec je bil obsojen 
na 10 mesecev zapora. Tako ka
zen so mu odmerili za veliko 
tatvino, dva poskusa takega de
janja in prikrivanje kaznivega 
dejanja.

Na sodišču so obtoženci de
janja v glavnem priznali. Gorenc 
in Kerin sta odkrito priznala 
tudi rop pri Jamnikovi, vendar 
iz njunega priznanja ni bilo slu
titi, da sta prizadeta.

Zoper Gorenca in Kerina je 
sodišče odredilo pripor do prav
nomočnosti sodbe.

TUDI MARSIKJE NA DOLENJSKEM in v Beli krajini ni več redkost, da skočijo ljudje na polje ali 
travnik z osebnim avtomobilom: hitro obrnejo seno ali otavo, nakosijo nekaj košev sveže krme ali 
pripeljejo domov pridelke zase in za živino. Fičko „služi“ zdaj tudi za konja: hitreje je naprežen, ni 
mu treba odganjati muh in obadov, pa tudi manj zahtf^ven je kot vprežna živina. . .

OTROiKA ST A  M U  »D R Ž A L A  VRECOl«

M e n o  k o v a l  d r z n e  k r a j e

P o  o b so d b i j e  o s ta l  J o ž e  B ra jd ič -N e n o  v  z a p o ru  
—  O b so je n  na  30 nvesecev  s tro g e g a  z a p o ra

„Samo dve leti in šest mesecev 
strog^a!‘\  To so bile prve besede 
Jožeta Brajdiča-Nena, ko je 28. sep
tembra v dnižbi miličnika stopil iz

P R E R O K B A
Na pragu mesta, tam, kjer ob

last in urbanistično oko spregle
data in zamižita, je njega dni ži
vela ženička, ki ji narodnosti in 
rodu ni bilo moč ugotoviti. Ime
la je skromno hiško, leseno in s 
slamo pokrito, starega mačka pa 
psa pred hišo in kokoši v kur- 
niku. Ni bila ne reva ne kaj več 
in o njej so ljudje veliko govo
rili. . .

Zgodilo se je, da je v pred
mestje prihrumel velik avto
mobil. Izstopila je ugledna gospa 
in zginila v skromni hiški. In če 
bi kdo potlej na skrivaj pokukal 
v temno izbo, bi videl gospo in 
ženičko z roko v roki in v pol
temi . . .

Prvemu avtomobilu je čez čas 
sledil diugi, temu tre^i in kmalu 
so mestne gospe prihajale v pred
mestje kot stare tercijalke na 
božjo pot.

Bilo je nekega sončnega dne, 
ko je večini znana ženička prišla 
v "hiesto in vprašala izobraženo 
gospo:

,,Imaš kaj denarja? “
In dobila ^  nekaj in v zahvalo 

ponudila svojo uslogo;
„Veste, krasti nočem, delam 

tudi ne; a v zahvalo za denar

vam, če hitčete, prero
kujem ..."

„Prerokuješ? “ je vprašala iz
obražena gospa.

„Da, da,“ je potrdila ženička. 
,,Povem vam vašo usodo in vse, 
kar je treba, da se izognete ne
všečnostim. Samo nekaj bo 
stalo.. .“

„Prav, prav,“ je prikimala 
gospa in bila koj pripravljena.

,, Želim, da bi enkrat za vselej 
zvedela, kaj mi grozi in kaj me 
čaka. Dam ti, kolikor ho
češ . . .“

In ženička ni bila zahtevna in 
je prosila, naj izobražena gospa 
dado na mizo tri kupčke, v vsa- 
k^a po nekaj novih dinarjev. 
Potlej pa je začela mrmrati in 
hoditi sem in tja in naposled 
rekla, da imajo gospa obilo so
vražnikov. Te pa je moč zago
voriti; seveda ob primernem zne
sku . . .

Zgodilo se je v dvajsetem sto
lčku t^a štetja in izobražena 
gospa je pristala na prerokbo. 
Plačala in dala je denar in ča
kala, da sovražniki zginejo.

Zginil pa je denar . ..
In zdaj? Kriva bodi seveda že

nička, ker je gospo -  ogoljufala.
JAKA PRAVIČNIK

dvorane št. 8 na novomeškem 
okrožnem sodišču, kjer so mu sodili 
za štiri kazniva dejanja. Besede so 
bile namenjene njegovi materi, ki je 
s culo v roki ves čas nervozna čakala 
pred vrati, izgovoril pa jih je z na
smehom. Očitno je pričakoval hujšo 
kazen. Potem so ga odvedli v zapor.

Neno se je zagovarjal zaradi ene 
navadne in treh velikih tatvin, ki jih 
je z mladoletnikoma B. B. in B. 1. 
storil letos od 24. maja do 5. junija 
v Rodinah, na Stari gori pri Mimi in 
v Veliki Loki.

Fantje so vdirali pretežno v sa
motne hiše, ki so jih prej dalj časa 
opazovali in si zapomnili, kam so 
stanovalci spravili khuče. Odnašali 
so predvsem hrano, čeprav so iskali 
denar. Dobili so ga samo v eni hiši, 
in sicer 500 din.

V početju so bili zelo predrzni, 
saj so šli v isto hišo celo dvakrat v 
štirinajstih dneh in so kradli vpričo 
starejše ženske, ki je bolna in ne
premična ležala na postelji. Ko so 
diugič kradli, jih je slučajno zalotila 
soseda, pa so jo z nožem nagnali ven 
in nato še sami zbežali.

Neno, ki je bil odgovoren za ta 
delanja, tokrat ni bil prvič pred sod
niki. Večkrat je moral prednje že 
kot mladoletnik in je že prebil dve 
leti v mladoletniškem zaporu. Le
tošnja dejanja ie storil komaj dva 
meseca potem, ko so ga odpustili iz 
tega 7apora.

METLIKA: PREHITEVALA PO 
DESNI -  Ljubljanska voznica Mar
tina Smrdelj je 29. septembra na 
Cesti bratstva in enotnosti v Metliki 
z osebnim avtomobilom po desni 
strani preliitevala avtomobil Janka 
Predoviča s Hrasta in ga oplazila. 
Škode je bilo za 6.000 din.

M r t v a š k a  g l a v a  

v  n a b i r a l n i k u
Nenavadno „pošto“ je do

bila Novomeščanka Albina 
Gorišek iz Ulice Majde Šilc 
28. septembra v svojem pi
semskem nabiralniku pri 
vhodu v stanovanje.

„Poglejte, s čim mi gro
zijo!“ je prestrašena še isti 
dan prihitela na postajo mi
lice v Vrhov čevo ulico in de- 
žumemu skozi linico ,po- 
molila list, na katerem je pi
salo:

„Goriškova, če se v roku 
sedmih dni ne izseliš iz sta
novanja, te bo nekdo na pri
mernem kraju ubil.“

Namesto podpisa je bila 
na listu z okomo roko nari
sana mrtvaška glava.

Goriškova je miličnikom 
zatrdila, da ni z nikomer v 
tolikšnem sovraštvu, da bi ji 
bil upravičen groziti z ubo
jem. Zato tudi ni vedela po
vedati, ali kaj sluti.

Presenečena pa ni bila 
samo ona, ampak tudi milič
niki.

Nenavadna „pošta“ je 
vzbudila precejšnjo pozor
nost, čeprav so Goriškovi 
namignili, naj si zaradi nje 
ne beli las, da je tisti „opo- 
min“ zgolj delo neslanega 
šaljivca. Vsekakor ga bodo 
poskusili odkriti in onemo
gočiti njegovo nesramno po
četje.

V e č j i  z n a k i ,  m a n j  i z g o v o r o v
Na sodišču je večkrat sli

šati zagovor obtoženega voz
nika, ki je povzročil hudo 
prometno nesrečo, da v od
ločilnem trenutku ni videl 
prometnega znaka oziroma 
da je bil znak poškodovan, 
nepregleden ali da ga v sla
bem vremenu ni pravočasno 
opazil

Primerov, da slaba, po-'' 
manjkljiva in dotrajana cest
na signalizacija, ki se poleg 
tega često spremeni na ob
činski meji, povzroči zastoje 
v prometu ali celo nesreče, 
je vsak dan nekaj. Zato jo je 
treba poenostaviti, urediti in 
poskrbeti, da bo vzdržala 
čim dlje.

Ugotovili so, da so najbolj 
trpežni znaki iz poliestrske 
smole, na katero je nalep
ljena svetleča se folija. To 
pomeni, da jih ne bo treba 
barvati, da bodo vami pred 
rjo in proti udarcem bodo 
odpornejši

V Novi Gorici že izde
lujejo take znake v velikih 
količinah To so znatno več
ji znaki od dosedanjih. Opo
zorilni triko mi znaki bodo 
imeli 120 cm dolgo stranico, 
okrovi prepovedni znaki pa 
bodo imeli premer 90 cm 
Take znake bodo že v naj
krajšem času razmestili od 
Ljubljane do Bregane, torej 
tuđ  vzdolž dolenjskega dela 
magistrale.

Ceste drugega reda bodo 
dobile nekoliko manjše zna
ke -  trikome s stranico 
90 cm in prepovedne s pre
merom kroga 60 cm. Na niž- 
jerazrednih cestah bodo zna
ki še nekoliko manjši: opo
zorilni s stranico 60 cm, pre
povedni s premerom 40 cm

V prihodnjih letih bodo 
zamenjali tudi table z imeni 
krajev, table pred važnejšimi 
križišči in razna druga opo
zorila in jih nadomestili s so
dobnimi L Z.

PO TRCENJU ZGOREL AVTO
MOBIL -  Ever Hamza iz Glamoča 
je 30. septembra zvečer na nepre
glednem ovinku avtomobilske ceste 
pri Martinji vasi prehiteval tovor
njak, ki ga je proti Ljubljani vozil 
Franc Prejat iz "Zbigovcev pri Gornji 
Radgoni. Naproti se je tedaj peljal z 
osebnim avtomobilom Anton Ka
dunc z Mirne. Ko je opazil, da 
osebni avtomobil prehiteva tovor
njak, je zavrL Za njim je vozil osebni 
avtomobil Valentin Vončina iz 
Ljubljane. Zaviranje ga je presene
tilo, zaletel se je v Kadunca in ga 
porinil na levo, da je zadel Hamzo, 
njegov avtomobil pa se je pri tem 
vžgal in zgorel. Pri nesreči so bile 
štiri osebe ranjene, gmotno škodo 
pa so ocenili na 61.000 din.

NOVO MESTO: ZADEL KOLE
SARKO -  Stanislav Luzar iz Imen ja 
pri Šen^erneju je 30. septembra z 
osebnim avtomobilom na križišču 
Trdinove in Kristanove ulice v No
vem mestu zadel Antonijo Hren, ki 
se je peljala s kolesom. Kolesarka, ki 
je doma v Trdinovi ulici, se je pri 
padcu huje ranila,

RUMANJA VAS: „1ESN0“
SREČANJE NA OVINKU -  Na 
nepreglednem ovinku zožene ceste 
sta se 29. septembra med srečanjem 
zaletela osebna avtomobila, ki staju 
vozila Milan Cesar iz Prečne in Ste
fan Jurenec z Baze 20 na Rogu. 
Gmotno škodo so ocenili na 2.000 
din.

MAČKOVEC: TUJA NEPRE
VIDNOST IN TRIJE RANJENI -  
Ljubo Krčevski iz Kočanov je 29. 
septembra s tovornjakom na nedo
voljenem kraju avtomobilske ceste 
pri Mačkovcu prehitel cisterno, kije 
vozila ‘proti Ljubljani. Naproti je 
Zagrebčan Mile Nekić vozil osebni 
avtomobil. Pri neizogibnem trčenju 
osebnega avtomobila in tovornjaka 
so bili Nekić in njegova sopotnika -  
Maijana in Marjan Podvorec -  ra
njeni. Gmotno škodo so ocenili na 
12.000 din.

JEZERO: PO TRCEnJU NA 
TRAVNIK -  Jože Jurgec iz Ljub
ljane je vozil 28, septembra osebni 
avtomobil po avtomobilski cesti 
proti Ljubljani. Ko je potoval od Po
ljan do Jezera, ga je zaneslo na levo 
v trenutku, ko je naproti potoval z 
osebnim avtomobilom zagrebške regi
stracije Više'ilav Gorenc. Trčenje je 
bilo precej silovito, saj je Gorenčevo 
vozilo padlo na travnik. Ranjenih na 
srečo ni bilo, gmotno škodo so oce
nili na 4,500 din.

KARTELJEVO: MOTORIST V 
AVTO -  28. septembra popoldne je 
dr. Minka Maležič iz Ljubljane vo
zila osebni avtomobil po karteljev
skem priključku avtomobilske ceste. 
Nasproti se je po sredi cestišča pri
peljal z motorjem Stanislav Gričar iz 
Straže pri Krškem. Med srečanjem 
je motorist zadel avtomobil, padel 
in sc poškodoval. Gmotno škodo so 
ocenili na 2.500 din.

TREBNJE; ZANESLO GA JE -  
28. septembra popoldne je Zagreb

čan Ivan Mustač potoval z osebnim 
avtomobilom po avtomobilski cesti 
proti Zagrebu. Na mokri cesti pri 
Trebnjem ga je zanašalo sem ter tja, 
zapeljal je na levo in zadel osebni 
avtomobil, s katerim se je peljal inž. 
Tone Kordiš iz Ljubljane. Gmotne 
škode je bilo za 4.000 din.

ROJE: MALI KOLESAR PADEL 
-  8-letni Ivan Brajdič iz Mihovice se 
je 28. septembra zjutraj peljal s ko
lesom od Šentjerneja proti Dobravi. 
Vozil je v cik-caku in v Rojah zape
ljal pred avtomobil, s katerim se je 
naproti pripeljal Anton Vinde iz 
Sen^erneja. Kolesar je zadel avto
mobil, padel na cesto in si poško
doval glavo,

MOKRO POLJE: S FICKOM SE 
JE PREVRNIL — 3. oktobra proti 
večeru se je med vasema Mokro 
Polje in Gradišče prevrnil s fičkom 
28-letni Ivan Dornik iz Ljubljane. 
Ljubljančan očitno ni poznal ceste 
in je prehitro pripeljal v ovinek, pa 
ga ni mogel izpeljati. Škodo so oce
nili na 5.000 din, na srečo pa voz
niku ni bilo nič.

l U d i  n a  c e s t i  

s m o  l j u d j e . . .

Vsako jutro srečam fantka: s 
copatami pod pazduho pridro- 
benclja iz blokov v Trdinovi ulici 
do kioska na križišču, pogleda 
na vse strani, nato pa jo mahne 
na drugo stran in po pločniku 
proti vrtcu v Kristanovi. Tako že 
od začetka septembra.

„Zakaj se pred križiščem vse
lej ustavi? “ sem ga vprašal neko 
popoldne, ko se je spet sam vra
čal iz vrtca

„Mamica mi je tako naročila. 
Je rekla, da moram prej pogle
dati, če ne gre kak.šen avto.“

„Pa veš, leje je treba čez ce
sto? “

„Jaz grem vedno kar narav
nost," se je odrezal.

Vsako jutro gredo čez to kri
žišče tudi otroci grmske šole. Iz 
Trdinove, Kostarjeve in Krista
nove ulice. Odkar so ulico asfal
tirali, vozi po njih tudi čedalje 
več avtomobilov. Pa ne počasi. 
Zato je res naključje, da še ni 
bilo nesreč.

Križišče ima samo nekaj pro
metnih znakov; kje so prehodi 
za pešce, pa lahko ljudje samo 
ugibajo. Otroci hodijo v vrtec in 
šolo, odrasli v službo in po 
opravkih in prečkajo križišče, 
kjer se jim zljubi. Eni naravnost, 
drugi poševno. Čedalje bolj pro
metno križišče še zdaj nima za- 
črtanili prehodov za pcSce.

Čigavo življenje bo moralo 
opozoriti pametne glave, da 
l)odo naposled to križišče spra
vile v red? Res čakajo na ne
srečo? N. N.



\ z Valeto kaže slabo
Prof. Jože Glonar: »Naložba na Valeti se ne 
izplača, mladini pa moramo zagoioviti nov 
prostor ob morju, ker ga nujno potrebuje!«

V prejšnji številki je pred
sednik občinske konference 
ZMS Janez Slapnik pred
lagal, naj predsednik ObZTK  
Milan Smerdu odgovori, 
kako kaže z bodočim stacio
narnim centrom za mladin
ski turizem na Valeti pri 
Portorožu. Ker je prof. 
Smerdu na zdravljenju v Ro
gaški Slatini, odgovarja na
mesto njega podpredsednik 
ObZTK pro f Jože Glonar.

-  Po letošnjem dogovoru 
med našo in piransko obči
no je uporaba prostora na

Valeti naši občini podaljšana 
do leta 1977. K ot je običaj, 
je piranska občina v po
godbi, ki sta jo podpisala naš 
predsednik Franci Kuhar in 
prof. Veljko Troha, posta
vila pogoj, da prostor, ki ga 
imamo v uporabi, sanitarno 
in higiensko uredimo. S tem 
ne bo težav, ker smo za takš
no ureditev na Valeti po
skrbeli že  doslej 

S preureditvijo Valete v 
stacionarni turistični center 
za mladino pa po  mojem ne 
bo nič iz več vzrokov. Večja 
vlaganja tu ne pridejo v po 
štev, ker imamo samo na
jemno pogodbo za prostor, 
to pogodbo pa lahko pirart- 
ska občina vsak čas odpove. 
RazBi tega se je Portorož v 
zadnjih letih spremenil v 
m odem i betonski turistični 
predel, torej za cenen tu
rizem, kakršnega bi radi mi, 
v tamkajšnji bližini ne bo 
prostora. Tudi kopališče ie

precej oddaljeno, saj mio 
doslej hodili k morju čez 
hrib proti Strunjanskim pla
žam.

Kljub naštetim slabostim 
pa smo Valeto do zdaj kar se 
da dobro izrabili: tja so ho
dili pred leti učiteljišniki, 
zdaj dijaki pedagoške gim
nazije, in se priučevali za 
svoje vzgojno delo, uporab
ljale so p  telesnovzgojne 
organtacije in taborniki Na 
Valeto so hodili k  nam v go
ste tudi telovadci iz sosed
njih občin, nekoč pa smo 
imeli v gosteh celo Cehe.

Naša mladina nujno po
trebuje prostor ob morju, 
žal pa smo se začeli za to 
precej pozno zanimati Mor
da bi se še dalo odkupiti kos 
zemlje pri Umagu ali pri Ma
terah  Ker tamkajšnje obči
ne postavljajo kupcu ko t po
goj komunalno ureditev (vo
dovod, kanalizacija, elek
trika, pot), bi to stalo precej 
denarja Poudaril bi, da je 
pogoj za tak center ob 
morju, kakršnega predlaga 
mladina, odkupljeno zem
ljišče, na katerem lahko z i 
daš in vlagaš, kolikor te je  
volja, in ne najemna po
godba Morda bi prostor lah
ko dobili tudi z  zamenjavo, 
saj obmorske občine iščejo 
prostor za svojo mladino v 
notranjosti Slovenije, Če
prav bo eno rdi drugo veljalo 
veliko denarja, ne smemo 
oklevati, k q ti mladini mo
ramo zagotoviti tudi prostor 
ob morju. Na Valeto pa 
bomo radi hodili, dokler bo 
še naša

Moje vprašanje: športna 
dejavnost je v Novem mestu 
precej razvita Imamo dovolj 
strokovnih delavcev, manjka 
pa nam organizacijskih. Če
prav je v mestu dovolj za to 
sposobnih ljudi, se odmi
kajo. Menim, da bi nam pri 
tem morala pomagati poli
tična organizacija, kot je 
SZDL, zato naj Franci Beg 
poskusi odgovoriti, kako je s 
tem!

M. JAKOPEC
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Se vedno nezaupanje?
Položaj žensk je tudi v novomeški občini daleč 
od ocene dobro, saj mnogokje o sadovih njiho

vega dela odločajo moški

Iz vprašalnika, ki so ga poleti iz
polnjevali sami v 37 delovnih oigani- 
zacijah novomeške občine, je lahko 
razbrati tudi nezaviden položaj 
žensk. V teh podjetjih, kjer je zapo
slenih 9.333 ljudi, je 4.987 tovarišic 
ali nekaj nad polovico. Logično je 
bilo, da bi bile ženske z vsaj pri
bližno enakim deležem zastopane v 
samoupravnih oiganih, toda daleč 
smo od t(%a. Po podatkih, ki so jih 
dali kolektivi sami, soc^luje v delav
c ih  svetih in upravnih odborih reci 
in piše 287 žena.

Najkabše so ženske zastopane 
celo v nekaterih izrazito ženskih ko
lektivih. Naj navedem le nekaj pri
merov; žužemberška ISKRA ima 
med okoli 400 zaposlenimi pri
bližno polovico žena, v delavskem 
svetu pa sta od 15 članov̂  samo 2 
twarišici, v upravnem odboru ni no
bene. V NOVOLESU: 1500 zapo
slenih, od tega 658 žensk, med 41 
člani delavskega sveta pa so samo 3 

, ženske. Obraten primer je v novo- 
tneškem podjetju LABOD; tu imajo 
med 664 zaposlenimi 592 žena, v 
delavskem svetu pa so med 15 člani 
vseeno 4 tovariši.

Po izobrazbi so ženske uprav- 
Ijalke večinoma delavke. Med 287 
članicami delavskih svetov in uprav
nih odborov je 155 delavk, 88 usluž- 
^ nk , 30 žensk z odgovornejšo služ
bo v proizvodnji in 14 tovarišic z 
Vodilnih delovnih mest. Po starosti 
so izvoljene v samoupravne organe 
pretežno stare od 30 do 35 let, mlaj- 
^  od 20 let skorajda ni (samo 4), 
starejših od 45 leta je kar 35 žena.

Položaj žensk v naši družbi na
sploh, prav tako pav domači občini 
nikakor ni zadovoljiv, vendar ne 
s ^ o  zato, ker gre za neustrezno

strukturo. Vzrokov za tako stanje je 
več, moramo pa poudariti, da jih ni 
tako lahko oduiti.

Nadejamo se, da bo slika neko
liko jasngša po jesenskem zasedanju 
občinske konference za družbeno 
aktivnost žensk, kjer bodo med dru
gim obravnavali tudi to vprašanje.

