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Prekinitev dela
na Bizeljskem
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Delavci Kovinske galanterije na
Bizeljskem že od prejšnjega tedna ne
prihajajo na delo, ker dva meseca
niso dobili plač. Občinska skupšči
na Brežice je sprejela sklep o ustano
vitvi podjetja od 1. aprila letos. Do
takrat je tekla poskusna proizvod
nja. Svet za finance je v ponedeljek
razpravljal o najetju dodatnih
140.000 din posojila za podražitve
in rekonstrukcijo opreme, ki je po
trebna zaradi nujnih sprememb v
proizvodnem postopku. V torek po
poldne so sklicali kolektiv, da bi se
takoj vrnili na delo. Izplačilo zaosta
lih osebnih dohodkov je zagotovil
Metalgrad z Jesenic in ta je prevzel
tudi prodajo radiatorskih spojnic.
Zalogo 365.000 spojnic je že prodal.
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V okviru praznika Loškega po
toka bodo 2 l. julija ob 18. uri v.
prostorih tamkajšnje nove šole
odprli razstavo Draga Koširja, kiparja-samorastnika, člana trebanjskega
tabora slovenskih samorastnikov.
Razstava bo odprta do 28. julija
1972.
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Vsi, ki so se s strahom vozili čez propadajoči železni most nad Savo m Kiko v Brežicah, si bodo oddahnili. Novi most čez Savo je
dokončan in v soboto, 22. julija, ga bo predsednik Gospodarske ^bomice SloVenije Leopold Krese izročil prometu. S slovesnostjo na
mostu bodo Brežičani počastili praznik vstaje slovenskega naroda. Most je za občino ena največjih pridobitev zadnjih desetletij. Odpira ji
novo zvezo z avtomobilsko cesto in obeta naraščajoč promet s severovzhodno Slovenijo. Na mostu je vgrajena plošča s posvetilom, kjer
piše, da je bil grajen ob 80-letnici rojstva predsednika Tita in štiristoletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora. (Foto: Jožica Teppey)
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Borci zahodnodolenjskega odreda, prve slovenske artilerijske bri
gade, jurišnih bataljonov XV. in XVIII. divizije, aktivisti in borci
vseh drugih brigad, ki so se bojevali na tem ozemlju, prebivalci
Suhe krajine, vojaki, taborniki in mladina — vsi ti so v nedeljo
ponosno praznovali 30. obletnico prve osvoboditve Žužemberka,
Krajevni praznik ter dan šofeijev in avtomehanikov, hkrati pa še
dan borca in dan vstaje.
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• v ljudno V abljeni

Od 1. do 10. avgusta je na Dolenj
sko spet povabljenih 10 akademskih
slikarjev, ki naj bi bili člani letošnje
Dolenjske slikarske kolonije - na
slednice podobnega lanskega prvega
srečanja, ki je dalo tako bogate in
lepe uspehe. Tema letošnjega slikar
skega srečanja so „Dolenjske km eč
ke domačije ‘. Sedež slikarske kolo
nije bo spet v Dol. Toplicah, kjer so
bili slikarji že lani v penzionu Vodi
čar nadvse zadovoljni s postrežbo in
okoljem.
T. G.

Pred 30 leti je slovenska partizanska vojska vzpostavila resnično ljudsko
oblast, kar je bil edinstven primer v vsej okupirani Evropi - Na spominski
slovesnosti je govoril dr. Jože Brilej

v l^ „ l,ta*e*n' koncert

Noe!)

Spet bo Dolenjsko
slikarska kolonija

®a P o letJa

Godbeniki Straškega Novolesa,
dramska igralka Vladoša Simčičeva
in pevci Dušana Jereba iz Novega
mesta so poskrbeli za borbeno raz
položenje. V soboto zvečer so za

goreli kresovi, dež ni mogel ustaviti
mladih. Na športnih igriščih se je
omerila mladina, slikar - amater
rane Mlakar je pripravil razstavo,
(Nadaljevanje na 6. str.)
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Loški potok slavi
Za praznik bodo 30. julija odprli novo šolo

H

Ob letošnjem prazniku bodo v
Loškem potoku zadnjega julija od
prli novo osnovno šolo. Z velikim
prizadevanjem,
samoprispevkom,
pomočjo krajevnih delovnih organi
zacij, ribniške občine in republike
so šolo zgradili sredi vasi Hrib, kjer
so še zadružni in zdravstveni dom
ter m odem a trgovina.
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Dr; Jože Brilej

21. julija bodo ob 18. uri v novi
šoli odprli tri razstave: slovenskega
naivca Koširja, domačega fotografa
Draga Moharja in ribniške JLA. To
bo gotovo lep uvod v krajevni praz
nik. Na njegov predvečer bo 29. ju 
lija svečana akademija, ki jo bodo
pripravili dom ače kulturno društvo
(Nadaljevanje na 6. str.)
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Kasači na šentjemejskem hipodrom u. (F o to : M . Moškon)

PRED 22. JULIJEM, DNEVOM VSTAJE SLOVENSKEGA LJUDSTVA
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„ . . . Ni tako rekoč koščka slovenske zemlje, kamor ne bi
■topila partizanska noga, več kot prepogosto pa je to zemljo
prepojila tudi kri naših soborcev, ki so dali življenje zanjo.
Zato vam, partizanom, danes niso potrebna nikakršna for
malna priznanja. Ni večjega priznanja kakor je tisto, ki vam
p je dala zgodovina, se pravi, ki so vam ga dali zgodovinski
rezultati vašega lastnega boja. Vaš boj je prinesel sloven
skemu narodu ne le dokončno varnost za njegov obstoj in
svobodo, ampak tudi trden mir in neodvisnost v povezanosti
z narodi Jugoslavije. Toda vaš boj je obenem temeljito pre
obrazil slovensko družbo in dal oblast delovnemu človeku.
Razredni in življenjski interesi tistih, kakor pravi himna o
Internacionali, ki so bili včeraj nič, so postali danes vse . .
Besede tovariša Edvarda Kardelja na proslavi 30. obletnice
slovenske partizanske vojske, ki ie bila 4. julija v Zadobrovi
pri Ljubljani, nas spremljajo tudi pri počastitvi 22. julija začetka organizirane oborožene akcije slovenske narodno
osvobodilne vojske. Čeprav so že v aprilu, maju in juniju
1941 bili posamezni spontani oboroženi in drugi napadi na
okupatoijeve vojake, so pogoji za prehod v vsesplošno
ljudsko vstajo dozoreli šele v poletju 1941, ko so bile široke
ljudske množice pripravljene prijeti za orožje in podpreti
oborožene borce. Zato je 22. julij še prav posebej praznik
slovenskih partizanov ter vseh borcev in aktivistov, ki so
kakoikoli pripomogli k zmagi slovenskega ljudstva in z njo
zagotovili narodovo častno bodočnost.

V nedeljo
v Šentjernej!
V galopu tudi domači
fantje -podomače!
Za Sentjemejčane in bližnje oko
ličane te vrstice niso niti potrebne vsi že davno vedo, da bodo njihove
dirke letos 23. julija.
K ot že desetletja nazaj - dirkalno
društvo je staro že 87 let - bodo
tudi letos na šentjernejskih dirkah
razen domačinov nastopili dirkači iz
vse Slovenije; zatrdno so svojo ude
ležbo napovedali Ljutom erčani z
vso elito kasačev, razen tega člani
konjeniških klubov Maribor, Ljub
ljana in Šentjernej. Jahače pričaku
jejo iz KK Ljubljana, Celje in iz
domačega kluba ter ekipo iz Za
greba, za katero dokončne prijave še
ni.
Tekmovalci bodo nastopili v 7
kasaških in 2 jahalnih točkah. Med
prvimi bo brez dvoma najzanimi
vejša „Krožna dirka Slovenije**, dir
ka ki pod istimi pogoji in v isti po
stavi teče na petih dirkališčih Slove
nije. V Šentjerneju bo letos IV. tek
te najkvalitetnejše kasaške dirke pri
nas.
(Nadaljevanje na 6. str.)

tedenski
mozaik
Hudo je, če je človek zaljub
ljen, toda še huje, če pri tem
zaradi svoje izvoljenke izgubi
vsako razsodnost. To se je zgo
dilo pred dnevi v Zahodni Nem
čiji, kjer je neki ameriški vojak
po večkratnem brezuspešnem
poskusu, da bi vendarle prego
voril mično natakarico v go
stilni nekega manjšega mesta,
odšel v svojo kasarno, se vsedel
v tank, ga zapeljal pred gostilno
in grozeče pom očil cev skozi
okno. . . še dobro, da ni segel
po atomski bombi. . .
V Tel Avivu pa se je končalo
sojenje japonskemu teroristu
K ozi Okamotu, ki je skupaj z
dvema drugima Japoncema 30.
maja pobil na telavivskem leta
lišču 27, ranil pa več ko t 80
oseb. Vojaško sodišče ga je ob
sodilo na dosmrtno ječo. Zani
miva podrobnost s procesa pa je
tista, ki govori, da so izraelski
preiskovalci obljubiti Japoncu,
da bo lahko naredil samomor,
če bo povedal vse, kar ve o or
ganizaciji, ki ga je poslala v na
pad. Kasneje je odgovorni iz
raelski funkcionar izjavil, da
svojo obljubo o samomoru umi
ka. Za možnost, da bi lahko na
redil samomor, je prosil Japo
nec sam. . . čudne navade fana
tikov . . .
Medtem pa se mudi v severnovietnamskem glavnem mestu
Jane Fonda, znana filmska
igralka, ki se ukvarja tudi s poli
tiko. V več izjavah za radio
Hanoi je naslovila ameriškim pi
lotom, ki prihajajo bombardirat
Severni Vietnam, apel, v kate
rem jih roti, naj ne ubogajo
ukazov svojih nadrejenih in naj
ne mečejo bomb na nedolžne
ljudi. Dejala je, da je videla ne
verjetna razdejanja na čisto ci
vilnih ciljih. To je v Združenih
državah Amerike vzbudilo nov
val protestov proti vojni v Viet
namu, vlada pa je izjavila, da pi
loti nimajo ukazov, naj bombar
dirajo civilne objekte. Zlasti
bolnišnice, šole in nasipe. Če bi
se podrli nasipi, bi namreč pri
šlo v Severnem Vietnamu do ve
likih poplav. . . Američani pro
ti ameriški vladi. . .

Težave denarnega sistema
Ko si iz dneva v dan prizadevamo razvozlati vrsto gospodarskih
težav ter z večjo stabilnostjo zagotoviti v dinaiju bolj zanesljivo
merilo naših sposobnosti, kar nekako pozabimo, da so ta merila
tudi v lazsežnostih svetovnega gospodarstva vse bolj sporna.
Svetovni denarni sistem še
navzdol od uradnega tečaja.
nikdar po letu 1944, ko je bil v
Vendar imajo sedanje težave
Bretton Woodu ustanovljen
globlje korenine. Večino rezerv
mednarodni monetarni fond, ni
mednarodne lividnosti že vrsto
let predstavlja predvsem pla
bil v taki krizi in očitno ga je
čilni deficit ZDA. Ta je posle
treba spremeniti. Amerikanci so
dica velikih ameriških vojaških
si kot daleč najmočnejša gospo
izdatkov in investicij v tujini,
darska sila sveta proti koncu
druge svetovne vojne lahko pri popolno, a brez nadzorstva mo
netarnih oblasti pa je okrog 60
voščili vsiliti večini sveta mone
milijard tako imenovanih evrotarni sistem, ki naj sloni na do
dolarjev, ki se pretakajo po sta
larju. Na dolarju z zlato pod
rem kontinentu. Evropske drža
lago, zamenljivem za ameriške
ve so postale veliki dolarski
zlate rezerve v Fort Knoxu. To
upniki in dolarjev ni mogoče
pa še zdaleč ni več res in zato
zamenjati za zlato, ker skromne
lahko pričakujemo, da se bodo
ameriške zlate rezerve tega
sedanje krize nekaterih sicer
sploh ne prenesejo.
dokaj čvrstih valut še dolgo po
javljale, dokler ne bo svetovni
K temu moramo seveda pri
monetarni sistem ustrezneje
šteti še dva problema: dejstvo,
urejen. Že sedanji fiksni tečaji,
da je dolar kot sredstvo medr
pri katerih vztraja mednarodni
narodne likvidnosti obenem in
monetarni fond, so tako imeno
terno plačilno sredstvo gospo
vani manipulirani tečaji; to se
pravi, da so vzdrževani z vrsto
darsko najmočnejše države in
ukrepov.
odvisen od sprememb v njeni
notranji gospodarski politiki, in
Po svoje je to stališče fonda
razumljivo, ker, kot so na pri drugič, da so zaradi neenako
mer predlanskim poudarili v merno razporejenih rezerv de
Kopenhagenu na odboru guver žele v razvoju v stalnih težavah.
nerjev fonda, spremembe teča Kronična nestabilnost je torej
jev posameznih valut vedno iz čvrsto vgrajena v svetovni de
zovejo protiakcije v drugih de narni sistem; formalna konverti
želah in ustvarjajo nove proble bilnost dolarjev za zlato lahko
me v vrsti nacionalnih ekono torej obstaja samo, če se sploh
mij. Tudi pri tem je začel fond
ne poskuša uporabiti. Razen
tega kljub zadnji devalvaciji do
popuščati in gleda nekaj bolj
lar sploh nima realne vrednosti,
strpno na drseče tečaje, torej
na skromna nihanja navzgor ali saj je na svobodnem tržišču že

(Iz zadrg ega( Pavlihe)
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- Janez leze v zmerom hujši primanjkljaj.
VeS ljudi povozi, kot jih naredi. . .

V Londonu je bilo dvodnevno posvetovanje finačnih ministrov dežel članic Skupnega e v r o p s k e g
tržišča. Pogovarjali so se predvsem o nekaterih vprašanjih v zvezi z razširitvijo te organizacije o d sesaj*
na deset članov in o problemih, ki so v zvezi z mednarodno monetarno reformo. Ta teden se boa
sestali tudi zunanji ministri iste organizacije. Na sliki: delegacija Zvezne republike Nemčije na zase
danju v Londonu. (Telefoto: UPI)
nekajkrat letos bila vrednost
unče zlata skoraj še enkrat
večja, kot je uradna. Ta „mone
tarni greh Zahoda“ , kot ga ne
kateri imenujejo, je obenem
močan pobudnik inflacije, saj
države, ki prejemajo dolarje, na
njihovi podlagi opravljajo emi
sijo domačega denarja.
Lakota po dolarjih pa je v
velikem delu sveta, predvsem v
manj razvitem, zelo močna. Ne
zaradi ustvarjanja večjih rezerv,
ampak zaradi nujnega trošenja v
korist razvoja. Tu pač velja, da
težnja po napredku brez infla
cije hkrati pomeni tveganje in
flacije brez napredka, kar lahko
le še poglobi prepad med razvi
tim in nerazvitim svetom.
Ustreznejša razporeditev svetov
nih deviznih rezerv-, revizija po
ložaja sedanje vodilne valute in
večja vloga valut najmočnejših
zahodnoevropskih dežel so
smernice, po katerih bi morala
potekati sprememba sedanjega
denarnega sistema. Kakšen bo
uspeh teh prizadevanj, pa je žal
v veliki meri odvisno od ene
same dežele, najmočnejše go
spodarske sile na svetu - ZDA.
TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Izredno kočljivega pa hkrati izredno vse
binskega, temeljno pomembnega vprašanja
naše večnacionalne socialistične skupnosti
so se lotili na tokratni, štiriintrideseti seji
predsedstva ZKJ na Brionih — ko je bila na
dnevnem redu obravnava aktivnosti ZK v
BOJU PROTI NACIONALIZMU. Resda je
ZK že doslej - posebno v zapletih v zadnjih
letih — pokazala odločnost in m oč, da seje
uprla nacionalizmu pri nas, je v uvodnih be
sedah na tokratni seji predsedstva ZKJ med
drugim poudaril član izvršnega biroja Todo
Kurtović; vendar ZK v tem boju še vedno ni
dovolj BORBENA in AKCIJSKO ENOTNA,
ponekod pri nas se še vedno ne borijo dovolj
odločno proti resničnim NOSILCEM na
cionalizma.
Po celodnevni seji (ki je bila prejšnji to 
rek) je predsedstvo ZKJ sprejelo obširne in
zelo določne sklepe za nadaljnji brezkom
promisni boj proti nacionalizmu — sklepe, v
katerih je že na začetku odločno poudar
jeno, da je nacionalizem IDEOLOGIJA SO
VRAŽNIH SIL, ideologija tistih, ki naspro
tujejo interesom delavskega razreda in so
cialističnemu samoupravljanju ter naši po
litiki narodnostne enakopravnosti.
Izhodišče pri obravnavanju teh vprašanj,
ki se z njimi spoprijema ZKJ, temelji na sta
lišču, da ima nacionalizem tudi v razmerah
socialističnega samoupravljanja kakor sploh
v vseh obdobjih socialistične revolucije glo
boko REAKCIONARNO in PROTIRE
VOLUCIONARNO vsebino. Poleg opozar
janja na temeljne slabosti dosedanje akcije
ZKJ proti nacionalizmu in poleg opozarjanja
na najpomembnejše nadaljnje naloge je v to 
krat sprejetih sklepih predsedstva ZKJ tudi
določno povedano, katera so stališča, k ijih
mora ZK v praksi upoštevati za boj proti
nacionalizmu.
Med drugim je ob tem poudarjeno, da
mora ZK obračunati z nacionalizmom pred
vsem v LASTNEM OKOLJU temveč da gre
za povsem konkretno akcijo ZK v okviru
lastnega naroda oziroma narodnosti, v
okviru lastne republike oziroma pokrajine.

Vsaka neodločnost in nedoslednost v tem
boju slabi položaj delavskega razreda in po
ložaj socialističnih sil v tem okolju —je tudi
rečeno v tokratnih sklepih predsedstva ZKJ
— hkrati pa takšno popuščanje, bi rekli, ozi
roma odlaganje tega problema slabi celotno
akcijo ZKJ proti nacionalizmu, slabi njeno
sočasnost v vseh republikah ter s tem ruši
enotnost jugoslovanske socialistične fede
racije ter enotnost ZKJ.

Obravnava
temeljnih vprašanj
. Poleg teh - globoko političnih vprašanj —
so se v minulih dneh na ravni federacije raz
členjevala tudi zelo pomembna temeljna
vprašanja našega gospodarskega stanja. Zvez
ni izvršni svet je v dneh minulega tedna za
sedal kar trikrat, dokler ni slednjič vendarle
(prejšnji petek) izrazil svojih ocen o letošnjih
gospodarskih gibanjih pri nas, o uresniče
vanju ZACRTANE GOSPODARSKE PO
LITIKE, kar vse je naredil na temelju-sta
tističnih ocen o gospodarjenju v letošnjih
prvih petih mesecih. Ob tem moramo reči,
da je Z1S prejel precej kritik na račun svo
jega odlašanja s temi ocenami (ki seveda vse
kakor niso bile niti lahke niti enostavne —
saj gre za odgovorne izjave in ocene), kajti v
zvezni skupščini, kjer je bila o teh vprašanjih
tudi napovedana podrobna razprava, so po
slanci obravnavanje teh vprašanj odklonili,
dokler ZIS ne bo povedal svojega.
No, te ocene so sedaj - kot rečeno —
vendarle narejene in če jih povzamemo na
kratko, samo v nekaj stavkih, lahko ugo
tovimo, da so kljub tolikšnemu pesimizmu,
ki smo ga slišali y zadnjem času, vendarle
bolj spodbudne kot ne. Res pa je — in to je
pravzaprav temeljna misel tokrat izraženih
stališč ZIS o letošnjih gospodarskih gibanjih

— da nam sedanja gibanja nedvoumno ka
žejo, da gre z našo novo ekonomsko politiko
tokrat čisto zares. Razčlembe gospodarjenja
v prvih petih mesecih letošnjega leta nam
pričajo, da smo v marsičem že dosegli kar
lepe uspehe, da smo marsikatero vprašanje
našega gospodarstva (denimo ZUNANJE
TRGOVINSKO MENJAVO, ki je bila vse
doslej naša Ahilova peta) že usmerili v ugod
nejši tok, vendar pa moramo sedaj čisto res
no računati z objektivnimi tržnimi po
sledicami 'novih smeri naše gospodarske po
litike.
ZIS posebej opozarja na pereča nesorazmeija med PONUDBO in POVPRAŠE
VANJEM na trgu, opozarja na še vedno pre
več razsipniško pojmovanje naše PORABE
vseh vrst, in teija, da se odločno držimo do
govorjenih rešitev. ZAVIRANJE PORABE je
bistveno, če hočemo uresničiti začrtano le
tošnjo gospodarsko politiko, ugotavlja ZIS.
Dokaj tehtno stališče je o teh vprašanjih mi
nuli petek izrekla tudi pristojn’a komisija
predsedstva-ZKJ: sedanje gospodarske raz
mere v državi ne terjajo kakšnih novih po
segov v začrtani gospodarski politiki —je re
čeno v tem stališču — terjajo pa dosledno
URESNIČEVANJE NALOG, ki smo si jih
zadali z zvezno resolucijo o gospodarski po
litiki.
Ker smo tokrat posvetili več prostora tem
temeljnim vprašanjem — vsekakor izredno
pomembnim za nadaljnje razplete najraz
ličnejših tekočih vprašanj - samo še kot in
formacijo omenimo tokratno zasedanje re
publiškega izvršnega sveta (prejšnji četrtek),
ko je IS odobril povišanje stroškov za ko
munalne storitve (v povprečju za 8% ), kar
bodo določno urejale še občine, vsaka na
svojem območju. Ob tem pa je IS odločil, da
STANARINE do nadaljnjega še ostanejo na
sedanji ravni. Zakonodaja v republiki nam
reč glede teh vprašanj (stanarin itd.) pri
pravlja ustrezne nove zakone, pa bo torej
vprašanje novih stanarin rešeno sistemsko računamo lahko, da z začetkom prihodnjega
leta.

tedenski zunanjepolitični pregled.
Videti je, da so bila vsa poro
čila, ki so zadnje dni prihajala
iz Libije in so ztaijevala, da se
je v deželi zgodilo nekaj po
membnega in odločilnega —
vendarle pretirane. Medtem ko
je sprva kazalo kot da so pol
kovnika Moamera el Gadafija
odstranili, se je kasneje izka
zalo, so v Tripolisu imenovali
novo vlado, ki jo vodi major
Abdel Salam Džalud, kasnejši
referendum pa naj bi izvolil za
predsednika republike polkov
nika Gadafija. Tako naj bi tudi
v Libiji imeli ločeni funkciji
predsednika republike (Gadafi)
in vlade (Džalud). Doslej je Li
bijo vodilo samo eno telo: revo
lucionarni svet na čelu z Gada
fijem, ki je 1. spetembra 1969
strmoglavil kralja Idrisa. Toda
eno je vendarle res: medtem ko
so doslej vladali Libiji predvsem
vojaki, so jih sedaj v novi vladi
zamenjali civili — vojaka sta
ostala samo dva. V toliko so
zadnje spremembe v Libiji ven
darle pomembne. Kljub temu,
da trenutno še ni vseh elemen
tov za popolnejšo oceno tega,
kar se je zgodilo na vročem se
vernem robu Afrike, je mogoče
sklepati, da so obstojala v sa
mem libijskem vrhu vendarle
precejšnja nesoglasja, ki so jih z
zadnjimi spremembami neko
liko ublažili, čeprav ne verjetno
tudi povsem odstranili. Znano
je namreč bilo, da je polkovnik
Gadafi, človek, k ije diplomiral
zgodovino in se v Veliki Brita
niji šolal na sloviti vojaški aka
demiji, tudi v sicer burnem
ozračju dežele veljal za izjemno
„radikalnega" moža. Neverjeten
pristaš vere in arabske veličine
in izjemen asket v zasebnem
življenju (ne pije in ne kadi), je
terjal podobne vrtine tudi od
vseh svojih pristašev in sode
lavcev. Prepričan je, d a je eden
izmed tistih, ki jim je usoda na
menila izjemne dosežke pri
oblikovanju
velike arabske
stvari. Zato ni štedil ne svojih
sil in ne državnega denarja, če
je bilo treba podpreti tako ali
drugačno obliko boja zoper vse
tiste, ki so po njegovem mnenju
proti' Arabcem. Čisto mimo
grede: te svoje podpore ni odre
kal niti tako, vsaj za Libijo, od
daljenim žariščem nemira kot je
to Severna Irska ali celo Zdru
žene države Amerike. V obe de
želi (in še' v nekatere druge) je
po lastnem priznanju pošiljal
denar in orožje . . . Videti je, da
je tako njegovo stališče v Libiji
rodilo tudi odpor pri nekaterih
krogih, ki so menili, da so Ga
dafijevi posegi tako na domači
kot na mednarodni politični
sceni preveč radikalni. Tamerili
so mu tudi zelo tesno poveza
nost z Egiptom, ki se je med
drugim kazala v vse večjem šte
vilu egipčanskih strokovnjakov,
delujočih na libijskih tleh. Toda
čeprav je verjetno bilo precej
trenj in nesoglasij, ta vendarle
po vsej veijetn osti niso bila to
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Predsednik kantonalne vlade Schaffhausen iz
Švice Ernst Neukomm in piedsednik sindikalne
organizacije te pokrajine g. Tarabusi sta z ženama
v spremstvu dr. Srečka Korena obiskala tudi no
vomeško osnovno šolo na Grmu in Krko, tovarno
zdravil (na fotografiji). (Foto: Splichal)

Za delavca ni deviz
Neko posavsko podjetje izva
ža izdelke na konvertibilno trži
šče, poleg tega pa prodaja tudi
znanje: delavci podjetja namreč
prikujem, kupcu opravljajo tudi
montažo. Podjetje je iskalo pri
banki devize za dnevnice delav
cev, a jih še sedaj ni dobilo, če
prav so blago že odposlali v tuji
no in uredili ostale formalnosti.
No, ko so predstavniki podjetja
)ri banki vendarle še naprej moedovali za tistih nekaj dolarjev,
so dobili zanimivo pojasnilo:
. . Če bi potrebovali devize za
sklepanje pogodb, ne bi bilo te
žav!
Vodilni v tem skrbnem kolek
tivu so pred uganko: naj delav
cem na montaži, ki bodo v tujini
kakšen mesec, nadenejo naziv
„sklepajo pogodbo41 ali pa se za
devize obrišejo pod nosom?

Po enotedenskem deževju so v nedeljo kmetje (in
dopustniki) pričakali sonce. V ponedeljek so na
mnogih dolenjskih poljih zabrnele kosilnice z
žetvenimi napravami tako kot na Floijančičevi
njivi v Dol. Dobravi pri Trebnjem — na sliki.
(Foto: Legan)

NOVO MESTO: ponedeljkov se
jem je bil srednje živahen, cene puj
skom nekaj nižje, odraslim prašičem
pa nespremenjene. Rejci so pripeljali
na prodaj 404 prašiče. Prodali sojih
236. Pujski, stari do trćh mesecev,
so bili po 180 do 260 dinarjev, sta
rejši prašiči so veljali 270 do 520
din.
BREŽICE: v soboto so pripeljali
na sejem 427 prašičev, prodali pa
331. Do treh mesecev stari pujski so
stali do 13 dinarjev kilogram žive
teže, starejši pa do 9,5 dinarjev, to
rej toliko, kot teden dni prej. Zaradi
raznika je prihodnji sejem prestav
en od sobote na petek, 21. julija.

Nedeljsko popoldne v Čateških Toplicah. Malica
fantičem po kopanju nadvse tekne. Kako tudi ne,
saj najbolj neutrudni brcajo v bazenu po več ur
brez prestanka. Ko si opomorejo s sendvičem in
oranžado, jo spet mahnejo v vodo. (Foto: Jožica
Teppey)

Kako revni kmečki otroci do dodatka?

f

Sejmišča

Poklicno šolo lesne: stroke v Sevnici ukinjajo, ker
nima delavnice za praktični pouk. Morda bodo
šolali tekstilce, saj Jutranjka omogoča delo v to
varni. Se dolenjska lesna industrija ne zanima več
za domače kadre? Na sliki: izdelek J. Kima iz
Novega mesta nesejo pred izpitno komiqo.
(Foto Železnik)

Trebelno: hribovski otroci
Otroški dodatek kmečkim
otrokom! Za mnoge je to prese
netljiva novica v vsaj malo bolj
še življenje. Toda, kako to pra
vico uveljaviti, kdo sploh lahko
dobi dodatek, to ve — o tem se
lahko prepričamo - še kaj malo
ljudi, predvsem tistih, ki so do
pomoči upravičeni, a žive v rev
nejših razmerah in so slabo ob
veščeni.
Te vrstice imajo zato namen
pomagati, da bo ta družbena
pomoč, do katere zdaj bajtar z
zaplato zemlje in kopico otrok
ni imel pravice.- radodamejša
pa je bila do delavca ali usluž
benca - kolikor mogoče pra
vično razdeljena.
Ponovimo najprej merila, ki

Kmetijski nasveti

Le čisti molzni stroji
Odkup mleka na Dolenjskem zelo naglo narašča, hkrati z
njim pa se zaostrujejo tudi higienske zahteve in zlasti poleti
veterinarski inšpektoiji stalno opozarjajo, kako slabo je odkup
ljeno mleko zaradi pretiranega števila bakterij, ki se namnožijo v
njem.
Kmetijsko pospeševalno službo čaka še nemalo dela, posebno
zdaj, ko naši kmetje že kupujejo molzne stroje in si z njimi
lajšajo eno najbolj težkih kmečkih opravil. Uvajanje strojne
molže prinaša s seboj tudi možnosti za okužbo mleka ter za
hteva ne le veliko znanja, temveč tudi vestnost in čut za či
stočo.
Površno oprani deli molznega stroja so pravo gojišče za drobnoživke. V ostankih mleka se v času od ene do druge molže
bakterije množijo kot za stavo in okužijo mleko, ki pride kas
neje v posodo, da kaj kmalu preseže mejo petih milijonov bak
terij na en mililiter mleka, s čimer postane to hranilo slabe ali
zelo slabe higienske kakovosti.
Ne bo odveč nekaj navodil o vzdrževanju in čiščenju molznih
strojev. Samo splahniti molzno napravo je premalo, takoj po
končani molži molzni stroj izpiramo z običajno vodo (ne toplo
ali vročo) tako dolgo, dokler ne priteče iz posode čista voda.
Zatem ga operemo z vročo raztopino čistilnega sredstva (deter
genta), ki raztopi ostanke mleka in umazanijo. Temu sledi izpi
ranje š toplo vodo in kar se da naglo sušenje. Preden stroj vno
vič uporabimo, ga še enkrat splaknemo s čisto vodo.
Da bo molzna naprava dobro delovala, priporočajo, naj vest
no skrbimo za to, daje v oljni vakuumski črpalki dovolj olja, da
sesne gume vsako tričetrtletje zamenjamo, da enkrat na leto
zamenjamo mlekovodne cevke, gumijasta tesnila pa še pogo
steje. Če priteče v vakuumski vod, vakuumski rezervoar, pulzator ali črpalko mleko, je treba te naprave po molži temeljito
očistiti.
.
Inž. M. L.

jih je določila republiška skup ločal, da imajo vsi otroci pravico do
nost otroškega varstva, ko je enakega deleža, če ne v naravi, pa v
denarju. Ker dedič, k ije prevzel po
predvidela, da bo otroške do sest, često ni imel denarja za izpla
datke dobivalo 10.000 kmečkih čilo, je moral dati zemljo.
V
pripravi je nov zakon o
otrok. Le-ta določajo, da so do
dodatka upravičeni kmečki dovanju, ki prinaša novost odločil
nega pomena za dediče, povrhu pa
otroci, stari do 15 let, ki živijo ima namen tudi preprečiti nadaljnje
v gospodinjstvih z manj kot drobljenje kmetijske zemlje. Po
2.000 dinaijev katastrskega do njem bo imel do zemlje pravico en
hodka na leto oziroma če je v sam dedič - tisti, ki jo obdeluje.
Drugi dediči, ki so za življenje pre
družini manj kot 600 dinaijev skrbljeni in so se usposabljali (šolali)
katastrskegadohodka na člana. v breme kmetije, do dediščine ne
Ker pa je življenje neprimer bodo imeli pravice. Da ne bi zako
no bolj raznoliko in ker ga ni niti dedič tega izkoristil ter zemljo
prodal in se zaposlil,-določa predlog
mogoče strpati v tako tesne zakona, da deset let kmetije po pre
okvire, poznajo merila tudi iz vzemu ne sme prodati. Če to stori,
jeme. Dodatek lahko dobivajo je dolžan izplačati ustrezen delež
tudi otroci, stari nad 15 let, če tudi drugim dedičem,
M. L.
se šolajo, nadalje v upravičenih
primerih, če je bolezen ali ve
liko število otrok v družini, če
tudi je katastrski dohodek
večji, kot določajo meje.
Odločilno besedo bodo pri
dodeljevanju imele posebne ob
činske komisije v sodelovanju s
socialno službo, ki morajo do
konca avgusta pripraviti pred
loge (da bodo s septembrom
dodatke začeli izplačevati) ter
občinske skupščine, ki morajo
prispevati razliko, da bodo
otroci lahko dobivali po 80 di
naijev na mesec, kot je predvi Ali bo pot vsem odprta?
deno. Toda ker komisije ne mo
rejo „prečesati“ vse občine, je
treba ubrati še drugo pot. Po
Spet je mimo šolsko leto in nov
stopek za dodelitev se namreč rod mladih stopa v življenje. V
lahko začne tudi na pobudo osnovnih šolah na podeželju se je ve
prizadetih staršev samih, krajev čina otrok odločila za hitro pot do
nih skupnosti, šole, občanov ali poklica. Starši jih spodbujajo, da bi
prej prišli do kruha in se osamo
socialne službe. Treba je samo čim
svojili. V poklicno šolo se je vpisal
stopiti na krajevni urad ali ob tudi marsikateri učenec, ki bi bil
čino, kjer zbirajo prijavnice, na kos delu v gimnaziji. Pozneje bi ta
daljnje delo pa je naloga komi ali oni rad dosegel kaj več, toda pot
ne bo odprta. Formalno že, v praksi
sije in socialne službe.
pa bo ovire teže premagati.
M. L.
Pričakovati je , da bodo pred izo

Na zeleni val

tem bi morali dati možnosti za
izobraževanje na drugih izobraževal
nih stopnjah, če so sposobni. Tako
bi se gotovo povečal delež tistih slo
jev med izobraženci, ki jih je iz leta
v leto manj. To pomeni, da bi mo
de
rala imeti tudi poklicna šola odprta
še ena vrata do novih stopnic.
J.t.

Kdo nas bo zastopal?

Volitve trkajo
Prej, kot si mislimo, bo prišel ko
nec leta in spet bo tu pomlad, v ka
teri bo potekel mandat mnogim
skupščinskim
in samoupravnim
organom. Če se ne bomo dovolj zgo
daj pripravili, bomo nato v predvo
lilni kampanji, ki prinaša že sama po
sebi obilico organizacijskih in teh
ničnih nalog, hiteli še z evidentira
njem, kandidiranjem, prepričeva
njem in zbiranjem kandidatov, ki
naj zasedejo izpraznjena volilna
mesta.
Prišlo bo do spodrsljajev, ki so,
kadar hitimo, neizbežni, vrstili se
bodo očitki o izbiranju kandidatov
v zaprtem krogu in o tem, da pri
izbin kandidatov ni bilo dovolj de
mokracije. Tako bomo očitali zdaj,
ko imamo časa za premislek na pre
tek, kdo naj bo naš predstavnik, na
katerem izmed volilnih mest, koga
bomo kandidirali, pa o tem ne raz
mišljamo.
Zbori občanov v letošnji pomladi
so bili natrpani z dnevnim redom o
pomembnih odločitvah in v večini
primerov je zmanjkalo časa za teh
ten premislek o evidentiranju kandi
datov. Evidentiranje v političnih
organizacijah se ne premakne na
prej, ker še same stežka zagotavljajo
kadre za lastno reprodukcijo. Cas pa
beži! Ocenimo zdaj, k o je čas, te, ki
nas zastopajo, in se odločimo za
boljše!
M. J.

braževalno skupnos Slovenije kmalu
postavili zahtevo po drugačnem od
nosu do mladih na poklicnih šolah.
Vsa ta mladina ima namreč zelo
omejene možnosti za prehajanje na
druge šole, razen na poslovodske in
)odobne šole, ki pa jim omogočajo
e višjo funkcijo v istem poklicu.
V
zvezi mladine oživljajo misel
zaradi tega, ker sedanji položaj
ustvarja nezaželene razlike. V po
klicnih šolah je največ otrok iz
Za novo šolsko leto se je doslej v
kmečkih in delavskih družin in prav
štirih dolenjskih gimnazijah prijavilo
492 dijakov in dijakinj. V Novem
mestu se je na splošni oddelek gim
nazije vpisalo 90 dijakov, na peda;oški pa kar 64, tako da bodo imeli
etos dva pedagoška oddelka, raču
nali pa so na enega.
V
Brežicah se je vpisalo na splošni
oddelek 77 dijakov, vpišejo lahko še
Kakor je prav, da se zgle
največ 23 dijakov. Za pedagoški od
delek, ki ga bodo tu letos prvič od
dujemo po tistih, ki so pred
prli, se je odločilo 32 dijakov, kar
nami, vendar ne gre, da si
zadostuje, in v ta oddelek ne bodo
postavljamo švedske in ame
več sprejemali.
riške cilje in norme - ob
Na kočevski gimnaziji imajo samo
splošno smer. Prijavilo se je 90 di
naši produktivnosti, ob naši
jakov in dijakinj. Na tajništvu pra
akumulaciji, ob naši včerajš
vijo, d aje še nekaj prostih mest.
nji revščini. Ker nam nihče v
Najmanj, 60 dijakov se je vpisalo
bistvu ničesar ne pokloni,
v Črnomlju. Kljub temu je to po
osmih letih na tej gimnaziji največji
ker moramo vse narediti s
vpis.
svojo pametjo in svojimi ro
Novost na novomeški gimnaziji
kami, ni mogoče imeti vse
je, da se bodo dgaki splošne smeri
ga, in to takoj. . . (Iz govora
pri drugem jeziku lahko odločali ali
za ruski ali francoski jezik, ker je vse
inž. Marka Bulca v Mokro
več dijakov, ki bi se na splošnem od
nogu)
delku radi učili ruščine.
P.

(

492 prvošolcev!

Z drobljenjem nastajajo iz kme
tij beračije.

Enemu dediču
Pri nas sicer še ni take skrajnosti,
kakršno poznajo v Prekmuiju, kjer
so njive tako razkosane, da v kata
strski mapi nanje ni mogoče napisati
niti parcelne številke, vendarle pa je
razdrobljenost kmetijskih zemljišč
tolikšna, da hudo ovira vsako pa
metno gospodarjenje in uvajanje
kmetijske mehanizacije. V naših ob
činah je poprečna velikost obdelo
valne parcele med desetimi in dvaj
setimi ari; ta skromna številka pa
pove vse.
Razdrobljenost pa ni samo posle
dica hribovitosti in razčlenjenosti
naše pokrajine, marveč tudi ne
ustreznega dednega zakona, ki je do

Zgledi,
toda kakšni

{

' Pravijo, da sta telefonija
in telegrafija ogledalo raz
mer v gospodarstvu. Če bi
bilo to res, potem smo Jugo
slovani reveži, ker smo v te
lefoniji in telegrafiji na
koncu evropske lestvice.
Na Dolenjskem, kjer je
zadnja leta gospodarski raz
voj še posebno močan, je
podjetje za PTT promet šele
zadnje čase nadoknadilo naj
hujše pomanjkljivosti, zdaj
pa z novim programom raz
širitve za dve leti - pripravili
so ga v začetku tega leta načrtujejo, kako se bodo
vključili v modernizacijske
tokove. Za razširitev tt
omrežja bo potrebno vložiti
več kot 20 milijonov dinar
jev.

Telefoni
Podjetja za PTT promet
že več let zatrjujejo, da so
njihove cene neekonomske,
akumulacija pa zato pre
majhna. Prav iz teh razlogov
tudi novomeško podjetje ne
bo moglo zbrati dovolj de
narja, da bi obsežne investi
cije lahko samo uresničilo.
V teh dveh letih bo podjetje,
kot računa, lahko zbralo
okrog 6,5 milijona lastnega
denarja, od prispevkov za
zgraditev in razširitev krajev
nega kabelskega omrežja bo
dobilo 1,7 milijona dinarjev
- potrebovalo pa bo še sko
raj 12 milijonov dinarjev po
sojil. Najtežje breme čaka
podjetje prihodnje leto, saj
bi po zdaj zastavljenih načr
tih potrebovali takrat več
kot 8 milijonov dinarjev posojii
Prava sreča je, da je
medobčinsko sodelovanje v
telefoniji znatno bolj uspeš
no kot na večini drugih pod
ročij. PTT podjetje namreč
dobro sodeluje z vsemi do
lenjskimi občinami, prav
tako je pri dosedanjih inve
sticijah dobilo dovolj po
moči bank.
Prav zato tudi načrt, ki ga
zdaj že uresničujejo, ni za
stavljen preveč optimistič
no, čeprav lahko pričaku
jemo, da prav vsega, kar so
napovedali, ne bodo mogli
zgraditi Toda razširitev glav
nih avtomatskih telefonskih
central in povečanje tele
grafskih zmogljivosti je nuj
nost, sicer se nam lahko
zgodi, da se bosta telefonija
in telegrafija znašli v takih
škripcih, kot sta bili pred ne
kaj leti

PRED 8 0 LETI, DANES. ČEZ 8 0 LET:
SEVNICA
M esa še

KRONIKA LOŠKEGA POTOKA
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Vodja klavnice Anton
Šerbec: »Delamo izgu
bo!«

K m e tijs tv o je b ilo ž e t a k r a t v t e ž a v a h , k o je b ila n a G rm u š e d e ž e ln a k m e 
t ij s k a š o la , d e n a r je bil m a lo v r e d e n ž e t a k r a t, k o s o k ro n i d a ja li z la to p o d 
la g o in v e č n o iš č e jo in te lig e n tn e m o ž e . . .

Ko so gradili novo sevniško
klavnico, je bilo slišati pomisleke
o umestnosti gradnje. Danes je
na dlani: če je ne bi zgradili bi
bila SeVnica podobno kot vrsta
mest brez mesa. Tako pa celo ob
najhujšem pomanjkanju ne
manjka celo boljših kosov!
Koliko mesa pojedo Sevničani? „Na teden ga kupijo po
prečno po 6 ton, za to morajo
zaklati od 12 do 15 ton živine.
Lani so prodali v mesnicah 240
ton mesa Zadnje čase opažajo
mesarji, da gospodinje kupujejo
manj mesa. Vseeno pa se je po
trošnja povečala, ker je število
odjemalcev iz dneva v dan večje,
celo iz Senovega prihajajo.4*
Kje najdete 'toliko živine?
„Govedo kupujemo izključno v
domači občini prašiče dobi
vamo tudi od drugod. Do mesne
krize smo imeli v pogodbenem
pitanju 1500 glav goveje živine,
sedaj naštejemo komaj 400 glav,
po načrtu bi želeli vsaj 1000. Da
bi bolj pritegnili kmete nase,
smo vezali posojilne pogodbe za
kmetijske stroje na prodajo živi
ne v našo klavnico. Na ta način
smo odobrili posojila za 7 traktorjev.“
Kaj pa zaupanje kmetov?
„Kdor želi dati živino v zakol na
meso, lahko prisostvuje vse do
tehtanja mesa Pri pogodbenem
sodelovanju" Kmetijski kombinat
odstopa kmetom vsq republiško
premijo: pri 56-odstotni klavnosti 350 dinarjev, pri 54-odst.
pa 300. Prodajne cene mesa se
oblikujejo po sporazumu, in ne
po nabavni ceni. Zaradi tega
imamo pri kilogramu govedine 4
dinarje izgube, pri svinini 3 di
narje. Tako ne bomo mogli več
dolgo’ delati.
A. ZELEZNIK

Da je bilo kmetijstvo takrat malo
čislano, je razbrati iz oglasov, ki jih
je Krajec, podobno kot Dolenjski
list danes, močno cenil. Od osmih
strani jih je imel vsaj stran in pol. In
kar naprej so se vrstili: „Lepo pose
stvo naprodaj11, „V najem se da posestvo** ah „Na prodaj posestvo!*'.
Trgovci so že takrat vedeli, kaj je
reklama. Novice poročajo: „Barva,
ki se po noči sveti kakor kresnica.
Gospod Alfonz Oblak iz Novega
Mesta nam poroča da se mu je po
srečilo, od izumitelja Angleža kupiti
pravico in navodilo za izdelovanje
tacih barv ali farb, ki se v temni
noči do jutra svetijo kakor luna in
nikoli svoje svitlobe ne zgubijo. G.
Oblak bode edini izdelovalec te
barve na kontinentu.“ Tako barvo
bi potrebovali marsikje pri nas tudi
danes, trgovci pa goljuJfajo kupce da
nes tako, da pišejo o znižanih cenah,
v časopisih in na televiziji pa delajo
reklamo, daje vse najboljše. Sliši se
pa tako nekako kot v cirkusu: „Ka
rike namarike, ko nabije taj dobije!
Navali narode!“
In glej čudo, pametni ljudje so
bili iskani tudi tedaj. Pred 80 leti je
izšel oglas: ,,Pri generalnem zastopu
,banke Slavije’ v Ljubljani dobi služ
bo troje inteligentnih mož, ki bi
imeli zmožnost za notranje in unanje službovanje.“
In trem inteligentnim možem, ki
bi znali odpraviti danes nelikvid
nost, nestabilnost in inflacijo, jam
čim - do konca življenja jim ne bi
bilo več potrebno premakniti niti
najmanjšega prsta na levi nogi v ta
kih časteh bi jih imeli!
J. SPLICHAL

V isti zgradbi - enake težave. Kmetijska šola - piše na vhodu.
Včasih je bfla to deželna šola in mojster Krajec je vabil k vpisu!
(Foto: Splichal)

TOKIO - Dolgo deževje je na Ja
ponskem povzročilo več zemeljskih
plazov in hude poplave; mrtvih je
bilo približno 370 ljudi, najbrž pa je
žrtev še več, zlasti na jugovzhodu.
Škodo cenijo na približno 140 mili
jard jenov (470 milijonov dolarjev).
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Konec julija praznuje Loški
potok svoj krajevni praznik v
spomin na krvave dogodke pred
tridesetimi leti. Letošnji krajevni
praznik bo obenem glavna pro
slava 30-letnice slovenske parti
zanske vojske v ribniški občini, v
Loškem potoku pa bodo odprli
tudi novo šolo, zgrajeno s samo
prispevkom občanov ribniške
občine.
Te dni je izšla kulturnozgo
dovinska kronika Loškega poto
ka z naslovom „Plenkača pesmi
poje“ izpod peresa prof. Janeza
Debeljaka iz Ribnice, kar pred
stavlja svojevrsten prispevek pra
znovanju krajevnega praznika
Prof. Debeljaka smo povprašali
kako je knjiga nastajala in kak
šen je njen osnovni namen.
- S kroniko sem hotel prika
zati predvsem zgodovino od na
stanka Loškega potoka preko
urbarjev, prve žage 1858 do da
našnjih dni. Najobsežnejši pa je
literarni del kronike s posamez
nimi literarnimi deli,, ki nepo
sredno zajemajo snov iz življenja
v Loškem potoku. Jedro literar
nega dela kronike tvori najboljše
pripovedno delo Zofke Kvedro
ve - Hrvatarji, v katerem opisuje
življenje Potočanov, gozdnih de
lavcev v hrvaških gozdovih in
doma v njihovih vaseh.
V kroniki je objavljen le del
obsežnega gradiva, ki obravnava
celotno kulturnozgodovinsko
podobo ribniške občine. Splošna
zgodovina Ribnice in predelo
vanje lesa (suhorobarstvo) sta že
bila dobro obdelana, skoro nič
pa naša kulturna zgodovina. Tu
je ne le živelo, pač pa se je tudi
rodilo zelo veliko ljudi, ki so se
zapisali slovenski kulturi (litera
tura, glasba, likovna umetnost,
politika ...). V bistvu je razisko
vanje naše kulturne preteklosti
tudi priprava za postavitev parka
kulturnikov v Ribnici.
Gradiva iz Loškega potoka je
zelo veliko, v kroniki pa je zbra
no le tisto, kar bo dostopno sle
hernemu bralcu; knjiga je pač

i

p o j e

namenjena le Potočanom in
vsem, ki bi radi spoznali kulturno
zgodovinsko podobo teh krajev. Potočane poznamo še najbolj
kot sposobne gozdne delavce,
vendar pa so nekateri presegli
ozke domače in slovenske okvire
in dosegli svetoven sloves. Taka
je na primer pisateljica Zofka

Kvedrova; dr. Slava Rus je ugo
tovila vlogo, ki jo ima klop v
prenašanju endemičnega menin
gitisa, in jo omenjajo vse svetov
ne publikacije; znan je novinar
Drago Košmrlj, prevajalec dr.
Anton Debeljak pa je na široko
odprl Slovencem vrata v roman
ske literature. Dr. Anton Debe
ljak je posvetil Loškemu potoku
tudi pesem, v kateri pravi: Moj
sončni Loški potok/ objema
šest vasi/. Na sredi - Blejski
otok - /pa Tabor ga krasi.
Knjiga „Plenkača pesmi poje“
ima petdeset originalnih foto
grafij iz Loškega potoka in 170
strani. Je že natisnjena prodajali
pa jo bodo po zmerni ceni v
trgovini v Loškem potoku in v
Spominkarstvu v Ribnici.
F. GRIVEC

Tempora m utantur. Casi se spreminjajo in mi se spreminjamo
z njimi, pravi star latinski pregovor. Pa se res spreminjajo in se res
spreminjamo? Kdo bi na to vedel dokončno odgovoriti? Nekateri
bodo trdili, da se — in bodo naštevali vesoljske polete, nova od
kritja, napredek človeštva in vem kaj še vse. Drugi bodo rekli ,,ne“. Za primer bodo našteli, da so bili —po Daenikenu —astro
navti na našem planetu že pred tisočletji, daje človek še prav tako
neumen, ker se vojskuje in podobno . . .

M irn a n a jb o ljš a
Na Mimi je bilo v nedeljo strelsko
irvenstvo lovskih družin novomeške
ovske zveze. V ekipni konkurencije
zmagala Mirna (Bulc, Zakrajšek in
Leskovec) s 678 točkami, pred
Trebnjim in Šentjernejem. V strelja
nju na glinaste golobe je bil najbdljši
Zupet (LD Škocjan), pred Zakraj
škom in Leskovcem (LD Mirna). V
streljanju v tarčo srnjaka je zmagal
Lužar (LD Gorjanci), pred Bulcem
in Leskovcem (LD Mirna). V kombi
naciji je bil najboljši Zakrajšek, pred
Bulcem in Leskovcem (vsi LD Mir
na)M. BREŠČAK
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Ozrimo se po domačih logih. Z
„Dolenjskimi novicami”, kijih je iz
dajal mojster Krajec, se vrnimo za
80 let nazaj. Mimogrede: nekdaj je
bila v mestu velika tiskarna danes
pa.. . Zlobneži pravijo: kako bi
drugače, saj se je nekdaj Novo me
sto pisalo Novo Mesto.
In kaj se je dogajalo takrat? Krajčev časopis toži: „Novo šolsko leto
na deželni vinarski, sadjarski in po
ljedelski šob. Prične se 3. novembra.
Naše gospodarje opozarjamo na ta
deželni zavod ter jim toplo pripo
ročamo, da svoje gospodarstvu na
menjene sinove za dve leti pošljejo v
to šolo. Poučuje se v slovenskem je
ziku, ves strokovni pouk je spojen s
praktičnimi izvršitvami v gospo
darstvu. Gospodar naj pošlje sina na
Grm za dve leti in kesal se ne bode
nikdar. Posebno omeniti moramo
še, da se učenci na Grmu tudi k le
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pemu vedenju, poštenosti ter štedlji
vosti napeljujejo.“
Mar je tedanji ravnatelj prosil za
pomoč časopis, da je dobil dovolj
učencev? Ne bi se čudili saj je da
nes, 80 let pozneje, položaj kar po
doben: četrtega letnika ne bo, ker
pred tremi leti ni bilo dovolj prijav
niti za en sam razred, šola čaka,
kdaj ji bo IMV uredila nove pro
store, in vsa zagata v kmetijstvu je
bržkone še večja kot je bila pred 80
leti. Letos je, hvala bogu, že 20 pri
jav in za prvi razred te šole - čeprav
ni več deželna - se ni bati.
Z denarjem so imeli tudi tedaj te
žave: pred 80 leti so postavljah kro
no na zlato podlago - danes pa tudi
imamo zlate krone v zobeh. Dinar
pa na srečo ni ne drseč kot lira in ne
lavajoč kot funt, pač pa, kot bi reel Menart, je dosleden: vsak danje
manj vreden.
,
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» P o ra z k le r ik a liz m a in t a k tik e iz k o r iš č a n ja v e r e v p o litič n e n a m e n e ni s p a 
m e to v a l v s e h f z a to je n a lo g a Z v e z e k o m u n is to v , d a s e b o ju je p ro ti p o s k u 
s o m o ž iv lja n ja te h te ž e n j,« je m e d d ru g im d e ja l p r e d s e d n ik CK ZKS F ra n c e
P o p it n a p r o s la v i D o lo m its k e g a o d r e d a v H orjulu
(Nadaljevanje in konec)

boj vseh socialističnih sil, za vse, kar
osvobaja človeka in bogati njegovo
vsestransko življenje. Smo za boj
proti vsemu, kar temu nasprotuje.
Ta boj politično organizira in
usmerja Socialistična zveza, ki ima
danes enak pomen, kot ga je imela
Osvobodilna fronta za revolucionar
ni boj pred 30 leti.

proti oživljanju klerikalizma, ki je
Slovencem prinesel že dovolj zla.

Načela namreč, daje sovraž
nik ljudstva tisti, ki hoče izkoristiti
V
u s ta v i z a p is a n a
religijo za ustvarjanje razdora med
p r a v ic a h la p c a J e r n e ja
ljudmi Vztrajamo pri tem, da je,
svoboda religije in pravica do reli
Temelj neposredne socialistične
gioznega žaljenja sestavni del demo
demokracije, ki jo vse bolj uveljav
kratičnih pravic človeka, sestavni
ljamo, je enotnost delovnih ljudi:
del svobode vesti vsakogar. Nikdar
inismo bili in nikdar ne bomo komu • Zavzemamo se za tako sodelova delavcev, kmetov in delovne inteli
nisti tisti, ki bi ovirali posameznika nje vernih in nevernih občanov, ne gence. Ta enotnost se utrjuje v boju
v tej njego vi pravici, ampak na- ,pa za nekakšen dialog med marksisti za uresničitev zgodovinskega inte
1sprotno, borili se bomo proti izko in vernimi o cerkvenih dogmah, ki je resa in današnjo pravico delovnega
riščanju religije v politične namene. nesmiseln, saj se konec koncev ne bi človeka, da se skupno ustvarjene doZoperstavili se bomo vsem, ki bi mogel zaključiti drugače kot z brez ,brine delijo po delu, po prispevku
skušali ustvariti neenotnost, ki bi plodno razpravo, ali je bog ali ga ni vsakega posameznika k skupnim
onemogočali skupne napore vseh Kolikor pa gre za probleme, ki na uspehom.
delovnih ljudi za razvoj slovenske in stajajo med socialistično družbo in
Komunisti štejemo za svojo dolž
jugoslovanske samoupravne sociali cerkvijo, naj jih rešujejo občani v nost, da ta boj organiziram ), neneh
stične družbe, za napredek in lepše verskih komisijah, v komisijah So no oplajamo z novimi spoznanji in
življenje vseh ljudi.
cialistične zveze in v obstoječih idejno bogatimo z novimi izkušnja
< V tem boju stojimo komunisti inštitucijah sociialističnega samo mi Nekdanji hlapec Jernej ima da
ramo ob rami s tistimi vernimi upravnega sistema Torej ne gre za nes v ustavi zapisano svojo pravico
državljani in duhovniki ter z vsemi dialog, marveč za aktivno sodelova in mu ni treba nikogar spraševati, ali
socialističnimi silami, ki so na strani nje vernih in nevernih v vsakdanjih je sad tistega, ki je drevo zasadil in
delovnega ljudstva. Smo za skupen vprašanjih, to pa vključuje tudi boj obdeloval, ali pa tistega, ki je drevo

Mladi zamejski Slovenci, taborniki z območja Trsta in Gorice, ki jih vodita Milan Pahor iz Trsta in
Aldo Rupel iz Gorice, taborijo v Mahovniku pri Kočevju. Jutri, 21. julija zvečer, bodo kurili kres v
počastitev dneva vstaje. Ob ognju se bodo pogovarjali s kočevskimi borci o vojnih dneh. (Foto:
J. Primc)

otresel. Naša socialistična revolucija
je že odgovorila na to in na podobna
1vprašanja, ko je postavila delo za te
meljno vrednoto človeka in za me
rilo njegovega položaja v družbi
Marsikaj je že narejenega pri uveljav
ljanju tega načela v vsej družbeni
organizaciji, v celotnem sistemu
družbenih meril in vrednotenj.
Toda marsikaj moramo še napra
viti za to, da bo delovni človek zares
nosilec vsega družbenega življenja,
da bo delovni človek trajno odločal
0 svojem današnjem in jutrišnjem
dnevu. Če pravim „moramo napraviti“ mislim s tem, da mora na
praviti to delovni človek sam, pri
vsakdanjih odločitvah v tovarni v
zadrugi, v mestu in na vasi, v repub
liki in federaciji. To je smisel našega
današnjega boja za vodilno vlogo de1lavskega razreda v naši socialistični
družbi.
V n a š i d ru ž b i n e b o m o
p r iz n a li v la d a n ja
in p o k o r š č in e !
Ni jih pa malo in niso brez vpliva
ljudje - tudi s partijskimi legitimaci
jami - ki jih moti, ko poudarjamo,
da revolucionarni boj še traja, da še
ni končan, daje v tem boju delavski
razred vodilna sila družbenega na
predka in da mora biti Zveza komu
nistov borbena organizacija tega raz
reda. Pojavljajo se s staro, zaprašeno
modrostjo, češ da ima v človeškem
in družbenem organizmu vsak del

svojo nalogo, kar določ a tudi med voj, recimo tovarne, izgubil, če
sebojne odnose, ki nalagajo enim bi o vsem odločali drugi. To
odločanje in drugim izvrševanje in velja za njegov položaj v družbi.
dajejo zato enim večjo in drugim Delavski razred se dobro za
manjšo moč. Zaradi narave same,
zaradi nujne delitve dela, naj bi po veda, da se more dvigniti iz rev
njihovem nujno nastajal tudi v druž ščine samo z rezultati svojega
bi odnos podrejenosti in nadreje dela, ne pa na račun dela ali iz
nosti, vladanja in pokorščine, moči koriščanja drugih. Zato je proti
in nemoči ljudi.
anarhiji v proizvodnji, za disci
Tako miselnost in take odno plino v družbi in njenih organi
se bi radi zadržali seveda tisti, zacijah, saj sta smotrnost in
ki imajo že sedaj moč in ki organiziranost dela predvsem v
odločajo. Bili bi politično slepi interesu delavskega razreda sa
in izdali bi delavski razred, iz mega. Birokratsko ravnanje pa
katerega smo komunisti zrasli, želi odmakniti delavski razred
če ne bi videli, kako takšna mi od te zavesti, želi zadržati
selnost in ravnanje razjedata mezdno miselnost, kot so jo
našo enotnost. Pojavlja se nova ustvarili kapitalistični odnosi.
jara gospoda, ki si ustvarja svoj Zato smo se in se bomo organi
svet, svojo ideologijo in svojo zirano borili za odločujočo vlo
moralo, gospoda, ki nima po go delavskega razreda, za to, da
sluha za težave in težnje delov se bodo delovni ljudje zavedli
nega človeka, ki svoj ozki inte svojih pravic in se jih posluže
res proglaša za slovenski na vali.
cionalni program. Temu svetu
Trdno smo odločeni da izkoreni
in tej miselnosti smo napovedali
boj, ne pa direktorjem, organi nimo nesocialistične odnose, s tem
pa tudi naduto ponašanje in demazatorjem dela ali celo inteli goško
nastopanje današnje jare go
genci.
spode.
Predsednik Popit je svoj govor na
Ne samo zgodovina, tudi da
našnji dan nam potrjuje, da lah proslavi v Horjulu sklenil z mislijo,
nas obe pomembni obletnici ne
ko zaupamo sposobnosti in da
navajata k samozadovoljstvu, mar
volji delavskega razreda, da od več pozivata k novim bojem in no
loča o razvoju in odnosih v to vim zmagam, dajeta pa nam hkrati
varni in vsej družbi. V zavesti bi oporo pri premagovanju sedanjih
se namreč njegov interes za raz težav.

mi vsi

To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

VARČUJEMO

Kdaj most pri Tržišču?

1*

Že tri mesece traja zapora ceste
Tržišče-Krmelj
zaradi
obnove
mosta čez Mirno. Posebnih uspehov
gradbenih del ni, razen da so podrli
stari most, naredili zasilen prehod za
pešce in mopediste, ki se ob deževju
utaplja v blatu in vodi.
Izvajalec del Vodna skupnost Do
lenjske očitno ni kos nalogi, kajti po
tem, kako napredujejo dela, je vi
deti, da most letos še ne bo dogra
jen. Občani se razburjajo zaradi po
časne gradnje, posebno negodujejo
kmetje, ki morajo voziti pridelke z
njiv na drugi strani reke po obvozu
čez Pijavice. Čeprav sevniška občina
bolje skrbi za cesto Pijavice-Krmelj,
preusmerjeni tovorni in avtobusni
promet to cesto vse bolj uničuje.
Gradnjo mostu plačuje občinska
skupščina, zato bi morala terjati hi
trejšo gradnjo. Prepričani smo, da bi
vsak drug izvajalec posel bolje opra
vil kot Vodna skupnost Dolenjske.

ZANIMIVO GLASILO

PRI

NOVOMESTI

DOLENJSKI BANKI IN
HRANILNICI v Novem mestu
in poslovnih enotah v KRŠKEM, METLIKI,
NOVEM MESTU in TREBNJEM
•

kjer zbirajo hranilne vloge in jih obrestujejo od
7,5 do 10-odst.

•

vodijo žiro račune in devizne raCune občanov

•

opravljajo devizno-vaiutne posie in odkup ter pro
dajo deviz

•

dajejo kredite za stanovanjsko gradnjo, pospeševa
nje kmetijstva, obrti in turizma na podlagi namen
skega varčevanja

•

odobravajo kratkoročne in dolgoročne kredite

•

opravljajo vse druge bančne posle

Zaupajte DBH svoje denarne zadeve, saj je to vaša
banka.

(Alj)
'

'

'BREŽICE

Ste v zadretji
za darilo?
Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni
nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

VSAK DAN Sl UTRGAJTE
VSAJ BORIH 15 MINUT IN
JIH POSVETITE BRANJU. TA-

P'!*wlr ^

K0

B0STE v

ENEM LETU

PREBRALI VSE KNJIGE PRE
ŠERNOVE DRUŽBE IN ŠE
KATERO POVRH

Taborniki Sutjeske 72, ki bodo
gostje Dolenjske še do nedelje, so
konec prejšnjega tedna izdali prvo
številko taborniškega glasila, ki pa
zaradi številnih predlogov še nima
imena.
Na desetih straneh glasila, ki so ga
pripravili pionirji sami, opisujejo
„novinarji14 Sutjeske taborniško živ
ljenje, nekaj mladih literatov pa je
prvo številko popestrilo s poezijo. V
številki, ld ji bo kmalu sledila druga,
še obsežnejša, so razen nekaterih
športnih rezultatov še uganke in re
busi, ena stran pa je posvečena zna
meniti bitki na Sutjeski.

Praznik ob novi šoli
v Loškem potoku
V Loškem potoku bo 29. in 30.
julija za prebivalce pomemben dan
- otvoritev nove šole. Pionirji in do
mači pevci že pridno vadijo, da bo
ta dan vsem ostal v lepem spominu.
Kar 250 pionirjev se je doslej sti
skalo v stari šoli, kjer so bili pogoji
za delo slabi. Kljub temu se je pio
nirska organizacija tudi letos izka
zala, in kot mi je povedala pionirka
Magdalena Turkova, so brez mentor
jev uspešno delovali v šahovskem
krožku, v Veseli šoli, na športnem
področju, v PR K in v prenašanju
tradicij iz NOV. Obiskovali so stare
mamice, vdove padlih borcev, zasi
pavali grobove padlih s cvetjem, ob
kurirčkovi pošti pa so na Gori obi
skali in obdarili Ivančičevo mamo,
ki je bila obiska pionirk in pionirjev
nadvse vesela. Obiskali so tudi rojst
no hišo narodnega heroja Majde Sile
in na ploščo položili venec cvetja.
V Teku zmage v Ribnici, pri Ve
seli šoli in pri tekmovanju matemati
kov so zavzeli v ribniški občini vsa
druga mesta.
Jeseni in nove šole se veselijo vsi
mladi in njihovi starši, zato bo to
velik praznik vsega Loškega potoka.
MARJAN TRATAR-UCO

Skrajni čas je, da se dela premak
nejo z mrtve točke, saj bi ljudem
prihranili mnogo jeze in godr
nja nja.s,
BORIS DEBELAK,
predsednik KK SZDL Krmelj
PRIPIS: Pričetek del se je zavle
kel tudi zaradi tega, ker so si geo
loški in gradbeni strokovnjaki ogle
dah uničene temelje šele 1. junija
(inž. Žerjav, inž. Zorko, Mirko Redenšek). Trenutno delavci Vodne
skupnosti betonirajo nove temelje z
izkopi do skale, dela pa ovira nena
vadno visoka voda.
UREDNIŠTVO DL

VSI POGOŠČENI
3. julija so svoj stanovski praznik
lepo praznovali tudi rudarji v Kani
žarici pri Črnomlju, kamor so vabili
vse še živeče upokojence. Po kultur
nem programu in slavnostnem go
voru je bilo obdarovanih s praktič
nimi darili več rudarjev za dolgolet
no in vestno delo v kolektivu, nato
pa je bil prigrizek.
Upokojenci rudnika, ki smo bili
na prireditvi, se javno zahvaljujemo
za pozornost, obenem želimo kolek
tivu rudnika še mnogo uspehov.
FRANC KLEVIŠAR

da sc uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so
objavljeni na tej strani.
K pri
spevkom, ki jih'pošiljate za ob
javo v našem tedniku, pripišite
svoj celi naslov, sicer ne pridejo
v poštev za tisk. Na posebne že
ljo pisca lahko ostane njegovo
pravo ime za javnost tajno (pod
pisali ga bomo s kraticami ali
kako drugače), vsekakor pa je
pred sodiščem za resničnost na
pisanega odgovoren predvsem
sam.
I R L D N 1 Š T V O Dl

To so gostoljubni ljudje
Po dvajsetih letih sva se z ženo od
ločila, da obiščeva Belo Krajino,
kjer sem preživel svoja mlada leta.
Dva dni sva preživela v hotelu Lahi
nja v Črnomlju. Tu je postrežba v
dopoldanskem času slaba. Nisva do
bila jedilnega lista, hotelsko osebje
pa se za naju ni zmenilo, kot bi se
spodobilo. Dosti prijaznejša in hi
trejša pa je bila mlajša točajka na
vrtu. Škoda, da nama v recepciji ho
tela, ki posluje samo od 17. ure da
lje, niso dali podatkov glede odho
dov avtobusov. Zato sva se pozani
mala v turističnem biroju, pa so
nama povedali, da vozne rede tiska
jo in da se naj oglasiva naslednji dan.
Žal jih tudi tretji dan niso dobili in
sva vse informacije dobila na Vinici
in v Gradcu od taamkajšnjih ljudi, ki
so naju zelo lepo sprejeh.
Nikoli ne bova pozabila mlinarja
Benetiča in njegovega gostoljubnega
sprejema s kapljico pristnega doma
čega belokranjskega vina. Z ženo sva
takrat uvidela, da se bova med te
ljudi vedno rada vračala.
Nato sva z avtobusom odšla v Sta
ri trg ob Kolpi in se oglasila pri go-

Dobro obveščeni
občani — dobri
samoupravljavci!
0 radiu in medvedu
Gozdovi in košenice Loškega po
toka so od časa do časa tudi domo
vanje različnih živali. Večkrat se po
javi tudi medved. Domačini dobro
poznajo njegove navade, vendar pa
se ga izogibajo, in če se le da, se
izognejo srečanju z njim. Kljub
temu pa so gobarji ali nabiralci ma
lin večkrat prisiljenirda si pogledajo
iz oči v oči z medvedom. Ob takih
priložnostih tolčejo po vejah, deb
lih, kričijo ali hopajo . . . Jaz pa sem
uporabil kar transistor; močno sem
ga navil in tako pregnal kosmatinca.
MARJAN TRATAR

S sekiro nad škorce
Z družino in sosedovimi otroki
smo sedeli 23. junija pozno popol
dne pred domačo hišo v Soteski.
Kar prilegal se je hlad bližajočega se
večera. Med pogovorom smo opazo
vali lepo naravo. Pogled nam je ušel
na košato jablano, kjer je gnezdila
družina škorcev. Letos se je izvalil
že drugi rod. Čeprav nisem več
mlad, rad delam otrokom lesene
hišice, da jih obešajo na veje. V njih
si ptiči pogosto ustvarijo domek.
Zame je najlepši čas pomlad, ko se
vrnejo ptice selivke.
Ta večer je bil usoden za družino
škorcev na košati jablani. Delavka
kmetijskega posestva v Soteski se je
namenila posekati jablano. Videli
smo jo, ko je prihajala, vendar nihče
ni vedel, s kakšnim namenom gre.
Zemlja, kjer je rasla jablana, je last
posestva. Zabolelo me je, ko sem
slišal udarec sekire. Prosil sem jo,
naj ne poseka vsaj toliko časa, da
bodo škorci vzleteli. Toda nič je ni
ganilo. Le zlobno se je zasmejala, ko
je jablana padla. Mislim, da je bilo
delo storjeno iz hudobije, in ne iz
potrebe. Jablana je bila se mlada in
lepa, lahko bi še rasla. Le kaj so ji
bile na poti ptice pevke? Svojo jezo
pa bi lahko ohladila na polomljenih
Ne bi rad podrobneje opisoval,
želim le povedati, kako kruto in na
silno je bilo uničeno gnezdo znanil
cev pomladi - škorcev.