RIA BACER

RAZŠIRJENA SEUA KOMITEUA ZK

Volilne priprave na pol poti
Komite je s sekretarji organizacij ZK na seji poslušal informacijo o obi
sku generalnega sekretarja CK KPSZ Leonida Brežnjeva in ocenil pripra

ve na volilne konference ZK, ki bodo v oktobru

29. septembra se je v Novem me
stu sestal komite občinske kon
ference ZK na razširjeni seji, na ka
tero so bili povabljeni tudi sekretarji 
organizacij in aktivov. V prvi točki 
dnevnega reda so poslušali informa
cijo o nedavnem obisku generalnega 
s^retaija CK KPSZ Leonida Brež
njeva v Jugoslaviji, ki jo je posre
doval E)ušan Zupanc. V razpravi so 
ugotovili, da je obisk Brežnjeva po
memben zato, ker je to po letu 
1965 prva oblika izmenjave mnenj 
in neposrednega stika med obema 
partijama, ^ede na v razgovorih 
sprejeta stališča pa lahko upamo na 
izboljšanje odnosov in gospodar
skega sodelovanja s Sovjetsko zvezo.

V drugi točki so na razšiijeni seji 
komiteja razpravljali o pripravah na 
volilne konference v krajevnih orga
nizacijah ZK, v organizacijah ZK v 
delovnih organizacijah in v aktivih 
ZK. Volilne konference naj bi bile v 
oktobru letos. Ugotovili so, da je

DOLENJKINA
PRIREDITEV

Ob zaključku Dolenjkinega me
seca nagradne prodaje je bila v petek 
na Otočcu zabavna prireditev z 
modno revijo. Ljubke manekenke 
Centra za sodobno oblačenje iz 
Ljubljane so pokazale, kaj vse je 
Dolenjska pripravila v svojih proda
jalnah tudi za najzahtevnejše okuse 
in debelejše denarnice. V zabavnem 
delu sta ob spremljavi orkestra 
Orioni peti Tatjana Gros in Jožica 
Svete. Znana zagrebška humoristka 
Nela Eržišnik pa je marsikaterega 
gosta spravila v smeh do solz.

Na prireditvi so izžrebali tudi na
grajene kupone, ki so jih dobili 
kupci v nagradni prodajo. Izid žre
banja objavljamo v današnji številki.

REDNO ClŠČpNJE 
KANALIZACIJE

Z velikimi naložbami v ureditev 
kanalizacije v Novem mestu bo ta 
končno zdaj v prvi fazi urejena. 
Manjkajo samo še čistilne naprave 
za desni breg Krke (te so že v grad
nji), pri tovarni zdravil KRKA (tudi 
te so že v gradnji) in pri NOVO- 
TEKSU (začeli jih bodo graditi pri
hodnje leto). Obstoječa mestna ka- 
nalizacga je v mestu v glavnem ob
novljena, v novih naseljih pa zgra
jena na novo. Prihodnje leto bo 
Komunalno podjele že začelo 
redno čistiti kanale m bo opravljalo 
druga sprotno vzdrževalna dela.'

komite že v maju pozval vse orga
nizacije, n^''zač no s kadrovskimi 
pripravami na volilne konference, 
hkrati pa naj predlagajo kandidate v 
občinsko konferenco, komite in 
oigane konference in komiteja. Kot 
rok za to je določen 1. september. 
Doslej je to nalogo opravila šele do
bra polovica organizacij in aktivov. 
Razšigene seje komiteja se niso ude
ležili tisti sekretarji organizacij in 
aktivov, ki te naloge niso opravili. 
Sprejet je bil sklep, da morajo biti

PIONIR ZA 13 ODST.
ČEZ PLAN

Naše naj večje gradbeno podjele 
SGP Honir iz Ngvega mesta je v 
prvem polletju letos preseglo dina
miko letnega plana za 13,2 odst: 
letni plan so v polletju uresničili z 
63,2 odst. Glede na to, da se grad
bena dela začno pretežno šele v 
pozni pomladi, je letošnja polletna 
uresničitev velik uspeh. K temu so 
veliko pripomogle gradnje, ki jih 
PIONIR opravlja ob moiju tudi čez 
zimo: tam so letos zgradili 41 odst. 
vsega.

Več denarja
Ob splošnem tarnanju o po

manjkanju denarja se dokaj ne
navadno sliši podatek, da je šest 
slovenskih poslovnih bahk imelo 
na hranilnih vlogah ob začetku 
sq)tembra za desetino več- de
narja kot ob koncu lansk^a 
leta.

Vs^a skupaj so hranilne vloge 
dosele znesek 3.041 milijonov 
dinarjev. Dolenjska banka in hra
nilnica Novo mesto je imela v za
četku septembra okrog 74 mili
jonov dinarjev vlog, kar je za de
setino več kot ob koncu lari- 
sk^a leta.

Številka izpričuje, da imajo 
ljudje v domačo banko za
upanje, čeprav sodi v Sloveniji 
med manjše. Zato pa je bilo nje-. 
no poslovanje vseskozi zado
voljivo: kot v drugih bankah je 
tudi v DBH v teh mesecih bolj 
naraščalo število hranilnih vlog 
na vpogjed kot pa število veza
nih vlog, razumljivo pa je, da je 
tudi znesek vezanih vlog manjši 
od tist^a, ki je na vlogah na 
vpogjed.

Trenutno imamo v Novem mestu precej številno dimnikarsko po
sadko: za našo varnost skrbi kar šest mož. Dela imajo veliko, zato 
^  je zelo težko najti skupaj. Srečni smo bili že, ko smo v objektiv 
ujeli vsaj štiri izmed njih. Ob tolikih dimnikarjih pa tudi sreče ne bi 
smeio mandati! (Foto: S. Dokl)

Prvi korak na novi poti!
Dosedanji direktor Jože Zalokar Je dal odpoved — Njegpv odstop ne po

meni konca težav, pač pa daje možnost za začetek reševanja!

Mučnega nek2ymesečnega pdožaja v Mesnem 'prehrambnem 
podjelu je zdaj konec: na seji delavskega sveta ie Jože Zalokar, 
direktor podjela, ki so mu očitali številne napake, dal odpoved. 
Delavski svet mu je dal odpravnino v višini ene mesečne plače, 
plačdi so mu tudi neizkoriščeni letni dopust.

Tako je torej kriza v tem podjetju za bolj temeljito ukrepanje: vozel so
na zun^ končana, še zlasti, ker bo 
delavski svet v kratkem razpisal pro
sto delovno mesto direktorja, potem 
pa bodo razmišljali tudi o nadaljni 
usodi podjetja. Še vedno sc namreč 
niso odločili, ali bodo poslovali sa
mostojno ali pa se bodo združili, če
prav govorica številk točno doka
zuje, da ob zdajšnji ekonomičnosti v 
gospodarjei^ju samostojnost ne pride 
v poštev.

Po direktorjevem odpustu nam
reč ni mogoče zapisati, da je pro
blem v Mesnem podjetju v Novem 
mestu že rešen. Nasprotno, po od
hodu Jožeta Zalokai]a‘SO v tem ko
lektivu dobili kvečjemu proste roke

presekali vrv pa bo treba šele pra
vilno napdjati.

Klavnica ostaja še naprej glavni 
problem tega podjetja posebnega 
dmžbenega pomena. Kot so že po- 
udariali od^m iki na eni izmed 
prejšnjih občinskih sej, brez klav
nice ni mogoče pričakovati boljšega 
gospodiirjenja. Klavnice pa, kot ka
žejo številke, podjetje samo ne bo 
m ^ o  graditi. Občinski skupščini se 
je ponudila Dolenjka, ki želi po
magati v tem položaju.

Za prebivalce, kupce mesa, je 
pravzaprav vseeno, kakšen naslov 
visi nad vhodi mesnic: zanje je važ
no le-to, da bodo dobro postreženi

in čim bolj poceni! S tega stališča bi 
morali gledati tudi v Mesnem pre- 
hrabnem podjetju, ko bodo odločah 
o nadaljnji usodi podjetja.

ŽEBLJI IN NESREČE
Pri SGP Pionir Novo mesto so v 

polletni analizi nesreč pri delu ugo
tovili, da so bile v podjetju do konca

i’unija letps 204 nesreče pri delu. 
4ajpogostejši vzrok nesreče je bilo 

nečisto delovno mesto (gradbeni 
material, ki ga nenelmo dovažajo na 
gradbišča leži raztresen po grad
biščih), kar je povzročilo 42 nesreč. 
Naslednji najpogostejši vzrok je ne-' 
uporaba osebnih varnostnih sredstev 
(posledica 36 nesreč). Med zuna
njimi vzroki, ki so največkrat po- 
vzročih nesrečo, je na 1. mestu že
belj: povzročil je kar 32 nesreč.

predvolilne priprave opravljene do 
sredine oktobra, posamezni člani 
komiteja pa so bili zadolženi, da za 
to poskrbe v organizacijah in akti
vih, ki kadrovskih priprav še niso 
opravili

Na rob teh ugotovitev razširjene 
seje komiteja, o kateri poročamo, bi 
lahko pripisali nekaj pripomb, ki 
niso nepomembne. Na seji seje vno
vič pokazalo, da organizacije in akti
vi ne uresničujejo že stokrat ponov- 
Ijen^a sklepa, da so dolžni o svojem 
delu in sprejetih stališčih obveščati 
komite. Nek^ organizacij in aktivov 
je opravilo kadrovske priprave v do
ločenem roku, vendar o tem ko
miteja niso obvestili Sekretarji teh 
oiganizacij in aktivov so bili na seji 
začudeni, kako to, da komite ne ve, 
da so svoje naredili, toda zapisnikov 
le niso poslali. Nadednja pripomba 
bi lahko šla na rovaš discipline: 5 
mesecev star sklep v številnih organi
zacijah in aktivih ni uresničen, nekaj 
let nazaj pa smo bili priča velikih 
težav pri volitvah novih vodstev v 
o^anizacijah in aktivih, ker volitve 
niso bile kadrovsko dovolj pri
pravljene. Najbrž ne bi škodovalo 
prizadete sekretarje, ki niso po
skrbeli za uresničitev sklepa, ostro 
prijeti in končno le narediti konec 
besedovanju, ki se je razpaslo v ZK 
zato, ker premalo resno upoštevamo 
in uresničujemo sprejeta stališča.

M. JAKOPEC

NOVA OPREMA 
ZA KOM. PODJETJE

Novo mesto se hitro širi, to pa 
zahteva tudi posodobjenje tistih 
vzdrževalnih del, ki jih opravlja 
Komunalno podjele. Slednje je v 
zadnjih letih nabavilo več strojev za 
najnujnejša gradbena dela, ki jih 
opravlja pri novih komunaJnih na
ložbah, pa tudi nekaj strojev za 
vzdrževanje snage po mestnih 
ulicah. Letos se dokaj dobri opremi, 
ki jo že imajo, pridružujejo: novi 
buldožer, za katerega so odšteli
260.000 din, nov avto smetnjak za
320.000 din (to je avto najsodob
nejše izvedbe, ki lahko sprejme tudi 
kartone) in nov kombi, posebej pri
rejen za pogrebno službo.

PRISILNA IZTERJAVA 
POGOSTEJŠA

Čeprav se delovne organizacije 
nerade zatekajo k prisilni izterjavi 
dolgov od svojih dolžnikov, je bilo 
lani v novomeSci občini opaziti po
rast sodnih sklepov in akceptnih na
logov. Sodnih sklepov je bilo v pr
vem polle^u 1970 vročenih 437_v 
vrednosti nad 4 milijone din, letos 
pa 770 v vrednosti nad 20 milijonov 
din. Akceptnih nalogov je bilo v 
enakem obdobju lani izdanih od 
naših delovnih oiganizacij 138 \ 
vrednosti 13 milijonov din, letos pa 
363 v vrednosti blizu 60 milijonov 
din. Pričakovati je, da bo sodnih 
sklepov v bodoče manj, ker povzro
čajo precejšnje stroške, v porastu pa 
bodo najbrž akceptni nalogi, ki ne 
povzročajo stroškov. ■

Z Maistrom
Ob letošnjem občinskem 

prazniku novomeške občine bo 
tudi medobčinska Zveza prosto
voljcev -  borcev za severno 
mejo 1918-1919 pripravila pod 
pokroviteljstvom Francija Ku
harja spominsko proslavo, kul
turni program, razvila pa bo še 
prapor, sprejela domicil in se po
imenovala v prostovoljno enoto 
borcev za severno mejo nadpo
ročnika Otona Gregoriča. Pro
slava bo to nedeljo ob 10. uri v 
Domu kulture v Novem mestu.

Slovencem v ih^ i v zgodovini 
niso nikoli prizanašali: tudi
1918. leta je kazalo, da bodo 
sovražniki našo domovino razko
sali. Tedaj je v Mariboru nastopil 
slovenski junak in pesnik Voja- 
nov -  prvi slovenski general Ru
dolf Maister in razgksil sloven
sko ozemlje. Ustanovil je vojsko 
slovenskih prostovoljcev, bojev
nikov, ki so se izmučeni vračali 
domov s front premagane avstrij
ske vojske. Ta mlada generacija, 
prežeta z duhom oktobr^e 
revolucije, se je junaSco borila 
do nesrečnega plebiscita 10. 
oktobra 1920.

Položaj koroških Slovencev se 
tudi po zmagoviti revolucgi po 
drugi svetovni vojni ni bistveno 
spremenil, čeprav je bila leta 
1955 sklenjena avstrijska držav
na pogodba, ki vsebuje določilo 
o zaščiti narodnih manjšin. 
Kljub temu pa zamejski Slovenci 
še potrebujejo našo pomoč za 
priznanje njihove pripadnosti 
našemu narodu in vzd&ževanje 
tradicij borbe za narodno svo
bodo.

Pred 50 leti smo se morali 
boriti z orožjem, danes vsi vemo, 
da je pot miru, narodne strp
nosti in sožitja med narodi edina 
pot k napredku. Narodne manj- 
Sne bi lahko bile mostovi med 
državami, da bi dosegli te cilje.

Delo za narod je dolžnost vsa
kega državljana, zlasti še držav
ljanov tako majhnega naroda, 
kot smo Slovenci. Narod pa se 
mora zato dela posameznikov in 
skupnega dela zavedati, ga ceniti 
in spoštovati.

___________ LOJZE MIRTIČJ

Proslava borcev
Ob praznovanju novomeškega 

občinskega praznika bo medob
činska Zveza prostovoljcev- 
borcev za severno mejo ob 30. 
obletnici upora jugoslovanskega 
ljudstva ter SHetnici plebiscita 
na Koroškem pripravila v nede
ljo, 10. oktobra, ob 10. uri v 
Domu kulture v Novem mestu 
spominsko proslavo s kulturnim 
programom in razvitjem društve
nega prapora. Pokrovitelj je 
predsednik občinske skupščine 
Franci Kuhar.

Nbvomešl<a kronika
PO OZKIH novomeških ulicah so 

zadnje dni vozili tudi več zanimivih 
vojaSkih vozil, ki si jih je zlasti mla
dina navdušeno ogledovala. Vse poti 
so kajpak vodile čez Gorjance, na 
velike manevre „Svoboda 71“ .

PRENOVLJENE TRGOVINE so 
zadnje dni spet polepšale podobo 
Novega mesta: Novoteksova trgo
vina na Glavnem trgu je imela v so
boto obilo občudovalcev, lepo pa so 
preuredili tudi cvetličarno in trgo
vino Borovo.

ROKOMETAŠI LABODA, ki so 
se na sobotni tekmi s Cerkljami po
kazali gledalcem v novih rumenih 
dresih -  podobne barve kot reklam
ni lepaki za disco klub! -  žanjejo v 
tem prvenstvu same zmage. Kafc to 
na nov v^on  rokometa v dolenjski 
metropoli?

NA DNEVNEM REDU seje 
občinske skupščine, ki so jo sklicali 
za včeraj, je bilo tudi vprašanje o 
onesnaženju reke Krke in o grdnji 
naprav, ki naj bi onesnaženje prepre
čile.

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 
gredo h koncu. Kot vse kaže, šport
nikom gradbenega podjetja Pionir 
nihče ne bo kos. Dobre priprave in 
spretna organizacija v podjetju -  to 
je ključ k uspehu!

NA TRŽNICI je bilo v pone
deljek skorajda več prodajalcev kiča 
kot pa sadja in zelenjave. Če bo šlo 
tako naprej, bodo Novomeščani 
lahko kupovali samo še v trgovinah!

CENE NA TRGU gredo gor s 
kiajSmi dnevi. V' ponedeljek so bile 
cene take; čebula 3 din, česen 8, 
fižol 5, krompir 1, korenje 6, ku
mare 1, kumarice za vlaganje 3, pesa

3, peteršilj 8, paradižnik 4, paprika
3, solata 4, zelje 2, breskve 6, sveže 
fige 7, grozdje 4, hruške 6, jabolka
4, kostanj 5, limone 8, orehi 5, 
orehi -  jedrca 30, slive 3,50, banane 
6, jajca 1, smetana 20, sirček 0,50 
din.

V PORODNIŠNICI so prejšnji 
teden rodile: Lilijana Čuček z Za
grebške 14 -  Jerneja, Ana Rauh iz 
Kosove 3 -  dečka, Ana Goltez s 
Partizanske 29 — deklico, Jerica 
Vidrih z Glavnega trga 16 -  Tjašo in 
Julijana Gorenc iz Ljub^anske 6 — 
Dušana.

POGREBCI na splošno veselje 
meščanov prejšnji teden niso imeli 
nobenega dela: število Novome- 
ščanov se je torej prejšnji teden 
dvignilo za 5 ljudi!

-- Ena gospa je reKia, ua so šport
niki najboljši ljudje na svetu, ker 
skoraj na nobeni tekmi ne pobirajo 
vstopnine, če pa jo že, potem radi 
pogledajo skozi prste . . .



ivjneiijsKa zaaruga bizeljsko ima letos sladek mošt iz svojih vinogradov. V nedeljo so namerili 
sladkorno stopnjo 19, to pomeni, da bo imelo vino 12 maliganov alkohola. Modema stiskalnica in 
centrifuga za sedaj še nimata prave strehe, montirali so ju v stari šupi, vendar je podjele ,Slovenija 
vino“ že obljubilo, da bo zgradilo zanju primernejše prostore. Na sliki: kletar Andrej Per ob centrifugi 
za razsluzovanje mošta. (Foto; Jožica Teppey)

Napovedi za občinski praznik
Novi vodovodi, napeljava elektrike, igrišča, pošta in rastlinjaki

----------------------------------------------------------------------------------------- --— i— —— ■ ■ ■■■ ----------------------------------------------------

Od vsepovsod prihajajo občani s 
predlogi za slavja v počastitev ob
činskega praznika -  20. oktobra. 
Kjerkoli so v vasi ali krajevni skup
nosti napravili letos kaj pomemb
nega, bodo doseženi napredek pred
stavili v okviru tega praznovanja.

Na dolenjskih Jesenicah bodo od
prli novo poštno poslopje z avto
matsko telefonsko centralo. V Krški 
vasi in Skopicah bodo slavili nape
ljavo vodovoda, prav tako na Bizelj
skem, v Ponikvi in Breganskem selu, 
v Arnovem selu in nđ Cimiku.

V Dobovi se bo do praznika pre
selil kolektiv Livarne v nove delav
nice. Krajevna skupnost se pripravlja 
na otvoritev športnega igrišča in 
asfaltiranega cestišča skozi vas, obrt
no kovinarsko podjetje pa bo izro
čilo namenu nova skladišča. Na Bi
zeljskem bodo v slavnostnih dneh 
proslavili rekonstrukcijo električ
nega omrežja. V Dramlji in Vitni 
vasi hite napeljavati elektriko, in 
tudi v Pečicah in Križah so spet za
beležili napredek pri elektrifikaciji. .

V Brežicah bo tovarna pohištva 
odprla novo proizvodno halo, do ka
tere vodi pot po asfaltirani Ašker- 
čevi cesti Za asfalt sta prispevali po
lovico stroškov tovarna, polovico pa 
občinska skupščina. Stanovanjsko 
podjetje napoveduje otvoritev dveh 
vodnih zbiralnikov pod Šentvidom, 
do koder je speljalo cevovod čez 
Savo in l6ko. V Skopicah bodo 
končno dobili trgovino, za katero si 
prizadevajo že dolga leta. Zanjo so 
opravili precej prostovoljnega dela. 
Na Bizeljskem so končno le prišli do

televizijsk^a pretvornika, da bodo 
poslej lahko spremljali tudi program 
ljubljanske televizije.

Kmetijsko in trgovsko podjetje 
Agraria bo v okviru občinskega 
praznika slavilo desetletnico vrtnar
skega obrata na Čatežu, kjer pravkar 
dokončujejo noK̂ e rastlinjake.

Med prireditve v počastitev praz
nika sodi še tekmovanje lovskih dru-

žin v streljanju, motokros dirke na 
Prilipah, razvitje prapora borcev za 
sevejno mejo, športna tekmovanja 
sindikalnih organizacij in Zveze za 
telesno kulturo, razstava del likov
nih amaterjev, svečana akademija in 
podelitev oktobrskih nagrad na seji 
skupščine. Podrobneje bomo o praz
novanjih poročali v naslednjih šte
vilkah.

OBISK IZ METLIKE
18. septembra sp se mudili v bre

žiški obcitu predstavniki občinske^ 
sindikalnega sveta iz Metlike. Vrnili 
so obisk Brežičanom, ki so bili ju ' 
nija ^ s tje  pri njih. Metličani so se 
oglasili v Tovarni pohištva, kjer so 
izmenjali nekaj besed s tamk^jsnjimi 
sindikalnimi delavci in si ogledali 
proizvodne obrate. Gostitelji so jih 
nato peljali ie v vrtnarski obrat 
Agrarie na Čatežu, jim razkazali 
zdravilišče CateSke Toplice in Po
savski muzej.

Jubilej naj bo spodbuda
Plodna desetletja družbenega udejstvovanja

Petdesetletnica je mejnik, ki 
še ne pomeni starosti, zlasti za 
tako vitalnega človeka, kot je 
Ludvik Metelko, predsednik 
DPD Svoboda bratov Milavcev iz 
Brežic. Jubilant je posvetil ve
čino prostega časa delu v tem 
društvu, kot idejni vodja, potem 
kot igralec, režiser in scenarist. 
Sodelavci se ga radi spominjajo v 
najboljših vlogah, v Bevkovi 
Krivdi, Finžgarjevi Razvalini živ
ljenja, Kranjčevi Poti do zločina, 
v Tripčetu, Treh angelih pa še 
kje. Po njegovi zaslugi je dram
ska družina doživela veliko pri
znanj pri občinstvu.