NI NUJNO

drevesih v sadnem vrtu. Ne veijamem, da je imela ukaz od svojih
nadrejenih, naj poseka drevo in
uniči ptičje gnezdo. Čudno, da v tej
lepi dolini ni prostora za ptice. Lani
smo z otroki postavili ptičjo hišico,
vendar je čez noč izginila.
Le kdo ne ve, kako koristne so
ptice - posebno v kmetijstvu!
Čudno, da je še vedno toliko ljudi,
ki namerno uničujejo koristne in
tako nemoč nefživali.
TONE VIRANT,
Soteska 37,
Straža pri Novem mestu

stilničarju Butali, ki nama je pove
dal, da nima prenočišča. Zato sem
se odločil, da obiščeva Prelesje. Bu
tala je pripomnil, da tudi tam ne
bova mogla prenočiti, češ da je vse
zaprto. . Kljub temu sva odšla in
brez težav dobila prijetno sobico.
Zakaj nama je Butala dal napačne
podatke? Le dobri napotki bodo
pripomogli kvečjemu obisku.
Ko smo se naslednji dan zjutraj z
avtobusom vračali iz Prelesja proti
Kočevju, smo obstali pri Zagradcu v
Poljanski dolini. Fantje in dekleta so
nam „zašrangali“ cesto. V avtobus
so prinesli jedi in pijačo inju ponu
jali začudenim potnikom. Medtem
ko smo čakali, so mladi svatje ob
zvokih harmonike zaplesali „poljan
sko kolo“ . To je bilo svojevrstno
presenečenje in lepo doživetje, ki ga
ne bova z ženo nikoli pozabila.
Za uspešnost turizma v teh krajih
bo potrebno še marsikaj izboljšati,
saj je sama gostoljubnost Belokranj
cev in Poljancev premalo in ne more
zakriti vseh napak in pomanjklji
vosti. Skrajni čas je, da bi asfaltirali
ceste iz Črnomlja do Starega trga ob
Kolpi, kakor tudi cesto iz Kočevja
oziroma Livolda skozi Brezovico in
Zagradec do Dola ob Kolpi. Ti kraji
nimajo povezave, kot bi jo želeli vsi
prebivalci tega lepega kotička. Po
sredno se za to krive tudi občinske
meje.
Z razvojem in boljšimi zvezami bi
še povečali možnost ribolova in lova
ter kopanja v topli in čisti Kolpi,
prav tako pa tudi stike z gostoljub
nimi Belokranjci.
FRANJO SMOLE,
Ljubljana

Kje je
gostoljubnost?
Težko bi verjel, da se v Sloveniji
lahko zgodi kaj takega, kar seje zgo
dilo folklorni skupini iz Rečice pri
Karlovcu. Skupina 38 članov ansam
bla se je pripeljala z avtobusom v
Novo mesto v nedeljo popoldne.
Zvečer je imela nastop na vrtu ho
tela Kandije. Da bi se vsi skupaj za
radi naporne vožnje odpočili in se
odžejali, smo se namenili v gostišče
in kopališče na Loki. Ker so bile
skoraj vse mize na soncu, .so jih ne
kateri naši hoteli odnesti v senco.
Natakarica (zvedeli smo, da je hčer
ka najemnika gostišča Jožeta Cola
riča) je takoj, ko smo hoteli preme
stiti mize, prišla k nam in nam z iz
govorom, da bodo morali za nami
kasneje pospravljati, prepovedala
prestaviti mize. Ko je vodja skupine
odšel na razgovor k lastniku go
stišča, je naletel še na večji odpor
obeh staršev natakarice.
Zato smo bili prepuščeni samim
sebi. Del skupine, ki bi moral sedeti
in se pražiti na soncu, je svoje mize
prenesel v senco. Mislim, da komen
tar tu ni potreben.
Pa tudi drugače smo bili prese
nečeni. Nekdaj tako lepo kopališče
je popolnoma zanemarjeno. V kabi
nah za preoblačenje so drva, kopalci
pa se morajo preoblačiti kar zunaj.
Kdo v Novem mestu je odgovoren
za kopališče, saj tako, kakršno je, ne
more biti v čast tako lepemu mestu
ob Krki?
ADI GRUDEN, Karlovac

Drug drugemu
rešila življenje
Pred leti je Dolenjski list pisal,
kako je pes Jazon rešil življenje Iva
nu Lavriču iz Srednje vasi, ko je-bil
na službenem obhodu v gozdu nad
Retjami. Medvedka ga je nevarno ra
nila, pes pa se je zapodil v zverino,
da je pustila ranjenega gospodarja.
Lavrič pač ni mislil, da se bo svo
jemu pasjemu prijatelju lahko kmalu
oddolžil. Čez dve leti sta spet hodila
po gozdu. Naenkrat je Jazon za
cvilil: pičil ga je gad. Lavrič je tekel
domov po motor in že omamljenega
psa odpeljal domov. Ker ni bflo bli
zu živinozdravnika, do Ljubljane pa
je bilo predaleč, je začel psa sam re
ševati. Dva dni in noči je logar pre
živel ob psu, potem pa se je pes izli
zal. Še vedno sta nerazdružljiva pri
jatelja.
MARJAN TRATAR

Artiče: šola v cvetju
Nd osnovni šoli Artiče uspešno delajo razni krož
ki, med najbolj prizadevnimi sta hortikulturni
krožek in zadruga »Lastovica«
Človek dobi prijeten občutek, ko se ustavi na osnovni šoli Artiče v bre
žiški občini. Urejena okolica šole, vrt v cvetju, lepo igrišče zapustijo vtis, da
tam vlada red. Šolska zgradba je stara in neprimerna za šolo, vendar prijetna
okolica popravi vse morebitne neprijetne občutke. Vendar to še ni vse,
pripravljajo še marsikaj. Ko bo tudi to urejeno, bodo zadovoljni, . .
Ravnatelj šole Miha Haler in uči
teljica Darinka Aringer sta povedala,
da je v glavnem okolico šole uredil
hortikulturni krožek, ki je zelo pri
zadeven. Z nasveti mu pomagajo
prosvetni delavci, ki imajo precej
smisla za estetsko ureditev kraja.
Pionirji v Artičah so tudi drugače
prizadevni, saj imajo razen horti
kulturnega krožka še krožek čebe
larjev, sadjarjev in trgovcev. Vse to
sodi v šolsko zadrugo „Lastovka4*.
Na šolskem vrtu je lepo urejen čebeljnak, tam najdejo možnosti za iz
polnjevanje mladi čebelarji. Ker v
Artičah ni gostilne niti trgovine,
učenci šole prodajajo kruh tudi
vaščanom.

Z učnimi uspehi prosvetni delavci
niso zadovoljni, čeprav učenci te
šole tudi v nadaljnjem šolanju dobro
uspevajo. V znanju torej res niso od
muh, saj so na zadnjem občinskem
prvenstvu „Vesele šole“ v Brežicah
mladi Artičani zasedli tri druga
mesta, nadarjena učenka Martina
Grmšek pa je pokazala najboljše
znanje inje osvojila prvo mesto.
Pod vodstvom prosvetnega delav
ca Branka Liparja izdajajo tudi šol
sko literarno glasilo „Kekec44; v tem
šolskem letu so pripravili že štiri šte
vilke, do konca leta pa bodo še eno.
Še bi lahko naštevali skupine, v
katerih delajo mladi pevci, fotoamateiji, podmladkaiji • Rdečega
križa itd.

OB IZIDU KRAJEVNEGA LEKSIKONA SLOVENIJE

Kdo je ustanovil ribniško posojilnico
Krajevni leksikon trdi, da je bil to Ignacij Gruntar, Andrej Arko pa, da sta
jo ustanovila Franc Erhovnic in Franc Višnikar
Težko sem pričakoval Krajevni
leksikon Slovenije, priročni zbornik
z uradnimi topografskimi, zemljepis
nimi, zgodovinskimi, kulturnimi, go
spodarskimi in turističnimi podatki
iz vseh krajev Slovenije v izdaji
Državne založbe v Ljubljani Poseb
no sem nestrpno pričakoval II. del,
ker je bilo javljeno, da bo občina
Ribnica na Dolenjskem opisana v
tem delu.
Ne bi se spuščal v oceno celotne
knjige, ker za to nisem pristojen niti
sposoben. Sem pa Ribničan in som i
domače razmere zelo dobro znane,
saj tvorno delujem v društvenem živ
ljenju že nad 50 let. Z velikim zani
manjem sem pričel na strani 550
leksikona brati o svojem rojstnem
kraju in občini Ribnici. Pri tem sem
naletel na podatke in trditve, s kate
rimi se ne strinjam in bi jih bilo tre
ba drugače opisati in nakazati. Ne
kaj pomembnih podatkov pa sploh
manjka. Najbolj pa me moti, da se
pripisujejo nekaterim ljudem za-

sluge, ki jih za to ali ono stvar sploh
niso imeli in pri njih sploh niso so
delovali. Naj navedem primer:
Na strani 573 med drugim navaja,
da je kot notar od 1893 do 1914
deloval Ignacij Gruntar, ustanovitelj
ribniške posojilnice, dobrotnik dijaštva in velik prijatelj pesnika Simo
na Gregorčiča. Resnica je, da je bil
Gruntar dobrotnik dijaštva in prija
telj pesnika Gregorčiča, ustanovitelj
ribi iške posojilnice pa ni bil.
Ustanovitelja ribniške posojilnice
sta bila notar Franc Erhovnic in
sodni predstojnik Franc Višnikar. V
dokaz navajam dobesedno odstavek
na strani 14 iz brošure, ki jo je izda
la Posojilnica v Ribnici pod naslo
vom Spominski spis Posojilnice v
Ribnici r.z.z.o.z. ob ,40-letnici ob
stoja 1888-1928:
,,Ideja ustanovitve posojilnice je
bila porojena leta 1887. Sestavljena
so bila pravila, poslana bivši deželni
vladi v Ljubljani in z odlokom št.
12833 z dne 11. januarja 1888. leta,

so bila potrjena in vrnjena s pri
pombo, da ni nikakšnega zadržka za
začetek delovanja posojilnice. V za
družni register je bila vpisana dne
29. avgusta 1888. leta pod številko
1221 okrožne sodnije v Novem me
stu z imenom Posojilnica v Ribnici
r.z.z.o.z. s sedežem v Ribnici/4
Da je moja trditev točnejša, pove
poleg že navedenega tudi to, da je
bila posojilnica ustanovljena 1888.
leta in je pričela poslovati 1. junija
tega leta; Krajevni leksikon pa na
vaja, da je bil notar Ignac Gruntar v
Ribnici od 1893 do 1914, torej je
prišel v Ribnico pet let po ustano
vitvi posojilnice. Iz mojih navedb je
tako razvidno, da sta bila ustanovi
telja ribniške posojilnice Franc
Erhovnic in Franc Višnikar.
Na to napako sem bil dolžan opo
zoriti iz spoštovanja do svojega oče
ta Ivana Arka p. d. Johanovcga, ki je
bil tajnik posojilnice od 1898 do
upokojitve 1936. ANDREJ ARKO,
Kočevje

Tri desetletja...
(Nadaljevanje s 1. str.)
odprli so novo cesto G radencLipje.
Na govorniški oder pod kostanji
sredi Žužemberka je v nedeljo do
poldan stopil podpredsednik sloven
ske skupščine, nekdanji politični
komisar VII. korpusa dr. Jože Brilej.
Za uvod je povedal, da je bila osvo
boditev Žužemberka živ primer
uresničevanja visokih ciljev OF. Po
stavljena je bila prva komanda mesta
v Sloveniji, ki ji je poveljeval doma
čin France Smrke-JošU „Pred 30
leti so na predvečer 16. julija Žužemberčani postavili pred bivšo graj
sko kaščo deset velikih smrekovih
mlajev v čast prvih slovenskih voli
tev, v katerih so prebivalci Žužem
berka in njegove okolice tajno, z
volilnimi lističi izvolili osvobodilni
odbor kot svojo prvo svobodno in s
tajnimi volitvami izvoljeno ljudsko
oblast. Poleg osvobojenih krajev in
mest v Srbiji, Črni gori, Bosni in
Hrvatski je bil Žužemberk, ki ga je
osvobodila slovenska partizanska
vojska in s tajnimi volitvami vzpo
stavila resnično ljudsko oblast, edin
stven primer v celi okupirani Evro
pi,“ je poudaril dr. Jože Brilej, koje
obujal spomine na zgodovinske do
godke.
Potem se je podpredsednik skup
ščine SR Slovenije v svojem govoru
dotaknil današnjih dni: „In končno,
če se ozremo na razmeroma kratko
dobo od osvoboditve do danes, je
slovenski narod skupaj z vsemi jugo
slovanskimi narodi lahko ponosen

na to, kar je ustvaril. . . Dovolj je
pogledati samo Žužemberk in vasi v
njegovi okolici, pa se spomniti pred
vojnih časov, ko vas ni mogla nuditi
bodočnosti kmečkim ljudem, ki pa
niso mogli naiti zaposlitve drugje,.
Danes okrog 400 ljudi najde zaposli
tev in boljše življenje v Žužem
berku, Novem mestu, Ljubljani a li1
drugje. Včasih je bilo glavno vpraša
nje, kam z odvečno delovno silo na
vasi, danes postaja problem, kako z
modernizacijo in mehanizacijo po
ljedelstva rešiti pomanjkanje delov
ne sile, kako s socialnim, zdravstve
nim in pokojninskim zavarovanjem
izboljšati položaj ostarelih ljudi v
kmečkih g o spo darstvih ... Mimo
lahko trdim o, da slovenski delovni
človek še nikoli ni živel v takih po
gojih kot danes. In to je še eno
potrdilo, da je naša revolucija ostala
zvesta cilju, ki si ga je postavila v
samem začetku NOB: ustvariti mož
nost za lepšo bodočnost slovenskega
delovnega človeka in slovenskega
n aro d a. . . “
Dr. Brilej je svoj govor zaključil z
besedami: „Na vseh nas, ki nismo
bili samo žive priče tega nadčlove
škega napora, te enodušnosti in od
ločnosti, pa leži tudi naloga, da to
zgodovinsko resnico in te velike
izkušnje prenašamo na mlajše gene
racije, da utrjujemo pridobitve NOB
in da ohranimo večen spomin in
hvaležnost vsem tistim, ki so za našo
sedanjost in še lepšo bodočnost
žrtvovali svoja življenja.**
J. SPLICHAL

47 mladink in mladincev se je udeležilo mladinskega pohoda po poteh Kozjanskega odreda

N

Drobiž
Kozjanskega
odreda

«

Borci, aktivisti in prebivalci Suhe krajine so v nedeljo počastili 30.
obletnico prve osvoboditve Žužemberka.

Pozabljeni manj razviti
V
Ribnici je bilo 11. julija pod Ivan Lapajne, namestnik direktorja
republiškega zavoda za planiranje.
ročno posvetovanje o osnutku druž
Po izčrpni razlagi osnutka druž
benega razvoja Slovenije, ki so se ga
benega plana razvoja SR Slovenije v
udeležili predstavniki družbeno-političnega življenja občin Kočevje,
letih 1971-1972, ki jo je podal to
variš Lapajne, so v zelo zanimivi raz
Grosuplje in Ribnica. Posvetovanje
je vodil in odgovarjal na vprašanja
pravi predstavniki iz vseh treh občin
osvetlili nekatere pomanjkljivosti
osnutka družbenega plana razvoja.
Međ drugim je bila izrečena kritika
na račun osnutka, ker posveča pre
malo pozornosti gospodarskemu
razvoju manj razvitih občin, med
katere sodijo vse tri občine, ki so
bile zastopane na posvetu.
Predstavniki iz Kočevja in Rib
V
nedeljo, 16. julija, je bilo v nice s a se zavzeli za ohranitev želez
niške proge Grosuplje-Kočevje ter
Kočevju slavnostno zborovanje v
za posodobljanje cestnega omrežja
počastitev 30. obletnice ustanovitve
na tem območju. Precej je je bilo
Tomšičeve brigade. Ob 10. uri so se
govora o kmetijstvu in njegovem bo
pri spomeniku Svobode zbrali borci
dočem razvoju oziroma napakah, ki
m bork« Tomšičeve brigade, mladin
smo jih delali. Izrečen je bil tudi
ska brigada Toneta Tomšiča, ki je
predlog o vključevanju delavcev, ki
o poteh te brigade prišla skozi
so na začasnem delu v tujini, v davč
tan Log v Kočevje, taborniki in
ni sistem, to je, da bi prispevali sred
občani Kočevja in okolice. Zbrane
stva za javne potrebe, k o t jih prispe
je pozdravil predsednik občinske
vajo ostali občani, ki so zaposleni v
skupščine Kočevje. V imenu sklada
domačih podjetjih.
Jožeta Seška so podelili odboru I.
Ko so govorili o gospodarskem
PUB Toneta Tomšiča Seškovo na
razvoju tega območje (občina Ko
grado, ki jo je sprejel član odbora in
čevje, Ribnica in Grosuplje), je bila
zbranim tudi spregovoril. Ob koncu
izražena misel, da bi moral biti druž
programa so podelili odlikovanja
benoekonom ski razvoj tera ob
borcem in borki iz očbine Kočevje,
močja usklajen z razvojem Ljublja
ki jih je odlikoval tovariš Tito. Vseh
ne, kamor prirodno in gospodarsko
odlikovancev je bilo devetnajst.
teži. V celotni razpravi je bilo poda
nih več povsem določenih predlo
Po končanem slavnostnem delu
gov, kako dopolniti osnutek plana
roslave je bilo prijateljsko srečanje
družbenega razvoja SR Slovenije.
orcev, mladine m občanov.

Po 30 letih
od ustanovitve
Tomšičeve

S

E

Že petnajsto leto se tako postavlja 60 pionirjev in pionirk iz vse Jugoslavije. Tokrat so se odpravili na
ogled šmihelskega pokopališča in groba Julije Primčeve. (Foto: J. P.)

Sutjeska 72 je spet zaživela

Ni še utihnil pogovor, smeh in
živžav dijakov v prostorih Dijaškega
doma Majde Sile v Šmihelu pri No
vem mestu, že so se v njegove pro
store naselili novi mladi stanovalci
Pa ne zato, da bi se tu pripravljali za
sprašcvalne šolske ure, tihe vaje, iz
pite ali maturo, prišli so na tabor
Sugeska 72.
Kot že vrsto let poprej se je v ta
boru Sutjeske zbralo 60 mladincev
in mladink iz vseh republik. Po de
set iz vsake. Prišli so, da si povedo,
kaj se je v letu dni pri njih novega
zgodilo, da si povedo, kar si niso na
pisali v pismih, razglednicah. Prišli
so, da bi se še bolj spoznali, zbližali
in okrepili prijateljske vezi
In ko bodo dnevi, ki jih bodo
preživeli skupaj mimo, se bodo raz-i
sli k o t dobri znanci, kot so sc že
pred njimi razhajale številne genera
cije. Vsakdo bo s seboj v beležnici
odnesel nekaj naslovov novih prija
teljev in prijateljic, nekaj nepozab
nih spominov na Novo mesto m pre
živete počitnice. Z odhodom se ta
bor ne bo končal Na stotine pisem
bo potovalo po Jugoslaviji in prena
šalo pozdrave iz Bosne in Hercego
vine, Srbije, Slovenije, Makedonije,
Hrvaške in Cm e gore.
Pedagogi so letos pripravili pester
in zanimiv program. Od 2. do 23.
julija se bodo mladi taborniki iz
o uspehu prireditve bo seveda reklo vseh republik ukvarjali z literaturo,
poskušali se bodo v dramski in novi
vreme. Upajmo, da bo naklonjeno
narski zvrsti, urejali bodo svoj časo
tekmovalcem in prirediteljem.
pis, sestavili so že pevski zbor, vsako
Prijatelji šentjemejskih dirk, vab
soboto pa pripravijo „Veseli sobotni
ljeni!
večer**, na katerem del tabornikov
zabava svoje tovariše in vzgojitelje.
Da bi čim bolje spoznali Dolenj
sko in Slovenjo, bodo organizirali

V nedeljo v Šentjernej!
(Nadaljevanje s 1. str.)
Najhitrejši kasači se bodo pome
rili razen tega še v 3. točki, teku na
1600 m, s temeljnim časom 1,29
m in/km , prav tako pa v dvovpregi v
zadnji točki sporeda. Ta tek je vsa
ko leto višek prireditve in tudi naj
bolj privlačen.
Jahači se bodo kosali v galopu.
Prijavili so se šentjemejski fantje, da
bodo enkrat po domače pokazali,
kaj zmorejo na konju. Zanimanje za
to dirko, čeprav je kratka, saj je pro
sa dolga 1200 m, je izredno veliko.
Klubski konji in jahači pa bodo tek
movali v preskakovanju zaprek.
Celotni tek (parkur) bo zahteval od
njih 10 skokov čez razne ovire do
1,20 m višine in 1,50 širine v predisanem času. Parkur se bo jahal
vakrat, zmagal pa bo tisti, ki si bo
nabral manj kazenskih točk.

S

Prireditelj Klub za konjski šport
iz Šentjerneja si prizadeva, da bi tek
movanje pripravil kar najbolje. Le
tos so delno preuredili tudi tekmo
valno progo, da bo ustrezala naj
novejšim predpisom. Zadnjo besedo

Loški potok slovi

(Nadaljevanje s 1. str.)
in pionirji, mladina bo zakurila kre
sove in tako oznanila začetek veli
kega slavja v Loškem potoku. Pio
nirji bodo na grobove padlih borcev
in talcev položili cvetje in vence, ne
delja, 30. julija, pa bo v znamenju
spominov na dan pred 30 leti, k o je
okupator ustrelil Drve talce in po
žgal vas Travnik. Vojska in mladina
bosta napadla Tabor v spomin na
partizanski napad na skupino bele
rde pred 30 leti. Po otvoritvi nove
le in kulturnem programu bo ob
11. uri v vasi Retje postavitev te
meljev za novo tovarno „Kovinar**.
Slavja ne bodo zamudili niti šport
niki, pričakujejo pa veliko obisko
valcev.
M. TRATAR

S

K svobodi
„V zavesti slovenskega ljud
stva je bilo globoko utrjeno pre
pričanje, da fašistični blok v
boju s sovjetsko armado in zdru
ženimi silami antihitlerjevskcga
bloka ne more zmagati. Utrdilo
pa se je tudi spoznanje, da slo
venski narod ne bo svoboden, če
bo čakal, da mu bodo drugi svo
bodo prinesli na zlatem krož
niku, ampak bo dosegel resnično
svobodo le, če si jo bo priboril z
lastnimi silami, z lastnimi ro
kami, z lastnim orožjem ..
EDVARD KARDELJ

sprehode in izlete v okolico, obiskali

pa so že nekaj večjih krajev. Tako
bodo odšli v Ljubljano, Bohinj, na
Bled, v Vrbo, Begunje, k izviru in v
dolino Krke, v Taborsko jamo, na
O točec, v Pleterje, Brežice, Kumro
vec, Kostanjevico, Ozalj, Metliko in
še nekatere druge manjše kraje.
Ob dnevu borca so pripravili sve
čano proslavo, pripravili pa bodo še
proslave ob dnevih vstaje jugoslo
vanskih narodov.
Tudi na športnem področju »je
„Jugoslavija v malem** aktivna. Naj
prej so spoznavali pravila posamez
nih športnih disciplin, kasneje se
bodo pomerili v košarki, nogometu,
rokometu in nekaterih drugih
disciplinah, najprej med seboj, nato

■■■■■■■

še z novomeškimi in okoliškimi
vrstniki.
Dež, ki je padal prejšnji teden, ni
oviral delovnega vodstva Sutje
ske 72, še manj njenih prebivalcev,
ki imajo vedno veliko dela. Vodja
tabora Jože Pečnik pravi, da so se
vsi gostje lepo vživeli v kolektiv, da
so delovni in ne povzročajo težav.
Delo poteka dobro, le da je dež
spremenil vrstni red programa, ki pa
bo ob koncu uresničen.
Drugo leto Qb tem času bo po
dobno. Iz vseh republik se bo zbrala
mladina in nadaljevala lepo tradi
cijo, ki so jo začeli naši starši ob
partizanskih tabornih ognjih.
J/PEZELJ

Občinski komite ZMS v
Krškem je pripravil za mlade po
hod po poteh Kozjanskega odre
da v počastitev dneva borca.
Mladina se bo gotovo še dolgo
spominjala lepih trenutkov, ki so
krepili borbeno moralo po na
porni poti.
Začelo se je, ko je član štaba
Rajko ves navdušen nad poho
dom pozabil napovedati važno
točko proslave na Rorah pri
Krškem: podelitev priznanj naj
zaslužnejšim borcem.
Harmonikar Janko se je ne
prestano jezil na Jožeta, ker mu
ni dovolj zgodaj povedal za po
hod, češ da bi se naučil več par
tizanskih pesmi. Prihodnjič se
mu ne bo treba več jeziti, ker se
jih je na tem pohodu veliko nauČiL
Ob tabornem ognju, ki ni ho
tel zagoreti, je tovariš Tine, star
aktivist, povedal, da niso imeli
takih težav, ko so zažgali bohorsko kočo, ki je veliko bolj go
rela.
Nepozabna bosta ostala tudi
praporščaka Hanč in Maks. Ob
slavnostnem korakanju po Pla
nini nikakor nista mogla ujeti
pravega koraka. Hanča so zato
nagradili tako, da je
na slav
nostni tribuni v Zadobrovi pri
Ljubljani tri ure mirno stal na
soncu.
V
mladinskem taboru v Za
dobrovi je vprašal član štaba
Ivan mimoidočega general pol
kovnika, če je aktiven ali v re
zervi Ta pa se nasmeje in pravi:
„Pa mi smo aktivisti i rezer
visti". Tovariša Crvenkovski in
Marinko sta pozneje Ivanu po
vedala, da je to naše nsgvišje
vodstvo - tovariš Ljubičič in to
variš Dolničar.
Za Ljubljano je bila potrebna
zastava. Ker je na pohodu nismo
imeli, sta Jože in Ivan z diver
zantsko akcijo sredi Krškega
snela slovensko zastavo. . .

J. ZAGORC

IB M B I

Drogo Suhi:

BOREC revija za zgodovino NOB in ohranjevanje revolucionarnih
tradicij, je v svoji letošnji tretji številki začel objavljati v rubriki „Spo
mini - pričevanje** prispevek Draga. Suhija o januarskem odhodu
Novomefeanov in okoličanov med partizane, kar se ie zgodilo 1942.
- V počastitev sobotnega praznika slovenskega ljudstva objavljamo
odlomek iz spisa Draga Suhija.
Prve dni januarja 1942 je odšlo iz
Novega mesta in okolice precej fan
tov med partizane. Med njimi tudi
Jože Gerbeo-Ge. Ves nasmejan se je
poslovil od nas, kot bi odhajal na
krajše potovanje.
„Pa pridite kmalu za menoj, da
mi ne oo v gozdu dolgčas!** je za
klical, ko smo se pred Ločno poslo
vili
Bilo je nekaj dni pozneje, na nedejjo. Takoj po kosilu sem stopil
proti Kcmrovi gostilni, kjer smo se
večkrat sešli in poslušali rad^ska po
ročila. V gostilni sem našel Riharda
Romiha-Rikija.
„N c greš smučat? “ m eje vprašaL
„Morda pozneje. Zd^j imam še
nujno pot,“ sem mu odgovoril.
„Aha . . . konspiracija! “ se je po
šalil „Saj grem tudi jaz tja,“ je do
dal resno.
„Vem. Sier te ne bi bilo v
mestu.**
Popila sva kozarec vina in na

ročila Kemrovi, naj pove Jožetu
Udoviču-Topsiju, da sva že odšla in
nai pride za nama.
Sla sva proti Ločenski cesti in pri
Globevnikovem vrtu naletela na
Topsija.
Odšli smo proti stanovanju Jožeta
Slapničaija, kjer naj bi bil širši sesta
nek mestnih in okoliških aktivistov.
„Kaj pa nosiš s seboj in skrivaš
pod oazduho? “ ga je vprašal Riki.
,konspiracijo!‘‘ mu je zaupno
šepnil na uho Topsi.
vsi trije smo se na glas zasmejali.
„Nekjg orodja imam s seboj za
vsak primer. Če pridem kakemu ne
pridipravu v roke, ne bom tako
sumljiv.**
Ko smo prišli v bližino Slapničarjevega stanovanja, smo se ustavili.
Vsi trije hkrati ne bi smeli vstopiti.
„Jaz grem naprej, potem pa vidva
drug za drugim. Pazita na okni v
prvem nadstropju. Ko me bosta opa
zila, naj vstopi eden in potem drugi
Slapničar ne stanuje sam v hiši in

lahko bi bilo kqj narobe,“ nama je
naročal R ikl
Kmalu sva prišla tudi s Topsijem
v hišo. V temni in zakajeni pod
strešni sobi so bili že vsi obrani.
Viktor Avbelj-Rudi, Lado Ambro
žič, Niko Šilih, Miloš Hočevar, Oton
Pakiš-Kokl pridružili smo se jim še
mi trije in še drugi tova riši.
Tovariš Rudi nas je seznanil s po
ložajem v domovini in na bojiščih.
Ambrožič pa nam je prikazal polo
žaj v mestu in okolici ter nam pripo
vedoval o vedno številnejših parti
zanskih četah in akcijah proti okupatoiju.
Potem smo govorili o organizaciji
narodne zaščite v mestu. Mesto smo
razdelili na pet kvartov. Domenili
smo se, da mora imeti vsak kvart
vsaj eno četo. Potem smo govorili o
ustanovitvi posebnega mladinskega
bataljona narodne zaščite. Na se
stanku so določili za vsak kvart po
sebne štabe, da pregledajo prebi
valstvo v kvartu in ga razdelijo v tri
skupine: prva skupina: zanesljivi,
druga skupina tisti, ki se še niso od
ločili, tretja skupina: nasprotniki V
tej skupini naj bi ločili tudi tiste, za
katere smo vedeli, da so se že zbli
žali z okupatoijcm in delajo zanj.
Naloga štabov je tudi bila pripraviti
tiste iz druge skupine, da bi sodelo
vali z Osvobodilno fronto.
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DO PRAVE ROKE

PRVA
PUŠKA
Ivan Doberšek s Pla
nine pri Sevnici - ka
ko je bilo leta 1941?
Kor podoficirja starojugo
slovanske vojske seje Ivan znašel
sredi razsula v bližini Ptuja. Vse
eno ni zavladalo popolno raz
sulo, namreč v zavesti marsika
terega preprostega vojaka. »Bolj
razgledani smo čutili, da to še ni
konec“ , čeprav je šel vsak na
svoj konec, pripoveduje. „Imel
sem dobrega konja kar se tiče
ježe, kar pa se tiče izurjenosti na
boj, je bilo z njim enako kot z
vso vojsko, ob prvem strelu me
je skoraj vrgel s sedla!“
„Imel sem pištolo, od nekega
vojaka sem dobil puško, privezal
sem jo za sedlo in 11. aprila sem
bil že doma. Puške nisem hotel
prinesti v hišo, da domačih ne bi
preveč preplašil, pustil sem jo
pred vrati. Kmalu sem skozi
okno opazil, da jo nese proti
skednju gozdni delavec za kate
rega je bilo znano, da spada med

PRIDITE V NEDELJO!

Partizanska bo Mirna gora
Ob 30. obletnici partizanske vojske in enakem ju
bileju Belokranjskega odreda: v nedeljo dopoldne
velika proslava na Mirni gori
Letos slavimo 30. obletnico usta
novitve partizanske vojske. Ob slo
venskem dnevu vstaje bo največja
prireditev Belokranjcev na Mirni
gori. Direktor sem iške Iskre Franc
Košir sodi o proslavi na Mirni gori
takole:
„Ob obletnici ustanovitve parti
zanske vojske bomo na Mirni gori v
nedeljo slavili tudi 30. obletnico
ustanovitve Belokranjskega odreda.
Prav na Mimi gori je bil odred usta-

Franc Košir
novljen poleti 1942, njegov prvi ko
misar pa je bil sedanji sodnik sloven
skega ustavnega sodišča Jože Borštnar.“
- Koliko ljudi pričakujete na
Mimi gori?
„Proslavo organizirajo družbeno
politične organizacije obeh belo
kranjskih občin, saj ima odred do
micil tako v črnomaljski kot v metli
ški občini. To bo zares proslava vse
Bele krajine, zato pričakujemo, da
bo v nedeljo prišlo na Mimo goro
okrog 2000 ljudi.“ .
- Kakšen program boste pripra
vili?

„Že v soboto, na dan vstaje, bo
mladina organizirala pohod v kraje,
kjer so imele odredove čete svoje
postojanke. Obiskala bo Stražnivrh,
Rožič vrh, Zagradec, Sredgoro in
končala pot na Mimi gori, kjer bo
zvečer srečanje mladih borcev, pri
reditev pa bo popestril ognjemet.
Zakurili bomo tudi kresove in naj
bolj vztrajni bodo morda kar poča
kali, ker bo že navsezgodaj v nedeljo
taktična vaja rezervnih oficirjev in
podoficirjev. Ob 9. uri bo igrala
črnomaljska godba na pihala, ob 10.
uri pa se bo začela glavna prireditev.
V kulturnem programu bo pel žen
ski pevski zbor iz Črnomlja, plesala
bo tudi folklorna skupina s Preloke.“
- Za izletnike boste gotovo po
skrbeli?
„Iz vseh večjih krajev bodo na
Mimo goro vozili posebni avtobusi,
promet pa bo ves dan enosmeren:
do 14. ure bo mogoče priti na Mir
no goro, potem pa bodo cesto od
prli za pot v dolino. Po končanem
programu bo partizansko srečanje.
Vabimo mladino, borce, aktiviste in
sploh vse prebivalce, naj pridejo na
partizansko Mimo goro!“
- Slišimo, da pripravljate tudi
zgodovino odreda?
* „Res je, piše jo Radko Polič, ven
dar bo v knjižni obliki izšla pri
hodnje leto, ker nas je čas prehitel.
Gradivo je obsežno, odred je imel
obilo agitacijsko-mobilizacijskih na
log, vse te politične aktivnosti pa ni
mogoče zapisati v tako kratkem
času. Precej stvari je že obdelanih,
dosti pa bo še treba narediti.**
- In želje pred praznovanjem?
„Da bi bilo lepo vreme, ker bo
vse pripravljeno. Veseli bomo toliko
bolj, kolikor več ljudi bo prišlo na
Mimo goro. Zato še enkrat vabim
vse: pridite v nedeljo!"
J. SPLICHAL

PRI GROBU KURIRČKOV JAKCA IN VINKA - 30 let bo minilo 24. julija letos od krvave boibe z
italijansko fašistično vojsko pri Taborski steni nad Kolpo. Takrat so Italijani ubili tudi 90-letnega
Vinka Kalčiča in 1 kletnega Jakca Turka. Na njun grob pri težko dostopni Taborski steni prinese vsak,
ki ve za to navado, manjši ali večji kamen. Tako nastaja na grobu vedno večja piramida Pred kratkim
so se pri grobu poklonili njunemu spominu tudi general Jože Ožbolt, Rudi Cvar, Tone Ožbolt in
profesor Ante Novak, ki so padla pionirčka poznali že med vojho ali pa tudi pred njo. (Foto: J. Primc)

S pesmijo do Črmošnjic
Mladinska Cankarjeva brigada iz Črnomlja po poteh svojih vzornikov
Pohod smo pripravljali dalj časa,
zato je bil zares dobro organiziran.
Črnomaljska mladinska organizacija
je tako začela uresničevati naloge
splošnega ljudskega odpora, obenem
pa obuja revolucionarne tradicije.
Zamisel o pohodu je mladina z
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nemčurje. Ni mi preostalo dru
gega kot čakati. Kasneje sem jo
pričel iskati, vendar dolgo nisem
imel uspeha. Šele ob pregledu
Wisli se m i je zazdelo čudno,
čem u ni lestev. Ko sem se po
vzpel gor sem opazil zglajen zid,
ko sem pričel stikati okrog kam
nitega jarka sem končno našel
puško zakopano v steljo. Ker je
bil dan je nisem mogel prenesti
drugam, skril sem jo v mlatilnico
na tresače. Sele kasneje sem jo
prenesel na drugo podstrešje.
Naključje je hotelo, da so jo
izbrskali tudi tu. Imeli smo fan
ta, ki je vsepovsod stikal za jajci,
ker jih je rad surove izpil, izvle
kel je puško in jo skril k ot deški
zaklad. Med fanti in gozdnimi
delavci je nekega dne prišlo do
prerekanja zarad neke puške, to
me je ponovno vzpodbudilo k
iskanju. Nazadnje sem jo staknil
pod jaslimi v govejem hlevu. Od
to d je puška romala kot še dosti
drugega orožja v roke Lojzeta
Zakoška. Njemu je odprla oči že
takrat starejša sestra, ki je do
vojne služila v židovski družini v
Zagrebu, ti ljudje pa so dobro
vedeli kaj je Hitler in nacizem.
Lojzeta so leta 1942 izdali, 2.
oktobra pa v celjskem p iskru
ustrelili, ker ni povedal kje ima
orožje. Imel ga je za celo orožar
no, vse je romalo med partizane
na Bohor.
a . ŽELEZNIK^
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Monfl^sem Ib delo dpraviti v dru
gem kvar tu in pomagati tudi doma
čim , ker sem dobro poznal prebi
valce iz mesta. Z novim letom sem
•e namreč zaposlil pri mestnem
električnem podjetju m ob meseč
nem pregledu števcev sem imel do
stop v vsako hišo.
Mesto je bilo razdeljeno v kvarte
nekako takole: I. kvart je obsegal
desno stran Glavnega trga od mostu
do Fihtenauove hiše in vse do Krke,
II. kvart od Fihtenauove hiše do
Povhove tovarne, III. kvart pa od
Povhove tovarne do vrha Kolonije in
od stavbe nekdanjega okrajnega gla
varstva, IV. kvart Kapitelj, Breg do
mostu in V. kvart Kandžo z Grmom
in Žabjo vago.
2 e nekaj dni pozneje smo imeli
sestanek pri Jožetu Ferliču, ki je
stanoval na Glavnem trgu v hiši peka
Vovka. 'M ed drugimi so bili tu
Ambrožič, Ljuban Jakše, Stepišni
kov Roman, Smiljan Kisel, moj brat
Brane Suhi-Senk, Dragan Vuksinič
in še nekateri. Ustanovili smo četo
za II. kvart. Iz seznama, ki sem ga
imel napisanega na kosu zmečka
nega papirja, smo izbrali kakih tri
deset zanesljivih mladincev. Imenovan sem bil za komandiija čete na
rodne zaščite, komandant mladin
skega bataljona pa je bil Ljuban
Jakše.

navdušenjem sprejela in se ga tudi
množično udeležila. Za nas je bil 3.
julij dan, ki se ga bomo še dolgo
spominjali. Ko smo prikorakali na
Grič, kjer stoji veličasten spomenik
padlim, so nas ob igranju domače
pihalne godbe sprejeli predstavniki

družbeno-političnega življenja obči
ne. Po kratki slovesnosti ob polo
žitvi venca k spomeniku in slavnost
nem govoru Živka Bernarda, člana
štaba Cankarjeve brigade, je inž.
Martin Janžekovič, predsednik obči
ne, izročil mladinski brigadi prapor.
Naša brigada je pod vodstvom ko
mandanta Dušana Šimca krenila po
vnaprej začrtani poti. Skozi mesto
so nas poleg godbe spremljali šte
vilni občani, potem pa smo se lotih
nalog. Namen našega pohoda je bil
obiskati čimveč spomenikov in obe
ležij iz časa NOB in s tamkajšnjimi
prebivalci obujati spomine na do
godke pred 30 leti.

m

Na Lokvah, pri spomeniku Sta
neta Rozmana, nam je govoril prvo
borec Janez Vitkovič, potem smo
nadaljevali p o t proti Semiču. Tudi
tam smo pred spomenikom položili
venec in počastili spomin na padle
junake nase revolucije.
Pohod na strmi Smuk, hrib nad
Semičem, nas je pošteno utrudil.
Pred kočo si je brigada odpočila ter
po izdatnem kosilu nadaljevala po
hod skozi gozdove do Gor. Laz, na
prizorišče tragičnega boja prve belo
kranjske čete. Udeleženec te bitke
Franc Košir nam je pripovedoval,
kako se je tragedija odigrala. Čez
Šime gozdove smo proti Črmošnjicam korakali s partizansko pesmijo,
tako da smo bili kar kmalu na cilju.

-i«.* '
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Po prašnih poteh, čez Šime gozdove in m ino prijaznih belokranjskih domačij! Kot borci Cankaijeve brigade so šli mladinci in mladinke
črnomaljske občine na pohod do Črmošnjic, spotoma pa obiskali spomenike in prizorišča večjih bitk iz NOB. (Foto: S. Bahor)

Oboroženih akcij v mestu še ni
smo imeli, kajti bilo je potrebno
utrditi organizacijo, pripraviti orožje
in municijo, opraviti še vrsto drugih
opravil ter začeti po načrtu, ki nam
ga je pripravljala organizacija Osvo
bodilne fronte. Zato pa smo se toli
ko bolj izkazali pri zbiranju obleke,
hrane, zdravil, denarja, pri napisnih
in drugih propagandnih akcijah. V
okolici mesta smo večkrat porezali
telefonske žice in podirali telefon
ske ter električne drogove.
Ko sem napravil seznam mladin
cev, po
skupinah tudi za druge
kvarte, sem ga vtaknil v razparani
rob spodnjic z namenom, da ga bom
izročil Ambrožiču, brž ko bo m o
goče. Ambrožiča nekaj dni ni bilo v
mestu. Medtem je zapadlo veliko
mokrega snega, ki se je oprijel na
debelo tudi električnih žic. Z usluž
benci mestnega električnega pod
jetja sem moral zgodaj zjutraj na
delo. Z dolgimi smrekovimi koli
smo otresah sneg z žic, ko se mi pri
bliža civilni policist s psom. Niti
opazil ga nisem, dokler ni obstal pri
meni in me povabil v bližnjo hišo.
„Kaj delaš? “ me je vprašal, če
tudi me je videl pri delu m me naj
brž dalj časa opazoval
Po pravici povedano, stemnilo se
mi je pred očmi. Kaj, če dobi se
znam?

„Otresam sneg, da ne bi potrgal
Proti koncu februarja sem le zahte
napeljave,“ sem mu kratko od
val od organizacije, naj me puste v
govoril.
partizane.
Potem me je v veži vsega otipal.
„Se nekaj dni počakaj,“ m eje to
Ko je šel z roko po desnem boku,
lažil in prepričeval Lado Ambrožič,
sem se spretno zvijal, da ja ne bi za
„najti moramo drugega koman
čutil papiija. Ves čas me je oblival
dirja/4
znoj in srce mi je tako burno utri
Kaj sem hotel drugega, kot da
palo, da me je v prsih bolelo. Toda
sem se sprijaznil s tem in čakal.
odleglo mi je, ko me je nehal pre
Končno mi je Ambrožič sporočil,
iskovati in mi namignil z glavo, da
da je za moj odhod vse urejeno, zbe
lahko grem.
rem naj skupino mladincev in jih
Vrnil sem se na delo in potem po
odpeljem s seboj.
najkrajši poti poiskal Ambrožiča ter
Takoj sem začel zbirati fante, se
mu izročil seznam. Ko sem mu pri
veda le tiste, ki sem jih dobro po povedoval še ves zasopel, kakšno
znal. in jim zaupal. Jože Udovičsrečo sem imel, se mi je samo na
Topsi, Tone Ilovar-Kekec, Ciril Nosmehnil.
vak-Novakec, moj brat Brane-Senk,
Spet je odšla skupina fantov iz
vsi ti so bili takoj za to, da gredo z
mesta in med njimi tudi Rihard
menoj. Le nekateri se niso strinjali,
Romih. Eni zato, ker jim je bilo
češ da je še čas.
doma že prevroče, drugi pa, ker so
Do odhoda smo imeli še teden
se odločili, da hočejo biti partizani.
d n i Medtem smo organizirah vod
Tudi sam sem že razmišljal, da bi nike in se pripravili, kajti praznih
odšel, saj so bili policisti kar naprej rok nismo mogli od doma.
nad menoj.
Bilo je na nedeljo popoldne, ko
„Za odhod iz mesta je še čas,“ mi sem prišel k ot po navadi v Kemrovo
je dejal Ambrožič. „Poskrbi za do gostilno na kozarec vina. Za veliko
bro organizacijo in delo čete. Njen
okroglo mizo v kotu so sedeli Lojze
komandir si Potem se bomo pa že Sprajcar, Lojze Handler in Alojz
pom enih/4
Ravbar, ki so bili zaposleni v naV
mestu je bilo od dne do dnebavljalni zadrugi. Lojze Potočar,
bolj vroče. Italijani so stikali za vsa-, pek pri Vovku, Marjan Novak in
kim, če so le zasumili, da bi bil zmo Savo Grom, ki je hodil v gimnazijo,
žen sodelovati s partizani Aretacij Piko Košele, Toni Žagar in Ivan Po
je bilo vsak dan več. Ljudi so zapi tokar, krojači, Voje Viršček in še
rali, jih gonili v smrt ah jih vozili v nekateri. Napravil sem se, kot da jih
tujino, od koder se marsikdo ni več ne vidim, in prisedel k mizi, za ka
vrnil.
tero so sedeli Drago Florjančič iz
Tudi meni so se tla vse bolj ma Senpetra in še nekateri znanci. Ko
jala pod nogami. V ečkrat sem moral maj pa sem sedel, so se mi približali
na karabinjersko poveljstvo ah k Sprajcar, Potokar in Žagar.
fašistom, da so mi izprašali vest.
„Mi vsi bi šh radi med partizane.
Pomagajte nam najti zvezo! Dobri

partizani bomo,44 je rekel Sprajcar.
Nismo jim odgovorih, le spo
gledali smo se in pogledah k m izi za
katero so sedeli karabinjerji. Pogled
mi je obvisel na obrazih za okroglo
mizo. Pomislil sem. Košel e tovi star
ši imajo preveč opraviti s- cerkvijo.
Novakov in Handlariev . . . ta dva bi
nekako šla. In vsi d ru g i. . .? Kako
so se le našh takole skupaj?
„Saj vemo, da imate vezo s parti
zani, zato nam pomagajte,44je prosil
Potokar.
„In zakaj bi pravzaprav radi šh? 44
sem tiho vprašal trojko in gledal ka
rabinjerje.
„Kai vemo! . . . Radi bi šh . . . to
' : vse, je nerodno in v zadregi dejal
prajcar.
Domenili smo se, da bo eden
izmed njih prihodnjega dne proti ve
čeru prišel v Perovo gostilno, kjer bi
se pomenih.
Naslednjega dne zvečer so prišli
prav vsi, z njimi pa še Drago Cigler,
Zaletel z Brega in še dva ah trije
novi. Povedal sem jim, da jih bom
vzel s seboj, čeprav so še mladi, saj
ni bil nihče med njimi starejši od 15
let. Opozoril sem jih na previdnost
in da ja nikomur ne bodo ničesar
povedali o odhodu.
Bilo je sedmega marca že proti
večeru. Prišel sem domov z dela, ko
me je že čakal Ambrožič. Stopila
sva na vrt.
„V ponede^ek, to je 9. marca,
lahko odidete iz mesta. Vse je pri
pravljeno,44 mi je dejal.
Umil sem se in preoblekel, potem
pa takoj odšel z doma. Moral sem
vse obvestiti. Za mlajše je bilo do
volj, da sem povedal Novakovemu
Marjanu, ki sem ga srečal na trgu.

f

Tam so naši kulturniki ob tabor
nem ognju priredili miting, govoril
pa nam je Ante Novak, komisar
Cankarjeve brigade. Toplo so nas
pozdravih tudi dom ačini Ob kresu
smo peli, da se je daleč razlegalo.
Brigada je v Črmošnjicah prespala,
naslednji dan pa smo se udeležili
osrednje proslave 30-letnice parti
zanske vojske v Zadobrovi pri Ljub
ljani.
STANISLAV BAHOR

„Za zdaj povej vsem, da morajo
jutri, najkasneje do desetih, prinesti
vse, kar mislijo vzeti s seboj, v Strajnatjevo drvarnico,44 sem mu naročil.
„Vse drugo boste izvedeli ju tr i44
Vesel zaradi novice je stekel Mar
jan najprej v Setinčevo delavnico,
potem pa naprej po mestu.
Spravljanje opreme je organiziral
Bogo Komelj. Priskrbel je tudi voz
nika; ta je prišel naslednjega dne iz
Mirne peči po opremo, ki jo je spre
jemal mlajši Strajnar in spravljal v
drvarnico.
V
nedeljo zvečer, pred policijsko
uro, smo se sešli v Perovi gostilni
Na srečo je bila zadnja soba prazna.
Kot po navadi so prišli spet vsi. Se
veda sem jih m o r i najprej pošteno
ošteti, ker ne bi smeh priti vsi.
„Policisti kar naprej vohljajo za
nami. Če ne boste previdni, boste
ostali v mestu. Oprema je zdaj že na
varnem. Zdaj pa dobro poslušajte/
Bom čisto kratek, potem pa glejte,
da odidete takoj domov, vsak zase.
Vsi, razen Kekca, Topsija, Šenka in
mene, boste šh iz mesta s prvim vla
kom, ki odpelje okoli pol osme ure
proti Ljubljani. Peljali se boste samo
do Mirne peči. V Mimi peči se zgla
site pri Potočarjevih, seveda ne vsi,
ampak le vodje skupin. Ti pa naj
bodo: Ciril Novak-Novakec, Alojz
Sprajcar in Alojz Potočar. Kdo bo s
kom šel, se pomenite med sabo, ven
dar previdno, da ne zbudite suma
karabinjerjev in civilnih agentov/4
Tihi, a vendar veseh so zapustili
Perovo gostilno. Drugo jutro so se
brez nevšečnosti vsi pripeljah do
Mirne peči. Se pred mrakom pa so
prišli s kurirji na Frato.

IZ RODA V ROD. IZ VEKA V VEK TEČE IIVLJENJE SVOJO POT
T Hmm

Za katero zemljo?
Ko se na zadnji seji občinske
skupščine Kočevje kmetijci ir,
urbanisti niso mogli sporazu
meti, katere kmetijske površine
so po urbanističnem načrtu
predvidene za pozidavo, je
predsednik občine Miro Hegler
predlagal:
- Najbolje bo, če greste po
poldne na rekreacijski sprehod,
pa si boste mimogrede ogledali,
za katero zemljo ste se pravza
prav kregali

STARI MOST ntir OVEDUJE
^
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Dva mostova - dve vezi, ena s preteklostjo, druga s prihodnostjo - železni
most si bo oddahnil - Veliko je vzdržal, kljuboval je potresom in poplavam Omagal je in na pomoč mu je priskočil novi pod izlivom Krke

Brežicah veliko slavje. Posavski mu
zej hrani fotografijo o tem dogodku
in na njej z vsake hiše plapola za
stava. Novi most čez Savo in Krko
so poimenovali* po cesarju Francu
Jožefu. Tedaj je bil to tretji najdaljši
most v Avstroogrski (dolg 527 me
trov)._

Ponoči zaklenjeno

IZ SOVJETSKE Z V E Z E
Gimnazijka Danica Hrovat iz Mo
kronoga se je vrnila iz Sovjetske zve
ze, kjer je bila na nekajdnevnem po
tovanju. Obisk je bil nagrada za nje
no znanje ruskega jezika, ki gaje iz
pričala tudi na jugoslovanskem tek
movanju. Na zveznem tekmovanju
poznavalcev ruskega jezika med mlalino je namreč osvojila tretje mesto.

R O JA K I SE Ž E V R A Č A JO - Predzadnji ponedeljek se je zbralo
na Otočcu kakih 180 rojakov, ki so preživeli v naših krajih letni
dopust. N a skupni prireditvi so se znova poslovili od stare domo
vine in se s Kompasovimi avtobusi odpeljali na Brnik, od koder so
se mnogi z letali že vrn ili v Združene države Am erike. Na sliki:
nageljčki za drage goste na terasi hotela grad Otočec na K rki.
(F o to : Zvone Šeruga)

N A BOK V JA R EK
Trebanjec Igor Rojc se je v pone
deljek zvečer s „škodo44 peljal z Mir
ne proti domu. V levem nepregled
nem ovinku pri Gomili je avto za
neslo s ceste v manjši vsek, od tam
pa se je prevrnil na bok v cestni ja
rek. Rojc je laže poškodovan, škode
na avtomobilu je za 6000 dinarjev.

D V E T A T V IN I
Novomeškim miličnikom so v po
nedeljek prijavili dve tatvini: v pisar
ni Komunalnega zavoda za socialno
zavarovanje v Novem mestu je ne
znani tat ukradel iz torbice Milene
Kerin 500 dinarjev, iz torbice Jožice
Tune, pa je v garderobni omarici v
ndustriji obutve neznanec ukradel
500 dinarjev.

Zgorel kozolec
V nedeljo popoldne je zgorel
Francu Lovše tu iz Vrhka kozolec.
Škode je okrog 35 tisočakov. Naj
verjetneje so požar povzročili
otroci.

Spet
Finžgarjeve
povesti

Prof. Pavle Radovan z beograjske univerze je na 20-dnevnem štu
dijskem potovanju po Jugoslaviji. Raziskuje prostim očem nevidne
živalce v vodnih izvirih. Na tej poti je s sodelavcem preučeval tudi
življenje v vodi iz podzemne jame Vranja peč pri Boštanju. —
(F o to : Železnik)

„Dajte nam kako lepo povest!
Objavite spet kaj dobrega branja,
tudi v poletnem, času že najde
mo čas za kratek podlistek!“
Tako se vrste pisma, dopisnice
in druge sporočene želje. Čeprav
je stiska s prostorom , smo le se
gli v zakladnico naše besede in
na željo mnogih bralcev začenja
mo z mladostnimi spomini F. S.
Finžgarja. Na 15. strani današnje
številke jih boste našli, kjer bo
poslej prostor za stalen pod
listek. Kmalu pride na vrsto za
nimiva daljša povest, pravo ljud
sko branje.
Upamo, da bomo tako ustre
gli mnogim. Na jesen, ko bo projj štora več, pa bomo željam števil
nih naročnikov in bralcev doma
čega lista skušali še bolj ustreči.
UREDNIŠTVO

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Kovice.

Zakaj ne v zlatu?
(V r e j e n j e ) denarne veljave. Pred vojsko
1. 1859 je veljal papirnat goldinar samo 66 kr., 1.
1866 pa le 75 kr. Vsled tega so se vse reči groz
io podražile; ako imamo pa stanovitno veljavo,
Dode tudi cena posameznim rečem ostala bolj
stanovitna. Pa zakaj se ne bode precej plačevalo
v zlatu? In zakaj država ne pove, kedaj se bode
začelo? Zato, ker mi nimamo dovolj zlata; ako
bi ga hoteli precej kupiti, bi nam ga bogataši
prodali grozno drago. — Naša država več izvaža
kakor se privaža k nam. Tuje države plačujejo v
ilatu, tako smemo upati, da bode država pola
goma dobila zlata.
' ( V e s e l o ) novico imamo Sporočiti s Koro
škega. Znano je, da so gori okrajna glavarstva
prepovedovala poddružnicam sv. Cirila in Me
toda snovati veselice, predavanja itd. v korist *
družbi. Pritožili so se naši bratje Korošci na
upravno sodišče na Dunaju; to pa je reklo, da se
družbi kaj tacega ne sme prepovedavati. Nemčurji so vendar pogoreli.
(N a A n g 1e ž k e m) imajo volitve. Kaže
se, da bode zmagala stranka, kije prijazna kato
liškim Ircem.
1 ( P r e m e m b e ) učiteljstva na našej gimna
ziji. Gosp. profesor Nikodem Donnemiller je
prestavljen v Ried na Gor. Avstrijsko in g. pro

fesor Karol Šega v Ljubljano. V Novo Mesto pa
prideta gg. profesorja dr. Gašper Pamer iz Trsta
in Martin Petelin iz Ljubljane. Gos. prof. Jeraj
je pa stalno nameščen.
( I z l e t ) v Toplice priredita „Dolenjsko pev
sko društvo“ in „Dolenjski Sokol44 v nedeljo,
17. julija 1.1. povodom slovesnega otvorjenja ta
mošnjega vodovoda Vspored: 1) Ob 1. uri od
hod iz Novega Mesta v Toplice. 2) Pred gradom
koncert pevskega zbora in meščanske godbe. 3)
Ob 5. uri sprehod v hosto, kjer bode ljudska
veselica s petjem, telovadbo in godbo. 4) Zvečer
v gradu prosta zabava in ples. Izlet se vrši pri
vsakem vremenu.
( T e s a r s k o ) delo. Stavba strehe pri novej.
tovarni na Gorjancih se bo potom dražbe od
dala. Stavbeni načrti so razpoloženi na ogled v
pisarni na Gorjancih, kjer se poizvedo še druge
podrobnosti. Ponudbe v zaprtih pismih se spre
jemajo do 1. avgusta 1.1. pod naslovom: „Holzmanufaetur Vrbovsko. Filiale Gorianc“, pošta
Novo Mesto.
( U č e n e c ) , ki se hoče učiti dimnikarstva,
se takoj sprejme v poduk pri Fran Hoenigmanu, dimnikarju v Novem Mestu št. 60. „Za šo
lami44.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. julija 1892)
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Razglednica Brežic in mostu iz leta 1911 (iz arhiva Posavskega
muzeja).
O b jubilejih je v navadi, da oživljamo spomine, da v mislih krene
mo v minulost, ki nam v očeh za hip prižge lesk mladostne moči.
Vsako rojstvo, vsaka nova stvar pomeni slovo od starega in tudi
novi brežiški most, ki se v loku vije nad Savo, bo spremenil usodo
onemoglega železnega orjaka. Stari most si je zaslužil pokoj. Veliko
več je vzdržal, kot so pričakovali od njega. Graditi so ga začeli
1904 in ga dokončali čez dve leti. Zelo umi so bili, če upoštevamo,
da so morali večino dela opraviti z rokami, brez pomoči strojev.
Graditelji gotovo niso računali, da bo na mostu tak promet, kot se
je odvijal zadnja desetletja. Takrat v Brežicah še ni bilo avtomo
bilov. Ljudje se spominjajo, da ga je imel prvi v mestu graščinski
oskrbnik malo pred svetovno vojno 1914—1918.
Čas je pokazal, da je bil stari most lep dosežek tehnike za tisto
dobo. Trdno je stal in kljuboval vsem preizkušnjam. Potres 1917.
leta ga ni poškodoval in tudi dve največji poplavi v letih 1929 in
1954 mu nista mogli do živega.
Največja nevarnost je grozila mostu ob koncu druge svetovne
vojne. Vse je bilo pripravljeno za razstrelitev. Vodnoinštalaterski
mojster Henrik Klabučar iz Brežic je tedaj prepričeval komandanta
umikajočih se nemških čet, naj most pustijo v miru, saj tako ne
predstavlja nobene ovire za napredovanje osvobodilne vojske. Parti
zani bi lahko napredovali na obeh straneh Save. Nemec je obljubil,
da most ne bodo razstrelili. Čete so se umaknile in pol dneva zatem
so bili partizani že v mestu. Klabučar je zaradi varnosti prerezal
tudi zažigalno vrvico.
______________________
Stoletja z brodom

Spominska
knjiga o mostu

Čez Savo je v Brežicah stoletja
vozil brod. Nanj so prišli potniki po
lesenem mostiču nad staro savsko
strugo na zahodnem robu mesta pod
Kušlanovo hišo (sedaj postaja mili
ce).
Za zgraditev mostu so meščani
veliko prispevali. Nekateri starejši
ljudje zatrjujejo, da so ga Brežičani
plačali sami, drugi spet menijo, daje
malenkost primaknila deželna vlad«.
Misel, da bi z enim mostom premo
stili obe reki Savo in Krko ter Vrbi
no med njima, se je porodila zaradi
prometnih zastojev ob poplavah.
Nakazala je možnost za prehod
onstran tudi v času povodnji. Te so
se vrstile vsako pomlad in jesen. V
poplavnih dneh je prom et zamrl.
Brod pri visoki vodi ni vozil čez
Savo, in tudi Če bi bil priplul čez
reko, bi ljudi in vozove zaustavila
poplavljena Vrbina. Po njej je nam
reč vodila cesta do Krške vasi, kjer
je bil čez Krko speljan lesenjnost na
njen desni breg.
'
Ko je bil most dograjen, je bilo v

V oskrbo ga je prevzela mestna
občina in ga vzdrževala z mostnino,
ki so jo pobirali do 1937. Marjan
Uršič s Čateža, ki je po njem hodil v
šolo, je plačal dva dinarja in pol me
sečne mostnine. Spominja se, da so
most z brežiške strani vsak večer ob
desetih zaprli z velikimi železnimi
vrati. V njih so bila vdelana še dru
ga, manjša vrata za pešce. Ta so bila
odklenjena tudi ponoči. Vsak voz
nik vprežnega voza je moral po de
seti uri zbuditi mitničarja, da ga je
spustil skozi. Ko je potnik z vozom
plačal mostnino, je lahko'nadaljeval
pot na drugo stran. Mitnica je bila v
sedanji Volčanškovi hiši, pred ka
tero je stala rampa. Tudi rampa je
bila ponoči zaprta.
Na brežiški strani se je cesta več
desetletij spuščala z mosta navzdol
in je bila v isti ravnini z mitnico.
Nato se je proti Lukežu precei
strm o dvigala. Zid pred Del Cottovo
hišo (obratom Jutranjke) so napra
vili šele pozneje, ko je skrbela za
most banovina. Takrat so cesto dvig
nili in jo izravnali z mostom.

Brežice 1906. Poslednja vožnja z brodom čez Savo (iz arhiva Posavskega m
muzeja).
uzeja)

OBISK IZ TUJINE:

3. nadaljevanje

Jelka
pozdravlja
Dolenjce
Ivan šlaun iz Mainza
je obiskal bolno Jelko
Lavrič na Selzerjevi kli
niki v Schoenmuenzachu
V petek se je oglasil v našem
uredništvu Ivan Šlaun iz Dol. Lakovnice pri Novem mestu. Poravnal je
naročnino za Dolenjski list, potem
pa je pokazal še nekaj fotografij, ki
jih je posnel 2. julija v Schoenmuenzachu v Zahodni Nemčiji na kliniki
dr. Hansa Selzerja.
* Kakor je znano, se tam zdaj zdra
vi Jelka Lavrič, ki ste ji, bralci Do
lenjskega lista, s humano akcijo
zbrali toliko denarja, d aje bilo vred
no poskusiti še z zadnjim upanjem
za Jelko: zdravljenjem na tej nemški
kliniki za multiplo sklerozo.
Ivan Šlaun je delavec v 250 km
oddaljenem Mainzu, kjer dela tudi
ryegova žena. Preden sta se odpra
vila na dopust v domače kraje, sta se
odpeljala v Schoenmuenzach obi
skat bolno Jelko in njeno mater. O
humani akciji sta brala v Dolenj
skem listu, ki jim prinaša novice iz
domovine vsako soboto. Pri Jelki sta
se zadržala 2. julija od devetih do
petnajstih.
Ivan Šlaun pravi: „Mati in Jelka
.pozdravljata vse domače in bralce
našega tednika, ki so Jelki pomagali
:vliti upanje, da si bo pozdravila za;hrbtno bolezen!44

Prvak je Ukmar

»Vozite korakoma!«
Občina je vzdrževala most do
1937, nakar ga je prevzela Dravska
banovina. Takrat so ukinili tudi
mostnino. Most je bil tiste čase
hudo zdelan in potreben temeljitega
popravila. Samo poldrugo tono so
dovolili voznikom peljati čezenj. Na
obeh straneh mostu je visela z veli
kimi črkam i napisana opozorilna ta
bla, naj vozijo korakoma, sicer bodo
plačali kazen. S tem so se zavarovali
pred morebitno nesrečo, ki bi jo
lahko povzročilo tresenje pod konj
skim i kopiti.
Na mostu je bil sprva makadam.
Graditelji so nasuli gramoz na želez
ne traverze. Sčasoma so te začele
rjaveti in večkrat se je zgodilo, daje
v mostu nastala luknja. Banovina je
ob prevzemu mosta poskrbela za po
pravilo. Gramoz so nadomestili z beton^Jco ploščo in jo tlakovali z lese
nimi kockam i S tem so mostu po
daljšali življenje in ga spet usposobili
za večje obremenitve.
V povojnih desetletjih je most po
novno opešal. Čezenj se je vila ved
no gostejša prom etna reka. Avtobusi
in težki tovornjaki so se le s težavo
srečavali na njem, zato je bilo precej
nezgod.

-i/r•':J:;r-jiirr-

Koliko prometnih opozoril pred omaganim železnim orjakom , na katerem zarjavela ograja kar sama
odpada (F oto: J.Teppey)
oviral. Ob sončnih dnevih so zato
jerske, zlasti potem, ko bo cesta od
toliko bolj pohiteli, da so še ujeli
Bizeljskega dalje dobila asfaltno pre
opornikih. Tisti v strugi segajo do
Občinska skupščina Brežice
postavljeni rok. Most bodo odprli za
vleko. Pot čez Savo na Bizeljsko je
dvanajst
metrov
globoko.
Gradila
ga
poziva občane na otvoritev
Rojenice ob novem mostu
promet 22. julija, na dan vstaje slo
najbližja zveza avtomobilske ceste z
je enota ljubljanskega Gradisa za
mostu čez Savp v soboto, 22. ju 
venskega naroda.
Mariborom in sosedno Avstrijo.
Most pri Budiču so zgradili zadnji
nizke gradnje iz Maribora. Most ve
lija, ob 9. uri. Vsi, ki bodo Šli ob
Brežicam obljublja ta pridobitev
Zato je v kratkem pričakovati v tem
čas. Že pred otvoritvijo so v sili dva
lja 10,700.000 din brez cestnih pri
tej priložnosti čez most, naj se
nove perspektive. Čez most se bo
delu Slovenije pospešen prom etni
krat spustili čezenj dolgo kolono vo
ključkov. Financiral ga je repu
vpišejo v spominsko knjigo.
usmerjalo vedno več prom eta iz Šta
utrip.
JOŽICA TEPPEY
zil. Prvega julija se je stari most udrl
bliški cestni sklad, projektiral pa
Vanjo bodo položili projekt
Vukašin
Ačanski.________________
mostu, podatke o njem, izrezke
Prvi Gradisovi delavci so prišli v
pod zadnjimi kolesi težkega tovor-4
in fotografije iz časopisov, go
njaka in 14. julija so se v vrsti čaka
Brežice 26. oktobra 1970, zadnji so
vore in fotografije z otvoritvene
joča vozila zaradi nezgode na mosiu
se poslovili od gradbišča v petek,
slovesnosti. Knjigo bodo oddali
spet obrnila čez novi prehod.
14. julija. Sava je v teh dveh letih
Posavskemu muzeju.
Se dan, dva in hrup avtomobil
večkrat ponagajala graditeljem. Prvo
skih motorjev bo za vedno izginil z
neprijetno srečanje z njo so doživeli
■ 1—
.
..
železnega mostu. Čezenj bodo smela
delavci zagrebške Geotehnike lansko
Martina Jakša je že trinajstkrat sprejela ne
samo
vprežna
vozila,
pešci
in
kole
pomlad,
ko
se
jim
je
med
narašča
Obisk iz Ditzingena
sarji.
njem vodne gladine ponoči nena
vesto ali ženina v svojo hišo
doma potopil splav z napravo za
Novi most je dolg 360 metrov in
Iz Ditzingena v Zahodni Nemčiji
vrtanje
pilotov.
Voda
je
še
nekajkrat
j
e
najdaljši
most
čez
Savo
v
Slove
je prišla prejšnji teden v Novo mesto
.narasla, se razlila daleč na breg in
tega smo hudo na tesnem tudi z
n iji Vozišče je široko 7,5 metra,
„Martina bo nuredila . . . Mar
na obisk k OK ZMS Novo mesto
zavrla delo. Muhast je bil zlasti le
denarjem za rekvizite. Tudi
pločnik na vsaki strani pa 1,55 me
tina ve . . . Martina se spomi
‘ Štiričlanska delegacija mestnega mla
tošnji
maj,
ki
je
graditelje
močno
mene je že obup včasih pripeljal
tra. Novi most sloni na trinajstih
nja . . . “ Kot ena dolgoletnih
dinskega kroga. V našem mestu so
do tega, da bi najraje vrgla puško
uslužbenk v semiški Iskri je tova
ostali tri dni in se s predstavniki
v koruzo, toda konec koncev po
rišica Jakševa ena tistih m oči, ki
novomeške mladine še enkrat pogo
žrem slabo voljo in še bolj popri
poznajo vse niti podjetja. Je ose
varjali o izmenjavi „počitniških*4 de
mem.44
ba, na katero se lahko zanesejo,
legacij. Tako bo prva skupina 16
ker vedo, da bo sprejeto nalogo
nemških mladincev prišla v Novo
tudi uresničila.
mesto 10. avgusta in bo pri nas osta
Vestna in delavna pa je prav
la 14 dni.
tako v semiški folklorni skupini,
Drugo leto bodo Novomeščani
ki jo vodi celih 13 let, obenem v
obisk vrnili. Pri nemških družinah
njej igra hišno mater. Njena za
bodo* ostali mladinci prav tako 14
sluga je, da so pred leti začeli
dni. Vsi zainteresirani se že sedaj
oživljati domačo kmečko ohcet,
lahko prijavijo pri predsedniku OK
saj je stare pesmi in običaje prid
ZMS Novo mesto Milojeviču.
no zbirala, jih zapisovala in jih
P.
prenašala na mlajše.
Danes so Semičani v narodnih
Henček na novi ploSči
nošah skupina, iskana na folklor
nih prireditvah tudi izven Bele
Pri Jugotonu je te dni izšla nova
krajine. Kjer nastopijo, pri
.plošča Henčka Burkata, vse bolj pritegnejo občinstvo z zanimivim
Jljublienega vodje ansambla domačih
prikazom ohceti, od pogajanja
viž. Na novi plošči so štiri skladbe,’
za nevesto do prave pojedine.
polke: „Me žena je pustila**, „Med
Vse to organizirati pa ni tako
vinogradi**, ,,Je Micka pridna, jaz pa
enostavno,
izjavlja Jakševa Mar
len“ in „Pomladni večer*4.
tina:
I
„V 13 letih se je v naši
folklori zamenjalo okrog 250
Odnesla ga je Sava
ljudi. Vsakega učiti znova, vsa
kemu oskrbeti obleko; vsakega
Alojz Jekoš iz Boštanja je bil še v
navaditi discipline, niso mačje
Komaj imajo Semičani za se
soboto pojioldne v gostilni pri bratu
solze. Mladi se boje javnih na
boj nastop na jurjevanju v
v Dol. Bostanju,- zatem pa ga ni bilo
stopov, folklora jih ne zanima
Črnomlju, že imajo pred durmi
domov. V nedeljo so na strmem bre
reveč, starejši pa so opešali
ohcet za izseljence. Avgusta
gu Save, nedaleč od doma našli kolo
dini, ki je ostal zvest skupini in
bodo nastopili še na pikniku za
ui klobuk. Domnevajo, da je v vinje
si nikdar ne pomišlja, je 65-letni
belokranjske rojake, ki žive v
nosti zapeljal s ceste na obrežje in
harmonikar Lojze Željko. Poleg
tujini.
R. B.
padel v naraslo reko. Do ponedeljka
Nasmeh delavcev pred odhodom. Postavili so ograjo in se za slovo takole skupaj slikali. (F oto: J.
ga Se niso našli.
Teppey)* (