Ludvik že dolga leta zvesto 
spremlja delo pevcev. Bil je po
budnik za srečanja s pevskima 
zboroma iz Kranja in Kontovela 
in on je tudi izrazil želje za na
vezavo stikov z bratsko občino 
Veliko Piano in zamejskimi Slo
venci iz Kontovela.

Veliko ljubezni do mladine iz
pričuje kot dolgoletni izredno 
delavni predsednik občinske 
Zveze prijateljev mladine, kjer si 
prizadeva, da bi se čimveč otrok 
naužilo poletnih radosti na le
tovanjih ob moiju in da bi pio
nirji zavzeto sodelovali v delu 
svoje organizacije. Za najmlajše, 
za cicibane, pa je Ludvik Me
telko že več kot deset let dobri 
dedek Mraz, ki obiskuje otroke 
pred novoletnimi prazniki po 
vsd občini

Za družbeno delo je prejel 
vrsto priznai\j. Med njimi so 
oktobrska nagrada občinske 
skupščine Brežice, medalja dela 
s srebrnim vencem, zlata krvoda
jalska značka, zlata značka 
Avto-moto zveze Slovenije in 
zlata značka republiške Zveze 
prijateljev mladine.

Sodelavci mu za jubilej pri
srčno čestitajo in mu želijo, da 
bi s svojo delovno vnemo še 
vrsto let spodbujal društveno de
javnost.

NOVO v BREŽICAH
OTROCI S Č a t e ž a  se po uki

nitvi kombiniranih oddelkov na 
podružnični šoli vozijo k pouku z 
avtobusom v Brežice. Učence tretje
ga in četrtega razreda so prešolali že 
lani, letos pa so se jim pridružili še 
prvošolčki in drugošolčki. Starši 
temu niso nasprotovali, saj imajo 
njihovi otroci dobre avtobusne zve
ze, po potrebi pa se do odhoda lah
ko vključijo v varstvo.

V ODBOR ZA PRIPRAVO PRI
REDITEV IN PROSLAV v počasti
tev občinskega praznik-a je skup
ščina imenovala Ivana Ziviča kot 
predsednika, člani pa so: Miloš Ko
vačič, prof. Stanko Skaler, Mirko 
Kambič, Mimica Avsec, prof. Mar
jan Gregorič, Ivan Tomše, Milan 
Rožac, Franci Volčanšek, Milan 
Lokar, Vlado Podgoršek in Vaclav 
Sadil.

DO TOVARNE POHISTVA vodi 
asfaltirana cesta. Podjetje je prispe
valo zadnjo polovico stroškov, dru
go polovico pa je dala občinska

skupščina. Kolektiv si je postavil 
tudi nov proizvodni trakt, ki meri 
1400 kvadratnih metrov. Otvoritev 
napovedujejo konec meseca.

PRI AGRARII SO NAJELI 
kmetje letos za 542 tisoč din poso
jil, pri kmetijski zadrugi Bizeljsko pa 
so zaprosili za obnovo vinogradov za 
360 tisoč din kredita. Zaradi davč
nih olajšav se povečuje tudi zanima
nje kmetov za kmetijske stroje.

VEZNI BOLNIŠKI TRAKT, ki ga 
gradijo na dvorišču bolnišnice v Bre
žicah, bo imel 56 bolniških postelj. 
V njem bodo uredili tudi sodobno 
kuhinjo za vso bolnišnico. Za verifi
kacijo bo potrebna še preureditev 
stare posteljne hiše.

TURISTIČNO DRUŠTVO na Ča
težu je izgubilo voljo do dela, odkar 
ne dobi v blagajno niti dinarja. Člani 
menijo, da jim bo občinska turi
stična zveza ob pomoči gostincev 
prihodnje leto le morala nakazati 
kak dinar, da kraj ne bo preveč na
zadoval.

POGODBA 
ZA SCENARIJ

Izvršni odbor temeljne kulturne 
skupnosti v Brežicah se je na ne
davni seji odločil za podpis pogodbe 
z Makom Sajkom za pripravo scena
rija za dokumentarni film, ki ga na
meravajo posneti ob štiristoletnici 
kmečkih uporov.

ZA SROMLJE 
NI UČITELJEV

Za oddaljene šole je vedno teže 
dobiti učne moči. Tudi Sromljani so 
letos izkusili to na lastni koži. Po
družnico bi kljub zmanjšanemu šte
vilu učencev lahko zadržali, če bi 
našli dva prosvetna delavca. Pa se ni 
nihče prijavil in tako zdaj vozijo 
učence v Artiče. Samo 24 jih je; to 
pomeni, da hribovski kraji umirajo, 
da je vedno manj mladih družin in 
da bo zemlja tod neobdelana. Do
mačini upajo, da jim bo prinesla bo
doča cestna povezava s Pišecami in 
Bizeljskim več napredka, saj se zdaj 
pri njih cesta konča, pa še ta je 
slaba.

ODKOPANA PRETEKLOST
Posavski muzej je letos že tretji^ 

organiziral izkopavanje na Svetili go
rah. Na prostoru med Jurjevo ka
pelo in vhodom v glavno cerkev so 
naleteli na enajst okostij. Pokopana 
so bila v več plasteh. Raziskovanje 
bodo nadaljevali še prihodnje leto.

Na Senovem raste tovarna žerjavgv
Dvesto bivših rudarjev se bo še letos preselilo v nove delavnice^

— Kot direktor tovarne v izgrad
nji gotovo lahko točneje kot v rud
niku poveste, kdaj se bodo kovinarji 
s Senovega lahko preselili v nove 
prostore?

— Poskušali jim bomo ustreči še 
letos, je odgovoril inž. Franci Kod
rič. V rudniku so usposobili za nov 
poklic že dvesto rudarjev. Za vse je v 
kovinarski delavnici na Senovem 
premalo proštom.

— Kakšno delo opravljajo zdaj, 
ko še niso prestopili k Metalni?

— Izdelujejo en tip gradbenih 
žerjavov in se tako privajajo na pro
izvodnjo v novi tovarni. V tem obra
tu bo proizvodnja zavzela večji ob
seg in izdelovah bodo po 150 žer
javov različnih tipov na leto.

— In koliko ljudi bo zaposlovala 
tovarna? •

— V proizvodnji jih bo delalo 
360, vseh skupaj pa bo 420.

— Boste stare obrate opustili?
— Ne. Nameravamo jih urediti za 

mdiansko obdelavo in za drobne 
konstrukcije pri žerjavih. V novi to
varni pa bodo kovinarji sestavljali 
stolpe in ogrodje. Tu bo potekala še 
težka obdelava, elektrifikacija, bar
vanje in montaža.

— Koliko bo podjetje veljala ta 
investicija?

— Naložbo cenijo z opremo vred 
na dvajset milijonov ^narjev, za 
obratna sredstva pa bo potrebnih še 
petnajst milijonov.

— Koliko boste imeli pokritih 
prostorov?

— Dve dvorani s površino 4.400 
kvadratnih metrov, razen tega pa 
bomo imeli še 2.000 kvadratnih me
trov dvorišča zunaj.

— Kdo gradi tovarno na Seno
vem?

— Kooperanti Metalne delajo 
konstrukcijo, gradbena dela pa 
opravlja po le tje  Pionir. Zemeljska 
dela so bila zelo zahtevna.

— Za železne konstrukcije smo 
morali napraviti 51 temeljev. V vsa
kega od njih je vgrajeno najmanj 15

kubikov betona. Cevi za odtok vode 
smo položili 1.200 metrov, ener
getskih kanalov je 960 metrov, ka
nalizacije tisoč metrov in vodo

vodnih cevi 460 metrov, je .^p’ 
,riča dopolnil delovodja pn 
Milan Žokalj. j i.

Inž. Franci Kodrič in delovodja Milan Zckalj na gra'dbišS«

Dobro sadje, dober cviček
Vinska polnilnica in hladilnica sadja — pridobi

tev za kombinat in kmete kooperante

GASILCI
SO VOZILI VOD

Prebivalci Črneče va j0
nad Kostanjevico " S V " ?
doma, temveč J° °Vtudene* P*, 
prevažati iz oddaljen pi°^ia 
čina Krško je » e v d n u n P ^  
vaščanov ustregla podb0^  . 
akcijo, v kateri so krsK ,v  .
kostanjeviški gasilci
Studene in Sošic v v̂aležn0̂
Vaščani se z ,yebk° t0 pofli° '
zalivalj ujejo gasilcem

Ko je Agrokombinat gradil hladilnico, je računal v prvi vrsti na 
priddek iz svoyih nasadov. Kombinat ima zdaj zasajenih s sadnim 
drevjem 227 hektarov, na posestvih v Leskovcu in v Stari vasi. Čez 
nekaj let si obeta že 500 vagonov pridelka.

Letos so zelo dobro obrodile hru
ške vseh vrst, zato jih ne bo težko 
prodati. V hladilnici je prostora za 
250 vagonov sadja. V njej bodo ime
li prostor tudi zasebniki, če se bodo 
le odločili za sodobne nasade. 
Kooperanti se bolj zanimajo za ob
novo vinogradov, čeprav bi se zlasti 
manjša posestva lahko uspešno lotila 
tudi intenzivnega sadjarstva si

VODOVOD NA PREKOPI
Za kostanjeviški praznik bodo na 

Prekopi in drugih okoliških vaseh 
slavili otvoritev vodovoda. Vodo 
bodo črpali iz kostanjeviškega za
jetja. Čeravno so imeli prebivalci te
žave pri nakupu materiala, so s pri
zadevnostjo nadoknadili zamujeno 
in voda bo v kratkem pritekla po 
ceveh na njihove domove.

RIBJI ZAROD 
ZA KRKO

Ta teden mineva leto dni, odkar 
delajo kostanjeviški ribiči svojo 
ribogojnico. Napraviti morajo le Se 
pretočno zapornico, nato pa bodo

Siustili v ribnik vodo iz potoka 
biii. V 35 arov velikem bazenu 
bodo gojili krape in linje, od koder 

jih bodo nato vfagali v luko.
A. B.

vedno bolj utira pot v sodobno go
spodarjenj. Tako bi iz. majhnih po
vršin ljudje iztisnili večje dohodlce.

V krški občini obnovijo vsako 
leto po 50 hektarov zasebnih vino
gradov. Kombinat pomaga kmetom 
s posojili in si prizadeva, da bi se 
bančni viri za obnovo sadjarstva in 
vinogradništva še odpirali, saj bi le 
ob izraziti podpori bank vinorodno 
področje lahko hitreje napredovalo.

V kostanjeviškem gradu že nekaj 
mesecev obratuje vinska polnilnica z 
zmogljivostjo 40 vagonov, ki pa se z 
odkupom vina pri kmetih kooperan
tih lahko skoraj podvoji. Kme^e so 
zainteresirani za to, da dobijo kupci 
v roke kvalitetno zaščiteno vino, kar 
bo še bolj utrdilo dober glas dolenj- 
sk^a cvička. V zadnjih treh letih so 
na območju kombinata obnovili 
195 hektarov vinogradov. Ob tem je 
prav, da povemo, da je vseh vino
gradov, redstriranih na tem ob
močju, 1200 hektarov in da je ve
čina starih šest in več desetletij, 
zato ne dajejo več toliko pridelka, 
kot bi ga na teh površinah priča
kovali

KRŠKE

Otroci-ob petih
V Leskovcu se začenja pouk 

ob sedmih zjutraj. Vozače mo
rajo ob šestih ali celo ob petih 
dvigniti iz postelje, ker bi dru
gače težko uredili prevoze. Sola 
ima dvajset oddelkov in pouk 
teče v dveh izmenah. Težavam 
s prezgodnjim vstajanjem bi se 
lahko izognili šele, ko bi imeli na 
voljo dovolj učilnic. Zdaj imajo 
osem primernih, tri pa slabe in 
uporabne le v stiski za prostor.

Zaradi tega v leskovškem oko
lišu že razmišljajo o novi šoli, 
staro pa bi uporabili za druge na
mene. V zimskih mcsccih se 
bodo učitelji o teh stvareh po
govorili s starši. Ravnatelj C iril 
Plut je prepričan, da bodo rade 
volje posnemali Krčane in se od
ločili za samoprispevek. To je 
dandanes edina pot do novih šol. 
Seveda ne mislijo, da bodo pre
hiteli Koprivnico, saj se zave
dajo, da so tam razmere dosti 
slabše in so na vrsti pred njimi 
V novi šoli bi v Leskovcu po
trebovali 24 učilnic. Potem bi 
lahko vpeljali enoizmenski pouk 
z začetkom ob osmih zjutraj.

J. T.

V PRIPRAVAH NA VOLILNE 
KONFERENCE se je sestala kadrov
ska komisija pri občinski konferenci 
Zveze komunistov. Razpravljala je o 
možnih kandidatih za člane občin
ske konference in njenih organov ter 
organov Komiteja. Jutri se bo ka
drovska komisija ponovno sestala in 
o možnih kandidatih razpravljala še 
s sekretarji osnovnih organizacij.

ČLANI PREDSEDSTVA OBČIN
SKEGA sindikalnega sveta so pred 
dnevi obiskali Litijo in si tam ogle
dali Predilnico in novozgrajeni obtat 
za proizvodnjo pleksi-stekla v 
Šmartnem. Obisk je sodil v tradicio
nalno sodelovanje sindikalnih vod
stev obeh obsavskih občin.

„DELAVSKA UNIVERZA** JE
V MINULEM TEDNU objavila de
lovni program za obdobje 1971-72.
V oblikah izobraževanja in dopolnil
nega šolanja odraslih občanov tudi 
tokrat ni bistvenih novosti ali spre
memb.

Plenum občinskega sindikalnega 
sveta je v ponedeljek razpravljal o 
poslovanju delovnih organizacij v 
prvi polovici 1971. leta. Dan kasneje 
pa so na posvetu, ki so se ga udele-

l e p o  SPREJJ ? '
KRANJČAN tulIUf

*S7*£,J?3k’ v&K
Prešernovo gledajS 0vca.P" W

rani z dobrim igran^  
vdušilo

NOVICE -

u p ™ v X '^ a g ^  PO.

"  BAN P'ON'Rffpro^lonV
OSNOVNIH SO pio^fLsk01'” ” 
vse svečano-^ .ed3ji n3grte t 
rencah so P ,s jelov** ujc* ? *3
delo m P“> * £

dan so števui m $p 

d tv e ' *" k“ p R E D S E P jf^ l  

CINSKE

d inskih aktivov.
bodo P0!”^  v tisti*1 § ujcj° V 
novih aktivo zapoS* 
organizacijah* 
število mladine-

T E D N P / iBREŽIŠKE VESTI



jfodovodni' odlok: prihodnjič
poslovnega polletja in stabilizacijski načrt — osrednji točki zadnje 

občinske skupščine — Posojilo za krmeljski vodovod! — O »kmečkih« 
  priznavalninah poročamo posebej

^  od-
Sevn̂ i skupščine v
obdelali septembra

točk s tremi 
dnevnega reda, po- 

vpia^ natresli še vrsto 
»2a ^  pripomb

kakor so po-

delovnih
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ifniT? popravki 
Pake v n so zdaj na-
®%). (in prepri-

Odlok o preskrbi s pitno 
vodo ter o upravljanju in 
vzdrževanju javnih vodopre- 
skrbnih objektov v občini so 
obravnavali, sprejeli pa ga bodo 
šele na prihodnji seji, ker je bilo 
le preveč pripomb in predlogov. 
Poudarili so, da bo to prvi pred
pis v občini, ki ga bodo uprav
ljavci in uporabniki vodovodov 
lahko uporabljali pri sporih, na
stalih ob naknadni navezavi na 
vodovodno omrežje.

Z odlokom o premijah za 
kravje mleko, sprejetim na tej 
sqi, bo občinska skupščina ^ et  
spodbudila delovne organi- 
zacge, ki prod^ajo sveže mleko 
v občini Temu je sledil odlok o 
zazidalnem načrtu Boštanja, ki 
so ga pripravili strokovnjaki 
brežiškega Regiona. Na stano
vanjskem območju, za katero je

narejen načrt, bo živelo okoli 
300 prebivalcev.

Med pomembnimi odločit
vami naj omenimo še sklep ob
činske skupščine, da se bo po
tegovala za posojilo pri Ljub
ljanski banki in t ^ o  omogočila 
Krmelju in dmgim vasem do 
Šen^anža etapno gradnjo no
vega vodovoda. Odbornik iz 
Knnelja je dejal, daje bilo letos 
pol njegovega kraja skoraj dva 
meseca brez vode, novo zajetje 
pa ima zalogo, ki bi zadostovala 
za vso Sevnico.
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SEVNIŠKI

smetišče tam, kje je zdaj, nima pri
hodnosti. Za podkrepitev mimo
grede podatek, da iščejo Sevničani 
nov prostor za smeti in odpadke že 
nekaj časa.

Tri predloge je bilo slišati, kaj bi 
naredili s sedanjim smetišem: urediti 
bazo za odpadke, kot se spodobi, ali 
tisti prostor zasaditi z drevjem, 
grmičjem ali podobnim rastlinjem 
ali pa na njem urediti rekreacijski 
prostor. Strokovnjaki bodo po
vedali, kaj bi bilo najbolje napraviti.

S tem, kar je in kakor je zdaj, 
niso zadovoljni, še manj odborniki.

k o n Cn o  n a č e l n ik

45-letni Franc Lipoglavšek ni več 
sekretar kovinskega podjetja, od 
prejšnjega tedna je načelnik oddelka 
za gospodarstvo in finance pri ob
činski skupščini in je na tem mestu 
zamenjal Jožeta Ermana, ki je bil 
nekaj -časa vršilec dolžnosti načel
nika. Lipo^avšek je bil imenovan za 
načelnika kot edini kandidat za to 
odgovorno delovno mesto v občiih 
ski skupščini

Občinska skupščina je na seji 30. 
smtembra imenovala tudi dva nova 
inšpektoga: Mirka Redenška za 
cestnega, Ivana Doberška pa za vod
nogospodarskega inšpektoija, oba 
referenta v občinski upravi Na no
vih delovnih mestih sta zamenjala 
Daneta Mižigoja, ki mu je že pred 
meseci prenehalo delo v upravi ob
činske ^upščine.

Vilija Jeraja, šefa scvniške geodet
ske uprave, je občinska skupščina 
imenovala za predsednika komisije, 
ki bo določila nove meje katastrskih 
občin, ta dela pa narekujejo novo 
meritev ureditvenega območja za 
mesto Sevnica Za člane komisije so 
bili imenovani: Stanko Požun in 
Frenk Valant (v k. o. Sevnica), Ka
rel Kolman in Miloš Kolander (za 
k. o. Smaije), Franc Trupej in Franc 
Kuhar (k. o. Ledina), Alojz Zala
šček in Franc Vrtovšek ({k. o. Bo- 
štanj) ter Jože Sintič in Dane Osto- 
vič (za k. o. Log).
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PABERKI
urejena, vrt pa še ne. Komunalna 
inšpekcija je zagrozila, da bo dala 
vrt ure^ti na stroške lastnice, če 
tega ne bo v najkrajšem času sama 
storila.

PIKRE NA RACUN PARKI
RIŠČA -  Parkirišče pri sevniškem 
gasilskem domu vlečejo brezplodno 
na občinski skupščini od seje do 
seje . Zataknilo sc je pri kanalizaciji, 
ki io ima komunalno-stanovanjsko 
podjetje v načrtu že nekaj let. de
narja za to pa n i Tako je na zadnji 
skupščinski seji pojasnil odbor^ 
njkom predstavnik tega podjetja.

BO MORALA ČUVAJNICA 
PROC? — Da bi bil prehod prek že
leznice v Ledgonjali varnejši, bi mo
rali odstraniti čuvajnk;o v Smaiju. 
Čuvajnica jc trenutno last Albina 
Zakška. Ce bi jo porušili, bi morali 
temu možu preskrbeti stanovanje. 
Čuvajnica pa bo morala proč, če 
bodo hoteli prehod v Ledgonjah 
urediti, kar je v načrtu.

NAPOSLED VODOMERI - Upo
rabniki vode v Scvnicl Šmarju, na 
Loki, v Boštjanu in Krmelju bodo 
morali kmalu vgraditi vodomere. Te 
naprave predvideva tudi odlok o 
preskrbi s pitno vodo, kije žc v raz
pravi, občinska skupščina pa ga bo 
sprejela na prihodnji seji.

vki&ili v m 'N ii

IL

DOLENJSKI LIST

DENAR JE V ŽE3PU

Kako deliti?
Po odloku slovenske vlade bo 

dobila sevniška občina za pri
znavalnine kmetom borcem 
25.200 „republiških" dinarjev. 
Na ta denar lahko upajo tisti 
več kot 60 let stari kmetje, ki 
so postali borci NOV pred 9. 
septembrom 1943 oziroma 
pred 13. oktobrom istega leta 
in živijo v težkih socialnih raz
merah.

Ta odlok so v Sevnici pre
brali z neprimemo več_pm za
dovoljstvom kot kakšen drug 
predpis, ki samo ožema. V če
trtek, 3(1 septembra, je občinska 
skupščina ta razveseljivi „po- 
pravek“ vnesla tudi v svoj odlok 
o priznavalninah. Pomemben je 
zlasti člen, ki pravi, da lahko 
dobi največjo priznavalnino po 
tem odloku (400 din na mesec) 
le socialno ogrožen kmet, s pri
znanim sodelovanjem v NOV v 
dvojnem trajanju, star vsaj 60 
le t

Preden so v Sevnici dvignili 
roke za dopolnjeni občinski 
odlok o priznavalninah, so se 
vprašali, kako bodo rezali ta re
publiški denar in komu ga bodo 
nakazali, da bo zadoščeno pred
pisom in ljudem. Merila za de
litev bodo precej trd oreh, zlasti 
ker bo težko natančno odmeriti 
vsote po določilih, ki jih vse
buje občinski odlok.

Priznavalnina ni samo so
cialna pomoč dmžbe, ampak je 
tudi priznaje za udeležbo v 
NOV, kar že ime pove. Zato je 
treba potuhtati res tenkočutna, 
predvsem pa nepristranska me- 
rfla za odmero republiškega de- 
naija posamezniku.

TISTEMU,
KI IMA DENAR?