Hišna mati in še kaj

JOŽE SPUCHAL:

Od 1. do 11. julija je bilo v No
vem mestu v avli osnovne šole Grm
odigrano 24. mladinsko prvenstvo ,
Slovenije v šahu. Tekmovanja se je
udeležilo 24 mladincev iz 13 sloven
skih društev. Sistem tekmovanja je
bila jugoslovanska križna varianta
švicarskega sistema z l i koli.
Naj zrelejšo igro je prikazal lan
skoletni prvak Mitja. Ukmar iz Se
žane, prvokategornik in sestavljalec
šahovskih problemov. V direktnem
dvoboju je premagal tudi Zormana,
ki je bil do 8. kola najresnejši kandi
dat za novega prvaka. Zbral je 9
točk in za pol točke prehitel drugo
uvrščenega V ojka Zormana iz Dom
žal, tipičnega predstavnika kombi
natornega šaha. Tretji je bil Boris
Kovač iz Murske Sobote, ki bi z
malo več izkušnjami zanesljivo po
segel po prvem mestu; nabral je 7,5
točk. S točko manj je ostala sku
pina petih igralcev, po Buholz siste
mu pa je četrto mesto osvojil Boris
Kocjan (Branik Maribor), nato slede
Borut Mahnič (Zmaj Ljubljana),
Srečko Kolar (Zagorje), Bogomir
Ivanuša (Maribor) in Darko Zupan
čič (Maribor). Deveti do enajsti so
bili s 6 točkami Miran Obrul (Kovi
nar Maribor), Oskar Orel (Zagoije)
in Novomeščan Jože Pucelj. Nadaljni vrstni red je takle: Bojan
Mohar (Kočevje), Ervin Poredoš
(Novo mesto), Saša Kontler (Mari
bor) in Mirko Čuk (Kočevje) - vsi
5,5 točke; Janez Komelj (Novo v
mesto), Samo Bevk (Rudar Idrija),
Slavko Kancilija (Borec Kranj) in
Branko Petek (Branik Maribor) s po
5 točkami, Marjan Šemrl (Rudar
Idrija) 4,5 točke, Zvonko Ipavec
(Salonit Anhovo) 3,5; Darko Šifrer
(Zmaj Ljubljana) in Franc Pavlin
(Zagorje) 3 ter Boris Mušič (Zmaj
Ljubljana) 2,5 točke.
Šestim najbolje uvrščenim igral
cem je v imenu Šahovske zveze Slo
venije tov. Anton Kranjc, sekretar
ŠZS, podelil denarne nagrade in di
plome. Novomeška podjetja Krka,
Novoteks in Labod o udeležencem
pripravila darila.
J. UD IR

Pred vsakim telovadcem je bilo sedem nastopov: vaje na drogu,
bradlji, krogih, konju, preskok čez konja vzdolž in na šir z ročaji ter
plezanje po vrvi. Jugoslovani so telovadili po svojih najboljših močeh,
Štukelj pa je blestel od orodja do orodja. Edino manjšo napako je
napravil v obvezni vaji na konju. Derganc, ki je asistiral pri Štukljevih
vajah, na srečo ni imel nobenega dela in vsem je bilo jasno, da se je
poškodovani Novomeščan odlično odrezal. Čehi so bili celo prepri
čani, da je bil Štukelj najboljši med najboljšimi, a uradnega potrdila
za to ni bilo, ker takrat rezultatov na posameznih orodjih niso sproti
obveščati kot danes. Razumljivo je torej, da so Jugoslovani preživeli
dokaj nemirno noč v pariškem hotelu.
Naslednje jutro pa jih je presenetilo telefonsko obvestilo dežurnega
;urednika iz pariškega časnika Le matin, ki je povedal senzacionalno
novico: Leon Štukelj iz Jugoslavije je olimpijski prvak v telovadnem
mnogoboju in kot prvi Jugoslovan sploh dobi zlato olimpijsko od
ličje L
Bilo je prelepo, da bi moglo biti resnično, so sodih v našem taboru
in takoj naročili taksi, ki je Štuklja odpeljal v redakcijo časopisa. A
že pred vrati je bilo vseh dvomov konec. Presenečenemu Jugoslovanu
so poriniti v roke časopis, ki je še dišal po sveži tiskarski barvi in z
naslovne strani se je smejal sam sebi olimpijski zmagovalec. Čez vso
prvo stran pa je na vrhu masten napis oznanjal, da prihaja nova doba
telovadnih prvakov, da so na pohodu Jugoslovani in da je Leon Štu
kelj njihov najodličnejši predstavnik. Fanfare so 20. julija naznanile
proglasitev zmagovalcev v telovadbi in napovedovalec je komaj izgo
voril slovensko ime. Prvič v zgodovini olimpijskih iger modeme d o b e'
je Jugoslovan postal najboljši med najboljšim}, obenem pa je Štukelj
že v prvem olimpijskem nastopu osvojil vse tisto, o čemer sanjajo vsi
športniki - postal je olimpijski zmagovalec.
Kako ogorčen je bil boj za najboljšega, zgovorno potrjujejo šte
vilke: olimpijski prvak Štukelj je na sedmih orodjih zbral 110,34
točke, drugoplasirani Čeh Pražak pa je zaostal za borni dve stotinki
Tudi tretji je bil Čeh, Supčik s 106,93, naslednji najboljši Jugoslovan
Porenta je bil na 20. mestu in je za 17 stotink presegel 100 točk.
Jugoslovanska vrsta je bila na odličnem četrtem mestu, zmagali pa so
Čehi. Da bi bilo Štukljevo zmagoslavje popolno, je dobil olimpijsko
zlato še za vajo na drogu, bil je četrti na krogih in v preskoku, povrh
vsega pa je dokazal, da je bil spodrsljaj na konju z ročaji le naključen.
V poljubni vaji je dobil čisto desetko!
Slavje je bilo nepopisno. Z odlično telovadbo so se naši maščevati
Francozom za pozabljivost pri delitvi garderob. Skupaj s Čehi pa so
pripravili tudi banket, na katerem so proslavili slovansko in sokolsko
telovadno zmago. Štukelj je bil srečen, ker si je odprl pot v med
narodno telovadno areno, in žalosten, ker se mu je roka spet raz
bolela.
Zaradi poškodbe je moral prestaviti tudi vabilo Fincev. Sredi zime
je 14 dni nastopal s svojimi vajami v številnih finskih krajih. Sprejeli
so ga tudi v Turkuju, v društvu, katerega član je bil tudi legendami
N urm l Še zdaj se spominja mrzlih finskih zimskih dni, gostoljubni
domačini pa so mu podariti še srebrni jedilni pribor. Kako je bil
Štukelj cenjen, priča prav to darilo: v tistih časih čistega amaterizma
so pri Fincih poklanjali samo knjige!
Štukljeva zmaga na olimpiadi je imela velik odmev tudi v do
movini. Slovenci so se pripravili, da bi kar najslovesneje pozdravili
svoje športne junake. Sprejem je bil res utrujajoč, saj se je začel že na
takratni italijansko-jugoslovanski meji na Rakeku. Na vsaki postaji so
bili Sokoli, ljudje so s cvetjem pričakali svoje junake. Dolenjci so
pripraviti še poseben sprejem, ki ga pomnijo še danes. Začeli so v
Grosupljem in vlak je potem na vsaki postaji obkolila množica pre
bivalcev. Vsi so se hoteli rokovati z olimpijskim zmagovalcem. Novo
mesto, sicer razdeljeno med liberalce in klerikalce, je pozabilo na
svoja nesoglasja, pozabljene so bile osebne razprtije - vse mesto je
bilo na nogah, da dostojno proslavi prvega jugoslovanskega olim
pijskega prvaka. Tisto noč menda niti otroci niso spali. Mesto ob
Krki je bilo razsvetljeno s tisoč lampioni, ki so odsevali v temno
zeleni reki praznično vzdušje.
Ko se je vlak ustavil na postaji, je množica navdušenih Sokolov
dvignila svojega člana, najboljšega predstavnika novomeške telo
vadbe, na ramena in z njim krenila proti mestu. Štukelj s svojimi 50
kilogrami bržkone zares ni bil posebno breme, a pot od postaje skozi
mesto do rojstne hiše v Kandiji je trajalo zelo dolgo, ker so se vsakih
nekaj korakov ustavili, vzklikali na čast zmagovalcu, telovadbi in
Sokolom. To je bila hkrati tiha radost prvih dveh Štukljevih telo
vadnih učiteljev, Papeža in Reitza.
Pred Štukljevo rojstno hišo so kurili dva kresova, ki sta gorela
pozno v noč. Potem so se vrnili v mesto, kjer je na slavnostnem
sprejemu pred rotovžem mestni župan dr. Režek pozdravil s slav
nostnega odra zmagovalca z besedami: „Ave, trium phator!44 z -be
sedami torej, s katerimi so navdušeni Rimljani pozdravljali svoje voj
skovodje, ko so se s slavo in plenom ovenčani vračali v Rim.

t

Najbolj dragocena športna vitrina v Jugoslaviji: Leon Štukelj ima diplom o z olimpijskih iger v Parizu,
kjer je ko t prvi Jugoslovan dobil zlato olimpijsko medaljo. (F o to : Danilo Škofič, Večer)
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K a z n iv ih d e ja n j je b ilo v le to š n je m p o lle tju n a o b m o č ju n o v o m e š k e , tr e b a n j
s k e , m e tliš k e in č r n o m a ljs k e o b č in e z a 15 o d s to tk o v v e č !
Za 15 odstotkov več je tistih, ki so po statistiki novomeške
uprave javne varnosti zagrešili kazniva dejanja. Številka kaže primeijavo z lanskim prvim polletjem: medtem ko so imeli lani 585
kaznivih dejanj, so jih letos zabe 1 ežili kar 684. Kriminalisti in
sploh delavci uprave imajo torej polne roke dela.
ZLIKOVCI - V noči na 11. julij
so neznani zlikovci prerezali vse štiri
plašče na kolesih osebnega avtomo
bila Novomeščana Matije Rusa.
Avto je bil parkiran v Kristanovi
ulici.
ČRNA SEČNJA - 11. julija je
Vinko Petan iz Petanj prijavil milič
nikom, da mu je neznanec posekal v
gozdu 12 smrekovih sušic in ga
oškodoval za 220 dinarjev.
RAZGRAJAČ —11. julija so pri
držali do iztreznitve Ramiza Mašinovića, ki je v kavami hotela Metropol
s kletvicami nadlegoval goste.
IZKOPALI KROMPIR - Alojz
Koračin s Hudega je 12. julija prija
vil miličnikom, da so mu neznanci
izkopali na njivi 300 kg krompirja in
pokosili okoti 200 kg detelje. Na nji
vi med Hudim in Potočno vasjo so
mu naredili za 900 dinarjev škode.
URAR - Antonijo Ban iz Dol.
Maharovca je obiskal tat v nedogra
jeni hiši v Novem mestu: 12. julija ji
je ukradel uro.
KOLO IN MOPED - Ivanu Klo
bučarju iz Črmošnjic je neznanec v
noči na 11. julij odpeljal z doma
čega dvorišča žensko Rogovo kolo
modre barve, vredno 700 dinarjev.
14. julija zvečer pa je nekdo ukradel
Jožetu Bezku iz Metlike izpred tam
kajšnjega kina moped.
PO GLAVI - 14. julija ponoči je
čuvaj skladišča Hmeljnflc v Novem
mestu zalotil mladoletnega Cigana,
ki je kradel pivo. Ko se mu je pri
bližal, ga je Cigan udaril s steklenico
po glavi in pobegnil.
PRIDRŽANI - Novomeški milič
niki so pridržali do iztreznitve Sta
neta Drganca iz Novega mesta, ker
je razgrajal. Enako so storili z Ignacem Brajdičem, ker je s kričanjem
motil počitek stanovalcev na (isti
herojev. Miličniki iz Dolenjskih
TQpiic pa so pridržali Husa Kajtezoviča, ker je opit razgrajal v gostišču
Lovec. Vsi bodo prišli pred sodnika
za prekrške.
TERIER - Vinku Robku iz Dobruške vasi je neznanec ukradel psa
terierja, vrednega 1.000 dinarjev.
16 PIŠČANCEV - V noči na 15.
julij je neznanec vdrl v kumik Ju
stina Hirma iz Regerče vasi in ukra
del 16 piščancev.
STRELA - 16. julija ob 2.30 je
udarila strela v gospodarsko poslop
je Franca Kralja v Plemberku. Škode
je za 10.000 dinarjev.
DO IZTREZNITVE - Novo
meški miličniki so pridržali do iz
treznitve Osmana Mehmedoviča, ker
je razgrajal v Gadovi peči v Bršlinu,
Cirila Jerefeta iz Šentjerneja, ker se
je v Cvelbaijevi gostilni pretepal in z
nožem poškodoval Milana Župana
iz Šentjerneja, metliški miličniki pa
Boža Brajdiča iz ciganskega naseljPa
lja
pri Račjem selu, ker je vozil vprego
brez luči, potem pa je razgrajal in se
nedostojno vedeL Miličniki iz Do
lenjskih Toplic so pridržali Alojza
Fabjana iz Toplic, ker je opit raz
grajal v „Lovcu“, in Petra Vesela iz
Skrianč, ker se je po vožnji z mo
pedom pijan nedostojno obnašal, ko
so ga zalotili. Vsi bodo prišli še pred
sodnika za prekrške.
POPLAVA - Cesta ŠentjemejDobrava je bila 16. julija tako polavljena, da je bil ogrožen most v
»obravi in so morali posredovati mi
ličniki.
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. Letos je bilo do začetka julija na
območju štirih dolenjskih občin pet
ubojev in 67 drugih kaznivih dejanj
zoper življenje in telo, med njimi 22
hudih telesnih poškodb. Kot kažejo
strokovne anahze, so tovrstna kaz1 2 -0 8 NM - h v a la !
Štirinajstega julija popoldne si
vozil težko naložen po cesti ob
Krki. Za teboj sem vozil jaz z
osebnim avtomobilom. Opazil si
me v vzvratnem ogledalu, zmanj
šal si hitrost in se umaknil k
robu cestišča, da sem lahko var
no prehiteval.
12-08, hvala ti za to!
Ne zgodi se ravno pogosto, da
na naših cestah, kjer gospodarijo
in morijo objestnost, nasilnost,
alkohol, srečaš ČLOVEKA za
volanom. Zato ti je tembolj lju
bo, kadar ga - ob žal tako red
kih priložnostih - srečaš? !
U 475-36,
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S tro k o v n ja k i s o z a
m a n jš e h itro s ti!

polič najboljšega, ki ga je birt
nalašč zanju natočil iz zadnjega
soda ob zidu v kleti Potem sta
se junaško usedla v avtomobila
in izza gostilne se je pokadil
oblak prahu ...
Naslednjega dne je Osat pripoved6val, da bi gotovo zmagal. Pa
kaj, ko so imeu miličniki „svoj"
dan in so ga ustavili že na za
četku ceste, ki pelje v Močvirno
vas.
Osat je plačal starega „dese
taka", ampak še vedno se mu je
bolje godilo kot Kremplju. Na
glavni cesti so namreč miličniki
pol ure po tistem, ko sta od
peljala, merili razdaleje med dre
vesom, razbitim avtomobilom in
robom ceste. Zapriseženi cenilec
zavarovalnice pa je naslednje
jutro mrko gledal v Krempljev
razbiti avto in mrmral: „Desni
blatnik spredaj, čelna stena, liče
nje, barvanje . . . “
Krempelj in Osat pa sta šla
stavit, kdo bo plačal manjšo ka
zen pri sodniku za prekrške in
kdo je imel manj alkohola v krvi,
ko sta pihala v balončke.
Oba skupaj pa sta se v Osatovem avtu odp eljala na polič,
da se pri birtu do konca zmenita
glede porabe goriva in hitrosti
njunih avtomobilov ...
V. LIKAR
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In tako naprej in naprej. Brez konca in kraja se vrste
vprašanja vseh vrst. Naše delavce in rojake na tujem zanima
prav vse, kar se dogaja doma in česar se tu dostikrat niti ne
spomnimo, saj vse to sami doživljamo in - vidimo. Drugače
je na tujem: toda vsak teden svojemu sinu, možu, hčerki ali
ženi v Nemčijo ne morete pisati, pa tudi vsega ne morete
spraviti v pismo. Pomagajte zato sebi in svojcu v tujini:
naročite mu še danes DOLENJSKI LIST! Vsak teden mu bo
povedal vse, kar ga zanima in za kar vas ponovno prosi v
pismih. Njegovo „pismo iz domačih krajev“ naj bo poslej naš
domači tednik! Pišite naši upravi (Novo mesto, poštni predal
33) —in rešeni boste velike skrbi ter odgovornosti!
DOLENJSKI LIST,
Novo mesto

a r t i z a n s k i
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N ovo d e lo »PARTIZANSKE KNJIGE«: s p o m in i p a r 
t i z a n s k e g a z d r a v n i k a d r. A le k s a n d r a G a le -P e tra
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Prometnih nesreč je bilo v prvem
polletju na dolenjskih cestah nekaj
manj kot lani v enakem obdobju. A
nad številkami se ne kaže veseliti,
ker je zmanjšanje skoraj izključno
posledica manjšega števila nesreč na
cesti Ljubljana —Zagreb. Lani jih je
bilo do julija 148, letos komaj 69.
Vsega skupaj je bilo letos 282 ne
sreč v novomeški občini, 69 na glav
ni cesti in 153 na cestah metliške,
črnomaljske in trebanjske občine.
Številke o nesrečah pa so po svoje
varljive: na avtomobilski cesti, kot
smo ji nekoč rekli, je namreč število
nesreč upadlo, zato pa hitro narašča
število mrtvih. Glavna turistična se
zona in z njo največji p romet pa je
šele pred vrati!
Se posebej velja omeniti, da je
najbolj nevaren na pogled najlažji
odsek te ceste. Na Krškem polju,
kjer je preglednost sorazmerno ve
lika, cesta pa ravna, je bilo lani na
16 kilometrih 15 mrtvih. Letos bo,
če bo šlo tako naprej, ta črni rekord
še hujši.
Na cesti med Banjaluko in
Okučani, ki se je je oprijel vzdevek
„cesta smrti", vise ob robovih venci
žalujočih. Cesta med Ljubljano in
Zagrebom bi, če bi delali enako,
kmalu postala en sam venec.
Zdaj, ko bodo kolone avtomobi
lov najdaljše, razmislite: to ni več
avtomobilska cesta, ker je znatno
preozka in prenevarna za današnji
promet Analize dokazujejo: največ
mrtvih je zaradi prehitre vožnje!
Zato je vse več tistih strokovnjakov,
ki dvigajo gla s za omejitev hitrosti.
Če bo to pomagalo, da bo manj
smrti na tej prenevarni cesti, potem
velja zamisel podpreti z obema ro
kama.
J. SPLICHAL

m o ž f

„Kaj je novega doma? Kaj se je zgodilo v zadnjem tednu?
Zakaj mi že 14 dni niste nič pisali, ali se je kaj hudega
pripetilo? Kaj delajo v sosednjih vaseh? Ste vodovod že
potegnili do konca naselja? Kako napreduje gospodarstvo
naše občine? Kaj se bo zidalo letos? “

P

NA GLAVNI CESTI:

Š O F E R S K A
V gostilni sta sedela za mizo
pri tretjem ali četrtem poliču
Krempljev Milan in Osatov Gril.
Birt ni imel pravega časa zanju,
ker je prišla večja družba in je
moral kar naprej nositi na mizo
zdaj vina, zdaj pečenke.
Krempelj in Osat sta si ogle
dala V9e ženske pri sosednji mizi,
jih strokovno ocenila in se enot
no odločila za najlepšo. Potem
sta spremenila pomenek. Zdaj
sta govorila o avtomobilih.
Tu pa so se njuna mnenja za
čela dosti bolj kresati. More
biti zaradi popitega vina, more
biti zaradi česa drugega; kmalu
sta začela s pestmi biti po mizi
in dokazovati svoj prav. Krempilj je trdil, da gre njegova simca
hitreje kot Osatov fiat 850, oba
pa sta nasprotnikov avto devala
v nič tudi, kar se porabe goriva
t;če. „Moj žre komaj šest, kaj
šest, pet litrov na sto kilo
metrov!" se je pridušal Osat.
Ni bilo mogoče drugače: kaj
hitro sta sklenila stavo, povabila
birta za pričo in zapisala, da bo
sta ugotovila, čigav avto je boljši
in čigav hitrejši. Sklenila sta, da
bosta posode za go rivo nato
čila do vrha, potem pa se bosta
na dirki pomerila, kateri avto gre
hitreje in kateri je manj žejen.
Rečeno, stoijeno. Da bi do
govor bolj držal, sta zvrnila še

niva dejanja znamenje zaostalosti,
zato ni čudno, da manj razvite po
krajine prednjačijo. Da pa se razvi
jamo, kažejo dru ge številke: 33
tatvin je bilo, ko so kradli z vozil in
iz vozil in 27 motornih vozil so
ukradli (pozneje so jih večinoma
našli kriminalisti!). Na Do lenjskem je bilo v tem času 124 vlo
mov in več kot 200 tatvin. Krimi
nalisti so raziskovali tudi 21 goljufij,
19 požigov, tri rope, 24 kaznivih de
janj zoper narodno gospodarstvo, 27
dejanj zoper uradno dolžnost ter

več kot 100 drugih premoženjskih
deliktov in kaznivih dejanj.
Dr. Josip Pavlovič, predstojnik
novomeškega dispanzerja za medi
cino dela, sodi, da bi recept proti
alkoholizmu na mah rešil ta dispan
zer obilice dela. Tako trdijo tudi na
upravi javne varnosti: Letos so imeli
kar 166 prekrškov zoper javni red in
mir, ko so bili ,junaki" pijani. Če k
temu prištejemo še 59 povratnikov,
ki so s sodniki za prekrške že skoraj
„znanci", potem ni čudno, da, je
bilo v prvem polletju letos kar 447
prekrškov, kršiteljev pa celo 551.
Hujših prekrškov je bilo 58 in pre
tepov 75. Zastavo nosi novomeška
občina z 258 prekrški, Metličani so
jih naredili 86, Črnomaljci 77 in
Trebanjci 27. Nasploh je značilnost,
da je več prekrškov v večjih krajih.
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Megla je bila taka, da bi jo lahko z nožem rezal, cesta je bila zaradi
dežja spolzka, četrtek je bil —in za vraževerne! —13. julija zjutraj
ob 7.15 je Antona Čmuglja iz Križevske vasi pri Metliki začelo
zanašati v ovinku nad Jugoijem, potem pa je avto vzvratno padel
po pokošenem travniku in skozi grmovje 30 metrov globoko pod
cesto (na sliki). Škode je za 4.000 dinaijev, voznik in sopotnik pa
sta sicer prestrašena, a cela zlezla iz vozila . . . (Foto: Splichal)

PRILIPE: OPLAZILA STA SE 10. julija dopoldne je proti Zagrebu
vozil tovorni avtomobil s prikolico
Silvo Mrevlje iz Tabora. Pri Prilipah
je zapeljal na levo inje oplazil priko
lico tovornjaka, ki ga je naproti pri
peljal Rudi Rašič iz Zagreba. Škode
je za 4.500 dinarjev.
LOČNA: PREKRATKA RAZ
DALJA - Jože Kinčič iz Brestanice
je 10. julija v Ločni dohitel ob
čanko, ki je rinila ob robu ceste
samokolnico. Ko jo je začel prehi
tevati, je naproti pripeljal drug avto,
zato se je umaknil nazaj na rob.
Tedaj pa je v zadnji del njegovega
fička trčil osebni avto, ki ga je v
kratki varnostni razdalji vozil Jože
Kic iz Zloganj. Škode je za 800 di
narjev.
GORJANCI: NA NJIVO - Mar
tin Govednik iz Čuril, kije na počit
nicah pri nas, sicer pa živi v Kanadi,
se je z avtomobilom ljubljanskega
Avtocomerca čez Goijance peljal
proti Novemu mestu. Na Goijancih
pa je avto zaneslo s ceste na njivo.
Škode je za 3.000 dinarjev.
STRMOVLJE: NA BLATO Amalija Miklič iz Stavče vasi je 11.
julija popoldne s fičkom zapeljala
na vrhu klanca v Strmovljah na blat
no cesto, da je avto začelo zanašati,
dokler ni zdrknil s ceste in se prevr
nil 50 m navzdol do Krke. Na fičku
je za 20.000 dinaijev škode. Mikli
čeva pa se je lažje poškodovala.
BREZOVA REBER: ZANESLO
GA JE - Novomeščan Franc Vehar
se je 11. julija peljal z osebnim avto
mobilom od Brezove rebri proti
Prečni. Na nepreglednem ovinku mu
je naproti pripeljal Rudolf Retelj iz
Cegefiiice in s svojim fiatom 1100
trčil v Veharja, da je nastalo za
3000 dinarjev škode. Retelj nima
vozniškega dovoljenja.
ODRGA: MED NEVIHTO - Za
grebčan Ivan Primorac seje 11. ju
lija med nevihto peljal od Ljubljane
proti Zagrebu. Pri Odrgi je na mokri
cesti izgubil oblast nad vozilom, za
neslo ga je vjarek in zasukalo. Ško
de je za 2.000 dinarjev.
MOKRONOG: SLABO SRE-,
ČANJE - 11. julija sta z avtomobi
loma trčila Leopold Gerbec s Tre
belnega in sovaščan Leopold Zore.
Škode je za 13.000 dinarjev. Pri
trčenju sta se laže poškodovali so
potnici Marija Zore in Elizabeta
Grebenc.
KARTEUEVO: ZARADI PRE
HITEVANJA - Črnomaljčan Darko
Kunič se je 12. julija zjutraj z amijem peljal proti Ljubljani. Pri Karteljevem je začel prehitevati tovor
njak, takrat pa mu je naproti pri
peljal Alojz Pucelj iz Trebnjega.
Kunič je močno' zavrl in skušal za
peljati za tovornjak, vendar je z zad
njim delom Učil v Pucljev avto.
Puclja je zaneslo na nasip, Kuniča
pa zasukalo, da je vzvratno zapeljal
na travnik. Škode je za 7.000 dinar
jev.

OTOČEC: POBEGNIL - Milan
Geršak iz Krškega je 13. julija po
noči zavil z glavne ceste proti bifeju
na Otočcu. Za njim je peljal osebni
avto novomeške registracije, ki je za
vijal proti bencinski črpalki in zadel
v Geršakov avto. Škode je za 2.000
dinaijev. Medtem, ko je Geršak po
telefonu klical miličnika, je krivec
odpeljal naprej.
BRŠUN: MOPEDIST NA TLEH
- Mopedista Staneta Rozmana iz
Malega vrha pri Mimi peči je 14. ju
lija zjutraj zbil fičko, ki ga je vozil
Franc Žagar iz Mirne peči. Rozman
ima zlomljeno nogo, škode pa je za
1.500 dinaijev.
NOVO MESTO: TRČENJE - 15.
julija zjutraj se je Jože Tomažin z
Rake pripeljal po prednostni Parti
zanski cesto na most čez Krko. Te
daj pa je čez križišče zapeljal na
stransko Trdinovo cesto Ljubljan
čan Janez Zagorc. Avtomobila sta
trčila, škode je za 3.500 dinarjev.
BUŠINJA
VAS:
PRAZNA
ZRAČNICA - Ko se je Jože Bro
darič iz Gribelj 14. julija zvečer pe
ljal proti Metliki, se mu je pri Bušinji vasi nenadoma izpraznila zrač
nica. Avto je začelo zanašati in gaje
zaneslo na levo, da je trčil v osebni
avto, ki ga je pripeljal naproti Jože
Šimec iz Izubijane. Škode je za
4.000 dinaijev.
PRELESJE: ŽREBE PRED
MOTOR - Ivan Bartolj iz Bistrice
pri Šentrupertu je 16. julija do
poldne vodil konjsko vprego proti
Šentrupertu. Za vozom je teklo žre
be, v Prelesju pa je naproti pripeljal
motorist Franc Kocjančič iz Pre
lesja. Žrebe je skočilo pred moto
rista; ta je hitro zavrl in zaradi tega
padel po tleh. Na motoiju je za 500
dinarjev škode, Kocjančič pa se ni
poškodoval.
KARTELJEVO:
NAPAČNO
MNENJE - Novomeščan Ratko
Stanič se je z osebnim avtomobilom
peljal iz Karteljevega proti Novemu
mestu, ko mu je naproti pripeljal
Tržačan Adolf lune. Tržačan je
mislil, da je cesta enosmerna, zato je
vozil po levi. Avtomobila sta trčila,
škode je za 4.000 dinaijev.
TREBNJE: ZADEL PEŠCA Ignaca Korbaija z Rožnega vrha, ki
je 16. juljja zvečer pri Trebnjem pe
šačil ob desnem robu ceste, je med
prehitevanjem zadel neznani mope
dist, da sta oba padla po tleh. 70-letni Korbar je obležal z lažjimi po
škodbami, neznanec pa je pobegnil.
Korbaija so odpeljali v novomeško
bolnišnico.
KOLESAR POD KOLESI
V ponedeljek okrog 11.30 sc je
avtomobilist Emil Skubic iz Trbo
velj peljal iz Brestanice proti Sev
nici. Na železniškem postajališču
mu je s stranske poti pripeljal na
proti kolesar Stanko Koritnik z
Blance in trčil v avto. Pri padcu se je
kolesar poškodoval.

Ne more biti drugače, kot da po
vemo po domače in preprosto: če
kaj, potem so spomini partizanskega
zdravnika vsekakor zanimivo, včasih
skoraj že kar napeto in privlačno
branje. Iz bogatega, a hkrati tudi
vedno težkega življenja smo zdaj do
bili novo delo: dr. Aleksander Gala,
s partizanskim imenom Peter, nam
je napisal knjigo PARTIZANSKI
ZDRAVNIK.
V partizane je odšel spomladi
1942, vojno pa je preživel kot sani
tetni referent in partizan - zdravnik
predvsem na Notranjskem, okrog
Loške doline, v Loškem potoku,
nato pa na Primorskem ustanovil
partizansko bolnišnico „Pavlo“.
Organiziral in vodil je številne bolni
čarske tečaje in na njih učil bolni
čarje naše ljudske vojske. Knjiga je
polna dragocenih pričevanj o najtež
jih letih našega boja proti fašistom.
Je verna podoba začetkov in razvoja
partizanske sanitete, ko je namesto
sodobnih zdravil pri najtežjih opera
cijah morala dostikrat žaleči tudi
zdravnikova dobra beseda.
Dr. Peter pa ne opisuje le trplje
nja ranjencev, prikazal je zelo na
zorno tudi pomemben delež primor
skega ljudstva za našo osvoboditev.
Iskrene in globoko čuteče so nje
gove besede in spomini. Radi bomo
O cena raz m er
v R ib n ic i
V Ribnici je bila 13. julija razšir
jena seja Komiteja občinske konfe
rence ZK. Na seji so dali oceno opolitičnih razmerah in organizacij
skem stanju v občinski organizaciji
ZKS Ribnica. Prav tako so razprav
ljali o pripravah na IV. sejo občin
ske konference in o delu organizacij
ZK ter najpomembnejših nalogah
Zveze komunistov in komunistov v
ribniški občini.
V prvem delu seje so obširno
spregovorili o kadrovski problema
tiki v občini, tako v delovnih organi
zacijah kot družbeno-političnih
organizacijah. Razpravljali so tudi o
organiziranosti ZK v občini, zlasti z
vidika učinkovitosti in vpliva ZK: o
sprejemu v ZK, osipu in idejno-političnem usposabljanju članstva ZK.
Poudarjena je bila vloga članov ZK
kot vodilne politične sile v delovnih
organizacijah in krajevnih skupno
stih.

vzeli v roke tako napisano knjigo,
polno dobrote in plemenitih misli
ter dejanj za sočloveka - partizana,
ranjenca, borca.
Tg.
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P o v o d e n j v IMV, n e o n 
s k i p o ž a r , to č a in p iš
Nad Novo mesto je v ponedeljek
nekaj po 18. uri pridrvelo močno
neurje s točo. Skozi silovit dež ni
bilo' mogoče videti pred seboj,
zmanjkalo je elektrike, kanali pa
niso mogli požirati ogromnih koli
čin vode. Medtem ko bodo škodo
zaradi toče šele ugotavljali, pa je že
znano, da je največ škode utrpela
IMV, kjer je voda zalila obrat za
proizvodnjo prikolic.
Na pomoč so prišli poklicni ga
silci, pomagali pa so jim delavci po
poldanske izmene, in s skupnimi
močmi so se ubranili povodnji.
Bržkone zaradi kratkega stika se je
med hudo uro vžgal tudi neonski na
pis prodajalne čevljev Alpina, ven
dar je na srečo zgorela le prva črka.
Neuije je bilo tako silovito, da je
na novomeški Loki podiralo topole,
na avtobusni postaji pa močno okle
stilo kostanje. Kot je na hitro pridr
velo, je neurje tudi hitro zapustilo
Novo mesto. Zanimivo je, da je toča
tokrat druge kraje „izpustila".
KOZOLEC ZGOREL
V nedeljo popoldne je začel go
reti kozolec Franca Lovšeta iz
Vrhka. Kozolec, ki je bil krit s sla
mo, je zgorel do tal, zgorelo pa je
tudi žito, seno in kmečko orodje.
Škode je za 40.000 dinarjev, vzroke
požara pa še ugotavljajo.
ŠTIRJE IZ AVTOMOBILA
Romun Ioan Barbu seje 15. julija
peljal proti Ljubljani, ko mu je pri
Skopicah počila zadnja leva guma.
Avto je vrglo pod nasip, vsi štirje
potniki so padli iz avtomobila. Voz
nik in še dva sopotnika so se laže
poškodovali in sojih odpeljali v bre
žiško bolnišnico, škode na avtomo
bilu pa je za 15 tisočakov.

Do 31. julija bo v osnovni šoli Trebnje še odprt salon likovnih
samorastnikov Jugoslavije. Slike in kipe naših nešolanih ustvarjal
cev si lahko ogledate vsak dan od 10. do 12. ure in od 15. do 19.
ure. Hkrati je odprta vsak dan tudi galerija likovnih samorastnikov
v Trebnjem. Zgoraj delo Kamila Vujčića iz Zagreba: ODDIH (olje
na steklu, 1972)

LICITACIJA

t e veste
kam b i sit
v službo ?

pri Carinarnici Ljubljana

P rid ite

DNE 30. IN 31. JULIJA 1972
Carinarnica Ljubljana bo 30. in 31. julija 1972 prodajala motoma vozila in ostalo blago:
Avtomobile v nedeljo, 30. julija 1972 v prostorih Šolskega centra za tisk in papir,
Ljubljana, Pokopališka 33, od 8. ure naprej, motorna vozila in ostalo blago pa 31. julija
1971 od 8. ure naprej v prostorih carinarnice Ljubljana, Šmartinska 152 a, soba 13/11.
Ogled vozil in ostalega blaga bo samo v soboto 29. julija 1972 od 8. do 13. ure in od 14.
do 17. ure v carinarnici Ljubljana.
AVTOMOBILI
1. o.a. MERCEDES, 190 D, letnik 1963, nevozen
2. o.a. MERCEDES 250 S, letnik 1968, zaleten
3. o.a. OPEL REKORD 1900, letnik 1969, nevozen
4. tov. avto OM ORIONE, letnik 1962 s prikolico, poškodovan
5. o.a. OPEL REKORD,letnik 1967, zaleten
6. o.a. VW 1200, letnik 1965, nevozen
7. o.a. CITROEN ID 19, letnik 1969, zaleten
8. o.a. KOMBI VW FURGON, nevozen, letnik 1966
9. o.a. FORD 17 M 2000 S, letnik 1970, zaleten
10. o.a. OPEL REKORD, letnik 1968, zaleten
11. tov. a. MERCEDES 312, letnik 1955, nevozen
12. o.a. N SUTT PRINZ 1000, letnik 1971, zaleten
13. o.a. VW 1200, letnik 1963, nevozen
14. o.a. AUTOBIANCHI PRIMULA, letnik 1966, nevozen
15. o.a. OPEL REKORD 1700, letnik 1966, nevozen
16. o.a. VW 411 L, letnik 1970, zaleten
17. o.a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1968, zaleten
18. o.a. PEUGEOT 404, letnik 1966, nevozen
19. o.a. OPEL REKORD, letnik 1965, nevozen
20. o.a. VOLKSWAGEN 1500, letnik 1965, nevozen
21. o.a. FORD TAUNUS 12M, letnik 1965, zaleten
22. o.a. VW 1200, letnik 1961, nevozen
23. o.a. MERCEDES 200 D, letnik 1965, zaleten
24. o.a. OPEL REKORD, letnik 1968, zaleten
25. o.a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
26. o.a. MERCEDES 190 D, letnik 1963, zaleten
27. o.a. PEUGEOT 404, letnik 1965, nevozen
28. o..a. RENAUL 4 L, zaleten, letnik 1968
29. o.a. OPEL REKORD, letnik 1965, nevozen
30. o.a. FIAT 500, letnik 1966, nevozen
31. o.a. OPEL KADETT COUPE 11 SR, letnik 1967, zaleten
32. o.a. FORD TAUNUS 15 M, letnik 1966, nevozen
33. o.a. SIMCA 1500, letnik 1964, zaleten
34. o.a. VW 1200, letnik 1964, nevozen
35. o.a. OPEL REKORD, letnik 1966, nevozen
36. o.a. AUDI 80, letnik 1968, zaleten
37. o.a. OPEL REKORD CARAVAN, letnik 1966, zaleten
38. o.a. FIAT 1300, letnik 1969, zaleten
39. o.a. FORD TAUNUS 15 M, letnik 1966, zaleten
40. o.a. VW ČARMAN GHIA, letnik 1966, zaleten
41. o.a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1967, zaleten
42. o.a. VW KOMBI BUS, letnik 1962, nevozen
43. o.a. VW 1200, letnik 1957, nevozen
44. o.a. OPEL REKORD COUPE; letnik 1965, nevozen
45. o.a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
46. o.a. VW 1200, letnik 1962, nevozen
47. o.a. FIAT 1300, letnik 1961, zaleten
«
48. O.a. SIMCA 1301, letnik 1967, nevozen
49. o.a. STEYR FIAT 1100, letnik 1961, nevozen
50. o.a. VW KOMBI BUS, letnik 1967, brez motoija
51. o.a. MERCEDES 230, letnik 1968, reg. motoija
52. o.a. VW 1200, letnik 1960, zaleten
53. o.a. VW 1200, letnik 1961, nevozen
54. o.a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
55. o.a. PEUGEOT 404, letnik 1961, zaleten
56. o.a. VW KOMBI, letnik 1959, nevozen
57. o.a. FORD TAUNUS 20 MTS, letnik 1965, nevozen
58. o.a. VW 1200, letnik 1962, zaleten
59. o.a. VW 1500, letnik 1965, zaleten
60. o.a. FORD TAUNUS 12M, letnik 1963, nevozen
61. o.a. VW 1200, letnik 1961, zaleten
62. o.a. OPEL REKORD, letnik 1968, reg. motorja
63. o.a. VW KOMBI REX FURGON, letnik 1960, zaleten
64. o.a. FORD TAUNUS 20 MTS, letnik 1965, zaleten
65. o.a. SIMCA 1301 SPECIAL, zaleten, letnik 1968
66. o.a. FORD TAUNUS 17 M CARAVAN, Ostnik 1963, zaleten
67. o.a. VW 1600 TL, letnik 1966, zaleten
68. o.a. VW 1200, letnik 1960, nevozen
69. o.a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten
70. o.a. VW 1200, letnik 1957, nevozen
71. o.a. OPEL RECORD CARAVAN, letnik 1962, nevozen
72. o.a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1970, reg. motoija
73. o.a. VW 1200, letnik 1959, zaleten
74. o.a. VW 1200, letnik 1962, zaleten
75. a a . VW 1200, letnik 1960, nevozen
76. o.a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
77. o.a. VW 1200, letnik 1957, nevozen
78. o.a. OPEL REKORt), letnik 1964, zaleten
79. o.a. OPEL REKORD CARAVAN, letnik 1958, nevozen
80. o.a. FORD TRANZIT, letnik 1966, zgoren
81. o.a. FORD TAUNUS 17 MTS, letnik 1964, reg. samo motor.
82. o.a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten
83. o.a. FIAT STEYER 600, letnik 1960, nevozen
84. o.a. LLOYD ARABELLA, letnik 1960, nevozen
85. o .a. VAUXHALL CRESTA, letnik 1962, nevozen
86. o.a. VW 1200, letnik 1959, brez motoija
87. o.a. WARSZAWA, letnik 1964, nevozen
88. o.a. VOLVO, letnik 1958, nevozen
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PONOVNO NA LICITACIJI:
89. tov. a. MERCEDES BENZ 322 KIPER, letnik 1965, nosilnost 6 ton, nevozen
90. o.a. RENAULT FLORIDE, letnik 1962, nevozen
91. o.a. FIAT 124, letnik 1968, zaleten
92. o.a. GLAS, 1204, letnik 1968, zaleten
93. o.a. FORD CORSAIR, letnik 1963, nevozen
94. o.a. VW 1500 S ČARMAN GHIA, letnik 1966, zaleten
95. o.a. FORD KOMBI, letnik 1955, nevozen
96. o.a. VW 1200, zaleten, letnik 1958
97. o.a. FORD TAUNUS, 17 M, letnik 1963, nevozen
98. o.a. FIAT 750, letnik 1963, nevozen
99. o.a. CITROEN ID 19 BREAK, letnik 1962, nevozen
100. o.a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1961 , zaleten
101. o.a. PEUGEOT 404, letnik 1963, nevozen
102. o.a. VW 1200, letnik 1952, nevozen
103. o.a. AUSTIN 1600 CAMBRIDGE, letnik 1962, zaleten
104. o.a. FORD CONSUL CORTINA, letnik 1964, zaleten
105. o.a. PEUGEOT 403, letnik 1956, nevozen
106. o.a. OPEL REKORD, letnik 1959, nevozen
107. o.a. BUICK, letnik 1962, zaleten
108. o.a. FIAT 600, letnik 1958, nevozen
109. o.a. OPEL KAPITAN, letnik 1959, nevozen
110. o.a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1958, nevozen
IN OSTALO BLAGO (mopedi, avtodeli itd.)
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Črevesni zajedalci
Črevesnih glist je več vrst. Pri nas
so najbolj razširjene tako imenovane
valjaste gliste. Raziskave so poka
zale, da dandanes trpita za čreves
nimi paraziti dve tretjini človeštva.
Črevesni zajedalci ali gliste, kakor
jih običajno imenujemo, žive v čre
vesju svojega gostitelja - človeka.
So ena najbolj razširjenih nadlog,
posebno pri nas. Praviloma jih naj
demo pri ljudeh vseh starosti, zato si
upravičeno zastavljamo vprašanje,
kako naj rešujemo ta socialnomedicinski problem, kako naj spo
znamo nosilce črevesni zajedalcev in
kako naj preprečujemo oziroma
zdravimo to obolenje.
Gliste se zelo pogosto naselijo v
prebavilih človeka. Znamenja glistavosti so nasploh neopredeljena.
Pri hujših okužbah prevladujejo bo
lečine v trebuhu, motnje v prebavi,
utrujenost, nemirno spanje in živčna
razdražljivost. Črevesne gliste po
vzročajo v prebavilih človeka te
žave, ki se izražajo kot pre
občutljivost, napadi, podobni pa
davici ali histeriji, krči, znamenja,
podobna vnetjem možganskih open
itd. Kot tujki v telesu lahko gliste
povzroče še vrsto drugih težav. Bol
nik postane nemiren, razdražen, po
gosto celo pobit, izgubi sposobnost
za koncentracijo na delovnem me
stu, zaradi česar lahko pride do ne
sreč pri delu.
Našteli smo nekaj splošnih zna
kov, ki nam lahko povedo, da so se
v prebavilih naselile gliste. Zanimivo
pa je to, da večina bolnikov sploh
ne ve, da se je okužila z glistami.
Zato se pogosto dogaja, da cele dru
žine dolga leta ah celo desetletja
gostijo te neprijetne parazite. Se po
sebno so ogroženi kolektivi, v ka
terih žive nosilci teh zajedalcev:
otroški vrtci, internati, tovarne,
šole. Najbolj so izpostaljeni otroci,
ki se okužijo pri igri, pri sesanju
prstov itd.
Do okužbe pride pretežno skoz
usta. Nalezljive ohlike glist pridejo v
usta s hrano, z umazanimi rokami, s
pijačo in z drugimi predmeti, ki pri
dejo v stik z usti. Še zlasti težko je
preprečiti okužbo z jajčeci in li
činkami, ki so zaradi čvrste ovojnice
zavarovane pred vplivi okolja.
Omenjeni obliki najčešče najdemo v
blatu človeka in nekaterih živali.
Civilizirani narodi mislijo, da živil
ni težko zavarovati pred okužbo s
človeškimi fekalijami. Res je, da so
dobne sanitarije in odstranjevanje
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Pravico udeležbe na javni dražbi imajo vse pravne in fizične osebe. Udeleženci morajo v dneh, ki so
določeni za ogled blaga tj. v soboto 29. julija 1972 vplačati 10 % kavcije od začetne cene, v carinarnici
Ljubljana, predstavniki podjetij pa morajo poleg tega predložiti pooblastilo svojega podjetja.
V nedeljo, 30. julija ne bomo sprejemali vplačil kavcij, temveč samo v soboto dne i9 . julija 1972.
Vse informacije o licitaciji lahko dobite po telefonu od 25. julija 1972 dalje na št. 316-588 Carinarnica
Ljubljana.
Spisek ostalega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu, bo objavljen na oglasni deski carinarnice Ljubljana.
'*
IZ CARINARNICE LJUBLJANA

ČATEŠKE TOPLICE
Velika MODNA REVIJA Modne hiše iz Ljubljane in na
stop pevcev zabavne glasbe, humorista in folklorne
skupine »Sava iz Kranja
Vstopnina 10 din
Na
•
•
•
•

ostalih prireditvenih prostorih vas bodo zabavali:
DUBROVNIŠKI TRUBADURJI
Bety Jurkovič in Edvin Fliser
humorist Drago Bahun-Kerempuh
orkester »Estrade« iz Zagreba

Rezervacije po 30 din sprejema recepcija zdravilišča
• Program bo vodila Milanka Bavcon
• ognjemet, nagradne zabavne igre in drugo
Obiščite največjo zabavno prireditev na Dolenjskem!
v

človeških fekalij v precejšnji meri
pomagajo pri preprečevanju okužbe
s črevesnimi glistami. Kljub temu pa
je znana dolga vrsta primerov, ko so
higienski ukrepi odpovedali in je pri
šlo do množične okužbe. Dejstvo je,
da marsikje vrtove še vedno gnojijo s
človeškimi fekalijami. Solata je eden
naj pogostejših virov okužbe, po
sebno pri nas.
Poglejmo si nekoliko natančneje
dve vrsti črevesnih glist, ki sta v naši
državi najbolj razširjeni.
1. Podančica najčešče napada
otroke, ker pa je zelo nalezljiva, se
okužba hitro razširi tudi na odrasle
v družini. Samica podančice, ki po
tuje skozi debelo črevo in danko,
okrog katere izloča veliko število
jajčec (okrog 11.000), povzroča
okrog danke srbenje, kar je eden od
najpomembnejših simptomov. Če
jajčeca z umazanimi rokami ah hra
no pridejo v usta drugih članov dru
žine, se okužba naglo razširi. Otroci,
ki se igrajo po dvoriščih, imajo pod
nohti veliko teh jajčec; s sesanjem
prstov in dotikanjem ust se tako
vedno znova okužujejo. Jajčeca po
dančice najdemo v hišnem prahu
(okužba z dihanjem), po omarah,
mizah in oknih, v straniščnih školj
kah, v posteljnem perilu. Nasploh
jih je največ po spalnicah, tako da je
okužbi izpostavljena vsa družina. Iz
družine se okužba razširi v otroške
vrtce, v tovarne, kasarne in druge
kolektive. V takih primerih je neobhodno potrebno zdravljenje vse
družine oziroma kolektiva.
Najpogostejši znaki okužbe s podančicami so izguba teka, hujšanje,
močenje postelje, nespečnost, šklepetanje z zobmi, bolečine v tre
buhu, slabost, bruhanje in alergične
reakcije organizma.
Da bi se obvarovali pred okužbo,
si moramo po opravljanju potrebe in
pred jedjo redno umivati roke. Med
zdravljenjem in še teden dni po
njem mora bolnik nositi tesno opri
jeto perilo, ki preprečuje, da bi jaj
čeca podančice prišla v stik z ro
kami in se tako raznesla. Telesno pe
rilo je treba prekuhati vsak dan, po
steljnino, spalne srajce in pižame pa
dva-do trikrat na teden.
2. Navadna ali velika glista je
prav tako zelo razširjen zajedalec
človeškega črevesja. Z njo je oku
ženih približno 650 milijonov ljudi.
Navadna ah velika glista je dolga 15
do 35 centimetrov. Živi v tankem
črevesu in se hrani z njegovo vse
bino.
Samica izleže približno
200.000 jajčec na dan: zaradi tega je
možnost okužbe zelo velika. Jajčeca
se izločijo iz organizma z blatom, se
zunaj njega razvijejo v ličinke, pri
dejo ob ponovni okužbi spet v
tanko" črevo, prodro skozi njegove
stene in potujejo po limfnih žilah in
venah v jetra, v spodnjo zbiralno
veno, v desno srce in v pljučne
arterije. Iz pljuč pridejo v usta in od
tam nazaj v tanko črevo, kjer se 75
dni razvijajo v odrasle gliste. Ni
nujno, da bi bolnik v tej fazi razvoja
navadne gliste imel težave. Tisti, ki
pa jih vendarle imajo, običajno to
žijo o krčih in neopredeljenih bole
činah v želodcu.
Do hudih težav - lahko se kon
čajo celo s smrtjo - pride zaradi
preseljevanja odraslih glist. Najdemo
jih v izbruhani hrani. Zaidejo lahko
v nosno votlino in od tam v pljuča
bolnika, v žolče vod, v žolčnik ah
slepo črevo. Pri preobčutljivih bol
nikih se lah*o pokažejo znamenja
zastrupitve, ki ga povzroči raz
padanje
poginulih
glist.
Naj
pogostejši simptomi so nespečnost,
izguba apetita, hujšanje, huda živč
na razdražljivost; pri otrocih pa
lahko pride celo do zastoja v te
lesnem in duševnem razvoju.
Ogledah smo si dve najbolj raz
širjeni vrsti iz množice glist, o ka
terih pa tu ne moremo podrobneje
razpravljati. Omenimo le še to, da so
pri nas precej razširjene tudi tako
imenovane rudarske gliste, bičaste,
in tako imenovani strongiloides
(glista, ki živi v tankem črevesu člo
veka). Te tri vrste so nekoliko manj
pogostne od prvih dveh, vendar pa
zato nič manj nevarne.
Omeniti velja še to, da gre v 90 %
primerov glistavosti za mešano
okužbo, kar z drugimi besedami po
meni, da se v 90 % primerov v člo
veških prebavilih zaredita najmanj
dve, lahko pa tudi pet vrst glist. Po
vedali smo že, da sta nalezljivi obliki
gliste jajčece in ličinka. Pri zdrav
ljenju črevesnih parazitov moramo
torej vplivati na ta dva faktorja, če
želimo doseči dobre rezultate.
V minulih stoletjih je bila v rabi
dolga vrsta zdravil zoper črevesne
gliste, bolj uspešnih in manj uspeš
nih. Zdravila, ki bi delovalo na več
vrst glist oziroma na odrasle gliste,
jajčeca in ličinke hkrati, pa ni bilo.
Sele od leflfl96 7 dalje, kot so Ame
ričani odkrili in poslali na tržišče
tiabendazol (Mintezol), je zdrav
ljenje črevesnih okužb mešanega
tipa uspešnejše. Omenjeni preparat
namreč deluje na vseh pet vrst glist,
ki smo jih v članku omenili, ter na
njihova jajčeca in ličinke, kar je
nadvse pomembno. Zdravilo lahko
d obimo tudi v naših lekarnah, se
veda pa se moramo o zdravljenju gli
stavosti posvetovati z zdravnikom,
ki nam bo dal podrobne napotke.
Velikega pomena je, da se anga
žiramo vsi in tako podpremo akcijo
za zatiranje črevesnih parazitov pri
nas, še posebno pa pri otrocih in
mladini ter v delovnih kolektivih. In
ne pozabimo: če se s črevesnimi pa
raziti okuži en član družine ah ko
lektiva, je treba zdraviti vso družino
oziroma kolektiv.
DR. MED. LJUBO ĐOREM
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BREŽIŠKA MLADINA V PARTIZANSKIH KRAJIH

MOKRONOG:
PROSTOR ZA HIŠE

V OBČINSKEM GOSPODARSTVU

Pohod skozi kozjanske vasi

Občina je odkupila od KZ Treb
nje precejšnje zemljišče pod Žalost
no goro, namenjeno predvsem za
sebni stanovanjski gradnji. Zazidalni
načrt je narejen, potrebna je le še
idejna rešitev za komunalne na
prave. V Mokronogu ugotavljajo, da
je nujno potrebno poživiti tudi
družbeno gradnjo, če se hoče kraj
hitreje razvijati.

Trenutno »pod lečo«

Iz dnevnika enote občinske konference ZMS
Nedelja, 2. julija 1972. Jutro. „V
breg po samotnih poteh - kažipot
glas srca - partizani prišli so v vas.“
Silovec. Vasica nad Sromljami. V
njej spomenik - simbolj upora in
borbe na Kozjanskem. Tu je bil
ustanovljen Kozjanski odred.
Takrat, nekoč, vemo natanko
kdaj. In vaščani tudi. In takrat, ne
koč, vemo natanko kdaj, je vas dala
zavetje partizanom. Mnogo jih je od
šlo tudi v borbo. Bila je vojna. Za
svobodo, za kruh.
Mladi so šli na pot, da se globlje
spoznajo z revolucijo, da postane
revolucija in revolucionarnost del
njih. Veliko jih je bilo. Veliko jih je

NOVO V
BREŽICAH
KMETE MOTI PROMETNI DA
VEK. Razmetanost zemljišč povzro
ča kmetom preglavice, zato posku
šajo svoja posestva zaokrožiti. Moti
jih prometni davek, ki ga morajo
plačati za zamenjavo parcel, zato so
na seji občinske skupščine predla
gali, da bi ga republika ukinila.
NOV INTERNAT? Iz sedanjega
dijaškega doma ob Savi se bodo mo
rali dijaki čimprej umakniti, toda
kam? Svet za šolstvo meni, da bi
kazalo zgraditi nov internat, in sicer
na prostoru med gimnazijo, prosvet
nim domom in stadionom.
GASILCEM AVTOCISTERNO.
Občinska skupščina bo najela poso
jilo za nakup gasilskega avtomobila
in nujno potrebne opreme. Novo vo
zilo bo dobila brežiška gasilska eno
ta.
V
CERKLJAH so dobili živahno
gradbišče. Ob šoli bodo postavili
nov trakt, staro poslopje pa bodo
prenovili. V novi zgradbi bo tudi
prostor za otroški vrtec.
VZDOLŽ AVTOBUSNE PO
STAJE v Brežicah ležijo veliki kupi
kamenja, in čeprav so pred dvema
i mesecema na hitro podrli drevje
pred gimnazijo, še ni sledu o okras
nih nasadih. Kje je tista začetna na
glica, sprašujejo ljudje.

BREŽIŠKE VESTI

moralo v boj. Veliko nas bi tudi mo
ralo v /boj. Je to pripravljenost do
ločenega dela mladih za vse, če bi
bilo potrebno za danes, za našo so
cialistično stvarnost. In za spo
znanje, da je tudi za danes potrebna
tista revolucionarnost, če hočemo
graditi samoupravno socialistično
družbo.
In vas? Se je v njej kaj spreme
nilo v teh letih? Da. Novi domovi,
ki so zrasli na pogoriščih vojne,
nova cesta, novo življenje. In ljudje
v njej? Pričakali so nas vsi: starejši,
mlajši, otroci - kot nekoč. Stopili
so med nas in nam pripeli rdeč na
gelj. Rdeč! Ljudje z roba Kozjan
skega. Pozdravili so mlado vojsko,
sprejeli so nas medse in nas pogo
stili. Bil je naš in njihov praznik.
Ponovno kot nekoč, vse preveč
krat dosti oddaljeni nekoč, ko je
kozjanski kmet pomagal izmuče
nemu partizanu, mu dal žgancev’in
mleka, , življenja, moči.
VeTDco misli!
Veliko misli na mesto, v katerem
se je več spremenilo, ki pa je ob
našem odhoau spalo v svojem samo
zadovoljstvu, in na vas, ki nas je
živo in s srcem dočakala. In ne le
prva, vse vasi in vsak zaselek, vsaka
hiša na Kozjanskem, mimo katere
smo šli po poteh revolucije.
Kot nekoč.
TONE JESENKO

Dvanajst topov
v občini
Brežiška občinska skupščina se
vključuje v obrambo proti toči. Pri
tej investiciji bodo sodelovale obči
ne Krško. Sevnica, Celje, Laško,
Mozirje, Šmarje, Trebnje, Velenje,
Žalec, Slovenske Konjice in Novo
mesto. Predračun obrambe je na
pravljen za 377 tisoč ha površine.
Brežiška občina je zajeta v celoti in
nanjo pride nekaj nad sedem odstot
kov udeležbe pri tej investiciji. Pla
čati bo morala za postavitev radar
skega centra, za strelna mesta in nji
hovo vzdrževanje ter za usposobitev
strelca ter pomočnika za radijske
zveze. Sodec po izkušnjah maribor
skega območja, je varnost obrambe
pred točo 80 do 90-odstotna. V bre
žiški občini bo 12 strelnih mest. Ta
so razporejena na vsakih 25 kvadrat
nih kilometrov.

MOKRONOG:
ZMAGALA JE NADA

Delitev malice udeležencem po
hoda po poteh Kozjanskega
odreda. (Foto: J. Teppey)

Mladinski aktivi v brežiški občini
se vključujejo v akcijo za evidentira
nje kandidatov za odbornike in po
slance. Mladi čutijo voljo in željo po
osvežitvi predstavniških organov z
mlajšimi, sposobnimi in delavoljnimi
člani. Mladina hoče biti bolje zasto
pana v skupščinah kot doslej, zato
napoveduje med možnimi kandidati
več imen iz svojih vrst.

DOGOVOR
ZA GOSTOVANJA
Društvo bratov Milavcev iz Brežic
bo še poglobilo stike z zamejstvom
in povečalo število medsebojnih go
stovanj s člani kulturnega društva
Vasilij Mirk iz Proseka na Tržaškem.
Na zadnjem srečanju v Proseku so
izrekli tudi misel, da bi prišlo na
obisk v Brežice dvajset tamkajšnjih
otrok.

MED SLOVENCI
ONSTRAN MEJE
Delegacija iz Brežic se je 8. in 9.
julija odzvala povabilu Slovenskega
prosvetnega društva Prosek-Kontovel na Tržaškem in prisostvovala
odkritju spomenika padlim borcem.
Na predvečer tega dogodka so Brežičani prisostvovali slavnostni akade
miji, na kateri so nastopali člani
dramske skupine, pevci, zbor har
monikarjev in godba na pihala iz
Proseka.
Spomenik padlim so vaščani zgra
dili sami. Zanj so prispevali štiri mi
lijone lir, prostovoljno delo pa ce
nijo na dva milijona lir. Spomenik
ponazarja simbol slovenstva, naš Tri
glav, na marmornati plošči v ozadju
pa so vklesana imena 34 padlih bor
cev iz Proseka.

Kaj je z zamislijo o preusmeritvi
in povečanju mokronoškega obrata
Iskra?

TRADICIJE NOB

Trebnje: veliko zani
manja za pohod, ki
bo 22. julija
CIRIL PUNGARTNIK
Se danes sprejema občinski
odbor ZZB NOV prijave za so
botni tradicionalni patruljni
orientacijski pohod, ki bo letos
že osmi po vrsti. Začel se bo ob
9. uri s startom pred spomeni
kom v Trebnjem, cilj pa bo imel
pri lovski koči na Vrhtrebnjem,
kjer bo zatem sledilo tovariško
srečanje vseh članov ZZB NOV,
organizirano v počastitev dneva
vstaje slovenskega naroda. Pri
slovesnosti bo govoril mr. ph.
Uroš Rupreht, direktor „Kemofarmacije“ iz Ljubljane, sicer
pa trebanjski rojalk.
Na tekmovanju bodo nasto
pile tričlanske ekipe, razvrščene
v dve kategoriji. V prvi bodo
ekipe Zveze borcev NOV in
Združenja rezervnih vojaških sta
rešin, v njih bodo člani stari nad
40 let; v drugi kategorji pa bodo
zastopstva političnih organiza
cij in društev. Tekmovanje bo
obsegalo pohod, streljanje z
malokalibrskimi puškami na ba
lone, spoznavanje topografskih
znakov in poznavanje zgodovine
NOB. Pohod bo ob vsakem vre
menu.

Z ljubeznijo
Zaoral je ledino
Želja po preobrazbi sadjarstva
je bila že desetletja vodilo v živ
ljenju in delu naprednega sad
jarja Gvidona Vesela iz Leskovca
pri Krškem. V krški občini je bil
on tisti, ki je s skupino sadjarjev
zaoral ledino za plantažno sad
jarstvo. Ta začetnik sodobnega
sadjarstva je moral zaorati tudi v
miselno ledino za prehod na so
dobno gospodarjenje v nasadih
, sadnega drevja.
Zamisel mu je pomagalo uve
ljaviti izobraževanje. Bil je so
ustanovitelj dveletne sadjarske
šole na Radni pri Sevnici, v ka
teri so se izšolali kvalificirani
sadjarji za delo na posestvih
Agrokombinata v Krškem. Z
znanstvenim delom in plodnimi
poskusi se je uveljavil širom po
domovini Veliki plantažni na
sadi breskev, hrušk in jablan v
Leskovcu v Stari vasi so ponesli
glas o izredni kakovosti sadja
tudi zunaj meja. Za njegovo
ustvarjalno in uspešno delo mu
je občinska skupščina letos po
delila častno priznanje z Valva
sorjevo medaljo.

V
krški občini si že vrsto let pri budnika za otroške kolonije sta ob
činska zveza prijateljev mladine in
zadevajo, da bi odšlo na poceni po
občinski odbor Rdečega križa. Po
čitnice na morje ali drugam čim
tem ko so lani ukinili medobčinsko
večje število otrok, ki so jih potreb
počitniško otroško bazo v Rovinju,
ni tudi iz zdravstvenih razlogov. Poso krški otroci našli zavetje v okviru
občinske skupnosti v Materadi pri
Poreču. Tam so letos postavili deset
lesenih hišic, v katerih je skupno 40
ležišč.
Tako bo tu v petih izmenah do
29. avgusta preživelo po štirinajst
Se t r i r e p u b l iš k e r e k o r 
dni okoli 200 otrok. Tej številki pa
d e sta v soboto postavila Andrej in
moramo prišteti še vse tiste, ki tudi
Branka Škafar na obveznem mitingu
letos uživajo počitnice v Vrsarju, v
PK Celulozar. Andrej je preplaval
letovišču senovskega Rudnika V
100 m prosto v času 1:10,0, Branka
kolonijo sprejemajo predvsem tiste,
pa isto progo z 1:23,1, poleg tega pa
ki so šibkejšega zdravja in izhajajo iz
postavila rekord v disciplini 200 m
socialno šibkejših družin. Brez de
mešano.
narne pomoči občinske skupščine,
PREDSEDSTVO
OBČINSKE
Rdečega križa in nekaterih delovnih
Zveze združenj borcev NOV je že
organizacij, predvsem tovarne celu
sprejelo program osrednje občinske
loze in papirja Djuro. Salaj in bresta
proslave ob dnevu vstaje 22. juliju.
niške Elektrarne, si ti otroci obmor
Nekdanji borci se bodo zbrali na
skih počitnic ne bi mogli privoščiti.
Jevši na Bohorju, kjer jim bodo v
Poleg naštetih je zdravstveno šibkej
okviru slavnostnega programa po
šim otrokom z denarjem pomagala
delili 70 priznanj in odlikovanj.
tudi novomeška skupnost zdravstve
DELAVSKA UNIVERZA ta te
nega zavoranja delavcev in kmetov.
den zaključuje na Senovem nadalje
Ker imajo Krčani z organizacijo
valni šiviljski tečaj, ki ga obiskuje
kolonij že dolgoletne izkušnje, me
okoli 40 deklet in žena. Enak tečaj
nijo, da bo tudi tokrat v Materadi
ODDIH V DOMOVIH
bodo v jeseni pripravili še v Krškem,
vse v najlepšem redu.
.
če bo zanj dovolj prijavljenih.
Delavke
Imperiala v Krškem so
Z. SEBEK
PRETEKLI TEDEN so v Krškem
dobile za dopust po 470 dinarjev.
KRKA PREPLAVLJA
ustanovili smučarski klub, ki naj bi
Počitnice lahko preživijo v enem
skušal čimbolj izkoristiti kratko
izmed počitniških domov, k ijih ima
Začela se je žetev, polja ob Krki
trajno zimsko sezono v krški občini.
odjetie v Bohinju, na Pokljuki, v
pa so poplavljena. Tisti na bregeh so
Upravnemu odboru kluba predse
ramlju in Poreču. Dnevna oskrba
tokrat na boljšem. Razmočene njive
duje znani športni delavec Marjan
za zaposleno delavko je 20 dinarjev.
se prej osušijo. Okolica Kostanjevice
Stainer.
je vsa pod vodo - sredi julija. Tudi
81 PREDSTAV potujočega kina
da^je proti Brežicam voda ovira že
si je v zimsko-pomladanski sezoni
tev. Celo kopalci so bili v nedeljo,
ogledalo v Velikem Podlogu, Vihrah
16. julija prikrajšani. Reka je bila
in na Raki več kot 7.000 občanov.
umazana.
Kino je kot edina oblika kulturnozabavnega življenja na podeželju še
~~ TRGOVINA BO VEČJA
močno priljubljena, zato bo krška
v v .
4)? * ^ '■
V
Kostanjevici bo Preskrba za tri
delavska univerza oktobra s predstakrat
povečala
svojo
trgovino,
na
žeI vami nadaljevala.
! PREDSTAVNIKI družbeno-poli- ' ljo prebivalstva pa bo v zgradbi ure
tičnih organizacij in športnih klubov
dila tudi bife. Projekti za t njo vino
so pred dnevi podprli osnutek repu
tipa market so pripravljeni. Z opre
bliškega zakona o telesnokulturnih
mo vred bo preureditev trgovine ve
skupnostih in financiranju te poljala okoli milijon dinarjev. V več
• membne dejavnosti. Sport se doslej jem lokalu se bo povečala tudi izbi
v občini zaradi premajhne denarne
ra, kar si Kostanjevičani že dolgo
želijo.
i podpore ni načrtno razvijal, z novim
zakonom pa bodo končno zagotov
ljeni stalni in sorazmerno močni viri
ŠE NASADI BRESKEV
financiranja.
Krški Agrokombinat bo v Bresta
■ p *—
nici zasadil na posestvu 50 ha bre
skev in jablan, na Libni pa samo bre Andrija
Kusanić: SAMOTA"
skve. Približno 20 ha površin bodo
(Les, 17 cm, 1972) - z razstave
pripravili zanje na nekdanjih gra
„Salon 1972“ vTrebnjenr>
ščinskih vinogradih.

E
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ZAKAJ DRA2JE?

približno 600 m ceste na Mimi (do
kopališča). Do prvega septembra bo
dograjena šola na Trebelnem, nape
ljan vodovod in delno razširjena ce
sta Mokronog-Trebelno.
Občane bi zanimalo, kaj je z grad
njo tovarne za izdelovanje proti vodi
odporne lepenke, prve te vrste v
Jugoslaviji?
- Priprave so v teku, vendar je še
preuranjeno kaj določnejšega napo
vedati. Svojo besedo morajo najprej
reči samoupravni organi Novolesa.
Tovarna je zanimiva z ekonomskega
gledišča, med drugim tudi, ker bo
investitor lahko izrabil ugodnosti, ki
jih je deležna trebanjska, manj raz
vita občina.
M. L.

VOLITVE
IN IMENOVANJA

Že osmič

■USTVARJALNOST—I

Za oddih na morju prednost otrokom šibkega
zdravja - Letos deset novih lesenih hišic

K R Š K I
T E D N IK

Ciril Pungartnik, načelnik oddel
ka za gospodarstvo ObS Trebnje,
nam je v kratkem razgovoru, inter
vjuju v malem, dal na zastavljena
vprašanja naslednje odgovore, zani
mive za občane.

ZA SPOSOBNEJŠE
KANDIDATE

Čimveč otrok na počitnice

KRŠKE NOVICE

Na hitropoteznem tumiiju za me
sec junij je zmagala Nada Peterle
(6), pred Hočevarjem (6), Zajčevo
(4,5), Lovrinškom (3,5) itd. Skupni
vrstni red dosedanjih turnirjev je:
Videčnik in Hočevar 62, Nada Pe
terle 61, Lavrinšek 49, Zajc 41,
Dvornik 40, Zupančič 37, Žutič 36,
Zvonko Preskar, Borštnar 31 itd.

C. Pungartnik o gospodarskih zadevah občine

Program preusmeritve je narejen,
imamo ga že v rokah. Predvideva, da
bi se mokronoški obrat pripojil k
Iskrini tovarni Železniki, prevzel
njeno izdelovanje majhnih elektro
motorjev in zaposlil do 300 ljudi.
Preusmeritev in povečanje proizvodnjih zmogljivosti bi bilo, kot pred
videva načrt, opravljeno v treh letih,
potrebno pa je zagotoviti približno
20 milijonov novih dinarjev, pred
vsem bančnih sredstev. Ker denar še
ni zagotovljen, niti ni razčiščena
organizacijska sprememba (odcepi
tev od Pržanja in pripojitev k Želez
nikom), je težko o tem reči kaj več,
upam pa, da bo zamisel uresničena.
Katera najvažnejša javna dela so
zdaj pred nami?
Zdaj je čas del na cestah. Do kon
ca julija bo narejen načrt za asfalti
ranje 1801 m dolgega odseka ceste
Trebnje-Zidani most. Cestni sklad
je zagotovil 2,2 milijona-.din, če bo
izvajalec del zmogel, bo cesta asfalti
rana še letos. Nadalje bo v avgustu
modernizirana 5 km dolga cesta Slo
venska
vas-Sentrupert-Prelesje,
1 km cestišča Slovenska vas-Dob in

S> prvim julijem je postal ravnatelj
osnovne šole v Velikem Gabru Peter
Podobnik, doslej predmetni učitelj
na tej šoli. Razen tega je občinska
skupščina Trebnje na zadnjem zase
danju imenovala komisijo za ugotav
ljanje izvora premoženja občanov.
Predsednik komisije je Jože Kaste
lic, diplomirani ekonomist z občin
ske uprave, člani pa: Cveta Lovše,
inž. Franc Bartoli, Janez Mihevc in
Marjan Uhan. Za člana skupščine re
publiške skupnosti za ceste je skup
ščina imenovala Cirila Pevca, v ko
misijo, ki bo ugotavljala, kateri
kmetje niso zmožni plačevati prispe
vek za starostno zavarovanje, pa je
imenovala Franca Jevnikaija (za
predsednika) ter inž. Miho Krhina.