Za do^aditev doma upokojencev 
v Sevnici primanjkuje 660.000 din. 
Komunalno-stanovanjsko podjetje je 
o tem obvestilo občinsko skupščino 
in ji hkrati sporočilo, da bo po
trebno pet do šest stanovanj prodati 
tistim, ki lahko takoj plačajo. Pri 
tem jc navedlo, da trlK)vcljsko grad
beno podjetje, ki zida ta dom, že 
teija denar od invotitorjev. AU to 
pomeni, da upokojenski dom ne bo 
za upokojence samo zato, ker na 
svojem Stanovanjskem skladu ni
majo denarja, da bi /. njim plačah 
obrok graditelju?

MLADI ,4*IL0TI“. Dosluženo letalo Dolenjskega letalskega centra, 
ki so ga pripeljali na Mimo k stari osnovni šoli, je postalo priljub
ljena igrača varovancev vrtca in posebne šole. (Foto: M. L.)

TEiZE O' POKOJNINAH KMETOV

Za nas nesprejemljivo
Vrsta pripomb kmetov iz trebanjske občine

Zgodilo se je, kar smo lahko vna
prej pričakovali: kme^e iz trebanj
ske občine so na nedavnih javnih 
razpravah povedali da teze o po
kojninskem zavarovanju zanje niso 
^rejemljive. Dodatnih obremenitev 
s prispevki večina dolenjskih kmetg 
ne bo zmogla, denar za kmečke po
kojnine bo treba zbirati drugače, 
kot predvidevajo teze, to je bila 
osnovna misel kmetov.

Dobro sta bili obiskani zlasti raz
pravi o Dobrniču in Šentrupertu, 
kjer je bilo povedanih tudi več stvar
ni ly)ripomb.

Cas za javno razpravljanje o po
kojninskem zavarovanju je po mne
nju kmetov iz Šentruperta in oko
lice mnogo prekratelc Naglica ne 
more prinesti dobrih rešitev, če je že 
sedaj očitno, da več stvari še ni do
delanih ali pa so celo izpuščene.

O invalidskem zavarovanju še ni 
predvidenili rešitev. Zbiranje denarja 
za pokojninsko zavarovanje za kme
tije ni sprejemljivo. E>ve tretjini bi 
pomenili dodatnih tisoč novih di
narjev letnili d^atev na poprečno 
dolenjsko kmetijo. Dodatne dinarje

PLOfD SODEIiOVANJA

Bližje gorivo
Mokronog je dobit č r

palko in cesto

s  PESTMI 
DO GOSTOV

Na račun male vojne, ki vlada 
med trebanjskim Putnikovim 
motelom in lastniki turističnih 
sob, je bilo v letošnjem poletju 
mogoče slišati marsikatero pikro 
besedo. Toda zdaj, ko so na 
jesen postali gostje redkejS, so 
se začeli lasati že tudi lastniki 
sob med seboj. Koje te dni neki 
Italijan pripeljal na parkirni pro
stor in hotel dobiti prenočišče, 
sta Sl dva ponudnika (moški in 
zenska) skočila v lase. Ženski, ki 
je sodelovala v obračunavanju, jc 
prišel na pomoč še zakonski 
mož.

l e kaj si je mislil Italijan o tej 
brezplačni folklorni predstavi?

za pokojninsko zavarovanje bi lahko 
zbi^i z uvedbo prispevkov na neka
tere kmetijske pridelke, zlasti vino 
in žgane pijače, ki naj bi jih pla
čevali k upd  Tudi republika bo mo
rala izdatneje pomagati, saj ni do
volj, če odstopi 6-odstotni prometni 
davek, ki ga je dobila od zveze. Po 
mnenju kmetov bi morali razmerje 
deležev obrniti, tako da bi kmetje 
prispevali eno tretjino, dve tretini pa 
bi zbrali zunaj kmetijstva. V Šent
rupertu, kjer je na razgovoru sode
lovalo približno 50 ljudi, so pred
lagali naj bi bilo pokojninsko zava
rovanje prostovoljno, na izbiro pa 
naj bi bila tudi višina prispevkov ozi
roma pokojnina, podobno, kot ima
jo to urejeno v sosednji Avstriji.

Na zborih v trebanjski občini so 
poudarili, da pokojninsko zavaro
vanje ne sme biti izhod za reševanje 
socialnih problemov, ki so stvar ce
lotne družbe, in ne le kmetov samih. 
Tudi zaradi tega, so ocenili „je pred
videni delež družbe premajhen.

M. L.

POPRAVEK
Pri objavi imen kandidatov za 

sodnike porotnike okrožnega sodi
šča v Novem mestu smo pomotoma 
zapisali, da je občinska skupščina 
Trebnje že izvolila svoj del porot
nikov za to sodišče. Pravilno bi se 
moralo glasiti, da je izvolila svoj del 
kandidatov, dokončno izvolitev pa 
bo opravila republiška skupščina. Za 
pomoto se opravičujemo.

UREDNIŠTVO

PO PRVEM MESECU

Proč s temo!
Vse bolj se lomi odpor 
do šolanja v posebni 

šoli

Boj z neznanjem, z ukoreninjeno 
staro miselnostjo je najtežji boj. Je 
pa zato zmagoslavje največje. To 
lahko znova potrdijo organizatorji 
posebne šole na Mimi, ki je začela 
delovati z letošnjim šolskim letom. 
Ni bil denar največja ovira, najtežje 
je bilo in je še odpravljati miselnost 
ljudi, da je šolanje otrok v posebni 
šoli nekaj manjvrednega, židjivega.

,,Moj otrok ne bo hodil v šolo za 
„ta neumne"! Jaz ga ne dam v to 
šolo, raje plačam kazen!“ Takšne 
nesmiselne pripombe je bilo slišati 
od staršev, ko je bilo treba poslati 
otroke v šolo. Minil je prvi mesec, 
ljudje že poznavajo, kaj njihovim 
otrokom šola ^loh lahko daje. Pri
bližno 40 otrok se po posebnih me
todah uči v prvem, drugem in tret
jem razredu: v nadednjem letu bo 
šola dobila četrti razred, potem 
peti, vse do osmega, ko bodo otroci, ’ 
ki jih je narava z umskimi sposob
nostmi malo manj obdarila kot dru
ge, končali osemletko in šli lahko v 
uk ali že na delo.

Tisti otroci, ki jim bo posebna 
šola omogočila to pot, bodo takrat 
gotovo hvaležni vsem, ki so jim 
pomagali do samostojnega življenja 
in poklica.

M. L.

V USTAVI 
O MANJ RAZVITIH

V petek popoldne, 1. oktobra, je 
občinska konferenca SZDL v Treb
njem priredila javno razpravo o do
polnilih republiške ustave. Vodil je 
član 10 republiške konference 
SZDL Božo Kovač, ki je nazorno 
obrazložil smisel predvidenih ^re- 
memb. Sledila je razprava, na kateri 
so udeleženci opozorili, da so v 
predvidenih ^remembah nekako za
postavljeni ekonomski odnosi, zlasti 
kar zadeva pomoč manj razvitim 
območjem. Menili so, naj bi repu
bliko z ustavo zadolžfli, da mora 
skrbeti za enakomernejši razvoj 
celotne Slovenije. Izrečene so bile še 
nekatere druge pripombe glede kme
tijstva, obrti, vloge republiške skup
ščine in izvršnega sveta.

ENKRAT 
ZADOVOLJNI KMETJE

'  Na vseh zborih kmetov, na ka
terih so te dni v trebanjski občini 
obravnavali teze o pokojninskem 
zavarovanju ter možnosti za izena
čitev zdravstvenega zavarovanja de
lavcev in kmetov, so z vidnim zado
voljstvom kmetje odobravali priza
devanja, da bi dobili enake zdrav
stvene pravice kot delavci. Kot je 
znano, bi po predlogu dodatni denar 
za to zbrali tako, da bi povečali pri
spevno stopnjo zdravstvenega zava
rovanja delavcev, kakih 1,6 do 1,8 
milijona dinarjev pa bi prispevale 
občine, ki so na območju komu
nalne skupnosti Novo mesto. Kme
tom torej ne bi bilo treba dodatno 
prispevati ničesar, zato jim je, ra
zumljivo, taka reStev pogodu.

Mokronog je prejšnji teden dobil 
bencinsko črpdko, prvo v trebanj
skem delu Mirenske doline. Novost 
je pridobitev za lastnike motornih 
vozil, predvsem pa kmetijskih stro
jev, ki jih je na kmetijah vse več. 
Dosej so morali po gorivo v Trebnje 
ali v Krmelj.

Mokronoška črpalka lahko služi 
tudi kot primer koristnega sodelo
vanja. Pobudo za graditev je dala KS 
Mokronog. Predvsem predsednica 
sveta KS dr. Jelena Pavičević se je 
vseskozi vneto zavzemala, da bi za
misel postala stvarnost. Sodelovali 
so tudi predstavniki občinske skup
ščine, zlasti Kmetijska zadruga 
Trebnje in podjetje Petrol, ki sta mi- 
spevala denar oziroma opremo. Pe
trol je dal opremo za čipalko v de
setletni najem KZ Trebnje, ki bo go- 
^odarila z napravo v okviru svoje 
trgovske dgavnosti.

Razen črpalke je Mokronog mi
nuli teden dobil še eno novost: dol
go časa želeno asfaltno cesto od mo- 
kronoškega pokopališča mimo 
osnovne šole do prosvetnega doma. 
Asfalta so lahko veseli predvsem v 
šoli. saj odslej ne bo treba več za
pirati oken pred nadležnim cestnim 
prahom. Asfaltiranje je veljalo pri
bližno 190.000 dinarjev, denar pa je 
preskrbeb krajevna skupnost Mo
kronog.

Potrjeni 3 kandidati
Zasedanje kandidacijske konference v Trebnjem

Tri izmed petih kandidatdv za 
poslanca v zboru narodov zvezne 
skupščine, Nika Belopavloviča, glav
nega direktoija CGP „Delo“ , Majdo 
G atari, tajnico republiške skup
nosti otroške^ varstva in inž. Marka 
Kržišnika, direktoija „Litostroja", 
je kandidacijska konferenca SZDL v 
Trebnjem 30. septembra potrdila za 
kandidate. Dokončne volitve bo 
opravila republiška skupščina, ko bo 
dobila izide volitev iz vseh sloven

skih občin.
Četrtkovo zasedanje kandidacij

ske konference pa je razen volitev 
obsegalo še obravnavo srednjeroč
nega razvoja načrta trebanjske obči
ne. Glavne misli je obrazložil Jože 
Kastelic, analitik pri občinski upravi 
v Trebnjem. Predvsem je poudarjal 
pomen hitrejšega naraščanja družbe
nega proizvoda in večanja števila 
novih delovnih mest, za kar obsta
jajo dokajšnje možnosti

TREBANJSKE IVERI
PROSVETNI DOM CAKA. Stre

ho prosvetnega doma v Trebnjem je 
nujno treba prekriti, ker že zamaka. 
Ker uprava kina za to nima dovolj 
den^a , je za pomoč zaprosila te
meljno izobraževalno skupnost. Do
hodki kina se zaradi manjšanja obi
ska iz leta v leto zmanjšujejo,' dom 
pa je treba vzdrževati, ker je v njem 
edina dvorana za prireditve v Treb
njem.

CVETLIČARNA USPEVA. Bre
žiško podjetje „Agraria“ , ki je v 
Trebnjem odprlo prodajalno cvetja, 
je sprva računalo, da bo cvetličarna 
shajala s poldrugim milijonom starih 
dinarjev dohodka na mesec. V res
nici je dohodek večji, v poprečju ne
kako 2 milijona, kar dokazuje, kako 
je bila kraju cvetličarna potrebna.

LEPA TR01'K;JA. Lovec Franci 
Slak iz Trebnjega je uplenil jelena, 
težkega blizu 160 kg.

ODKUP KROMPIRJA. Letošnji 
pridelek ne gre najbolje v denar.

Minuli teden so na odkupni postaji v 
Trebnjem odkupovali krompir za 
italijanske kupce po 58 par, kar ni 
ravno spodbudna cena, zlasti še, ker 
je moral biti krompir prvovrstne 
kakovosti ter sorte desire in igor. 
Zaenkrat še ni povsem jasno, kako 
bo z odkupovanjem krompirja za 
novo tovarno na Mimi. Pri KZ Treb
nje povedo, da Kolinska zagotavlja, 
da bo tovarna začela obratovati 
tako. kot je bilo predvideno (v de
cembru). in da bo odkuoovala 
krompir, debel nad 4 cm. po 60 par.

ASFALT. Zemeljska dela za 
osnovno šolo, kjer je treba razširiti 
cestišče, kažejo, da gre zares in da 
bodo Cviblie kmalu dobile asfaltno 
cesto. Razširjajo tudi še neasfalti
rano cesto pri odcepu proti Dol. 
Nemški vasi tako d a 'bo  mogoče 
narediti sodobnejšo cesto proti pod
jetju „Trimo“ in naprej proti Dol. 
Nemški vasi.

ntmim ifoncE



O d k r i l i  s p o m e n i k  k o m i s a r j u  L a d u

N a p ro s la v i  p ri K o č e v ju  je  g o v o ril B o g d a n  O so ln ik , č la n  CK  Z K S

v nedeljo, 19. septembra je bila 
na Brigi pri Banji Loki v kočevski 
občini proslava, na kateri so odkrili 
spomenik komisarju partizanskih 
tiskarn 12Ain HA — Triglav Ja
nezu Maslju-Ladu in borcem Filipu 
Benčini, Ivanu Knavsu in Jo|etu 
Skanderliču. Na govorniški tribuni 
so se zvrstili govorniki Jakob Poje, 
predsednik krajevnega odbora ZB 
Kočevska Reka, ki je govoril o boju 
v teh krajih; Ignac Gregorač, bivši 
sekretar Centralne tehnike KPS, ki 
je govoril o delu Centralne in pat- 
tijske tehnike CK KPS med vojno, 
in Bogdan Osolnik, član CK KPS, ki 
je prisotne na kratko seznanil z da
našnjim položajem doma in po 
svetu.

Spomenik je odkril bivši koman
dant Centralne tehnike KPS Franc 
Plevel-Joki in ga predal v varstvo 
predstavniku krajevne oiganizacije 
ZB Banja Loka Matiji Stamflju. V

svečanem delu proslave so sode
lovali še kočevska godba, vojaki rib
niške enote in šolarji iz vasi Fare in 
Kočevske reke. Seveda ni manjkalo 
tudi partizanskega golaža in drugih 
dobrot, za ples pa so skrbeli „Roški 
fantje" iz Kočevja. Lepo vreme je 
pomagalo, da je proslava zelo 
uspela.

Skupina udeležencev slavja iz No-

v^a mesta in Bele krajine je obiska
la tudi še kraj, kjer je stala parti
zanska tiskarna pri Podstenicah na 
Rpgu. Menili so, da bi bilo potrebno 
tudi tukaj postaviti ali spomenik ali 
barako, ki bi mladim rodovom pri
povedovala o delu partizanskih ti
skarjev. Dejali so prav tako, naj bi 
bilo prihodnje srečanje partizanskih 
tiskaijev prav na tem mestu.

L i k v i d i r a t i  n e l i k v i d n o s t

P o t r je n ih  v se h  5 k a n d id a to v  —  S p re je t i  p r e d p is  
o  o b v e z n e m  z a v a r o v a n ju  d o lg o v  .

DOLENJSKI LIST

Na' nedavni seji kandidacijske 
konference SZDL v Kočevju niso 
predlagali novih možnih kandidatov 
za nadomestne volitve za zbor naro
dov zvezne skupščine. Zato so gla
sovali le o kandidatih, ki jih je pred
lagala republiška konferenca SZDL.

Od 45 možnih glasov sojih dobili 
Niko Belopavlovič 30, Majda Gaspa
ri 30, Marko Kržišnik 35, Franc Ro
gelj 24 in Mihaela Verbič 28.

Vsi so dobili nad polovico mož
nih glasov. To pomeni, da se v ko-

NOVE 
MOTORNE ŽAGE

Nove motorne žage kupujejo ved
no raje jozdni delavci na Kočev
skem. Zage znamke Mc Culloh 
CP70 menda ne tresejo, z njimi pa 
se da več in hitreje narediti. Gozdni 
delavci namreč sami kupujejo žage. 
Odločajo se za tiste, s katerimi več 
naredijo in seveda zato tudi več za
služijo.

čevski občini strinjajo s kandidaturo 
vseh petih.

Med razpravo o programskih iz
hodiščih za volitve odbornikov in 
poslancev pa sta republiška poslanca 
Drago Benčina in Franc Korelc se
znanila člane konference s predvi
denimi spremembami republiške 
ustave, z razpravo o osnutku zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov, s 
predlogi za dolgoročni razvoj Slo
venije in delom republiške skup
ščine ter nekaterih njenih zborov.

Člani konference so menili, da pri 
25. dopolnilu ni bistveno, če bo v 
ustavi prej zapisano, da „je Slovenija 
država ah pa da samoupravna 
skupnost delovnih ljudi“. V^nejše 
je, kaj v resnici bo.

Nekateri so razpravljali še o bo
doči materialni osnovi krajevnih 
skupnosti največ pa jih je menilo, da 
je treba učinkovito ukrepati za „lik
vidacijo nelikvidnosti**, rri tem so 
menili, da slaba podjetja izkoriščajo 
dobra in da bi bilo treba sprejeti 
predpis o ,,obveznem poravnavanju 
obveznosti**

J. P.

M a  p r i m e r i h  p o k a z a t i  r a z l i k e

N a č e ln a  a n a liz a  a li  r a z p r a v a  n a m r e č  n e  bi p r ip o m o g la  k  o d lp ra v lja n ju  n e 
u p ra v ič e n ih  s o c ia ln ih  r a z l ik  —  N a z a j  n a  m a n j i e  o r g a n iz a c i je  ZK  —  Z a 

k a n d id a ta  e v id e n t i r a n  p o s la n e c  F r a n c  K o re lc

Na zadnji seji komiteja občinske konference ZK Kočevje so raz
pravljali predvsem o osnutku samoupravnega sporazuma o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov v političnih in vdjenih organih, o 
socialnem razlikovanju in o novi organiziranosti ZK v občini. Kot 
možnega kandidata za zvezno konferenco ZKJ so evidentirali po- 
danca Franca Korelca.

Člani komiteja so sklenili, da je 
treba napraviti analizo o socialnem 
razlikovanju za območje občine, v 
njej pa povsem določeno, na posa
meznih primerih prikazati socialno 
razlikovanje v občini. O tej analizi 
naj bi razpravljala občinska konfe
renca Z K.

Pravilno so namreč ugotovili, da 
načelna analiza ne bi prispevala k 
odpravljanju socialnih razlik v

SPET O PRODAJI 
STANOVANJ

Na nedavni seji sveta za urbani
zem, gradbene in komunalne zadeve 
občinske skupščine Kočevje so raz
pravljali o osnutkih republiških 
predpisov, ki se nanašajo na stano
vanjsko gospodarstvo, o prodaji ob
činskih stanovanj delovnim organi
zacijam, o spremembi odloka o ob
veznem odlaganju smeti, o pogodbi 
za gradnjo avtobusne postaje, o ceni 
gradbenih zemljišč, o dodelitvi po
slovnih prostorov in drugem.

občini Ljudem, ki na neupraviceri 
način bogate, je treba onemogočiti 
prisvajanje sadov tujega dela.

Sklenili so tudi, da bodo na prvi 
prihodnji seji razpravljali o organi

ziranosti ZK v občini in o kadrov
skih vprašanjih, saj se bližajo volitve 
v organe ZK. Strinjali so se z oceno, 
da so sedanje organizacije ZK preve
like in neučinkovite. Zato naj bi 
spet ustanovili manjše organizacije 
in aktive, kot so včasih že bili Ce so 
organizacije manjše, so komunisti in 
z njimi vsa partija približani delu in 
problemom, ki nastajajo pri delu in 
na drugih področjih.

J. PRIMC

Č e  n i  d o l ž n o s t i ,  n i  p r a v i c

N e k a j ž iv l je n js k ih  re s n ic  u p o k o jen e , tk a lk e

Pepca Andrič iz Stane cerkve pri 
Kočevju je upokojena tkalka. Od 
1927 do 1958 je delala v kočevski 
TEKSTILANI.

„Toliko da se nisem rodila in 
umrla v ryej,“ je povedala. ,,Samo 
ko TEKSTILANA ni delala in ko 
sem bila zaprta, nisem delala v tej 
tovarni**

„TEKSTILANA** je bila ustanov
ljena natanko pred 50 leti Mi lahko 
poveste kaj iz svojega dela predvoj
no, po vojni in kako je v podjetju 
danes? ** sem jo vprašal.

,,Me smo delale le vsaka z enim 
strojem. Danes dela ena tkalka s še
stimi, vsaj tako slišim. Dovolj dela

D R O B N E  I Z  K O Č E V J A
MLADINSKA BRIGADA -  Mla

dinci, učenci kočevske osemletke, 
so na nedavni svoji konferenci skle
nili, da bodo ustanovili delovno bri
gado, ki bo pomagala pri utrjevanju 
zemljišča na delovišču, kjer grade 
novo otroško varstveno ustanovo 
(vrtec). Zemljišče je namreč po
nekod zelo mehko, zato pri delu ni 
mogoče uporabljati strojev.

NOVO VODSTVO so izvolili na 
nedavni pionirski konferenci osnov
ne šole Kočevje, se pogovorili o bo
dočem delu v 22 sekcyah in krožkih 
in o sprejemu prvčkov v pionirsko 
organizacijo, ki ga bodo organizirali 
za dan republike. Za predsednika 
organizacije ^  izvolili Vita Oražma, 
za tajnico Ireno Stimec, za blagaj
ničarko Marjetko Deržek in za za
stavonošo Jureta Podržaja.

DVOBOJ FISCHER -  PETROS- 
JAN prizadevno spremlj^o tudi ko
čevski šahisti Po mestu so razposta
vili nekaj šahovske reklame kot 
„Vse o Fischerju** v NAMI itd. Do
govarjajo pa se še, da bi organizirali 
prikazovanje in komentiranje (raz
laganje) posameznih partij na de

monstracijskih šahovskih deskah v 
enem izmed prostorov HOTELA 
PUGLED. Dvoboj bi komentirali 
kočevski mojstrski kandidati

ZBORNIK IN PROSPEKT sta iz
šla za 500-letnico mesta Kočevje. 
Zbornik so tiskali v domači tiskarni 
prospekt pa v Celju.

-  Si slišal, da ženske vedno bolj 
izpodrivajo moške s položajev?

-  Ženske ne, pač pa dekleta. V 
osnovni šoli so v predsedstvo mla
dinskega aktiva izvolili le enega 
fanta in kar 9 deklet.

ima, pa četudi le dol jemlje. Povedo 
mi, aa je zd^ tudi manj ropota . .. 
Ko se bližaš pokojnini komaj čakaš, 
da si upokojen. Ko pa dosežeš po
kojnino, že občutiš, da si brez dolž
nosti Ce si brez dolžnosti pa si tudi 
brez pravic. Ne razumem nobenega, 
ki je mlad, da se otepa dela, da noče 
delati Delo je življenje in lepo je de
lati

V službi je prišlo to in ono vmes. 
Naši vodje so bili moški. Noben ni 
bil hudoben. Le zahtevali so, da 
mora biti vse v redu.

Oni dan sem sreč ala enega, ki je 
tudi že upokojen. Vprašal me je; 
„Pepca ali veš, kakšna je razlika, če 
imaš otroke ali če jih nimaš? ** Ni
sem vedela pravega odgovora, pa mi 
je povedal kar sam: ,,Ce nimaš 
otrok, greš sam v dom onemoglili, 
če jih imaš, te pa oni pošljejo!**

J. PRIMC

KAKO GRE 
GOSPODARSTVU?

O analizi poslovnega uspeha de
lovnih organizacij v prvem polletju 
letos, o nekaterih premoženjsko
pravnih, davčnih in drugih zadevah 
je na nedavni seji razpravljal svet za 
finance občinske skupščine Ko
čevje.

Ribniški grad je največji in najlepši ribniški objekt, vendar povzroča Ribničanom včasih tudi veliko’ 
skrbi. (Foto: J. Primc)

Z b i r a j o  p r i s p e v k e  z a  o b n o v o  d o m a

D om  T V D  P a r t i z a n ,  ki so  g a  ž e  z a č e l i  o b n a v l ja t i ,  j e  iz re d n e g a  p o m e n a  za  j 
k u l tu rn o  in  š p o r tn o  ž iv l je n je  okoli 8000 p re b iv a lc e v

Do konca tega meseca bo režijski odbor, ki vodi obnovo doma 
TVD Partizan v Ribnici izvedel akcijo za zbiranje prostovoljnih 
prispevkov za obnovo tega doma.

Režijski odbor je doslej oddal na
slednja dela: prekritje strehe, pfizi- 
davo nvoih sanitarij in stanovanja za 
hišnika ter ureditev centralne kur
jave. Za ta dela je potrebnih okoli
400.000 din.

Za obnovo doma je doslej zago
tovljen naslednji denar: 150.000 din 
predstavlja na račun lastnih sredstev 
TVD Partizan pridobljeno posojilo,
80.000 din posojilo TIS in 100.000 
din prispevek delovnih organizacij. 
Od zaposlenih in ostalih prebivalcev 
z območja bivše občine Ribnica pri
čakuje režijski odbor pomoč v višini
50.000 din. Ostali manjkajoči denar 
pa bo treba zagotoviti iz drugih vi
rov, predvidoma tudi iz družbenih 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo, 
saj bo k domu prizidano tudi stano
vanje za hišnika.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov 
bo izvedeno, kot smo že omenili do 
30. oktobra. Tako so sklenili odbor
niki na nedavnem sestanku. Ker

bodo zaposleni občani prispevali za 
obnovo doma enodnevni zaslužek, 
ki znaša 60 do 70 din, pričakuje re
žijski odbor, da bodo tudi ostali ob
čani darovali primerne zneske.

Dom TVD Partizan je za ribniško 
občino, ki šteje okoli 8.000 ljudi 
izredn^a pomena. Je edini primerni 
zaprti prostor, kjer lahko gostujejo 
gledališke skupine, kjer so lahko 
koncerti in dmge kulturne prire
ditve, razen tega pa so v njem še raz

stave, telovadba za osnovno šolo in 
za TVD Partizan, kino, zabavne pri
reditve in drugo.

Obnovljeni dom TVD Partizan bo 
lahko -  kot ugotavljajo že zdaj -  le 
delno zadostil potrebam Ribnice. 
Krajevna skupnost Ribnica bo mo
rala skupaj s širšo okolico že letos, 
ko bo pripravljala svoj razvojni na
črt preučiti možnost za gradnjo 
družben^a središča v Ribnici 

Pri tej gradnji pa naj bi sodelovali 
tudi Društvo upokojencev, JLA, 
kulturna skupnost in vse prebi
valstvo s širšega ribniškega območja.

J. Primc

O SAMOUPRAVNEM 
SPORAZUMU

Na nedavni seji občinskega od 
bora sindikata družbenih dejavnosti 
v Ribnici so razpravljali o samo
upravnih sporazumih v družbeni de
javnosti, o izpolnjev^ju programa 
dela in izhodiščih za/leto 1972 in o 
republiškem kongresu sindikata 
družbenih dejavnosti, ki je bil 5. 
oktobra v LjuMjanl

RAZGIBANA GRADNJA
Vreme je za gradbeno dejavnost 

ugodno. Gradnja novih delovnih 
prostorov za RIKO v Ribnici uspeš
no napreduje. Številni graditelji sta
novanjskih hiš so spravili nove sta
novanjske hiše pod streho ali pa jih 
dokončujejo. Največ novih stano
vanjskih hiš je zraslo v Ribnici in 
okoliških krajih. V Bukovici pri Rib
nici so gasilci s prostovoljnim delom 
postavili pod streho obnovljeni ga
silski dom, prihodnje leto pa ga 
bodo dokončali

CESTA TERJA ŽRTVE
Cesta med Ribnico in Kočevjem 

jc teijala letos že sedem smrtnih 
žrtev. To naj bi bilo opozorilo vsem 
voznikom motornih vozil, da mo
rajo biti previdnejši

Zanimivo je, da je bilo največ 
smrtnih žrtev na cesti med Dolenjo 
vasjo in Ribnico. Pred leti so se do
gajale prometne nesreče na starem 
mostu v Goriči vasi. Odkar je zgra
jen nov most, tu ni več nesreč. Pre
selile so se na ravno cesto.

Nevarnosti hitre ceste bi se morali 
zavedati tudi vozniki vprežnih vozil 
in pcšcl "Največji sovražnik sleher- 
n^a motoriziranega potnika pa je 
alkohol, ki je tudi botroval neka
terim nesrečam na tej cesti

v  R IB N IC I  S E  L J U D J E  S P R A Š U J E J O ?
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R I B N I Š K I  Z O B O T R E B C I

v težkih prometnih nesrečah 
je bilo mrtvih ali hudo ranjenih 
več ljudi, nastala pa je seveda 
tudi velika materialna škoda. Ne
kateri Ribničanje, ki ne sodijo 
med ljubitelje alkohola, že kar 
naglas ugotavljajo ali pa na glas 
sumijo, da so med povzročitelji 
prometnih nesreč predvsem taki 
domačini (ali redkeje prebivalci 
iz sosednje kočevske občine), ki 
so splošno znani kot ljubitelji 
alkoholnih pijač.

Ribničanje, ki se med seboj 
zelo dobro poznajo, že ugibajo, 
kdo bo naslednji povzročitelj ne
sreče, mrlič, hudo ranjeni ali 
kdo si bo vsaj uničil avto.

Mnogi se sprašu ĵo, kako je 
sploh mogoče, da imajo ti in ti 
ljudje, ki jih vsi poznajo kot pri
jatelje pijače, sploh vozniška do
voljenja. Žalostno je, če si vi
njeni voznik razbije avto, če se 
poškoduje, če ostane večni in
valid ali če celo umre; še bolj pa 
je žalostno, če vinjeni voznik 
trči drugo vozilo in zakrivi smrt 
ali invalidnost treznih občanov 
in celo otrok.

Ljubiteljem „dobre kapljice** 
sploh ne bi smeli dati vozniškega 
dovoljenja, če ga pa že imajo, bi 
jim ga morali odvzeti. Z od

vzemom dovoljenja bi namreč 
takemu vozniku le koristili, če
prav se on sam in še mnogo dru
gih s tako oceno najbrž ne bi 
strinjali

Ce ne bo imel vozniškega do
voljenja, ne bo smel voziti in se 
'ne ponesrečil, morda celo 
smrtno. Tako ne bo ogrožal 
standarda svoje družine, pa tudi 
ne standarda ljudi, ki bi bili inva
lidi po nj^ovi krivdi

Vsi, ki so pristojni za izda
janje in odvzemanje vozniških 
dovoljenj, naj vendar store ne
kaj, da bodo preprečili nadaljnjo 
morijo na cestah! Seveda pa ne 
smejo pri tem stati ob strani tudi 
ostali (AMD, Rdeči križ, SZDL, 
sindikati, podjetja, društva, orga
nizacije in drugi), ki bi s proti
alkoholnimi akcijami, preda
vanji, filmi in na druge načine 
odvajali občane (vsaj mlade!) od 
pogubnega alkohola.

Ni dovolj, če se spomnimo na 
boj proti idkoholizmu le enkrat 
na leto, ko je mesec boja proti 
alkoholizmu, v ostalih mesecih 
pa neprizadeto gledamo morijo 
na naših cestah, katere najbolj 
pogost vzrok je gotovo -  
^kohol.

J. PRIMC

SODNIKU ZA PREKRŠKE so le
tos ribniški miličniki prijavili 34 
voznikov-šoferjev, ki so jih dobiH, 
da so vozili vinjeni ali so pod vpli
vom alkohola povzročili lažjo pro
metno nesrečo. Nadaljnjih 28 voz
nikov, ki so povzročili hujše pro
metne nesreče, pa so prijavili jav
nemu tožilcu. Vsem so začasno (do 
iztrcznitve) vzeli vozniška dovo
ljenja.

ZACELA se je JESEN in po
gosteje pada dež. Avtomobili, ki vo
zijo dcozi Ribnico, škropyo pešce in 
zidove hiš. Cesta je namreč močno 
valovita, ponekod pa celo manjka 
kock, v jamah pa se nabira voda. 
Kockasto cesto bo težko poravnati, 
zato bi le morali poskrbeti, da bo v 
doglednem času asfaltirana.

PODPISALI SO SPORAZUM -

Tudi ribniška KOMUNALA je pod
pisala sporazum o delitvi dohodka 
in osebnili dohodkov, čeprav se za
vedajo, da podobno kot marsikje 
drugje ne bodo mogli izplačevati 
takih osebnih dohodkov, kot jih 
predvideva sporazum. Pravijo, da bi 
za take plače morala veljati njihova 
režijska ura 20 din. Za letos so pred
lagali naj bi znašala 17,50 din, pri
stojni občinski sklad pa jim jo pri
zna oziroma plača le v višini 12,50 
din.

KADROV MANJKA -  Pri rib
niškem STANGRADU (gradbena 
dejavnost) so letos s skoraj enakim 
številom delavcev dosegli za četrtino 
večji celotni dohodek. Tudi za bo
doče imajo dovolj naročil, vendar 
jim razen mehanizacije manjkajo 
tudi inženirji, tehniki, delovodje, zi
darji in tesijji.

-  Zakaj ribniški jagri še niso do
segli plana odstrela jelenjadi?

-  Zato, ker zasedejo mejo gojit
venega lovišča tako na gosto, kot so 
včasih Italijani pravo mejo, in s tu
ljenjem v rogove odganjajo, namesto 
da bi privabili divjad.

V a S B S U I  N B U K E
R E Š E T 0
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Vsaj V bolezni brez razlik
(Občani so dali pripombe k ustavnim dopolnilom ter novostim, ki se obe- 
 ̂tajo kmečkemu prebivalstvu — Povsod izjavljajo: »Prav je, da družba in 

gospodarstvo pomagata kmetu, saj je bilo dolgo narobe«

I Na javnih tribunah, ki so «e pred kratkim zvrstile v vseh večjih 
' krajih mediške občine, so obravnavali ustavne spremembe ter pred- 
I log o izenačitvi kmečkih in delavskih pravic v zdravstvenem var- 
^stvu. Spregovorili so tudi o predvidenem starostnem zavarovanju za 
I kmete.

Sitnih ne pozna
»Bolje je biti poštar 
kot kmet,« pravi su- 

horski pismonoia

:  ̂ Na suhoiski pošti diši po sve- 
; žem. Prostor je sicer tak, kot je 
I že nekaj let, pač pa imajo dva 
j mlada in nova uslužbenca, 
j  Upravnica je tu šele nekaj dni,
: zato je poštar Anton Težak proti 
I  njq že ,star maček“, saj ima kar 
: 10 mesecev delovnih izkušenj.
I  ̂ -  Kako vas je zaneslo v po

štarski poklic?
„Po končani osemletki sem 

■ bil nekaj časa doma na kmetiji 
in kar naprej sem sanjal o tem, 

i kako bi se čimprej izvlekel. Da- 
i  nes za mladega človeka kmetija 
I ni niti najmanj privlačna. Ko 
! sem bral v časopisu razpis za po- 

Štaga, sem se nemudoma javil. 
Zadovoljen sem.“

-  Pravijo, da je tudi poštar- 
' ska služba težka, se vam ne zdi 

tako?

„Čeprav imam 17 kilometrov 
terena in ga prehodim večinoma 
peš, je še vedno veliko bolje biti 
poštar kot kmet. Manj naporno 
je raznašati pošto, kot delati po 
njivah."

-  So vas sitne stranke že kdaj 
razjezile?

,,Se nikoli. Na našem koncu 
res ni sitnih ljudi.“

-  S pismi iz tujine imate pri 
yas verjetno precej opravka, ko 
je toliko domačinov zdomcev?

„Ni sile. Res jih je veliko zu
naj, toda domov bolj malo pi
šejo. Raje pridejo kar sami po
gledat, pa se takrat vse zme
nijo."

-  S čim si krajšate čas po 
končani službi? •

„Krajšati ga ni treba, ker je že 
tako prekratek. Po službi po
magam doma na kmetiji, v pro
stem času pa najraje premijam 
nogomet. Po televiziji rad gle
dam tekme, navijam pa za Crve
no zvezdo."

R. B.

Pri obravnavi dopolnil republiške 
ustave je bila najbolj bistvena pri
pomba ta, naj republika ne prenaša 
pristojnosti navzdol^ če obenem ne 
zagotovi sredstev. Želeli so še, naj 
zadeve borcev prevzame republika, 
ker zaradi različnih finančnih zmog
ljivosti občin prihaja do prevelikih 
razlik v priznavalninah. Prav tako se 
ljudem zdi, da bi morali hkrati z 
ustavnim dopolnilom, ki govori o 
delu krajevnih skupnosti, določiti 
še, kje naj dobe stalne vire dohod
kov.

V razpravi so bUi najbolj ogreti za 
izenačitev kmečkih in delavskih pra
vic v zdravstvenem varstvu ter za 
združitev kmečk^a in delavskega

- sklada, ki posluje za 2 dolenjski in 2 
belokranjski občini. Ta predlog ni 
doživel niti najmanjšega nasproto
vanja in ne pomislekov. Ljudje z raz
ličnih koncev občine tja od Drašič 
do Gradca in Metlike so poudarjali,

kako umestna in potrebna je akcija 
solidarnosti, v kateri bosta družba in 
gospodarstvo prvič učinkovito po
magala kmetu, da' bo v bolezni de
ležen enakih pravic kot delavec.

Da bi zamisel lahko uresničili, pa 
bo potrebno v 4 dolenjskih občinah 
zbrati v gospodarstvu in v občinskih 
proračunih dobrih 6,5 milijona di
narjev. Prvič kmetu nekaj nudimo, 
ne da bi od njega zahtevali dodatne 
prispevke.

Tudi predvidena uvedba starost
nih pokojnin za kmečko prebival
stvo bi bila sprejeta z enakim navdu
šenjem, če bi bili pogoji za prido
bitev pokojnine drugačni Tak si
stem financiranja, kot je zdaj pred
viden, pa belokranjskemu kmetu, 
žal, ni dosegljiv, saj bi v vsej občini 
le 2 ah 3 kmetje lahko plačali pred
videne prispevke. Izračunali so tudi, 
da jim sedanji predlog za uvedbo po
kojnin premalo nudi za tako velike 
prispevke, kot so določeni

Občani so dali torej vso podporo 
akciji solidarnosti, delavci v pod
jetjih pa bodo o tem razpravljali na 
sestankih, ki jih bo organiziral sin
dikat sredi oktobra.

Na glavo obrnjene razmere
Letos izreden naval v metliški varstveni ustanovi 
— Stavbo še gradijo, za jasli pa starši prijav

ljajo še nerojene otroke

Samo dve leti sta minili, odkar metliški vrtec v gradu ni bil 
povsem zaseden, zdaj pa je v novih prostorih že pretesno za vse, ki 
bi radi v ustanovo.

Boljši pogoji v novi stavbi, ugod
nejša lokacija za zaposlene starše in 
pa cena za varstvene usluge so tri 
prednosti methškega vrtca, zaradi 
katerih so se razmere v kratkem 
času obrnile na glavo. Poleg tega je 
tudi res, da se število zaposlenih 
žena precej povečuje.

Letos imajo v varstveni ustanovi 
za predšolske otroke 92 otrok, ki so 
razvrščeni v tri skuping. Za tri stro
kovne moči je dela preveč, zato so 
trenutna prizadevanja usmerjena 
predvsem v iskanje nove vzgoji
teljice. Na dosedanje razpise ni bilo 
odziva, računajo pa, da bo do otvo
ritve otroških jasli tudi kadrovsko 
vprašanje rešeno.

Odkar so poročili staršem, da 
sprejemajo prijave za dojenčke od 
starosti treh mesecev dalje, prijave 
kar dežujejo, čeprav so v stavbi še 
obrtniki in bo poslopje nared za 
otvoritev šele konec novembra. Star
ši se boje za prosta mesta, zato ima
jo na spisku prijavljenih dojenčkov 
tudi dva še nerojena otroka.

Cena za varstvo in prehrano otrok 
je letos sicer malo višja od lanske, 
vseeno pa je še dosti ugodnejša kot v

KROMPIR ODKUPUJEJO
Kmetijska zadruga Metlika je že 

začeja odkupovati krompir od za
sebnih kmetovalcev, vendar je cena 
tako nizka -  55 par, da si ljudje po
mišljajo prodajati. Kmetje so raču
nali, da bodo dobili vsaj 10 par več, 
toda zadruga po višji ceni ne bi do
bila kupcev. Letos je krompirja po
vsod dovolj, in ker je velika po
nudba, ni mogoče dražjega krom- 
piija spraviti v promet.

zasebnem varstvu. Starši plačujejo 
150 din na mesec, vpeljan pa imajo 
tudi popust za diiižine, ki imajo v 

"varstvu 2 otroka, in za varovance, ki 
zaradi dela staršev v izmenah hodijo 
v ustanovo samo vsak drugi teden. V 
jaslih, kjer bodo dojenčki pod stro- 
kpvnim vodstvom medicinke sestre, 
pa bo znašal prispevek staršev okoli 
250 din. Tudi to ni drago.

Metlika je, čeprav eno izmed naj
manjših mest, v otroškem varstvu 
zadnja leta naredila izreden napre
dek. Na Dolenjskem je ^ loh  prva, 
ki se spušča v gradnjo jasli. Za vse to 
pa imajo največ zaslug občani sami 
in pa domače delovne org^izacije, 
saj brez njihovega samoprispevka 
občina tudi kreditov ne bi dobila.

DOLENJSKI LIST

SPREHOD PO METUKI
170 ŠOLSKIH OTROK se po 

Zadnji statistiki vozi vsako jutro s 
Šolskim kombijem in rednimi avto
busi Gorjancev in Sara v Metliko. 
Od teh jih prihaja z Jugorja in su- 
horske strani 77, z Radoviče 36, iz 
t>rašič 25, z Božakovega 23 in Grab
rovca 9. Če prištejemo šc 12 popol
danskih vozačev, potem se vozi vsak 
dan s kombijem in avtobusi v metli
ško osemletko več kot tretjina vseh 
učencev.
^ INDUSTRIJSKA PRODAJALNA 
**RI BETI se je 27. septembra sled
njič preselila iz dosedanjega tesnega 
prostora v novo urejeni lokal na levi 
strani od glavnega vhoda. Nova pro
dajalna ima velika izložbena olcna 
''sa okrašena s cvetjem, medtem ko 
so police in stojala dobro založena z 
Zadnjimi tovarniškimi izdelki in 
l^etrskim blagom. Zlasti bogata je 
•zbira diolen lofla.

KOŠARKARSKI KLUB BETI je 
jninulo nedeljo s tekmo proti Cmu- 

končal letošnje tekmovanje v 
*1- republiški ligi. Klub, ki ima regi
striranih 15 igralcev, letos v tekmo- 
''anju ni imel preveč sreče in je pri

stal šele na sedmem, to je predzad
njem mestu. Vendar iz svoje lige ne 
bo izpadel. Nj^ovi privrženci želijo, 
da bi se klub na prihodnjem spomla
danskem tekmovanju bolje izkazal, 
zlasti če bo res dobil kako okre
pitev.

NOVO KUUCAVNICARSKO 
DELAVNICO je 1. oktobra odprl v 
Metliki domačin Rudi Pibernik, in 
sicer na Prečni poti št. 2. Doslej se 
je Pibernik z isto obrtjo in še pu- 
škarstvom ukvarjal v Novem mestu. 
Z novo delavnico je Metlika precej 
pridobila, mlademu izkušenemu 
mojstru pa dela prav gotovo ne bo 
manjlcalo.

SKORAJ VSI VINOGRADI v 
vzhodnem deju Bele krajine so bili 
letos obrani do konca septembra. 
Čeprav je toča v avgustu marsikje 
napravila občutno škodo, pa bo le
tošnje vino, kolikor ga je, dovolj 
močno in sladko. Trgatev je zadnje 
dni nekoliko motilo deževno vreme.

UMRL JE: Anton Govednik iz 
Grabrovca 35, star 22 let.

metliški tednik

ZA SODOBNEJŠI POUK
Metliška osemletka je dobila 

prejšnji teden responder. To je eden 
najsodobnejSh učnih pripomočkov, 
s katerim lahko učitelj hitreje nad
zoruje znanje učencev. Aparat je ve
ljal 4500 din, namestili ga bodo v 
eni od učilnic, vendar ga bodo upo
rabljali pri pouku vseh višjih raz
redov.