RAZUMEVANJE STARŠEV
Z redkimi izjemami so vsi starši iz
trebanjske občine pristali na to, da
bodo njihovi otroci ob koncu šol
skega leta odstopili učbenike šoli, ki
jih bo brezplačno dala učencem niž
jih razredov. Pobudo za to akcijo,
prvo na Dolenjskem, je dala te
meljna izobraževalna skupnost, ki
želi s tem zmanjšati stroške šolanja
posameznim družinam, kar bo prišlo
prav posebno socialno šibkejšim.

T B E B A H E KOVICE

KOLESARJI ZA DAN VSTAJE:

Po dveh poteh V duhu Majcna in Mevžlja
Referendum lili za
kon?
Občinska skupščina v Sevnici
je minuli teden soglasno sprejela
tisto inačico predloga za izenači
tev pravic iz zdravstvenega var
stva delavcev in kmetov, ki do
loča, da bi morali stopnjo pri
spevka za zdravstveno varstvo
delavcev dvigniti za 0,45 odst.,
občinska skupščina pa bi morala
primakniti še 2,2 milijona dinar
jev.
Podobno kot pomočnik di
rektorja celjskega Zavoda za so
cialno zavarovanje dr.
Tone
Hrašovec so se tudi odborniki
vedno spraševali o umestnosti re
ferenduma. Revni namreč po
navadi vedno glasujejo za čemu torej drag referendum?
Sevniška občinska skupščina
se zavzema, da bi v Sloveniji
slednjič že prišli do ene skup
nosti zdravstvenega zavarovanja.
V tem duhu so odborniki ravno
tako soglasno sprejeli dopolnilo
k predlogu za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah za
kona o zdravstvenem zavaro
vanju in obveznih oblikah zdrav
stvenega varstva. V tem do
polnilu, ki so ga kot tudi prvotni
predlog poslali predsedniku slo
venske skupščine, se zavzemajo
za to, da bi moralo območje ene
skupnosti šteti vsaj 400.000 za
varovancev, skupnost bi morala
imeti vsaj 50 milijonov dinarjev
rezerve. V utemeljitvi med dru
gim navajajo primer Hrvatske,
kjer imajo na 4,4 milijona prebi
valcev le 4 skupnosti, v Sloveniji
pa imamo na 1,8 milijona kar
9 skupnosti. Da bi bilo razmeta
vanje družbenega denarja še
večje, se vse te skupnosti pri
pravljajo na nabavo računal
nikov navkljub republiškemu ra
čunalniškemu centru.
Kakšne možnosti ima sevniški
zakonski predlog? Slovenski
arlament je pred nekako pol
sta sprejel določilo, da je za iz
enačitev pravic zdravstvenega
varstva delavcev in kmetov po
treben referendum, za združitev
skupnosti pa je žal kaj malo za
nimanja v velikih središčih.

E

A. ŽELEZNIK

V nedeljo že druga kriterijska medrepubliška ko
lesarska dirka po sevniških ulicah
Sevnica že lep čas ni več mesto,
kjer bi gojili le en šport —rokomet,
kot še marsikdo misli. Letos teče si
cer šele drugo leto, odkar je upoko
jencu Martinu Kranjcu uspelo strniti
nekaj navdušencev v kolesarsko sek
cijo pri TVD Partizan. Sekcija je
našla stik z gospodarkimi organi
zacijami, preavsem s konfekcijo
Lisca. Razvijajo se prvi sevniški ko
lesarji, da pa jim ne manjka prirediteljskih sposobnosti, so dokazali že
lani.
Za letošnjo dirko je bilo že do mi
nulega četrtka prijavljenih nad 70
kolesarjev iz najboljših klubov, pri
čakujejo še prijave iz drugih re
publik. Pripravljalni odbor bo letos
poleg letaka izdal bogatejši tekmo
valni bilten od lanskega. Vseboval
bo pozdrav predsednika občinske
skupščine,
kratek oris mesta in
preteklosti
kraja, startno listo
tekmovalcev in seveda vrsto oglasov,
ki jih je od podjetij in zasebnikov
zbral komercialni direktor Lisce
Žugič. Dirka bo pod pokrovitelj
stvom občinskega odbora ZB Sev
nica.

Lani se je bil ogorčen boj, pri člar
nih je zmagal Zagrebčan Pleško. Nič
manj borbe ne bo letos. Borbenost v
športnem boju pa bo tudi najlepša
počastitev spomina narodnih nerojev Milana Majcna in Jančija
Mevžlja..
A. Ž

SEVNIŠKI
PABERKI

POHOD NA LISCO - Občinski
sindikalni svet priredi letos že dru
gič tekmovanje ekip v hoji na Lisco.
Tudi letošnji pohod poteka v sklopu
počastitev dneva vstaje. Kdor želi
sodelovati, naj poišče še dva sotek
movalca. Odhod bo v petek ob 18.
1 uri i£ Krakovega. Cilj je pri pitamidi
na vrhu Lisce. Lani sta se najboljši
ekipi Trgovskega podjetja in Kon
fekcije Jutranjka povzpeli na vrh v
25 minutah. Zmagovalna ekipa bo
!dobila pokal.
I NEPREGLEDEN MOST - Kam
niti most ob izlivu Mirne v Savo je
Tekmovalna proga bo dolga 1400 čestokrat prizorišče prometnih nemetrov, imela bo dosti levih zavojev. ■ sreč. Posebno vozniki iz drugih kra
Start za vse skupine bo pred spome jev ponavadi spregledajo mali pro
nikom padlim borcem. Kot prvi metni znak „Prednost vozil iz na
bodo krenili na progo ob 8. uri mlaj sprotne smeri41. Ker leži most v
ši pionirji (5 krogov) in starejši pio ovinku, savski breg pa je še visoko
nirji (7 krogov). Čez pol ure bodo porasel z grmovjem, lahko voznik s
startali mladinci - vozili bodo 50 < prednostjo ponavadi opazi neprevid
krogov (70 km) - ob 10. uri pa še nega voznika iz nasprotne smeri šeje
člani (40 krogov ali 56 km). Dirka Izadnji trenutek, k o j e ponavadi že
bo štela tudi v ocene za sloveensko ;prepozno. Ne bi bilo slabo, ko bi
Cestno podjetje posekalo previsoko
prvenstvo.
grmovje ob Savi, da bi bila cesta pre
glednejša.
POROKE - Odbornik Boris Stairiha je v soboto v sevniški poročni
dvorani poročil 6 parov: Ljubka
Beskorvajnika in Frančiško Šorli iz
Sevnice, Radoslava Bumba iz Šibe
Minuli petek so na Lisci podelili
nika in Marijo Pirc iz Sevnice, Fran
plakete republiške zveze za telesno
ca Lipovška in Marto Rožman iz
kulturo. Ob 30-letnici ustanovitve
Sevnice, Franca Imperla in Albino
OF in 25-letnici telesne kulture v
Suhadolčan iz Orešja, Martina KoTitovi Jugoslaviji so med posamez
štruna iz Konjskega in Dragico Peč
niki prejeli te plakete: Lojzka
nik iz Slovenj Gradca ter Marjana
Avsec, Drago Bizjak, Vlado Koza
Pirca in Terezijo Mesojednik iz Kap
mernik, Bogomir Milost, Bojan
lje vasi.
Novšak, Anton Polutnik, France
Požeg in Anica Slapšak. Med organi
zacijami sta dobila republiško pri-,
znanje TVD Partizan Sevnica in
občinska Zveza za telesno kulturo.
B .D .

Priznanja

OTROŠKI DODATEK ZA KMEČKE OTROKE:

Most za najbolj prizadete!
Veseli smo lepe pobude, čeprav začete v nepravem času dopustov, saj bo
720 din dodatka na leto pomenilo mmnogim kmečkim otrokom, ki žive v
skromnem družinskem proračunu, most v boljšo prihodnost

Ob nedavnem prazniku ITAS, nekdanjem prazniku Rudnika, so obdarili za dolgoletno zvesto delo pri
ITAS oziroma Rudniku 33 č lanov kolektiva (Foto: J. Primc)

V kino za zabavo, ne za razmišljanje
Tudi kulturniki se žele v prostem £asu predvsem razvedriti - Kino JAD
RAN v Kočevju je delno že prenovljen, delno pa še bo
Pred kratkim so v Kočevju spet
odprli prenovljeni kino „Jadran".
Ob tej priložnosti smo zastavili di
rektorju Stanetu Trdanu nekaj vpra
šanj:
— Kaj vse ste obnovili, koliko
so dela veljala in iz katerih virov
ste jih financirali?
- Uredili smo centralno kurjavo,
sanitarije, novo električno raz
svetljavo, prebelili prostore in obno
vili platno, da je vidnost boljša. Po
polnoma smo obnovili še avlo in na
novo uredili pisarno, ki je doslej ni
smo imeli. Dela so veljala okoli
400.000 din, od tega sta k o t poso
j i l o prispevala občinski sklad skup' rtih rezerv gospodarskih organizacij
100.000 din in republiška kulturna
skupnost 150.000 din. Ostalo so
bila lastna sredstva. Za uspešno izve
dena dela se zahvaljujem Stanovanj-

Združitev?
V kočevski občini nekateri
predlagajo združitev komunalnih
delovnih oiganizacij ali vsaj nji
hovo medsebojno tesnejše sode
lovanje; nekateri pa (predvsem
zaradi stolčkov) to združitev
oziroma sodelovanje odklanjajo,
kakor so ugotovili na zadnji ob
činski seji.
Gotovo bi bilo koristno zdru
žiti stanovanjska podjetja oziro
ma enote, vprašanje pa je že, na
rimer, s kom bi združili
[YDROVOD Kočevje-Ribnica,
ki nima ničesar skupnega z osta
limi komunalnimi organizaci
jami, razen tega pa dela celo za
območje dveh občin.
Tudi ugotovitev, da bi morala
pobuda za združitev ali sodelo
vanje priti iz samih komunalnih
delovnih organizacij je upravi
čena, saj to ali ono združeno
podjetje uspešno posluje le, če
se v vseh enotah zavedajo, da je
taka združitev koristna. V na
sprotnem prihaja do trenj, sum
ničenj, podtikanj in ponovne
razdružitve. Zato je upravičen
predlog, naj bi o morebitnih
združitvah in sodelovanjih raz
pravljal še aktiv komunistov vseh
komunalnih delovnih organi
zacij.
Vendar tudi občinska skup
ščina ne more ostati brez vpliva
na položaj v teh delovnih organi
zacijah, saj jim ona odobrava
cene za njihove storitve. Ce bi
združene komunalne delovne
organizacije res lahko poslovale
ceneje in če za to trditev obstoje
zanesljive analize, potem jih ob
činska skupščina lahko „prisili”
v združitev z odobritvijo takih
cen, ki bodo spodbudne za zdru
ženo podjetje, za posamezne de
lovne organizacije pa ne. Pri ta
kih odločitvah pa bi skupščina
nedvomno naletela na podporo
vseh občanov, saj so vsi potroš
niki komunalnih storitev.

S

skemu podjetju, Kovinarju, Elektru
in Opremi. Upam, da nisem nobe
nega izvajalca izpustil.
— Je s tem obnova kina Jadran
končana?
- Ne, saj 20 let vanj ni bilo vlo
ženega kaj posebnega in je bila stav
ba zelo zapuščena. Če bomo spo
sobni vračati posojila, bomo v pri
hodnjem letu obnovo nadaljevali
Dvigniti moramo pod v dvorani in

KAM DENAR ZKPO?
Zveza kultumo-prosvetnih organi
zacij občine Kočevje bo letos dobila
127.500 din dotacije temeljne kul
turne skupnosti. Razdelila jo bo
tako: osnovni šoli Kočevje 9.500
din, KUD „Kolpa“ iz Predgrada
25.000 din, KUD Vas-Fara 6.500
din, MKUD „Matej Bor“ na gimna
ziji 5.000 din, Likovnemu salonu
17.500 din, Filatelističnemu dru
štvu 1.000 din, Potujočemu kinu
17.000 din, Fotoklubu 500 din, za
gostovanja 30.500 din in za stroške
poslovanja 15.000 din.

Po sledeh Dolenjske
Občinska skupščina Kočevje se
strinja s predlogom Skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja delavcev Ljub
ljana o združitvi skladov zdravstve
nega zavarovanja delavcev in kme
tov, kar bi pomenilo izenačitev pra
vic kmetijskih zavarovancev z zava
rovanci - delavci. Tako združitev so
že izvedb v dolenjskih občinah. Referendurp o združitvi bo izveden
predvidoma letošnjo jesen. Na ljub
ljanskem območju je kmetijskih za
varovancev le 5 odstotkov, v do
lenjskih občinah pa 40 odstotkov.

ZA VARNOST V
PROMETU
Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu so ustanovili V ko
čevski ob čin i Za predsednika sveta
so imenovali Bojana Slokarja, za čla
ne pa še Franca Jarca, Lada Gašparca, Franca Brusa, Vilka Ilca, Jožeta
Ponikvarja, Franca Kužnika, Matijo
Briškega in Matijo Praznika

zamenjati dotrajano opremo v dvo
rani in na balkonu.
- Bo obnova vplivala na ^vi
šanje cen vstopnic?
- Cene bodo verjetno še nekaj
časa iste, čeprav so najemnine za fil
me zelo porastle.
- Kakšni obiskovalci zahajajo
v kino in kako se obnašajo?
- V glavnem so to kulturni
ljudje. Res je, da se včasih kdo tudi
ni lepo vedel, vendar je k temu po
mojem mnenju pripomogla tudi za
nemarjena dvorana. Prepričan sem,
da bodo lepi prostori vplivali na vse,
tako da se bodo tudi lepo obnašali.
- Kakšne filme ljudje najraje
gledajo? Je obisk boljši pri umet
niških ali lahkih filmih, ki so na
menjeni predvsem zabavi gledal
cev?
- Največ obiska imajo zgodo
vinski, kriminalni, kavbojski, pa tudi
ljubezenski in drugi zabavni filmi.
Filmov umetniške vrednosti, pri ka
terih bi morali gledalci razmišljati,
ljudje ne gledajo radi in je takrat
dvorana prazna. Tudi kulturni in
prosvetni delavci so mi že zatrdili,
da pridejo v kino, da bi se razvedrili
in zabavah, ne pa da bi razmišljah o
globlji vsebini filma.
j

Gibanje prebivalstva
V juniju letos se je na območju
matičnega urada Kočevje poročilo 6
parov. Rodili so se ena deklica in
dva dečka. Umrli so: Urška Merhar,
gospodinja iz Koblarjev 38, stara 60
let; Erika Ojstriž, učenka iz Ko
čevja, Roška cesta 44, stara 8 let;
Marija Žagar, natakarica iz Kočevja,
Kidričeva 2, stara 45 let; Ivana Bra
dač, gospodinja iz Četeža 12, stara
75 let; Alojz Rudof, upokojenec iz
Mrtvic 8, star 69 let; Leopoldina
Lesič, upokojenka iz Dolge vasi 14,
stara 76 let; Rafael Rudolf, upoko
jenec iz Kočevja, Ljubljanska cesta
21, star 66 let; Karolina Pogorelc,
gospodinja iz Podtabora 10, stara 60
let; Anton Čolnar, invalidski upoko
jenec iz Kočevja, Mestni log 1/6,
star 49 let, in Metod Čižman, upo
kojenec iz Kočevja, Črnomaljska
cesta 1, star 51 le t
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Novi sekretar je Miller
Dopolnjujejo predsedstvo ZMS - Osnutek progra
ma ponovno v razpravo aktivom
Rudija Muellerja so izvolili za no
vega sekretarja občinske konference
ZMS Kočevje, za člane predsedstva

___________ .„..jmmbMBIML,
Prvo gasilsko desetino, v kateri so same pionirke, je v kočevski
» o b č in i ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Šalka vas. Čeprav
so vadile komaj 20 dni, so na nedavnem tekmovanju pionirskih
desetin zasedle drugo mesto. (Foto: J. Primci

pa so na nadomestnih volitvah izvo
lili Bojana Levstika (NAMA), Borisa
Ko račina in Toneta Bojča (oba
ITAS), Vita Sariča (Dom Dušana
Remiha), Jožeta Resmana in Vinka
Mlakarja (oba KOČEVSKI TISK).
Na konferenci so dopolnili še
osnutek delovnega programa občin
ske konference ZMS do aprila 1973
in sklenili, da ga bodo dali ponovno
v razpravo vsem mladinskim akti
vom. Ze prvi osnutek je bil izdelan
na podlagi želja in predlogov mladih
ljudi v občini, zato bo v njem res
zajet interes mladih. Program za
jema predvsem izobraževanje in
usposabljanje mladih, obujanje par
tizanskih tradicij, športno in Kul
turno delo mladih, delovne akcije in
proslave ter prireditve.
Ena pomembnih akcij mladih bo
„1.000 krajevnih skupnosti - 1.000
aktivov ZMS“, ki jo orginizira repu
bliška konferenca ZMS. Njen namen
je, da bo ustanovljeno čimveč novih
aktivov ZMS v krajevnih skupnostih,
kjer jih zdaj še ni, in da se poživi
delo mladine na vasi in v krajevnih
.skupnostih. Vsi aktivi bodo dobili
tudi naloge, kijih bodo izpolnjevali.
Najuspešnejši aktivi bodo dobili pri
znanja.
Med delovnimi akcijami pa bo
najpomembnejša nadaljevanje pola
ganja visokonapetostnega kabla za
novi vrtec v Kočevju, katerega prvi
del so položili že lani

Stara je ugotovitev, da se življenj
ska raven dela kmečkega prebival
stva povečuje počasneje kot v
mestu, socialne razlike med mestom
in vasjo pa so zaradi tega vedno
večje. S stvarnimi podatki in dokazi
o tem so nam postregle tudi analize
o socialnih razlikah. Nič čudnega
torej, če je socialna skrb družbe zad
nja leta v veliki meri vsaj v Sloveniji
posvečena odpravljanju nastajajočih
razlik: razširjeno zdravstveno zava
rovanje za kmete in priprava na
uvedbo pokojninskega zavarovanja
kmetov sta samo dva poizkusa te

STRANP0TA:

Mladoletniki
Srhljiv primer iž spi
sov javnega tožilstva
Imena 114 mladoletnikov, ki
so lani štorih kazniva dejanja, so
prišla v spise občinskega javnega
tožilca v Novem mestu. Najčešče so kradli, tudi avtomobile
in mopede. Na stranpota so zašli
zlasti otroci iz vzgojno zanemar
jenih družin, nemalokrat iz ta
kih, kjer sta gospodarila Štefan
in šmarnica.
Kaj se zgodi z otrokom, ki ne
čuti družinskih vajeti, pove mla
doletniški primer s Sentjernejskega polja. B. J. ni doraščal v
zavidljivem okolju. Oče se je
uklonil alkoholu, vse breme za
številno družino se je obesilo
materi za vrat. Delala je na po 
sestvu, po šihtu pa še dninila.
Časa za otroke kajpak ni bilo.
B. J. je moral že s sedmimi
leti od hiše sa pastirja. V šoli je
težko izdeloval, postal pa je svo
jeglav, uporen, pretepač in dol
gih prstov. Šestnajst let staremu
so preskrbeli zaposlitev, a ni
zdržal. Delo je zamenjal s krajo.
V pol leta je izmaknil sedem mo
torjev in ponny-expresov, ko pa
si je iz skladišča trgovskega pod
jetja „izposojal” alkoholne pija
če, so ga prijeli. Zdaj je v vzgojno-poboljševalnem domu.
Žalostno je, da mladoletnih
prestopnikov ni manj, ampak
vsako leto več. Je družba ob tem
še lahko malodušna in zado
voljna samo z ukrepi tožilstva in
sodnije?
I. Z.

vrste. Letos se v Sloveniji pridružuje
temu dvojemu še ena novost: otro
ški dodatek, namenjen kmečkim
otrokom iz socialno prizadetih dru
žin.
Republiška skupnost otroškega
varstva se je odločila v tem koledar
skem letu omogočiti ta dodatek
10.000 kmečkim otrokom v Slo
veniji. Mesečni znesek dodatka, ki
ga zagotavlja skupnost, je odvisen
od gospodarske razvitosti občine. V
novomeški občini naj bi dodatek
prejemalo 413 otrok, republiška
skupnost pa bi zagotovila vsakemu
po 40 din na mesec. Slišati je, da bo
po 20 din dodala občinska skupšči
na Novo mesto iz svojih sredstev.
Pravico do dodatka imajo otroci
iz družin, ki imajo KD manjši od
2000 din, v katerih je kmetijstvo
osnovni vir preživljanja, v katerih
KD na družinskega člana ni večji od
600 din, otroci pa ne smejo biti za
posleni.
Center za socialno delo je takoj
po izidu zadevnega predpisa v Urad
nem listu (žal je bil predpis objav
ljen šele pred nedavnim) začel zbi
rati podatke o upravičencih. Najprej
so na upravi za dohodke dobili po
pis kmečkih gospodarstev s KD do
2000 din, nato pa so v sodelovanju s

Čis t il n a n a p r a v a
v LOCNI
SGP PIONIR je v letošnjem po
letju začelo v Ločni pod tovarno
zdravil KRKA graditi glavno čistilno
napravo za potrebe Novega mesta.
Gradnja prve faze te čistilne naprave
bo veljala 1,550.000 din, gradbena
dela pa bodo opravljena do 30. sep
tembra. Tovarna KRKA se bo že po
I. fazi dograditve čistilne naprave
priključila nanjo. Denar zanjo pri
spevata: KRKA 1 milijon dinarjev,
ostalo pa Komunalno podjetje. V
pripravi so tudi načrti za glavne ka
nale iz Bršlina in ostalega mesta, ki
bi vso obstoječo kanalizacijo nave
zali na čistilno napravo v Ločni, ter
načrti za nadaljnje faze te naprave.

»Trimo« zmagovalec
Na sobotnem tradicionalnem
odbojkarskem turniiju v Žužem
berku, prirejenem v čast krajevnega
praznika, je letos spet zmagalo mo
štvo „Trima" iz Trebnjega. Drugo
uvrščeno ekipo „Novolesa“ , okrep
ljeno z igralci Novega mesta, j e pre
magalo z 2:1, tretjeuvrščeni Žužem
berk pa z 2:0. „NovoIes“ je prema
gal Žužemberk z 2:0.

Dobri filmi —prazne dvoranie
če bi Mazurko v postelji vrteli dlje, bi posekali
rekord, ki ga ima Ljubezenska zgodba
V kinu ,,Krka“ v Novem mestu
predvajajo skoraj same komercialne
filme. Dobrih filmov se ne $)lača
predvajati, ker jih vedno vrtijo v
i praznih dvoranah.
, Obisk se od lani ni spremenil. Le
i redki filmi pritegnejo veliko obisko-

SUHOKRAJINSKI DROBIŽ
MOČAN n a l i v V NOČI OD 15.
NA 16. JULIJ je napravil veliko ško
de na krajevnih in drugih poteh ter
cestah v Suhi krajini, škodoval pa je
tudi še nepožetim ozimnim žitom,
ponekod pa tudi koruzi.
KRAJEVNA CESTA, ki so jo
zgradili med Gradencem in Velikim
Lipjem ter jo povezah z Malim Lip
jem, je bila na dan proslave krajev
nega praznika Žužemberka izročena
prometu. Ob tej priliki so se zbrali
občani iz vseh treh vasi na začetku
te ceste v Gradencu, kjer jim je spre
govoril predsednik krajevne skup
nosti Ivo Plut, v nadaljnjem progra
mu pa je z izbrano umetniško bese
do nastopila tudi dramska igralka
VLADOŠA SIMČIČEVA. Po pro
gramu sta se razlegla ljudsko petje in
glas harmonike kot na pravem ljud
skem mitingu.
SLIKARSKA RAZSTAVA zna.nega slikarja amaterja FRANCA
MLAKARJA, ki jo je pripravil za
dan proslave krajevnega praznika
Žužemberka, je požela veliko pri
znanj in pohvale. Mlakarjevo slikar
sko delo je bogato z motivi iz doline
reke Krke in predstavlja pomembno
stvaritev, zato je želja Žužemberčanov, da bi razstavljal vsako leto.
MOST ČEZ KRKO pod Draščo
vasjo nad Žužemberkom bo v krat
kem urejen in usposobljen za varen
prehod in lažji promet. Ureditev
mostu se je močno zamudila, ker ni
bilo moč nabaviti ustreznega lesa za
mostnice.
ŽUŽEMBERŠKA ZADRUGA je
prispevala za zaščitna dela v žužemberskem gradu precej lesa za ostrešje
in se je s tem uvrstila med prva pod
jetja, ki so dala pomoč za ureditev
žužemberškega gradu.
M. S.

valcev. Lani je bil najbolj gledan
film „Quo vadis“ (2291 obi
skovalcev) in Rdeče klasje (2162).
Letos je bilo prodanih rekordno šte
vilo vstopnic (3611). Imeli so 11
edstav filma Love story. Če pa bi
azurko v postelji predvajali še dva
dni, bi presegli lanskoletni rekord,
kljub temu da so jo vrteli v maju, ko
obisk navadno p ada Ljubezen - ča
rovnica, dobro špansko dramo, pa
so vse dni prikazovali prazni dvo
rani.
Za mesec julij imajo na razporedu
nekaj dobrih filmov. Zanje so se od
ločili, ker upajo, da je le nekaj lju
biteljev dobrega filma Za film
„Obriši solze, oče“ , ki je težja živ
ljenjska drama, pa pričakujejo manj
ši obisk. Vendar je škoda, da bi šel
kar tako mimo nas. Zanj bi bila po
trebna večja propaganda. Končno
a bomo letos gledali tudi dolgo priakovani film „Platon - general iz
jekla“.
Morda bo potrebno število film
skih predstav omejiti, saj je zanima
nje za film padlo, pa tudi denarja ni.
STANKA ROBIDA

krajevnimi uradi in KS začeli izlo
čati iz seznama tiste, ki iz raznih
vzrokov do dodatka niso upravičeni,
te dni pa vabijo na krajevne urade
na razgovor upravičence in izpolnju
jejo ustrezne obrazce. Po približni
oceni bo v občini vsaj 700 otrok, ki
so po merilih predpisa upravičeni do
dodatka, prejelo pa ga bo lahko le
413 otrok. Izbor upravičencev bo
opravila komisija, ki jo bosta imeno
vala svet za zdravstveno in socialno
varstvo in TIS. Dodatek bo upravi
čencem izplačan septembra za vse
pretekle mesece v letu.
Upamo, da bo dodatek, namenjen
zaenkrat le omenjenemu številu
otrok, postal stalen in tako dosegljiv
vsem kmečkim otrokom iz socialno
prizadetih družin!
M. J.

Daj — dam!
Mehanografska oprema kot
so: knjižni avtomati, fakturirke,
elektronski kalkulatorji, računal
niki z magnetnim spominom itd.
je že dlje časa v rabi tudi v naših
del. organizacijah. Žal se nismo
pravočasno odločili za skupen
nakup teh sorazmerno dragih so
dobnih pripomočkov, ampak
smo jih kupovali vsak zase. Mehanografija kar je imamo, je zato
neenotna in marsikje tudi neiz
rabljena. Novo priložnost za
združitev m oči na polju mehanografije nam ta čas ponuja
Ekonomsko administrativni šol
ski center v Novem mestu.
V del. organizacijah, ki so mehanografsko opremo že naku
pile, so se že srečali s težavami
pri usposabljanju delavcev, ki naj
to opremo uporabljajo. Na uspo
sabljanje za to morajo pošiljati
ljudi v večja središča v Sloveniji
in Jugoslaviji. Navadno ni ne
časa ne denarja za to, da bi si
zagotovili tudi rezervne tako
usposobljene delavce in če nam
edini, ki zna mehanografsko
opremo uporabljati zboli, je joj!
Ekonomsko
administrativni
šolski center, ki usposablja pisar
niške delavce si želi v korak s ča
som: dijake, ki jih poučuje bi
rad naučil tudi uporabe mehanografije. Center seje obrnil na de
lovne organizacije s prošnjo za
denarno pomoč pri nakupu po
trebne mehanografske opreme
za pouk. Gre za 736.000 din, ki
jih je treba zbrati na Dolenj
skem. Prav bi bilo, ko bi se deL
organizacije tej prošnji odzvale,
saj bi si s tem zagotovile dvojno
korist: v prihodnje bo dovolj pi
sarniških m oči veščih dela z mehanografijo, pouk teh m oči na
najprimernejši
mehanografski
opremi, ki jo bo center kupil, pa
bi "bil hkrati spodbuda za večjo
preudarnost, kadar jo bomo ku
povali v deL organizacijah.
v
M. J.
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KANALIZACIJA
NA PADERŠIČEVI
Gradnja kanalizacije na Pederšičevi je zadnja, ki je v gradnji na
grmskem območju. Veljala bo okoli
180.000 din. Potrebni denar so pri
spevali stanovalci Paderšičeve, ob
čina in Komunalno podjetje Novo
mesto.

Sončna cesta do Pahe
Že razširjenemu in izboljšanemu
delu bodoče ceste od Otočca do
Hmeljnika čez Paho, ki bo odprla
območje Grčevja turizmu in omogo
čila boljši prevoz otrok v šolo, se bo
letos pridružil nov odsek. Lani so iz
boljšali cesto od Otočca do pod Harinje vasi, letos pa bodo razširili in
izboljšali najtežji del te ceste od Harinje vasi do Pahe. Posodobljenje
tega odseka naj bi bilo opravljeno
do septembra letos. Cesto gradi Ko
munalno podjetje Novo mesto,
predračun za ta odsek pa znaša
400.000 din. Okoliški prebivalci,
združeni v KS Otočec, si hkrati z
velikim zanimanjem urejajo vaške
poti, ki so navezane na to cesto.

Novomeška kronika
NEUSPEŠNO DELO - Po vsa
kem močnem deževju se prebivalci
Pugljeve ulice pritožujejo nad raz
rito, za starejše nevarno cesto. Res
je, da jo delavci hitro zasipajo, ven
dar jo morajo, če pada dež dalj časa,
v enem tednu popraviti vsaj dvakrat,
ker voda nasuti gramoz hitro odnese.
PRENOČITVE - V kampu pri
nogometnem stadionu se je prejšnje
dni ustavilo zaradi obilnega deževja
malo gostov. Še največ je bilo Nizo
zemcev, ki se v našem mestu usta
vijo za nekaj dni in si v tem času
ogledajo vse mestne znamenitosti.
TRŽNICA - Tudi ta teden je bila
tržnica dobro založena, številne go
spodinje pa so bile presenečene nad
razstavljenimi češnjami, ki jih na
trgu že dalj časa ni bilo. Cene: li
mone 12 din za kilogram, češnje 16
din, pomaranče 8, paradižnik 8,
banane 7 do 8 din za kilogram, jajca
0,80 do dinar, paprika 10, kumare
9, hruške 10 din, marelice 10, rdeča
pesa 5, čebula 8, lisičke 5 din me
rica in liter orehov 3,5 din.
ROJSTVA: Rodile so: Marjeta
Wachter iz Vrhovčeve 5 - Matejo,
Cvetka Kovačič,Nad mlini 45 - de
klico, Marija Rus s Trdinove 5 deklico in Sonja Železnik iz Šolske
ulice 4 - Tomaža.

- Ena gospa je rekla, da je zad
nje dni padlo toliko dežja, da se v
Bučni vasi vsaj tri tedne ne bodo
smeli pritoževati, da v vodovodnih
pipah le grgra, vode pa n i . . .

»Najprej: stran s svinjarijo!«
Milan šimec, novi predsednik krajevne skupnosti Črnomelj, je odločen na
rediti mesto lepše, predvsem pa čistejše - Mu bo uspelo?
Pravkar je pri>el z dopusta v
Rusiji, kjer, kot pravi, v Leningradu
in Moskvi skupaj ni videl toliko pa
pirčkov po tleh, kot ga je večkrat
pred črnomaljskim hotelom. Pravi,
da je v krajih, kjer je potoval, prav
posebej opazoval čistočo, da bi jo
primerjal z domačim mestom.
- Kakšni so vaši načrti, da bi
vzpostavili več reda in snage v Čr
nomlju?
„Začeli smo s tem, da je-krajevna
skupnost namestila uslužbenca, ki
bo pomanjkljivosti mesta zapisoval,
opozarjal na napake itd. Videz

ČRNOMALJSKI
DROBIR
TEMELJNA KULTURNA SKUP
NOST ima 52 štipendistov, od teh je
12 štipendij podelila letos za študij
na pedagoški akademiji. Kar 21 do
mačinov študira na visokih šolah,
ostali na šoli za zdravstvene delavce
ali drugih srednjih šolah.
OSKRBNINE V VRTCIH po no
vem ne bodo več za vse enake. Izvrš
ni odbor TIS je sprejel družbeni do
govor, po katerem bo v vzgojnovarstvenih ustanovah uvedeno različno
plačevanje glede na premoženjske
razmere staršev otrok.
3 Št e v i l k e „ b e l i h b r e z “ so
v minulem šolskem letu izdali učen
ci osnovne šole Črnomelj. S pri
spevki je sodelovala množica učen
cev pa tudi člani likovnega krožka.
SVETOVALCI ZA kemijo in bio
logijo z Zavoda za prosvetno-pedagošico službo SRS so pred kratkim
obiskali Belo krajino. Po strokov
nem posvetu so si ogledali še viniško
šolo.
PODRAŽITEV PRECEJ občutijo
skoro vsi občani, kajti „kavice“ ne
morejo pogrešati, postala pa je draž
ja v vseh lokalih. Pravijo, da tudi go
stom v podjetjih in ustanovah ne
strežejo s tem poživilom tako na ve
liko kot prej.