DAVKARIJA TERJA
Ob koncu prvega polletja so 

kmečki davčni zavezanci in obrtniki 
metliške občine dolgovali s pri
spevki za socialno zavarovanje vred
1.564.000 dinarjev, od tega je bilo 
plačanih le za dobrih 730.000 din 
davkov ali okrog 53 odstotkov. 
Davčna služba je tudi za leto 1971 
že določila odmero, ki znaša
760.000 din. Razliko med odmero 
in že vplačanimi akontacijami bodo 
zalitevali v 30 dneh po prejemu po
ložnic.

ŠE NI PODRAŽITEV
Na metliški osnovni šoh imjyo le

tos 534 učencev, od teh jih 520 
jemlje toplo malico v šolski kuhinji, 
medtem ko je 240 šolarjev tudi na 
kosilu. Cene so šc nespremenjene od 
lanskega leta in znašajo za malico 10 
din na mcsec. kosilo pa velja za 
manjše otroke 1,20, za večje pa 
1,50 din. Ker ima šolska kuhinja šc 
nekaj zalog od lanskega leta, hrane 
niso podražili, kaže pa, da pri takih 
cenah ne bodo mogli dolgo vztrajati.

Delovišče čmomaljsk^a podjetja KOVINAR ne dela najbdjšega vtisa. Podje^ ima še lepe mož«* 
nosti za razvoj, toda želje niso dovolj. Razvojne načrte je treba spraviti na papir in jih utemeljiti. 
(Foto: Ria Bačer)

Kdor čaka, tudi dočaka...
Desetletni rekord v poslovnem uspehu je v črnomaljski zadrugi dokazan 

— Dobiček je narasel kar za 470 odstotkov!

Po zaslugi črnomaljske zadruge je 
v letošnjem prvem polletju Ime
tij stvo ena izmed panog, ki je v okvi
ru celotn^a občinskega gospodar
stva doseglo največji napredek. Med
tem ko je zaradi zadruge prejšnja 
leta ne samo v kolektivu, ampak 
tudi izven njega marsikoga bolela 
glava, je postopno izboljševanje raz

umet doseglo že lepo poslovno raven.
V letošnji polletni bilanci izka

zuje zadruga dobrih 18 milijonov di- 
naijev celotnega dohodka, obenem 
pa je ustvarila 309.835 din ostanka 
dohodka. Kaj tak^a se zadnjih 10 
let v kolektivu ni zgodilo in kaže, da 
je sanacijski program popolnoma 
uspel.

y  podjetju je zdaj zaposlenih 107 
ljudi, njihov poprečni osebni doho
dek pa znaša 1300 dinarjev. Trgo
vina, klavnica, transport, mehanična

KOSTANJA BO DOVOLJ

Letos se obeta v Beli krajini iz
redno kostanjevo leto; Plod že zori, 
posebno na pobočju Plešivice. Mar
sikateremu kmetu in šolarju iz hri
bovskih predelov se tako ponuja za
služek. Ljudje želijo le, da bi za
druga organizirala odkup.

Delavcem ni vseeno
Koliko ve preprost delavec o svojem podjetju, 
smo se hoteli prepričati pri Janezu Žuniču, skla

diščniku v črnomaljskem KOVINARJU

Janez Žunič sodi v mlajšo gene
racijo, njegove izkušnje pa so rasle s 
kolektivom, kjer je že 12 let zapo
slen.

-  Razložite, kako imate pri vas 
organizirano samoupravljanje.

,,Kolektiv je maloštevilen, zato se 
v samoupravljavskih funkcijah vsi 
zvrstimo. Tudi jaz sem že bil pred- 
sednflc delavskega sveta. Navado 
imamo vse važnejše stvari obravna
vati na sestankih, tako da so vsi za
posleni seznanjeni s stanjem pod
jetja in načrti za prihodnost."

-  Kakšni so vaši načrti za bo
dočnost in ali ste z njimi že tako 
daleč, da jih lahko štejete za opri
jemljive?

„Radi bi podjetje razširili in ku
pili nove stroje. Morali bomo gra
diti, kajti zdaj precej deki poteka 
tako rekoč na prostem, kjer je samo 
streha. Ostanek dohodka dajemo na 
stran že več let. Ce bomo uspeli, 
bomo lahko povečali število zapo
slenih. Zdaj nas je samo 35 z vajenci 
vred. Ne vem pa, če so ti načrti že

ničarstvo in delamo kot kooperanti 
za večja podjetja, kot sta ljubljanski 
INIX)S in kočevski ITAS. Tudi de
lovne razmere so malo boljše.“

-  In zaslužek? So ljudje zado
voljni z osebnimi dohodki?

„Zaslužek res ni zavidanja vreden, 
moram pa reči, da se izboljšuje. Do
ber delavec, ki presega normo, dobi 
na mesec okrog 1400 din. Upo
števati pa je treba, da je večina kva
lificiranih."

-  Je v vašem kolektivu veliko 
ljudi iskalo boljšUi možnosti 
drugje?

„Precej jih ^  odšlo v Nemčijo, 
toda na podjetje niso pozabili. Ob
iskujejo nas, in če bo le prišlo do 
večjega napredka, so pripravljeni 
priti nazaj.*

-  Kako je s splošnim stan
dardom zaposlenih? Imate dosti 
stanovanjskih protdemov?

„Več kot polovica članov kolek
tiva ima že svoje avtomobile, skoro 
vsak ima televizor, veliko pa jih sta
nuje v svojih hišah. Ne vem za pri
mer, da bi kdo stanoval v izredno 
slabih razmerah. Podjede daje sta
novanjska posojila za gradnjo, kar 
nam precej pomeni “

R. B.

delavnk;a in odkup so imeli precej 
več prometa kot lani, medtem ko 
posestvo še ni dos^lo .donosne^ 
poslovanja. Ni pa hudega, kajti iz
guba v lastni proizvodnji se manjša, 
primanjkljaj v znesku 290.000 din 
pa so ostale dejavnosti zlahka po
krile in še je ostal lep kupček za 
sklade. Računajo tudi, da bo obra
čun dela na posestvu v drugi polo
vici leta ugodnejši, tako da izguba, 
če bo še, ne bo omembe vredna.

Kolektiv je povečal sredstva za 
amortizacijo za tretjino, pa tudi z 
nelikvidnostjo zaenkrat ni preglavic. 
Kupci so ob polletju dolgovali le 
okrog 2 milijona dinarjev, za pri
bližno polovico te vsote pa je imela 
zadruga neplačanih računov. Ker 
imajo naprodaj kvalitetno meso, po 
katerem je precej povpraševanja, 
lahko med kupci izbirajo. Dobrim 
plačnikom d^ejo prednost.

Tudi odkup je letos močno na
predoval. Od kmetov so odkupili 
54.700 litrov mleka več kot v prvem 
polletju lani, medtem ko odkup ži- 
vinie izkazuje celo 183-odstoten po
rast

Ob takih uspehih je kolektiv za
dovoljen, pričjdcuje le nadaljnje po
večanje osebnih dohodkov, ko bo v 
veljavi družbeni sporazum.

Poseben vlak 
na parado 
v Karlovac

Na veliko javno zborovanje v 
Karlovac, ki bo 9. oktobra do
poldne in na katerem bo govoril 
predsednik Tito, bo iz Bele kra
jine peljal poseben vlak. Iz Rož
nega dola bo odpeljal ob 6.05, iz 
Semiča ob 6.20, iz Črnomlja ob 
6.40 ter iz Gradca ob 6.50. Po
vratek iz Karlovca bo ob 15.30.

Prijave za udeležbo in prevoz, 
ki bo brezplačen, ^rejem^go 
predsedniki krajevnih organizacij 
SZDL na terenu. Udeleženci 
zborovanja bodo imeli prilož
nost videti še parado enot JLA 
in splošnega ljudskega odpora. 
Stroške za prevoz bodo krile 
družbeno-politične organizacije.

ČRNOMAUSKI DROBIR
NOVA PRODAJALNA VABI -  

Lepo preurejena trgovina BOROVO 
je dobro založena, ku|Ki pa ugotav- 
lj£go, da tudi cene niso pretirane. 
Trgovina je odprta šele nekaj dni, 
vendar že izkazuje mnogo večji pro
met kot v starem lokalu.

V SVETU PESMI IN ARIJ je bU 
naslov koncerta, ki ga je 28. sep
tembra priredila Glasbena mladina 
Bele krajine v telovadnici šole v 
Loki. Nastopila sta prvaka ljub
ljanske opere: altistka Marija Bitenc 
in basist Ladko Korošec. Za Belo 
krajino je bila prireditev izjemno do
živetje.

GLASBENA SOLA se pripravlja 
za snemanje 20-minutn^a propa- 
ma, ki ga bo predvajala RTV Ljub
ljana. Učenci pridno vadijo, konec 
novembra pa bodo pred kamerami 
pokazali svoje znanje.

GOSTILN JE V mestu že precej, 
kavarne pa nobene. Črnomelj ni vec 
tako majhno mesto, da bi se občani 
zadovoljili s stoletno tradicigo. V ka
vami, kjer bi bili na ogled tudi časo
pisi in revije, gostov najbrž ne bi 
manjkalo.

KLIK-KLAK, igra z žogami na 
vrvici, je prodrl tudi v Črnomelj. 
PWe dni je bilo še zanimivo gledati, 
zdaj ropot ljudem že preseda.

V SOBOTO, 9. OKTOBRA, bo v 
Črnomlju večja pionirska atletska 
prireditev, na katero so povabili pio
nirje iz več dolenjskih občin.

ŽIVILSKI TRG je  bil v četrtek 
kar dobro založen. Zenske so proda
jale sveže zelje po 2 din kg, peso po
3 din, solato po 4 din, fižol po 6 
din, jajca po 1 din. Domače kure- 
tine je bilo malo, lep petelin pa je 
veljal 30 dinarjev.

zapisani in če je zanje zbrana doku
mentacija."

-  Kaj se je v podjetju spremenilo 
v tem času, kar ste vi član kolek
tiva?

„Ko sem prišel pred 12 leti, smo 
bili delavnica. Ukvarjali smo se s kle
parstvom, prevozništvom in raznimi 
drobnjarijami. Zdaj tega ni več. Ob
držali smo samo strojno ključav-



tedensi^ jle

Petek, 8. oktobia -  Simeon 
Sobota, 9. oktobra -  Abraham 
Nedelja, 10. oktobra -  Danijel 
Ponedeljek, 11. oktobra -  Justina 
Torek, 12. oktobra -  Maksimiljan 
Sreda, 13. oktobra -  Edvard 
Četrtek, 14. oktobra -  Nedeljko

BREŽICE: 8.*^ 9. 10. ameriški 
barvni film „Primer Tomasa Krau- 
na“ . 1 ^  in 11. 10. francoski barvni 
film „Cas volkov**. 12. in 13. 10. 
francoski barvni film „Armada v

ČRNOMELJ: Od & do 10. 10. 
ameriški barvni fibn „Ta prekleti 
Donovan**.

KOSTANJEVICA: 9. 10. fran
coski barvni film „Z‘*. 10. 10. ame
riški barvni film ,,l%ama za dva**.

KRSKO: 9. in 10. 10. ameriški 
barvni film „Taras Buljba**. 13. 10. 
ameriški film ,,Krvava obala**.

MIRNA: 9. in 10. 10. francosko- 
italganski barvni film „Nezadržani**.

MOKRONOG: 9. in 10. 10. ame
riški barvni film,,Nevada Smit“.

NOVO MESTO: Od 8; do 10. 10. 
ameriški barvni film „Drago bom 
prodal svojo kožo**. 11. in 12. 10. 
mehiški barvni film „Montezumov 
zaklad**. 13. in 14. 10. francoski 
bivni film „Meščan — gangster**.

RIBNICA: 9. in 10. 10. ameriški 
barvni film „Mož z imenom Konj**.

SEVNICA: 9. in 10. 10. jugoslo
vanski film „Most**. 13. 10. fran
coski film ,,Ena oseba odveč**.

SODRAŽICA: 9. in 10. 10. ame
riški film „SOS — zakon razpada**.

ŠENTJERNEJ: 9. in 10. 10. „Ve
selo letovanje**.

TREBNJE: 9. in 10. 10. an^ešld 
barvni avanturistični film „James 
Bond 007 -  Casinoroyal**. 13. 10. 
francoski barvni zabavni film „Play- 
time**.

S L U Ž B O  D O B I

GOSPODINJSKO POMOČNICO 
pod zelo ugodnimi pogoji p rej
mem k štiričlanski družini. Marta 
Okršlar, Ljubljana, Na cvetači 17.

MLAJŠEGA ^retnega upokojenca 
za izdelavo okvirjev sprejmem 
takoj. Možna priučitev, drugo po 
dogovoru. Janez Doljak, Breg 1. 
Novo mesto.

V SLUŽBO SPREJMEM takoj prid
no, čisto in pošteno dekle, ki ima 
veselje do gostilne. Lahko začet
nica in s podeželja. Gostilna 
Anica Kerin, Grič, Krško.

ISCEM ŽENSKO za dopoldandco 
varstvo dveletnih dvojčkov na 
domu (od 7. do 14. ure). Sobota

Erosta. Zglasite se pri Sepcu, 
[estne njive 9/12.

PRIDNO IN POŠTENO dekle, vešče 
kuhanja, išče gostilna Fortuna, 
Ljubljana, Vodovodna 26.

S T A N O V A N J A

OPREMLJENO SOBO s posebnim 
vhodom v Novem mestu oddam 
ženski. Naslov, v upravi lista 
^2109/71).

C^'DAM opremljeno ali neopremlje
no sobo sam^i upokojenki sred- 
iijih let. Naslov v upravi lista 
(2122/71).

ODDAM STANOVANJE upoko-

t:nki, ki birV zameno pazila otro- 
a. Mira Novak, gostišče , J*avUn** 
Mačkovec^

SOBO, op^mljeno in ogrevano, 
nudimo ženski, ki je pripravljena 
v popoldanskem času pomagati v 
gospodmjstvu. Ostalo po dogo
voru. movatič, Ul. Mirana Jarca 
33, Novo mesto.

SPREJMEM na stanovanje upoko
jensko družino za pomoč pri ži
vini in na p(4ju. Stanovanje takoj 
v prazni hiši, njiva in mleko. Več 
po dogovoru ustno. Ponudbe na 
DL pod „Med vinogradi ob asfalt
ni cesti**.

ENOSOBNO STANOVANJE, garso
njero ali večjo sobo nujno potre
bujem za čas 3 do S let za tri
člansko družino kjerkoli v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Cenjene 
ponudbe pošljite na oglasni od
delek pod šifro „Od km iz 
mesta**.

DAM STANOVANJE in hrano za 
pomoč v gospodinjstvu. Poizve se 
v upravi lista (2141).

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM dobro ohranjen osebni 
avto „Wolkswagen 1200**, letnik 
1964. Ciril Zajc, Lebanova 11, 
Novo mesto.

PRODAM TRAKTOR Ferguson 35, 
fiat 750 za 450.000 N-din, vse 
registrirano in v voznem stanju, 
grablje „Sonce**, dva obračalnika, 
pihalnik in prikolico za fiat. Na
slov v upravi Usta (2117/71).

PRODAM SPACKA po delih. Kle
menčič, Zg. Pohanca 6, Krško.

KUPIM karambolirano motorno 
kolo od 200 ccm naprej Puch, 
BMW ali Max. Jože Retelj, Dol. 
Kamence 7 a, Novo mesto,

PRODAM FIAT 850, special. Infor
macije na telejon 21-131, Novo 
mesto.

PRODAM fiat 750, letnik 1969, de
cember. Ogled vsak dan od 5. ure 
dalje. Oelbar, Cesta herojev 33 a 
pri Labodu, Novo mesto.

PRODAM karamboliran avto znam
ke škoda. Cena u^dna. (^led 
avtomobila v nedeljo, 10. okto
bra, od 9. do 12. ure na Mirni pri 
Ivanu Kolencu.

PRODAM NSU PRETIŠ 175, letnik 
1965, neregistriran, za 600 N^din. 
Inform^ije na naslov: Tone
Drstvenšek, pri Slavku Kenetu, 
mizarstvo, Ljubljanska ^esta, 
64240 Radovljica.

P R O D A M

PRODAM 1750 kosov nove uvožene 
strešne opeke, pariii 100-litrski 
kotel, dan po 16. uri (2112/71).

UGODNO PRODAM kuhinjsko 
omaro in* šivalni stroj Singer. 
O^ed pri Strajnarjevih, Trebnje

PO ZELO NIZKI CENI prodam dve 
postelji z vzmetmi, žimnate tro- 
delne žimnice, kuhinjsko in na
mizno posodo in dve odeji. Na
slov v upravi lista (2126/71).

PRODAM SOD (1101), dobro ohra
njen. Marko Badovinac, Irča vas 
33, Novo mesto.

POCENI PRODAM strešno cement
no opeko (2400 kosov). Kafolj, 
Mala Bučna vas 20, Novo mesto.

PRODAM 3 nemške ovčarje, stare 
po 2 meseca. Cesta talcev 5, Novo 
mesto.

K u p I M

KUPIM majhno pisalno mizo in eno- 
krilno omaro s polovico knjižne 
police. Naslov v upravi lista 
(2118/71).

SLAMOREZNICO s puhalnikom 
ki^i Ivan Globevnik, Škocjan 2.

KUPIM dobro ohranjeno oljno peč. 
Naslov v upravi lista.

P O S E S T

PRODAM HiSO (tretja faza) ob 
Težki vodi. Naslov v upravi lista 
(2111/71).

NAPRODAJ JE takoj vseljiva no
vejša enodružinska hiša z 20 ari 
vinograda in 15 ari sadnega in ze
lenjavnega vrta. Hiša je od Brežk; 
oddaljena 6 km v Dolenji vasi 
(Celah). Informacye: Zorko,
Sentlenart 62, Brežice.

PRODAM novo hiŠo z gospodarskim 
poslopjem in vikend na Dolenj
skem. Naslov v upravi lista 
(2116/71).

V CENTRU MOKRONOGA pro
dam stanovanjsko h^o z go^o- 
darskim , poslopjem in vrtom. 
Informacije pri tov. Obaha, Mo
kronog.

TURISTIČNI OBJEKT v Selcah, 
Matkino 62, primeren za počit
niški dom ali gostilno, prodam 
zaradi bolezni. Lokal, 5 sob, 2 
kuhinji, klet in drugi prostori. 
Informacije dobite v Selcah, go
stilna „Anka**, ali: Ivan Zelenik, 
Prvomajska 9, Maribor.

PRODAM stanovanjsko hišo z ga
ražo. Cista na grad 3, Sevnica.

R A Z N O

IMATE RESEN NAMEN, da si po
iščete ieno, moža? Ste osam
ljeni, pogrešate družino? Se že
lite izogniti avanturam, izkorišča
nju, neresnici, neuglednemu in 
nevarnemu spoznavanju na cestah 
in po lokalih? Pišite nam ali pa 
nas obiščite! Morda bomo lahko 
pomagali tudi vam. Tajnost vam

te zajamčena. Pri odgovorih na 
:uverti ni oznake našega podjetja. 

PosredovalnKa za zalMnske zve
ze, Ljubljana, Pleteršnikova 24 a, 
blizu Go^odarskega razstavišča.

VDOVEC s posestvom v lepem 
kraju želi spoznati kmečko žen
sko, staro okrog 45 let, ki ima 
veselje do kmetije. Otrok ni ovira. 
Ponudbe pošljite pod „Sreča v 
ljubezni** na upravo lista.

POSTEN FANT želi spoznati dobro 
dekle do 21 let starosti. Ponudbe 
pod ,,Lepa bodočnost** na upravo 
lista. (2108/71).

Dr. Juliju Sajetu in sestri Pečeri- 
čevi se najlep^ zahvaljuje za ves 
trud in izreden uspeh pri zdravljenju 
— hvaležna pacientka.

Ob upokojitvi se zahvaljujem 
vsem prijateljem -  sodelavcem za 
razumevanje in sodelovanje. Fraqjo 
Kelner, Novo mesto.

Žalostni smo pokopali našega 
moža, očeta in starega očeta

JANEZA LUKJŠICA 
iz !rče vasi

Zahvaljujemo se vsem sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste ga po
kropili, mu darovali vence in cvetje 
in ga spremili na nj^ovi zadnji poti. 
Lepa hvala tudi g. g. duhovnikoma 
za pogrebne obrede in ^remstvo.

Žalujoči: Lukšičevi in Tratnikovi
Novo mesto, 30. septembra 1971

Dragi sestri Reziki Seiler iz Švice 
želijo vse lepo za njeno praznovanje, 
njenemu možu pa lepe pozdrave. 
Tončka z družino, Bevčevi ter sestre 
Anica, Nežka, Kristina, Jožica z dru
žinami in Marta ter brat France z 
družino.

Dra^mu stričku Jožetu Brajeiju, 
ki služi vojaški rok v Vipavi, želi vse 
lepo za 20. rojstni dan Darko. Ena
ko želi tudi Maksu Brajerju ob praz
novanju.

Alojzija gigant, delavka iz Sel 
4 a pri Semiču, preklicujem vse ne
resnične trditve, ki sem jih izrekla o 
Mirku Pavlinu iz Sel pri Semiču 3 a, 
in se mu zahvaljujem, daje odstopil 
od kazenskega pregona.

SCETKE za  LOSCILCE in za se
salnike za prah obnavlja ščetarstvo 
Armič, Ljubljana, Trža^a 52.

POROČNI PRSTANI! -  Darilo 
po najnovejši modi vam izdela zlatar 
v Go^oski 5 v Ljubljani (poleg uni
verze). -  Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

Obveščam vse cenjene stranke, da , 
bom 9. 10. 1971 odprla gostinski 
lokal v Gotni vasi. Za jedi in pijačo 
preskrbljeno, igra „Trio Černelič**. 
Se toplo priporočam! Gostilna pri 
DreniKU -  Dragica Župevc, (3otna 
vas. Novo mesto.

IZ NOVOMfŠKE«!,, 
PORODNlŠNlCEfeiHB

Pretekli teden so v ilovomeški po- 
rodnišnKi rodile: Cirila Avguštin s 
Podturna -  Stanko; Marica Kočevar 
iz Metlike -  Rudija; Marya Radi s 
Senovega -  Aleša; Marinka Kavšček 
iz Gornje Straže -  Natašo, Daija 
Jug z Malega Kamna -  Aleksandra; 
Ana Rugelj iz Okroga -  Barico; 
Nada Novak iz Metlike -  Andreja, 
Ana Kobe s Pristave -  Marijo, Ma- 
r^a Mohar iz Leskovca -  Marjana, 
Ivanka Jerič iz Otočca -  Damjana; 
Ljudmila Fifolt iz Dolenjskih Toplic 
-  Uroša; Marija Škrinjar iz Gabra -  
Yonyja, Ana Kobe z Vrha -  Ank;o; 
Anica Strgar z Broda -  Jerneja;

Tončka Fabjan iz Gornje Straže -  
Jožeta; Štefanija Nemanič iz Gornje 
Lokvice -  deklico; Mšjda Keše iz 
Tržišča — deklico; Marija Mirtič iz 
Žužemberka -  dečka; Marta Abina 
z Rakovnika -  deklico; Antonija 
Bosner s Trške gore -  deklico in 
Anica Mežič iz Sutne -  deklico. -  
Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Geršak s 
Senovega -  Branko; Andjela Kle- 
ščič iz Kladja -  dečka; Rozalija 
Cizelj iz Pesja -  dekUco; Vida Pod- 
bršček iz Drnovega -  deklico; Ivana 
Jalovec iz Kozjega -  Melito; Ama
lija Zorko iz Gorjan -  dečka; Lju
bica Babojelič iz Jaruga -  dečka; 
Sonja Kapel z Bizeljskega -  Damja
na, Andjela Kos z Vil. Lipovca — 
Daliborko; Marija Milanovič iz 
Vrhja -  Dejana; Rozalija Sušin iz 
Malega Vrha -  Matjaža; Dragica 
Mataušič s Cerja -  dečka; Marija 
Ferjanč iz Jeredavca -  deklico; Ju
stina Gregl z Bizeljskega -  Romana; 
Ana Herakovič iz Novega Sela -  
deklico; Sabiha Hotič iz Vrbine -  
deklico; Bariča Tankovič s Slave 
gore -  Ivana; Cecilija Premelč iz 
Branče vasi -  dečka; Marija Krevel 
iz Velikega dola -  Marijo; Slava 
Udovč a  Gor. Impolja -  Karla; 
Zlata Vidmar iz Brežic -  Alenko; 
Marija Arh iz Hrastja — deldico; 
Stefica Pernovšek iz Dol. Boštanja -  
Vesno; Višnja Filko iz Bestovja -  
Dražena. -  Čestitamo!

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k ,  7. o k t o b r a :  I 6.00

do 16.15 Napoved programa, poro
čila, šport in turistični napotki -  
16.15 do 17.00 Nove plošče RTB -  
Aktualnost tedna -  Obvestila in 
reklame -  17.00 do 18.00 Glasbena 
oddaja -  Izbrali ste sami.

SOBOTA, 9. OKTOBRA: 16.00 
do 16.30 Pol ure za pop glasbo
16.30 do 16.40 Radijska univerza -  
16.40 do 17.00 Med zabavnimi 
zvoki nekaj obvestil in reklam -
17.00 do 17.10' Prehrana zdravja 
in bolnega človeka -  17.10 do
17.30 Za-naše najmlajše -  Pika gre 
na semenj, skladbica iz naše glas
bene šole -  17.30 do 18.00 Narod
nozabavne na valu 192 m.

NEDELJA, 10. OKTOBRA:
10.30 Domače zanimivosti -  V 
obredju večja odgovornost (ob 
ustanovitvi aktiva direktorjev v bre
žiški občini) -  Za naše kmetovalce: 
dipl vet. Janko Vizjak -  Iz varstva 
domačih živali -  Nedeljski raz
govor: Nova sezona delavske uni
verze Krško -  Obvestila, reklame in 
spored kinematografov -  12.00 do
14.30 Občani čestitajo in pozdrav
ljajo.

TOREK, 12. OKTOBRA: 16.00 
do 16.15 N^joved programa in sre
čanje z ansamblom Alojza Grnjaka 
-  16.15 do 17.15 Poročila -  Ju^o- 
ton vam predstavlja -  Novo v knjiž- 
nki -  Kaj prinaša nova številka Do
lenjskega lista -  Tedenski ^ortn i 
komentar — obvestila, reklame in 
filmski pregled -  17.15 do 18.00 
Mladinska oddaja.

RADIO
SEVNICA

NEDEUA, 10. OKTOBRA 
1971: 10.30 Reklame in oglasi — Po 
domače z ansamblom Maksa Kumra 
-- Aktualni nedeljski prispevek (ana
liza poslovnega us^ha delovnih 
organizacij) v sevniSci občini za 
obdobje januar-junij 1971) -  Za
bavna glasba z uganko -  Kako je pri 
nas s sosedsko pomočjo starim in 
osamelim (magnetofonski zapis) — 
Za vsakogar nekaj -  12.30 NaS po
slušalci čestitajo in pozdravljajo I. 
del -  Občinske novice in lokalna 
poročila — Naši poslušalci čestitajo 
m pozdravljajo II. del -  Zaključek 
oddaje.

SREDA, 13. OKTOBRA 1971:
16.00 Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi -  Pa
rada starih hitov — Dom in družina 
(kako obvarujemo otroka pred „do
brim stričkom**) -  Po domače z 
ansambk)m bratov AVSENIK -  
Občan in paragrafi -  18.00 Zaklju
ček oddaje.

Z A H V A L A
Oli boleči in prerani izgubi našega dragega moža 

in očeta

JOŽETA JORDANA
mizarja

ste iskreno zahvaljujenvo vsem sorodnikom, prijateljem 
In znancem, zlasti njegovim bivšim sodelavcem Zii 
darovane vence in izraze sočustvovanja. Dolžni smo 
pocsebno zahvalo upravi p>odjetja MIZARSTVO iz 
Krškega za nesebično pomoč. Iskrena hvala tudi pev

cem in častitemu župniku za zadnje spremstvo

Kostanjevica na Krki

2ena Rezka z otrokoma

Hva/a za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

PretekK teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Lado Janc, Fani Deželan, Ana Ban, Zlata Osterman, Lojzka Rapuž, 
Tončka Kekec, Marija Kbrče, Dragoslav Vasič, Ivan Kocjančič, Da
rinka Kolenc, Miran Hočevar, Nada Vidic, Franc Bevc, Martina Mesa
rič, člani Novoteksa, Novo mesto; Alojz Pavlin, Franc Kirn, Franc 
Turk, Jože Kastelic, Leon Bele, Jože Drmaž, Anton Kastelic, Vilko 
Kirn, Janez Hrovat, Janez Turk, Slavko Pirman, Albert Lah, Marjan 
Vestovšek, Terezija Ucman, Franc Andoljšek, Herman Binkovski, 
Slavka Duša, Vladimir Pavlin, Jože Arh, Jože Košak, Jože Butala, 
Janez Smerke, Zdravko Damjanovič in Rudolf Legan, člani IMV 
Novo mesto; Nežica Vesel, Ivo Moravec, Majda Zupančič in Franc 
Kene, člani Pionirja, Novo mesto; Ivan Radež, Stane Rozman, Domi
nik Kren, Jožica Mežnar, Zdenka Derganc, Jože Korasa, Vilma 
Manček, Albina Kacin in Franc Kobačič, člani Krke, tovarne zdravil. 
Novo mesto; Ivanka Krušič, članica Novolesa, Straža; Jože Cmčič, 
Jože Lipar, Anton Kralj, Jože Turšič, Mirko Pušič, Anton Gorenc, 
Slavko Orehek, Martin Nemanič, Vinko Pečavar, Ciril Kavšček, Ciril 
Progar, Herman Krakov, Peter Jankovič, Ljubo Mihelin, Franc Maraž, 
Franc Klemenčič, Andrej Tratar in Alojz Gliha, učenci šole za kovin
sko stroko. Novo mesto; Niko Padevski, član Dominvesta, Novo 
mesto; Ivanka Pimat, dr. Minka Maležič in Slavka Poljane, Članice 
splošne bolnišnice Novo mesto; Janez Penca, študent iz Ljubljane; 
Pepca Pavlič, gospodinja iz Novega mesta; Jože Nagelj in Jože Kranjc, 
člana Industrije obutve, Novo mesto; Ivan Kopina in Stefan Kovač, 
člana Goijancev, Straža; Silvo Može, učenec šolskega centra za ko
vinsko stroko, Novo mesto; Ivan Kastelic, član IMV Novo mesto; 
Ivan Kim, član Mercatorja, Novo mesto: Ivan Matoh, član Pionirja, 
Novo mesto. -  Iskrena hvala!
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BREŽIŠKA 
KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Ljuba Fekeža iz Sv. Križa si je na 
cirkularki poškodovala levo roko; 
Marija Sečen s Sel je padla na poti 
in si zlomila levo nogo; Rosemarie 
Vinkšelj iz Vel. Malene je podrl 
motorist in ji poškodoval glavo; Ujaž 
Milan iz Podgorja je padel s kolesom 
in si zlomil levo roko; Josip Harapin

'še je zbodel s trnom v levo koleno; 
Kunej Karlu iz Radne je padla deska 
na levo nogo; Ano Pečar iz Brvi je 
brcnila krava v desno nogo; Marija 
Remih s Pokleka je padla na hod
niku in si zlomila levo roko; Albin 
Butara je padel s skednja in si zlomil 
obe roki v zapestju; Anton Šekora
nja je padel pod voz in si poškodo
val glavo; Frančiška Cerar je padla 
na poti in si poškodovala levo nogo; 
Ivan Subotič je padel po stopnjah 

, in si poškodoval glavo.

OSNOVNA ŠOLA BRŠLIN, NOVO MESTO

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

— pomočnika ravnatelja
s polovično učno obvezo.
Pogoji za sprejem na delo:

1. višja izobrazba pedagoške smeri, pet let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit,

2. aktiven član družbeno-političnih organizacij;

— 1 učitelja za delo na podružnici 
Prečna;

— 1 učitelja za delo na podružnici 
Kartel jevo;

— 1 snažilko za delo na šoli v Brilinu
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijave 
pošljite na naslov: Osnovna šola Bršlin — Novo mesto 
— p^tni pr>edal 104.

Modna konfekcija »KRIM«, Ljubljana 
obrat Novo mesto

z a p o s l i

večje število kvalificiranih, 
poikvalificiranih in priučenih 
krojačev in šivilj

Osebni dohodek od 900 do 1500 din, dodatek na služ
bena leta, povrnitev stroškov za prevoz.
Nastop *službe možen takoj in po dogovoru.

ŽIVILSKI KOMBINAT »ŽITO«, UUBUANA, 
Šm artinska  154

o b j a v l j a  prosto delovno mesto

TEHNOLOGA ZA DE »IMPERIAL« 
KRŠKO s sedežem v Krikem

Pogoj za zasedbo delovnega mesta je končana II. stop
nja fakultete za naravoslovje in tehnologijo ali bio
tehnična fakulteta s prakso.

Prednost imajo moški z urejenim vojaškim rokom in 
stanovanjem v Krškem ali okolici.

Pismene ali ustne ponudbe sprejema kadrovsko-soclal- 
na služba do vključno 15. oktobra 1971.

Po izredno uspešni prodaji v sep tem bru  smo vam 

sedaj pripravili  na jnovejše  modele ženskih, moških 

in otroških p laščev te r  d rugega  tekstilnega blaga. 

P roda jam o  tudi na 5>mesečno brezobrestno obroč

no odplačilo.

»VELETEKSTIL«, ČRNOMEU
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GRAND HOTEL »UNION« v Ljubljani

sprejme takoj

v e č  s n a ž ilk  In p o m iv a lk

Stanovanje in hrana v podjetju. Ponudbe pošljite 

na upravo podjetja.

R A D I O  L J U B L J A N A

_  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, 8. OKTOBRA: 8.10 
Operna matinda -  10.15 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -  
12.30 Kmetijski nasveti -  Inž. Jelka 
Hočevar: S katerimi herbicidi sme
mo v jeseni škropiti pšenico po vzni
ku? -  12.40 Angleške pihalne god
be -  13.30 Priporočajo vam. .. -  
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljao — 15.30 Napotki za tu
riste -  16.00 „VrtUjak̂ ‘ -  17.10 
Človek in zdravje -  18.15 Glasbeni 

dan -  19.00 Lahko noč, otro
ci! -  19.15 Minute z ansamblom 
Ota Roma — 20.00 Pcye zbor dunaj
ske Akademije -  20.30 „Top^pops 
13“ -  21.15 Oddaja o moiju in po
morščakih -  22.15 Besede in zvoki 
iz logov domačih.

SOBOTA, 9. OKTOBRA: 8.10 
Glasbena matineja — 9.05 Pionirski 
Mnik -  10.15 Pri vas doma -  
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti — Inž. Tatjana Hlišč: 
Problemi pri napravi nasadov lupi
narjev in vzgoji sadik -  12.40 ,,Po 
domač«“ -  13.30 Priporočajo
vam . . .  -  14.30 Pojo jugoslovanski 
operni pevci -  15.30 Glasbeni inter- 
mezzo -  16.00 „VrtUjak" -  17.10 
Gremo v kino -  18.45 S knjižnega 
liTga -  19.00 Lahko noč, otroci! -  
19.15 Minute z ansamblom Mihe 
Dovžana -  20.00 Večer z napove- 
dovalko Milanko Bavcon -  vmes ob 

" 20.30 Zabavna radijska igra -  Mar
jan Marinc: „Most“ -  22.20 Oddaja

za naše izseljence.
NEDELJA, 10. OKTOBRA: 6.00 

do 8.00 Dobro jutro! -  8.05 Radij
ska igra za otroke -  Miroslav Ko
šuta: „Rdeči trolejbus" -  9.05 
Koncert iz naših krajev -  10.05 Še 
pomnite, tovariši. . .  Matjaž Vizjak: 
Iz dni vs*.aje na Kamniškem -  10.25 
Pesmi borbe in dela -  11.00 Poro
čila -  Turistični napotki za naše go
ste iz tujine -  13.30 Nedeljska re
portaža — 13.50 Z domačimi
ansambU -  14.30 Humoreska tega 
tedna -  Janez Sever: Novo stano
vanje -  17.30 Radijska igra -  Kole 
Cašule: „Vrtinec" — 19.00 Lahko 
noč, otroci! -  19.15 Glasbene raz
glednice -  20.00 „V nedeljo zve- 
čer“ -  22.20 Plesna glasba.

PONEDELJEK, 11. OKTOBRA;
8.10 Glasbena matineja -  9.05 Pi
san svet pravljic in zgodb — 10.20 
Pri vas doma -  11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine -  12.30 Kmetijski nasveti -  
Inž. Jože Petrič: Pospešujmo oddajo 
gozdnih sadik kmečkim gozdnim 
posestnikom -  1240 Pihalne godbe 
na kon certnem odru -  13.30 Pripo
ročajo vam . . .  14.35 Naš poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  15.40 
Lepe melodije -  16.00 ,,Vrtiljak“ -
17.10 Ponedeljkovo glasbeno po
poldne -  18.15 Lahka glasba -  
18.35 „Interna 469“ -  19.00 Lah
ko noč, otroci! -  19.15 Minute z 
ansamblom Dorka Škobemeta -  
20.00 Gioacchino Rossini: „Se
viljski brivec“ -  22.15 Za ljubitelje 
jazza.

TOREK, 12. OKTOBRA: 8.10 
Operna matineja -  9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  Gozd -  
10.20 Pri vas doma -  11.00 Poro

čila -  Turistični napotki za naše go
ste iz tujine -  12.30 Kmetijski na
sveti -  Inž. Janez Verbič: Hranilna 
vrednost sena in travne silaže -  
12.40 Vedri zvoki z domačimi 
ansambli -  13.30 Priporočajo
vam . . .  -  14.30 Z ansamblom Atija 
Sossa — 15.30 Glasbeni intermezzo
-  16.00 „Vrtiljak“ -  17.10 Popol
danski simfonični konncert -  18.15 
V torek nasvidenje! -  19.00 Lahko 
noč, otroci! -  19.15 Minute z 
ansamblom Toneta Kmetca -  20.00 
Prodajalna melodij -  20.30 Radij
ska igra — Vitomil Zupan: ,,Suženj
ski tig“

SREDA, 13. OKTOBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.25 Vesela go
dala -  10.10 Pri vas doma -  11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti -  Dr. Mirko Leskošek: 
Ali je jesensko gnojenje pšenice pod 
list vedno potrebno? -  12.40 „Od 
vasi do vasi“ -  13.30 Priporočajo 
vam . . .  -  14.35 Naši po^ušalci če
stitajo in pozdravljajo -  15.30 Glas
beni intermezzo -  16.00 „Vrtiljak"
-  17.10 Jezikovni pogovori -  18.15 
Priljubljene slovenske popevke -  
19.00 Lahko noč, oiroci! -  19.15« 
Glasbene razglednice -  20.00 Kon
cert simfoničnega orkestra RTV 
Ljubljana -  22.15 S festivalov jazza.

CETRTEI  ̂14. OKTOBRA: 8.10 
Operna matinda -  10.20 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -  
12.30 Kmetijski nasveti -  Inž. Mi
lena Jazbec: Načini oskrbe tal v 
mladih sadovnjakih -  12.40 Angle
ške pihalne godbe -  13.30 Pripo
ročajo vam... -  14.10 Mladinski 
zbori pojo -  15.30 Glasbeni in ter-

T E L E V I Z I J S K I  S P O R E D

NEDELJA, 10. OKTOBRA 
8.55 Madžarski TV pregled (Po

horje PleŠivec) (Bgd) -  930 Pet mi-
i nut po domače (Lj) -  9.35 Kme- 
' tijski razgledi (Lj) -  10.00 Kme

tijska oddaja (Bgd) -  10.45 Mozaik 
(Lj) -  10.50 Otroška matineja: Bili 
smo v vesolju. Svet, v katerem živi
mo (Lj) -  11.35 Mestece Peyton 
(do 12.25) (Lj) -  Športno popoldne 
~ 18.15 Kapitan Korda -  cešKi film 
(Lj) -  19.̂ 5 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj)
^ 20.35 „Stare bajte“ -  humori
stična oddaja (Bed) -  21.30 Video
fon (Zg) -  21.45 Športni pregled 
(JRT)-22.15 PoročUa (Lj)

PONEDELJEK, 11. OKTOBRA 
9.05 Odprta univerza (Bgd) -  

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem- 
^ina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
“■ 11.00 Osnove splošne izobrazbe 
(Bgd) -  14.45 TV v šoli — ponovi
tev (Zg) -  15.40 Nemščina -  pono- 
^tev (Zg) -  15.55 Angleščina -  
Ponovitev (Zg) -  16.10 Francoščina 

• 16.40) (Bgd) -  16.55 Madžarski
|V preded (do 17.10) (Bgd) -  
17.15 sahovski komentar (do 
17.35) (Zg) -  17.50 Kljukčcve do- 

 ̂ godivščinc -  2. del (Lj) -  18.15 
I Obzornik (Lj) -  18.30 S kamero po 

svetu: Avstr îja (Lj) - 19.00 Mo- 
(Lj) -  19.55 Cik-cak (Lj) -  

20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.40 
3-2-1 (Lj) -  20.50 A. Kliment; Ba- 
[pmeter, češka TV igra (Lj) -  21.55 
Kulturne diagonale (Lj)

TOREK, 12. OKTOBRA 
^9.35 TV v šoli (Zg) -  10.40 
“uŠčina (Zg) -  11.00 Osnove sploš

ne izobrazbe (Bgd) -  14.40 TV v 
šoli -  ponovitev (Zg) -  15.35 Ru
ščina -  ponovitev (Zg) -  15.50 TV 
vrtec (Zg) -  16.10 An^eščina (Bgd)
-  16.45 Madžarski TV pregled (Po
horje, PleŠivec do 17.00) (Bgd) -  
17.45 T. Janson; Čarodejev klobuk, 
2. del (Lj) -  18.00 Risanka (Lj) -  
18.10 Obzornik (Lj) -  18.25 Kra
ška ohcet (Lj) -  18.55 Mozaik (Lj)
-  19.00 Srčni infarkt, 1. del (Lj) -  
19.30 Nega in make up oči (Lj) -  
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  
20.35 Hud -  ameriški film (Lj) -  
22.25 Literarni nokturno: Ciril Zlo
bec (Lj) -  22.40 Poročila (Lj)

SREDA, 13. OKTOBRA 
8.15 TV v šoli (Zg) -  16.45 Mad

žarski TV pregled (Pohoije, Ple
Šivec) (Bgd) -  17.00 Šahovski ko
mentar (do 17.25) (Zg) -  17.50 
Doktor Doolitle -  ser. film (Lj) -• 
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Za
bavno glasbena oddaja (Skp) -
19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Od filma 
do filma (Lj) -  19.20 Po sledeh na
predka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Nocoj v gleda
lišču -  O. Župančič: Veronika Dc- 
seniška, predstava SG Celje (Lj) -  
22.55 Naš vsakdan: Eppur si Muove 
(Lj) -  23.30 Poročila (Lj)

ČETRTEK, 14. OKTOBRA 
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem

ščina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
-  11.00 Francoščina (Bgd) -  14.45 
TV v šoli - ponovitev (Zg) -  15.40 
Nemščina - ponovitev (Žg) -  15.55 
Angleščina - ponovitev (Zg)

16.10 Osnove splošne izobrazeb (do 
16.40) (Bgd) -  17.15 Madžarski TV 
pregled (Pohoije, PleŠivec do 17.30) 
(Bgd) -  17.50 Ježeva hišica -  glas
bena pravljica (Lj) -  18.15 Obzor
nik (Lj) -  18.30 Svet, v katerem 
živimo (Lj) -  19.00 Mozaik (Lj) -  
19.05 Enkrat v tednu (Lj) -  19.20 
Vse življenje v letu dni (Bgd) -  
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 Četrtkovi razlgedi (Lj) -
21.35 Maupassantove novele (Lj)

PETEK, 15. OKTOBRA 
9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 

Angleščina (Bgd) -  14.40 TV v šoli
-  ponovitev (Zg) -  16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bgd) 16.40 Ša
hovski komentar (Zg) -  17.05 S. 
Rozman: Mesto izobilja, mlad. igra 
(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18,30 
Jazz (Bgd) — 19.00 Mestece Peyton
-  serijski film (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.25 3-2-1 (Li) -  20.35 Slavna 
imena — Louis Jouvet v filmu Pova
bilo na ples (Lj) -  22.35 Kar bo, pa 
bo -  quiz TV Beograd (Lj) -  23.45 
Poročila (Lj)

SOBOTA, 16. OKTOBRA 
9.35 TV v šoli (Zg) - 17.45 Ptuj

ski festival, 2. del (Lj) -  18.15 Ob
zornik (Lj) -  18.30 Nicholas
Nickleby -  ser. film (Lj) -  19.20 
Mozaik (Lj) -  19.25 TV kažipot 
(Lj) -  19.45 Cik-cak (Lj) 20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 TV magazin (Zg) -  21.35 
Nikoli grde besede -  ser. film (Lj) - 
22.15 Poročila (Lj)

mezzo -  16.00 ,,Vrtiljak“ -  17.10 
Koncert po željah poslušalcev -  
18.30 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana -  20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov — 22.15 
Na obisku pn romunskih sklada
teljih.
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^ N O V O  M E S T O

TRGOVSKO PODJETJE 

SEVNICA

ima v svoji specializirani prodajalni 
konfekcije nasproti Lisce na zdogi 
tople podložene moške in otroške 
bunde po izredno ugodni ceni.
Za jesen vam nudimo tudi kvalitetne 
ženske in moške balonske in volnene 
plašče v klasičnem in modnem kroju. 
Za ženske močnejših postav pripo
ročamo plašče iz 100-odstotne volne 
v temno sivi barvi.

v s a k  p e t e k  ž r e b a n j e  
n a g r a d  i z  p o p o l n e g a  
p r o i z v o d n e g a  
p r o g r a m a  g o r e n j a

z a  v e č  I m t 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0  
s t . d i n  n a g r a d ,  k i  j i h  
g o r e n j e  p o k l a n j a  
n a r o č n i k o m  d e l a

^ D E L O ^

kuhinja GORENJE z vgrajenimi gospodinjskimi
3 barvni televizijski sprejemniki, stroji
televizijski sprejemnik TV AUTOMATIC,
nov superautomatski pralni stroj RS 664 BIO
stroj za pomivanje posode, S
hladilnik H 717
super štedilnik E 436 GASL,
električni štedilnik E 436 GAL,
plinski štedilnik P 346 GL,
kombinirani štedilnik EP 546 GL,
trajno goreča peč TGP 150,
peč na olje OP 7500,
56 mešalcev 3 MIX,
56 sušilnih haub SUPRA,
56 električnih rezalnih strojčkov UNIVERZAL, 
56 stenskih kuhinjskih tehtnic REKORD,
56 mlinčkov za kavo MOCCA,
56 vlažllcev zraka s higrostati.

i n  š e  p o s e b e j  s a m o  z a  n o v e  n a r o č n i k e !

č g p

D E L O

p r o d a j n a  s lu 2 b a  
n a r o č n i n s k i  o d d .  
61000 l ju b l ja n a  
t i t o v a  57

n a r o č a m  d n e v n i k 'd e l o * z a  n a jm a n j  6  m e s e c e v  
p o š i l j a j t e  m i g a  n a  n a s lo v :

im e  in  p r i im e k  

u l i c a _________ _ š te v . .

k ra j . . p o š t .  š t e v . .
n a r o č n i n o  25 d in  m e s .
b o m  p l a č e v a l  p i s m o n o š i  a li  i n k a s a n t u  p o d p i s .



R a d a  b i  l e t e l a  č e z  » l u ž o «  |

N o v o m e šc a n k a  D a r in k a  K rs tič  —  p r v a k in ja  |

Vesela in dobre volje se je te dni vrnila iz Prištine z držav 
n^a  padalskega prvenstva 21-letna Novomesčanka Dara 
Krstič, članica Aerolduba Novo mesto. Uspelo ji je brez te
žav ubraniti lan^i naslov državne prvakinje, l^tos je zma
gala še bdj zanesljivo, saj je osvojila prvo mesto v skokih na 
cilj iz višine 1000 m in v figurativnih skokih. Že sama uvrsti
tev na republiškem pivenstvu v Ptuju, kjer je Dara zasedla v 
skupni uvrstitvi med moškimi odlično drugo mesto, in ne
davno minulo neuradno svetovno prvenstvo v Portorožu sta 
potrdila njeno visoko ceno.

„ Upam, du ne bom dolgo 
več sama. V kratkem bo pri
šla v Novo mesto državna re
prezentantka Dušanka Sa- 
vić-Ličina; prepričana sem, 
da bova pritegnili nekaj 
mlajših domačih padalcev in 
padalk “

-  Slišali smo za padalski 
tečaj v Prečni Povejte, kako 
se je končal

„Prijav je bilo precej, ven
dar so ostali samo fantje, de- 
Meta niso zdržala do konca. 
Žal mi je, da ni bilo večjega 
uspeha. Iskreno želim, da bi 
imeli v Novem mestu žensko 
padalsko ekipo, ki bi jo se
stavljala mlada in hrabra de
kleta “

-  Kako se počutite na 
Dolenjskem ?

„Novo mesto mi je zelo 
všeč, nanj me vežejo lepi 
spomini Tukq sem prvič 
skakala izven letališča, na
stopila pa sem tudi na več 
javnih prireditvah. “

-  Vemo, da ste bili pre
cej časa odsotni Kako je 
bUo z vašo zaposlitvijo v 
Krki?

„V Krki mi gredo na 
roko, dobila sem dva meseca 
plačanega dopusta. Dobri 
pogoji normalno rodijo do
bre rezultate. “

-  Kaj pa vaši nadaljnji 
načrti?

„Rada bi skakala še nekaj 
let, potem pa se bom posve
tila vzgoji mladih kadrov. Iz- 
hišnje, ki sem jih dobila v 
letih skakanja, bi rada po
darila ljubiteljem sinjih 
višin. “ SLAVKO DOKL

-  Kako ocenjujete držav
no prvenstvo? Kako je s pa
dalstvom pri nas?

„Ker sem osvojila prvo 
mesto in domov prinesla po
kal, ga ocenjujem z najvišjo 
možno oceno. Kar zadeva 
razvoj tega lepega športa, 
sem prepričana, da le napre
dujemo, zlasti v Sloveniji, 
kjer imamo nekaj mladih, 
mnogo obetajočih tekmoval- 
cev.

-  Kako boste zaklju
čili letošnjo sezono in kako 
bo prihodnje leto?

„Letos verjetno ne bom 
več skakala, čeprav nam ob
ljubljajo, da bomo imeli zim
ske skoke. Prihodnje leto ra
čunam, da bom preletela 
„veliko lužo"' in nastopila v 
Ameriki na svetovnem par 
dalskem prvenstvu. V krat
kem pričnem s suhim tre
ningom, moram si nabrati 
čimveč moči “

-  Kaj vam ni dolgčas 
skakati sami na letališču v 
Prečni?

L .

NOIVOST V M E S N E M  P R E H R A M B N E M  
P O D J E T J U .

Z a l o k a r j e v a  o d p o v e d

V p o d je tju  bodo ra z p is a l i  p ro s to  d e lo v n o  m e s to  
d i r e k to r ja  — B odo  š e  s a m o s to jn i?

Direktor Mesn^a prehrambn^a 
podjetja v Novem mestu Jože Zalo
kar, ki so mu družbeno-politične 
organizacije novomeške občine in 
samoupravni organi v podjelu oči
tali nestrokovno vodenje in odlo
čitve, ki niso bile koristne za razvoj 
podjetja, je v četrtek na seji delav
skega sveta dal odpoved.

Bivšemu direktorju je delavski 
svet priznal odpravnino v višini eno

mesečnega osebn^a dohodka, prav 
tako so mu tudi izplačali nadome
stilo za dopust. Jože Zalokar torej 
ne bo več ostal v podjetju.

V podjetju so sldenili razpisati 
prosto delovno mesto direktorja, 
niso pa se še dokončno odločili, ali 
bodo v prihodnje poslovali samo
stojno ali se bodo združili. Pravijo, 
da bo odločitev lažja potem, ko 
bodo dobili novega direktorja.

Na srečanju pioniijev-ribičev novomeSce in brestani^e ribice družine, je Miro Povh iz Trebnjega ujel 
v ribniku pri Brestanici 5,5 kg težkega krapa. (Foto: M. Vesel)

Š t i r j e  v  f i c k u  —  p a  n e  v  s v o j e m

M a č k o v č a n , B ro ja n , D o lžan  In Š m ih e lč a n  so  s e  p ri L e v cu  p r ip e l ja l i  v 
» roke«  c e ljs k im  p ro m e tn im  m ilič n ik o m  — Za v rn i te v  (v  n o v o m e šk e  z a 
p o re )  so  p o sk rb e li  v a rn o s tn i  o rg a n i  — č e tv e r k a  o k ra d la  tu d i učit^elja?

Da ne bo pomote: F. P. iz 
Mačkovca, J. K. z Broda, J. K. 
z Dolža in B. M. iz Šmihela pri 
Novem mestu so se 28. septem
bra ponoči odpeljali s fičkom 
NM 104-63 na nočno vožnjo, 
pa ne s svojim. Avtomobil so 
vzeli Novomeščanu Janezu Ka
stelcu XL Ulice Mirana Jarca.

Kam je fante vodila pot iz 
Novega mesta, kaj vse so tisto 
noč obredli, najbrž ne bo nikoli

prišlo na dan. Naslednjega dne, 
bilo je okoli poldne,. so tega 
fička ustavili celjski prometni 
miličniki v Levcu, ker je voznik 
naredil prometni prekršek. Ob 
tem prekršku pa so se tudi 
izdali.

Četverko iz fička so celjski 
rniličniki pod nadzorstvom od
peljali v Novo mesto — v zapor.

Na dan je prišlo tedaj tudi kaz
nivo dejanje, storjeno ob izgi
nitvi fička: Milivoju Džuriču, 
učitelju posebne šole v Šmihelu 
je izginila usnjena torba z doku
menti. Neznanci, sumijo četver
ko, ki je vzela Kastelcu fička, 
so torbo vzeli iz nezaklenjenega 
osebnega avtomobila, parkira
nega pri šmihelskem internatu.

SAMOPOSTREŽBA pri mostu 
MARKET v Bršlinu

l iH U lI i r iH i l l i l l i l l iH i im  

D r a g  p o u k
3. oktobra zvečer se je na 

Mirni hudo ponesrečil 17-letni 
Franc Krajšek iz Šentruperta. Z 
motoijem jawa, ki je last sova
ščana Franca ^sevca, se je s 
parkirišča pri ,J)ani“ odpeljal 
proti Mokronogu, čeprav za 
tako vozilo nima vozniškega 
dovoljenja. Okoli 20.45 se je 
vrnil na Mirno. Po asfaltni cesti 
je vozil okoli 100 km na uro. 
Na ovinku ga je zaneslo prek 
pločnika. Zaletel se je v zid 
poštnega urada, kjer se je pre
vrnil, nato pa drsel po pločniku 
še kakšnih 17 metrov, se zaletel 
v hišni vogal in nezavesten ter s 
hudimi poškodbami po vratu in 
nogah obležal. Odpeljali so ga v 
novomeško bolnišnico.

Č U V A JI NISO ' K O S N A V A LU  NA S A D O V N JA K E

K r a s t i  s m r t n o  n e v a r n o !

z  ja b o lk i  s e  la h k o  z a s t r u p i te ,  če  s te  j ih  na  s k r iv a j  
p o b ra li  v n a s a d ih  A g ro k o m b in a ta  K ršk o  —  Na 
Ž a d o v n ik u  k r a d e jo  k o ru z o , n a  S re m ič u  g ro z d je

Obiranje sadja na posestvih krškega Agrokombinata v Leskovcu 
in v Stari'vasi gre h kraju. Sem in tja še obvisi na drevesu kako 
vabljivo jabolko ali hru^a, nekaj slabšega sadja pa obleži tudi na 
tleh. Sadje, ki ostane za obiralci v sadovnjaku, postaja vsako leto 
plen nepovabljenih občanov.

Letos so se ljudje kakor kobilice 
pustili v nasade, da bi si priskrbeli 
poceni ozimnico. Čuvaji jili, žal, ne 
morejo sproti odganjati, saj jih po
gosto sploh ne opazijo na stohektar- 
skih površinali. Spretni tatiči podi
rajo ograje in vdirajo v sadovnjake z 
vseh strani, ne zavedajo pa se, kako 
je takšna kraja lahko nevarna.

Agrokombinat opozarja prebi
valce, da tako ,,divje“ obiranje sadja 
lahko povzroči nepopravljivo ne
srečo, kajti v predelih, kjer so nehali 
obirati, škropijo sadovnjake proti 
voluharjem. Strup je nevaren in 
lahko povzroči smrt tudi pri člo
veku. Ukradeno sadje zares ni vred
no te cene, zatorej previdnost!

Skoraj neverjetno se sliši, da 
ljudje letos s tolikšno ihto pritiskajo 
na družbeni pridelek. Po njivah 
Agrokombinata na Žadovniku na 
veliko kradejo koruzo. Večinoma 
delajo to Cigani, ki jo nato prepro

dajajo, vendar niso osamljeni. Na 
njihov račun že zaliajajo v koruzo 
tudi nekateri premožnejši vaščani, 
ki jim ni ravno sile.

To jesen je tatovom zadišalo tudi 
grozdje na Sremiču. Neznanci so si 
ga privoščili v vinogradih Agrokom
binata. V noči na 29. september so 
ga natrgali dobrih 800 kg. Imeli so 
lepo bero. Domnevajo, dajih je bilo 
več in da so ,,pridelek“ odpeljali z 
avtomobilom. Medtem so ga najbrž 
že tudi stisnili v mošt. Ta seveda ni 
bil zastrupljen. JOŽ ICA TEPPEY

K o n e c  z a r a d i  

s p o l n o s t i  I

1 ovariš urednik,
naročnino za Dolenjski list bom 

tokrat še plačal, da ne bo imel pis
monoša dela z vračanjem prazne na
kaznice. Liit mi je bil všeč, še po
sebno, ker prinaša lokalne novice. 
Ker je pa skoraj v vsakem izvodu 
seks ali pa nedostojen humor v sli
kah, kar je za otroke, ki list radi pre
birajo, tudi neke .vrste „ulična“ 
vzgoja o spolnosti, me po preteku 
plačane naročnine črtajte v se
znamu naročnikov. Prosim, da o 
tem obvestite tudi upravo lista.

S tovariškim pozdravom 
Jože Grandovec, 
Dol. Podboršt 7 

p. Trebnjp

Tovariš Grandovec, prav žal 
nam je, ker ste' se zaradi seksa 
odpovedali Dolenjskemu Ustu. 
Če morda vaša odločitev še ni 
povsem pretehtana, vas bomo z 
veseljem še naprej obdržali v 
krogu številnih bralcev in na
ročnikov domačega lista. V naši 
kartoteki piše, da ste naročnik 
že od 1961. leta: bržkone boste 
list pogrešali.

Preden boste dokončno skle
nili, pomislite: odslq. boste za- 
vi^li vse slovenske časopise 
(morda z izjemo Družine), ne 
boste več f)Oslušali radia in gle
dali televizije. Ne verjamemo, 
če boste tako odrezani od novic 
in sporočil, od dogodkov in ve
sti, še mo^i živeti v današnjem 
svetu.

Ne verjamete? Tudi Delo, 
Pavliha, pokrajinski listi. Večer, 
Dnevnik, TT, Nedeljski — ali 
katerikoli dmgi časopis, ki ga 
boste prelistali, ima vic, ki se 
mu človek nasmeje, humor v 
slikah, ki pač govori tudi o 
spolnosti: časopisi pišejo o živ
ljenju in v življenju je tudi spol
nost. Tudi na radiu boste slišali 
vic ali humoresko, ki bo govo
rila o spolnosti, na televiziji bo
ste videli v filmu tudi dekleta, 
ki se bodo slekla. Boste torej 
res odpovedali tudi vse druge 
časopise, zaprli radio in tele
vizijo? Dolenjski list

S PUŠKO 
V VINOGRAD

V soboto, 2. oktobra si je v svo
jem vinogradu nad hišo po nesreči 
obstrelil roko Anton Cepin z Dov- 
škega 22 pri Senovem. Sumil je, da 
mu „nepoklicani" kradejo grozdje, 
pa se je zvečer s staro puško odpra
vil na prežo. Orožje se mu je spro- 
alo tako nesrečno, da mu je ranilo 
roko. Cepin je hudo krvavel, zato so 
ga odpeljali v brežiško bolnišnico, 
kjer so ga zadržali in mu nudili po
moč.

Cepin najbrž ni edini lastnik tro
fejnega orožja i? časov zadnje vojne, 
pravijo na postaji milice v Krškem. 
Njegov primer pa naj bo opozorilo 
vsem lastnikom neprijavljenih pušk 
in pištol, kajti staro oroî e lahko 
mimogrede povzroči nesrečo, če
ravno ima lastnik namen samo koga 
ustrahovati. J.T.

To, kar bos^e brali, ni go
vorica iz konferoičnih dvo
ran, kjer nekmete, vsaj po
navadi je tako, razrahljajo o 
razvojnih možnostih in svedi 
prihodnosti kmetijstva. To

Lneobtesana, groba beseda 
letova, je protest ljudi, ki 

so pripeljšdi svoj pridelek in 
čakajo, kako bo plačano nji
hovo ^ lo . Je beseda, kakrš
no piše vsakdanjost.

Na odkupni postaji na 
D(rfenjskem, zadnje septem
brske dni.

Odkupovalec pokaže s 
prstom zdaj to vrečo, zdaj 
drugo. Kmetič stisnjenih 
usten strese krompir po ko
lovozu, odkupovdec preiz
kuša gomolje z žepnim no
žičem.

,,Taje obžrt, taje zelen in 
zato grenak. Nakladali ste z 
vilami, takega krompiija ne 
morem vzeti. Preberite ga, 
potf n bo morda šel.“

,.ldo bi to prebiral, saj je 
po nič. Plačajte, pa bomo 
tudi to itaredOi.**

„Taka je cena, mi ne mo
remo nič. Dobro veste, da 
odkupujemo le zdrav krom
pir. To so poskusni vagoni 
za izvoz v Italijo. Če bomo 
že prvič dali slabo blago, ne 
bo nihče več kupoval od 
<ias.

četrti kmet: „Svinje so 
po šesto din. Škoda, da je 
baba enkrat samkrat poklek
nila s srpico v razbor. To, 
kar delajo s kmeti, je krivka, 
velika krivica.“

Peti kmet: „Greš kam, na
ročiš kosilo. Za takle krom-

Š k a r j e  c e n  p o  k m e t o v o

Od vozov, ki čakajo v 
vrsti, pristopijo še drugi 
kme^e, jeza se poveča.

Prvi kmet: „Hudič naj 
vzame vse skupaj. Vse leto 
sem garal, zdaj pa moledu
jem za tele dinaije.“

Drugi kmet:.„Za prebran, 
prvovrsten krompir ponujate 
58 din, pred 13 leti pa sem 
jih dobil za kilo 50. Ali ni 
nam kmetom bilo že takrat 
dovolj težko? “

Tretji kmet: „Tako je bilo 
in bo: kmeta tepeta far in 
žandar.“

pir dobiš krompirja na krož
niku in veš, kolikšna je cena 
kosUa? Dvatisoč!“

Šesti kmet: „Naj stresem 
krompir iz vreč, naj primem 
vsakega posebej, naj raču- 
na'm, kot računa svojo uro 
zidar. S to ceno, ki danes ve- 
Ua za krompir, še prebiranja 
ne bom dobil plačanega, kje 
je pa gnojflo, seme, delo, 
davki. VsaJc si lahko svoje 
delo računa, samo kmet si 
ga ne more.“

Sedmi kmet: „Pa pravijo, 
naj bi kdo ostal na kmetiji! 
Beži naj, kolikor daleč

more! Mi stari bomo ostali, 
umreti nam je tako ali dru
gače."

Do besede pride odku
povalec iz tigovskega pod
jetja: „Kaj "bi govorili, vsak
do gleda zase, jaz moram za 
podjele, zato me pošljejo 
sem. Cena je taka, kot sem 
vam povedi. Toliko ga pla
čajo Italijani, za nas ^o- 
rajda ni zaslužka. Ali daste 
dober, prebran krompir ali 
pa ga peljite domov!“

Eden izmed kmetov še 
poprosi: „Vzemite vsega,
tudi ljudje smo sortni, eni so 
dobri, eni so slabi, vsi skupaj 
smo pa kar dobri.**

Prošnja je bfla odveč. Od- 
kui^jen je bil le krompir z 
določeno kakovos^o. Kmet
je so obračali vozove in kleli 
v sebi: „Raje ga peljem do
mov in ga pokrmim živini, 
me vsaj žrlo ne bo. Naj ga 
kupujejo, kjer ga hočejo, naj 
ga uvozijo, če državi ni do 
tega, da bi naši ljudje jedli 
naš krompir.“ M. LEGAN

#  Uredite si svoje denarne zadeve tako, 
da vam bo banka kar najbolj pri roki.

% 88 poslovnih enot LJUBLJANSKE BANKE vam 
nudi hiter, učinkovit in zanesljiv bančni servis!

l j u b l j a n s k a  b a n k a

pravi naslov za denarne zadeve! *

D O L E N J S K I  L I S T

USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice. Črnomelj, Kočevje, KrSko, MetUka, Novo mesto, Ribnica, Sevnica In Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg, Viktor Dragoš, inž. Janez 

Gačnik, Janez Gartnar (predsednik sveta). Tone GoSnik, Jože 
Jeke, Franc Lapajne, Lojzka Potrč, Slavko Smerdel, Franc Staj- clohnr in Ivan Žlvlč.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni In od- 
Kovornl urednik), Ria Bnčer, Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Primc, Jože Spiichal, Jožica Teppey in Ivan Zoran.. Tehnični urednik: Marjan Moškon.

IZHAJA vsak četrtek — Posame/na številka l dinar — uetna naročnin« 49 dlntirjcv, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za Inozemstvo 100 dinarjev ali 6 ameriških dolarjev (ali ustrezna 
druga valuta v vrednosti 6 ZDA dolarjev, pri čemer je že vštet lO-odst. popust, ki pa velja samo za tiste, ki plačujejo naročnino 
v devizah). Naš devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9.

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu (45 mm oz. 10 cicero) 
33 din, l cm na določeni strani 45 din, lem na 1., srednji in zadnji 
strani lista: 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din, vsaka 
nadaljnja besed« 1 din. Za vse ostale oglase In oglase v barvi 
velja do preklica ccnlk št. 4 od 6. 1. 1971 — Za oglase odgovarja Mirko Vesel,

TEKOCI RaCUN pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE; 68001 Novo mesto. Glav
ni irg 3 — Poštni predal 33 — Telefon: (068 ) 21-227 — Nenaročenih 
ro?ropisov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske 
pravice« v Ljubljani.