Črnomlja je porazen, ker smo ob
čane razvadili. Najprej se bomo
spravili nad divja smetišča, nesnago
na javnih krajih in na pokopališču nad to, kar najbolj bode v oči. Če
lepa beseda pri posameznikih ne bo
zalegla, bomo morali seči po ukre
pih, ki jih določa občinski odlok o
javnem redu. Možnost imamo, samo
ne poslužujemo se je.“
— Koliko denarja imate letos na

Za upokojence 60 din
Tudi letos organizira podružnica
Društva upokojencev v Črnomlju
izlet za svoje člane. Tisti, ki se bodo
odločili 17. septembra potovati sko
zi Zagreb, Varaždin, Ptuj, Krapino
in kraje Hrvatskega Zagorja, naj se
odločijo do 22. avgusta. Avtobus bo
odpeljal z Vinice ob 4.30, povratek
pa bo ob 22. uri. Stroški za prevoz
znašajo 60 din. Prijave sprejema taj
nik podružnice v pisarni društva ob
torkih in četrtkih dopoldne.
SPET
SO SE IZ K A Z A L I
Krvodajalska akcija, ki je bila
pred kratkim organizirana na ob
močju črnomaljske občine, je tudi
letos uspela. Blizu 500 prostovoljnih
krvodajalcev se je odzvalo v Črnom

razpolago in za kaj ga boste pred
vsem porabili?
„Imamo okrog 300.000 din; s
tem moramo skrbeti za celotno ko
munalno vzdrževanje mesta in oko
liških naselij, za upravljanje tržnice,
delno za varnost prometa, za civilno
zaščito, ter za telesno vzgojo otrok.
Komunalna služba zahteva 8 stalno
zaposlenih cestarjev, vrtnarjev itd.
Denarja je toliko da nekaj brskamo,
medtem ko vidnejših uspehov ob
tako skromnih sredstvih ne more
biti.“
- In kakšni so vaši dolgoročnejši
načrti?
„Z delom krajevnih skupnosti še
nisem dodobra spoznan, ker sem
funkcijo komaj prevzel. Najprej se
moram v naloge poglobiti, pogle
dati, kako delajo drugod, kjer ve
ljajo za uspešno, potem bomo delali
drugače. Ukvarjati pa se bo treba še
s čim drugim, ne le s komunalno de
javnostjo."
—
R. B.

lju, Semiču in na Vinici, s čimer je
postavljeni plan odvzema krvi do
sežen. Večina delovnih kolektivov
kaže razumevanje za ljudi, ki so pri
pravljeni nuditi sočloveku pomoč,
še vedno pa je nekaj takih, kjer pro
stega dne nočejo dati.
G N O JIL N I D O V O LJ
V zadružnih prodajalnah na vsem
območju čmomaljskp občine pri
manjkuje dušičnih gnojil. Nitromonkala trenutno ni ali ne dovolj,
in kmetovalci zaman sprašujejo po
njem. Poraba umetnih gnojil te vrste
se je močno povečala, kar pove
samo primer Strekljevca. Tu so pro
dali 72 ton umetnih gnojil, od tega
22 ton dušičnih. Ljudje v vinorod
nih področjih ne segajo več toliko
po modri galici in se preusmerjajo
na druga, boljša zaščitna sredstva.

Pred vsak im n ak u p o m tek stiln eg a blaga, p letenin, perila ali
k o n fe k c ije vam prip o ro ča m o ogled n a ših zalog. P rod ajam o
tudi na 5 -m esečn o brezo b restno ob ročn o odplačilo.

„ O e le fe k s til" Č r n o m e l j

Kmetijci ne dajo zemlje

d

Plodna zemlja za kmetijstvo, neplodna za indu
strijo in drugo - Komunalci naj sodelujejo
Na zadnji seji občinske skupščine
Kočevje so sprejeli delovni program
občinske skupščine in njenih orga
nov, za katerega pa so odborniki
menili, da premalo konkretno do
loča, kdo je odgovoren za izvršitev
posameznih nalog. S to pripombo in
s še nekaterimi drugimi ga bodo do
polnili. Nadalje so sprejeli poročilo
o delu in načrtih komunalnih delov
nih organizacij ter predlog o združe
vanju oziroma še tesnejšem poslov
nem sodelovanju teh delovnih orga
nizacij. Razpravljali so tudi o izva
janju družbenega dogovora o štipen
diranju študentov, dijakov in učen
cev ter sprejeli poročilo o delu in
programih temeljne kulturne skup
nosti.
Urbanistični načrt mesta Kočevje
so sprejeli z dostavkom, da velja za
industrijske površine stari „coning“ ,
za stanovanjske pa novi načrt.
ZKGP namreč noče odstopiti plod
ne zemlje za potrebe industrije. Ra
zen tega so sprejeli zazidalne načrte
..Trata II“ , „Mestni log“ in „Za ru
darskim dom om ".
Sprejetih je bilo še več drugih od 
lokov, potrjeni finančni načrti ob
činskih skladov za lani in letos;
dano je bilo soglasje, da preideta
gimnazija in šola Vas-Fara na
5-dnevni delovni teden, in podana
informacija o združitvi skladov
zdravstvenega zavarovanja delavcev
in kmetov v ljubljanski regiji. Dom
Jožeta Šeška in tržnico'z Likovnim
salonom so prenesli v upravljanje
krajevne skupnosti.

P O M L A D IT I GO DBO
Delavska godba v Kočevju name
rava pomladiti svoje vrste. V okviru
glasbene šole je organizirala tečaj za
mlade godbenike iz vrst učencev
osnovne šole in kovinarske šole.
Obiskuje ga 26 mladih, trajal pa bo
dve šolski leti. Iz njega bi lahko izšla
celotna mladinska godba. V zad
njem obdobju se nekateri navdušu
jejo, da bi godbo „okrepili4* tudi z
nežnim spolom, k čem ur je verjetno
največ pripomoglo nedavno gosto
vanje črnomaljske godbe v Kočevju,
v vrstah katere je več brhkih mla
denk.

Kdor pije ga rad,
ni nikdar bogat
Bolj obdavčeni ljubitelji
alkoholnih pijač
Davek na alkoholne pijače
bodo v kočevski občini zvečali.
Tako je že sklenila pred kratkim
občinska skupščina. V poprečju
se je povečal prometni davek na
ravnih vin za 75 odstotkov, od
piva za 43 odstotkov in od osta
lih pijač 25 odstotkov. Lani je
znašal ta davek 1,476.222 din,
zdaj pa bo znašal v letu dni okoli
653.000 din več. Ker računajo,
da bodo nove stopnje veljale le
tos s 1. avgustom, se bo nabralo
do konca leta v občinskem pro
računu 272.000 din več kot
lani.
Načrtovani dohodki občim
skega proračuna so bili v prvem
polletju
letos
doseženi le
45,2-odstotno, prometni davek
od alkoholnih pijač pa je bil v
kočevski občini znatno manjši
kot v drugih. To dvoje je občin
ska skupščina uskladila tako, da
bo davek zvečan in bodo tisti, ki
popijejo največ alkohola, tudi
po svojih močeh več prispevali k
uravnoteženju občinskega pro
računa, se pravi k doseganju na
črtovanih dohodkov.
Proti povečanju prometnega
davka je glasoval le odbornik
Matija Praznik, direktor HO
TELA PUGLED.

občan *
vprašuje
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/medved
dgovarja
— Zakaj si se za oskrbo z mesom
toliko zahvaljeval našemu ZKGP?
- Zato, ker pridno uvaža živino
iz južnih krajev države, da "imamo
kaj za pod zob.

Spet upanje za asfalt
...

Cesta od Metlike do Rosalnic, ki je do nedavnega veljala za eno najbolj jamastih v obćini in nad katero
so tarnali zlasti ljudje, zaposleni v metliških podjetjih, je asfaltirana Čeprav vrhnja plast cestišča še ni
urejena, pa tudi robnike še delajo, je promet odprt. (Foto: R. Bačer)

PRED SAMOPOSTREŽNO trgo
vino je čez dan pravo smetišče. Zla
sti otroci mečejo po tleh zavitke od
lučk in kornetov. Starši bi jih lahko
opozorili, da to ni lepo.
KLJUB VEČKRATNIM OPOZO
RILOM, naj bi kopalci ne metali v
vodo razbitih steklenic in kozarcev,
se to še
vedno dogaja. Ljudje se
! sprašujejo, kje je vest tistih, ki to
počenjajo. Se zlasti je v Kolpi veliko
razbitega stekla po sobotnih plesih.
NOVI STANOVANJSKI BLOK,
ki so ga pričeli zidati jeseni, je kon
čan. Te dni se bodo vanj vselili sta
novalcu Na stransko steno bloka so
z velikimi črkami napisali Beti - do
brodošli. Nekateri prebivalci se nad
napisom hudujejo, češ da taki napisi
ne sodijo na stanovanjske bloke.
VELIKO GOSPODINJ kupuje pa
radižnik in sadje na stojnici na Trgu
svobode. Izbira je pestra, pa tudi
cene niso pretirane.
V NEDELJO so imeli komunisti
in predstavniki družbeno-političnih
organizacij na Suhorju sestanek, na
katerem so razpravljali o političnem
stanju v občim. Pogovorili pa so se
tudi o upravljan ju in vzdrževanju
kulturnega doma.
NA OZKEM CESTNEM GRLU
med pošto in vinotočem Kmetijske
zadruge bi kljub cestnemu ogledalu
že večkrat kmalu prišlo do nesreče.
Voznikom priporočam o še posebno
pozornost.
NA PODROČJU matičnega urada
Metlika sta umrla: Franc Vovk iz
Slamne vasi, -71 let; Kristina Vidmar
iz Grabrovca, 49 let.

PRI METLIKATRAKSU SE ZAVEDAJO:

metliški tednik

Težave so na pragu
Posledice lanske podražitve goriva, gumf cestni
ne in zavarovanja se bodo. pokazale v tem letu
- Načrti o investicijah trenutno mirujejo
Podjetje METLIKATRANS je z
lansko poslovno letino lahko zado
voljno. Imelo je za več kot 25 mili
jonov dinarjev celotnega dohodka,
kar pomeni 45-odstotcn porast.
Kljub temu da so v letu 1971 zakon
ske obveznosti porasle za dobrih 28
odst. in da so občutno narasli tudi
drugi stroški, so v kolektivu osebne
dohodke povečali za več kot 19 od
stotkov, vrednost osnovnih sredstev
a za tri četrtine. Med drugim so
upili^tudi 10 novih kamionov.
Ob vedno večjem obsegu dela in
tako ugodnih rezultatih so resno
mislili na nove investicije in dodatno
proizvodnjo, s katero bi predvsem
povečali število delovnih mest za
moške, kar je v metliški občini naj
bolj zaželeno. Zal so morali to za
misel začasno opustiti zaradi težav,
ki so se nenadoma pojavile.
Konec leta 1971 se je podražilo
gorivo, narasle so cene gumam in re
zervnim delom za tovornjake, pove
čale so se cestnine, podražilo se je
zavarovanje vozil. Pri vsem naštetem
pa so cene storitvam ostale na lanski
ravni.
Podjetje, najmlajše v metliški ob
čini, ima tudi premalo obratnih
sredstev, kar je samo še dodatna
grenka kaplja ob istočasni nelikvid
nosti. Stranke METL1KATRANSU
slabo plačujejo. Hude težave imajo,
preden pridejo do zasluženega de
narja za opravljene prevoze, ob tem
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K O Č E V J i

OTROŠKO IGRIŠČE v Kid
ulici že dobiva svojo obliko. Nj
in nova trava so o z e le n e li in j®*
prav prijetno. Kako je bilo
potrebno, kaže v sak danji
otrok in staršev na igrišču. P®®1
igrišča bi bila potrebna še na a*"
koncih mesta. Njihovo u re d it* !
krajevna skupnost ž e v načrtu. : .
GOSTINCI urejajo svoje oN
da bo za glavno sezono nar?n„j
zona se je res že začela, p°se J
letniška. Tudi vreme je ugt
se pleskanje hitro suši. P^P*®^
uredili so že obrate hotela FUeJ*
kavarne ZVEZDA, zdaj pa
Kolodvorsko restavracijo.
KAJENJE OTROK po ul
prišlo v Kočevju že kar v n a v a 1
starejši tega že niti več ne op®*
niti ne pomišljajo, da bi otfo
opzoril. Tako se „petelinijo Pj
cah nekateri otroci od 10 le'■ .
V takoimenovanih „mladins*0**
kalih, kjer je sicer kajenje
prodaje slaščic in peciva P
dano, je še huje. Tu pttW$
deklice že od osnovne šole nap
si domišljajo, da si o b kajenj
rajo izkušnje za b o d o č n o s t ,
mladim ljudem n i č ne poniag
zarjanje, jih bo streznil G o ln ^
CVETJE NA BALKON®
oknih se je bujno razrastlo. r a j hiš dobivajo lep okras in s t ^
ulice in vse mesto. Letos JI jj J
bolj smotrno skupinsko ureje <p
sadili so več novih vrst, K*
letos nismo videli na bal*
oknih. To je vsekakor uspeln ,
predavanj znanih stroko'Wu . ^ ^
sadjarstvu in vrtnarstvu. v \ ^
predek je tudi na vrtovih.
tj
PODRAŽITEV PIVA zajjJJj
gostinskih obratih je goste tv * ^
Jasno je, da bo do P ^ ra z j1* ^ ^
ko bo znan novi občinski P .j ; ^
davek, ni pa nujna taka nag* jg11,^
dražitvijo, ko za te podat ^
vemo. Občinska inšpekcija J j ^
zala, da je treba p r o d a j a t i p ^
starih cenah.
NEURJE se je razbesnel? ” t ^
čevjem v noči od ponedeij ^ (
rek. Med močnim nalivom J $
in treskalo na vseh stxaneo0[ # ^
domačini že nekaj let ne P $
Treščilo je večkrat v n»e ^
1
drugim tudi v dom tel®srLtjh,da. i
To je bilo prvič v devetin le ^
treščilo v ta objekt in ta* je1
tudi praktično potrjeno, ^ l
lotni strelovodni sistem te&
^
v redu.
| L

KOČEVSKE
'občan
vprašuje

Za praznik Loškega potoka bodo odprli novo šolo,
položili temeljni kamen za novo halo RIKA, in če
bo sreča mila, tudi prvi odsek asfaltne ceste skozi
Loški potok

v-:;.
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SPREHOD
PO METLIKI
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pa so sami manj dolžni, kot so bili
pred letom dni.
Pri podjetju se zavedajo, da se
bodo morali v letošnjem letu bosti s
še mnogo hujšimi težavami, kot so
jih poznali lani, zato že Zdaj javno
povedo, da ni pričakovati tako
ugodne bilance. Ni pa v kolektivu
malodušja, saj v tem položaju niso
osamljeni. Na istem so več ali manj
vsa prevozna podjetja v Jugoslaviji.

Zaleglo je!
Vrsta opozoril in grožnja odbor
nika Nemaniča z Grabrovca, da bo
odstopil, če ne zasujejo smetišča pri
Berčiča h, je zalegla. Smetišče so te
dni zasuli z zemljo.

Pridite na proslavo!
Občinski odbor ZB NOV Metlika
vabi borce in mladino, da se udele
žijo proslavo ob obletnici ustano’ vitve belokranjskega odreda, ki bo
23. julija na Mirni gori. Prevoz iz
Metlike in nazaj je brezplačen.
Avtobus odpelje iz Metlike ob 8. uri
izpred hotela. Ustavljal bo na Primostku, Podzemlju in v Gradcu.

Čeprav je asfaltiranje ceste skozi
Loški potok za letos že skoraj popol
noma padlo v vodo, so bile v zadnjih
dneh spet dane obljube, da bo asfal
tiran vsaj manjši odsek ceste skozi
Loški potok že letos, morda celo do
krajevnega praznika Loškega potoka
31. julija. Republiški cestni sklad je
namreč na prošnjo občine Ribnica
in krajevne skupnosti Loški potok le
določil svoj del denarnega prispevka
za asfaltiranje manjšega dela repub
liške ceste od Hriba do Travnika.
Če bo vreme ugodno in če bo iz
vajalec del podjetje Slovenijaceste
zmogel, bo ta manjši odsek asfalti
ran že do krajevnega praznika Lo
škega potoka. Tako bi bilo proslav
ljanje še bolj svečano.
Letos, ob 30-letnici streljanja Po
točanov, bodo v Loškem potoku
odprli novo osnovno šolo, podjetje
RIKO pa bo položilo temeljni ka
men za novo halo.
J. P.

SPORAZUM
Med občinsko skupščino Ribnica
in podjetjem STANGRAD je bil do
sežen začasen sporazum h pocodbi
o nakupu stanovanj v stolpiču V. Po
tem dogovoru je občinska skupščina
priznala novo pogodbeno ceno za
Kvadratni meter stanovanjske povr
šine v višini 2.750 din. Seveda velja
to za stanovanja, ki jih je podjetje
začelo graditi leta 1969, vseljena pa
so bila poleti 1971.

- Zakaj most čez po*
tako dolgo ni dograjen.
•0
- Kaže, da graditelji . 0fP ^
nali, da jih bo med grad
^
voda.

Z0B0TREBClii
RAZSTAVI'! ZA

31. julija 1942 so v Sodolu v
Loškem potoku Italijani postre
lili 14 domač inov in 4 neznane
tovariše. V njihov spomin pra-'
znuje Loški potok vsako leto na
ta dan svoj krajevni praznik.
Letos ga bodo Še posebno slo
vesno, saj mineva od tistih žalastnih dogodkov natanko 30
let. (Foto: J. Princ)

Ribnica je dobila galerijo
Za otvoritev razstava fotografij rojaka Petka
V nedeljo, 2. julija, so v Ribnici
ob prisotnosti občinstva in nekda
njih borcev XIV. divizije svečano
odprli novo razstavno galerijo v rib
niškem gradu in razstavo del parti
zanskega fotografa Jožeta Petka.

Ribnica je z novo galerijo veliko
ridobila. V njej bodo razstave liovnih del. Ribniška kulturna skup
nost, ki je bila pobudnica ureditve
galerjie in organizatorica razstave,
zasluži pohvalo.

Petka, ki je s svojimi fotografi
jami ovekovečil pohod XIV. divizije
leta 1944 na Štajersko, ni potrebno
posebej predstavljati. Fotografije so
dokumenti trajne vrednosti o boju
partizanov proti okupatorju. Prav
zato so na otvoritvi razstave predla
gali, naj nosi nova muzejska oziroma
razstavna galerija ime po Jožetu
Petku.

Pred kratkim se je sestal upravni
odbor ribniškega sklada zu urejanje
mestnega zemljišča in razpravljal o
novih odmerah zavezancem prispev
ka za uporabo mestnega zemljišča.
K do zdaj sprejetemu načrtu so do 
dali še zahtevo, da je treba še letos
asfaltirati ulice na Prijateljevem
trgu.

E

ASFALTIRATI TRG
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OTROŠKI DODATEK ZA KMEČKE OTROKE:

Most za najbolj prizadete!
Veseli smo lepe pobude, čeprav začete v nepravem času dopustov, saj bo
720 din dodatka na leto pomenilo mmnogim kmečkim otrokom, ki žive v
skromnem družinskem proračunu, most v boljšo prihodnost

javnem prazniku ITAS, nekdanjem prazniku Rudnika, so obdarili za dolgoletno zvesto delo pri
^oziroma Rudniku 33 članov kolektiva. (Foto: J. Primc)

Stara je ugotovitev, da se življenj
ska raven dela kmečkega prebival
stva povečuje počasneje kot v
mestu, socialne razlike med mestom
in vasjo pa so zaradi tega vedno
večje. S stvarnimi podatki in dokazi
o tem so nam postregle tudi analize
o socialnih razlikah. Nič čudnega
torej, če je socialna skrb družbe zad
nja leta v veliki meri vsaj v Sloveniji
posvečena odpravljanju nastajajočih
razlik: razširjeno zdravstveno zava
rovanje za kmete in priprava na
uvedbo pokojninskega zavarovanja
kmetov sta samo dva poizkusa te

kino za zabavo, ne za razmišljanje

STRANP0TA:

J kulturniki se žele v prostem času predvsem
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p katkim so v Kočevju spet
/ ^ n o v i j e m kino ,J a d ra n ".
jiijJ Priložnosti smo zastavili di•j , WStanetu Trdanu nekaj vpraij'u M " v se s te o b n o v ili, k o l i k o
^ v e l j a l a i n iz k a t e r i h v ir o v
^ fin a n c ira li?
H o d ili s m o c e n t r a l n o k u r j a v o ,
novo
e le k trič n o
ra z *l?> P r e b e lili p r o s t o r e in o b n o 
v o . d a j e v i d n o s t b o ljš a . P o o b n o v ili še a v lo in n a
j je d ili p i s a r n o , k i je d o s le j n i| ^ en. D e la s o v e lja la o k o li
o d te g a s ta k o t p o s o tjT ^vala o b č i n s k i s k la d s k u p g o s p o d a r s k i h o r g a n iz a c ij
din in r e p u b l i š k a k u l t u r n a
150.000 d i n . O s t a l o s o
1s re d s tv a . Z a u s p e š n o iz v e ® se z a h v a lju j e m S t a n o v a n j-

h -----------------------------

Združitev?
p e v s k i o b č in i n e k a te ri
&Jo z d r u ž ite v k o m u n a l n i h
>o j *1 o rg a n iz a c ij a li v saj n ji-

^

'^je!

°^n o t e s n e jš e s o d e n e k a te ri p a (p red v se m
s t o l e n ) to z d m ž ite v
A * ^ s o d e lo v a n je o d k la n ja jo ,
p t j 5*..u g ° to v ili n a z a d n j i o b SC °
b ilo k o ris tn o z d ru » C * a n j s k a p o d j e t j a o z ir o ^ le> v p r a š a n je p a j e ž e , n a
W r»\rS ^ o m
bi
z d ru ž ili
%
S D K o č e v je -R ib n ic a ,

(j , ničesar skupnega z osta
li, j^^Unalnim i organizacitega pa dela celo za
tij ^ e h občin.
^da g°tovitev, da bi morala
»it
združitev ali sodeloI
® s ^ i h komunalnih
i S Sa'

0rS a n i z a c ‘j

J e u P f avi-

l%tje'1 to ^ ono združeno
jjlvVjehUsPešno posluje le, če
^ M ^ n o ta h zavedajo, d a je
N
t®v koristna. V najl^j, Pohaja do trenj, sumH t S 0 d tik ^ j

i

‘n

Ponovne

j MkWe- Zato je upravičen
° morcbitnih
!° sodelovanjih raziN alh^ *v komunistov vseh
tj '“nih delovnih organi-

I S n e L tUd* občinska skup0re ostati brez vpliva
m J Vteh delovnih orgini4
ona odobrava
^ne r 0ve storitve. Če bi
*°m unalne delovne
j tyjn l e res lahko poslovaje
1 ?Hive e 23 to trditev obstoje

K

4 J i s k i,ln^ l i z c ’ P ° t e m j*11 o b ‘

5 N K ? člna lahko „prisili"
Z od°britvijo takih
i
SP 0(1budne za zdru$ p oJ* £ ’ za posamezne dePa nc- Pri ta'
l^tin
Pa
skupščina
1*h.°bča^ nalctela na podporo

4

so vsi

X ^ una ln ih s t o r i t e v .

p o troš'

skemu podjetju, Kovinarju, Elektru
in O prem i Upam, da nisem nobe
nega izvajalca izpustil.
- Je s tem obnova kina Jadran
končana?
— Ne, saj 20 let vanj ni bilo vlo
ženega kaj posebnega in je bila stav
ba zelo zapuščena. Če bom o spo
sobni vračati posojila, bom o v pri
hodnjem letu obnovo nadaljevali.
Dvigniti moramo pod v dvorani in

KAM DENAR ZKPO?
Zveza kultumo-prosvetnih organi
zacij občine Kočevje bo letos dobila
127.500 din dotacije temeljne kul
turne skupnosti. Razdelila jo bo
tako: osnovni šoli Kočevje 9.500
din, KUD „Kolpa44 iz Predgrađa
25.000 din, KUD Vas-Fara 6.500
din, MKUD „Matej Bor“ na gimna
ziji 5.000 din, Likovnemu salonu
17.500 din, Filatelističnemu dru
štvu 1.000 din, Potujočem u kinu
17.000 din, Fotoklubu 500 din, za
gostovanja 30.500 din in za stroške
poslovanja 15.000 din.

Po sledeh Dolenjske
Občinska skupščina Kočevje se
strinja s predlogom Skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja delavcev Ljub
ljana o združitvi skladov zdravstve
nega zavarovanja delavcev in kme
tov, kar bi pomenilo izenačitev pra
vic kmetijskih zavarovancev z zava
rovanci —delavci. Tako združitev so
že izvedli v dolenjskih občinah. Re
ferendumi o združitvi bo izveden
predvidoma letošnjo jesen. Na ljub
ljanskem obm očju je kmetijskih za
varovancev le 5 odstotkov, v do
lenjskih občinah pa 40 odstotkov.

ZA VARNOST V
PROMETU
Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prom etu so ustanovili v kočevslci o b č in i Za predsednika sveta
so imenovali Bojana Slokarja, za čla
ne pa še Franca Jarca, Lada Gašparca, Franca Brusa, Vilka Ilca, Jožeta
Ponikvarja, Franca Kužnika, Matijo
Briškega in Matijo Praznika

zamenjati dotrajano opremo v dvo
rani in na balkonu.
— Bo obnova vplivala na zvi
šanje cen vstopnic?
— Cene bodo verjetno še nekaj
časa iste, čeprav so najemnine za fil
me zelo porastle.
— Kakšni obiskovalci zahajajo
v kino in kako se obnašajo?
— V glavnem so to kulturni
ljudje. Res je, da se včasih kdo tudi
ni lepo vedel, vendar je k tem u po
mojem mnenju pripomogla tudi za
nemarjena dvorana. Prepričan sem,
da bodo lepi prostori vplivali na vse,
tako da se bodo tudi lepo obnašali.
— Kakšne filme ljudje najraje
gledajo? Je obisk boljši pri um et
niških ali lahkih filmih, ki so na
menjeni predvsem zabavi gledal
cev?
— Največ obiska imajo zgodo
vinski, kriminalni, kavbojski, pa tudi
ljubezenski in drugi zabavni filmi.
Filmov umetniške vrednosti, pri ka
terih bi morali gledalci razmišljati,
ljudje ne gledajo radi in je takrat
dvorana prazna. Tudi kulturni in
prosvetni delavci so mi že zatrdili,
da pridejo v kino, da bi se razvedrili
in zabavah, ne pa da bi razmišljah o
globlji vsebini filma.
j p rjm c

Gibanje prebivalstva
V juniju letos se je na območju
matičnega urada Kočevje poročilo 6
parov. Rodili so se ena deklica in
dva dečka. Umrli so: Urška Merhar,
gospodinja iz-Koblarjev 38, stara 60
let; Erika Ojstriž, učenka iz Ko
čevja, Roška cesta 44, stara 8 let;
Marija 2agar, natakarica iz Kočevja,
Kidričeva 2, stara 45 let; Ivana Bra
dač, gospodinja iz Četeža 12, stara
75 let; Alojz Rudof, upokojenec iz
Mrtvic 8, star 69 let; Leopoldina
Lesič, upokojenka iz Dolge vasi 14,
stara 76 let; Rafael Rudolf, upoko
jenec iz Kočevja, Ljubljanska cesta
21, star 66 let; Karolina Pogorelc,
gospodinja iz Podtabora 10, stara 60
let; A nton Čolnar, invalidski upoko
jenec iz Kočevja, Mestni log 1/6,
star 49 let, in Metod Cižm an, u po 
kojenec iz Kočevja, Črnomaljska
cesta 1, star 51 l e t

KOČEVSKE NOVICE
Novi sekretar je Miiler
Dopolnjujejo predsedstvo ZMS - Osnutek progra
ma ponovno v razpravo aktivom
Rudija Muellerja so izvolili za no
vega sekretarja občinske konference
ZMS Kočevje, za člane predsedstva

setino, vv kateri
kateri $° sa™«5 pionirke, je v kočevski
E ^ ta t,0 ^esetino»
K ^ e l / 0v'[o Prostovoljno gasilsko društvo Šalka vas. Čeprav
laSeHimai 20 dni, so na nedavnem tekmovanju pionirskih
drugo mesto. (F o to : J. Prim ci

pa so na nadomestnih volitvah izvo
lili Bojana Levstika (NAMA), Borisa
Koračina in Toneta Bojča (oba
ITAS), Vita Sariča (Dom Dušana
Remiha), Jožeta Resmana in Vinka
Mlakarja (oba KOČEVSKI TISK).
Na konferenci so dopolnili še
osnutek delovnega programa občin
ske konference ZMS do aprila 1973
in sklenili, da ga bodo dali ponovno
v razpravo vsem mladinskim akti
vom. 2 e prvi osnutek je bil izdelan
na podlagi želja in predlogov mladih
ljudi v občini, zato bo v njem res
zajet interes mladih. Program za
jema predvsem izobraževanje in
usposabljanje mladih, obujanje par
tizanskih tradicij, športno in kul
turno delo mladih, delovne akcije in
proslave ter prireditve.
Ena pomembnih akcij mladih bo
„1.000 krajevnih skupnosti - 1.000
aktivov ZMS44, ki jo organizira repu
bliška konferenca ZMS. Njen namen
je, da bo ustanovljeno čimveč novih
aktivov ZMS v krajevnih skupnostih,
kjer jih zdqj še ni, in da sc poživi
delo mladine na vasi in v krajevnih
skupnostih. Vsi aktivi bodo dobili
tudi naloge, ki jih bodo izpolnjevali.
Najuspešnejši aktivi bodo dobili pri
znanja
Med delovnimi akcijami pa bo
najpomembnejša nadaljevanje pola
ganja visokonapetostnega kabla za
novi vrtec v Kočevju, katerega prvi
del so položili že lani.

Mladoletniki
Srhljiv primer iz spi
sov javnega tožilstva
Imena 114 mladoletnikov, ki
so lani štorih kazniva dejanja, so
prišla v spise občinskega javnega
tožilca v Novem mestu. Naj
češće so kradli, tudi avtomobile
in mopede. Na stranpota so zašli
zlasti otroci iz vzgojno zanemar
jenih družin, nem alokrat iz ta
kih, kjer sta gospodarila Štefan
in šmarnica.
Kaj se zgodi z otrokom , ki ne
čuti družinskih vajeti, pove m la
doletniški primer s Sentjernejskega polja. B. J. ni doraščal v
zavidljivem okolju. Oče se je
uklonil alkoholu, vse breme za
številno družino se je obesilo
materi za vrat. Delala je na po 
sestvu, po šihtu pa še dninila.
Časa za otroke kajpak ni bilo.
B. J. je moral že s sedmimi
leti od Jiiše za pastirja. V šoli je
težko izdeloval, postal p a je svo
jeglav, uporen, pretepač in dol
gih prstov. Šestnajst let staremu
so preskrbeli zaposlitev, a ni
zdržal. Delo je zamenjal s krajo.
V pol leta je izmaknil sedem mo
torjev in ponny-expresov, ko pa
si je iz skladišča trgovskega pod
jetja „izposojal44 alkoholne pija
če, so ga prijeli. Zdaj je v vzgojno-poboljševalnem domu.
Žalostno je, da mladoletnih
prestopnikov ni manj, ampak
vsako leto več. Je družba ob tem
še lahko malodušna in zado
voljna samo z ukrepi tožilstva in
sodnije?
I. Z.

vrste. Letos se v Sloveniji pridružuje
temu dvojemu še ena novost: o tro
ški dodatek, namenjen kmečkim
otrokom iz socialno prizadetih dru
žin.
Republiška skupnost otroškega
varstva se je odločila v tem koledar
skem letu om ogočiti ta- dodatek
10.000 kmečkim otrokom v Slo
veniji. Mesečni znesek dodatka, ki
ga zagotavlja skupnost, je odvisen
od gospodarske razvitosti občine. V
novomeški občini naj bi dodatek
prejemalo 413 otrok, republiška
skupnost pa bi zagotovila vsakemu
po 40 din na mesec. Slišati je, da bo
po 20 din dodala občinska skupšči
na Novo mesto iz svojih sredstev.
Pravico do dodatka imajo otroci
iz družin, ki imajo KD manjši od
2000 din, v katerih je kmetijstvo
osnovni vir preživljanja, v katerih.
KD na družinskega člana ni večji od
600 din, otroci pa ne smejo biti za
posleni.
Center za socialno delo je takoj
po izidu zadevnega predpisa v Urad
nem listu (žal je bil predpis objav
ljen šele pred nedavnim) začel zbi
rati podatke o upravičencih. Najprej
so na upravi za dohodke dobili po
pis km ečkih gospodarstev s KD do
2000 din, nato pa so, v sodelovanju s

ČISTILNA NAPRAVA
V LOČNI
SGP PIONIR je v letošnjem po
letju začelo v Ločni pod tovarno
zdravil KRKA graditi glavno čistilno
napravo za potrebe Novega mesta.
Gradnja prve faze te čistilne naprave
bo veljala 1,550.000 din, gradbena
dela pa bodo opravljena do 30. sep
tembra. Tovarna KRKA se bo že po
I. fazi dograditve čistilne naprave
priključila nanjo. Denar zanjo pri
spevata: KRKA 1 milijon dinarjev,
ostalo pa Komunalno podjetje. V
pripravi so tudi načrti za glavne ka
nale iz Bršlina in ostalega mesta, ki
bi vso obstoječo kanalizacijo nave
zali na čistilno napravo v Ločni, ter
načrti za nadaljnje faze te naprave.

»Trimo« zmagovalec
Na
sobotnem
tradicionalnem
odbojkarskem turnirju v Žužem
berku, prirejenem v čast krajevnega
praznika, je letos spet zmagalo mo
štvo „Trima44 iz Trebnjega. Drugo
uvrščeno ekipo „Novolesa44, okrep
ljeno z igralci Novega mesta, j e pre
magalo z 2:1, tretjeuvrščeni Ž užem 
berk pa z 2:0. „Novoles44 je prema
gal Žužemberk z 2:0.

Dobri filmi —prazne dvorane
če bi Mazurko v postelji vrteli dlje, bi posekali
rekord, ki ga ima Ljubezenska zgodba
V kinu ,,Krka“ v Novem mestu
predvajajo skoraj same komercialne
filme. Dobrih filmov se ne splača
predvajati, ker jih vedno vrtijo v
i praznih dvoranah.
Obisk se od lani ni spremenil. Le
i redki filmi pritegnejo veliko obisko-

SUH0KRAJINSKI DROBIŽ
MOČAN NALIV V NOČI OD 15.
NA 16. JULIJ je napravil veliko ško
de na krajevnih in drugih poteh ter
cestah v Suhi krajini, škodoval pa je
tudi še nepožetim ozimnim žitom ,
ponekod pa tudi koruzi.
KRAJEVNA CESTA, ki so jo
zgradili med Gradencem in Velikim
Lipjem ter jo povezali z Malim Lip
jem , je bila na dan proslave krajev
nega praznika Žužemberka izročena
prom etu. Ob tej priliki so se zbrali
občani iz vseh treh vasi na začetku
te ceste v Gradencu, kjer jim je spre
govoril predsednik krajevne skup
nosti Ivo Plut, v nadaljnjem progra
mu pa je z izbrano umetniško bese
do nastopila tudi dramska igralka
VLADOSA SIMČIČEVA. Po p ro 
gramu sta se razlegla ljudsko petje in
glas harmonike ko t na pravem ljud
skem mitingu.
SLIKARSKA RAZSTAVA zna.nega slikarja amaterja FRANCA
MLAKARJA, ki jo je pripravil za
dan proslave krajevnega praznika
Žužemberka, je požela veliko pri
znanj in pohvale. Mlakarjevo slikar
sko delo je bogato z motivi iz doline
reke Krke in predstavlja pomembno
stvaritev, zato je želja Žužemberčanov, da bi razstavljal vsako leto.
MOST ČEZ KRKO pod Draščo
vasjo nad Žužemberkom bo v krat
kem urejen in usposobljen za varen
prehod in lažji prom et. Ureditev
mostu se je m očno zamudila, ker ni
bilo m oč nabaviti ustreznega lesa za
mostnice.
ŽUZEMBERSKA ZADRUGA je
evala za zaščitna dela v žužem;em gradu precej lesa za ostrešje
in se je s tem uvrstila med prva pod
jetja, ki so dala pom oč za ureditev
žužemberškega gradu.
M. S.
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valcev. Lani je bil najbolj gledan
film „Q uo vadiš44 (2291 obi
skovalcev) in R deče klasje (2162).
Letos je bilo prodanih rekordno šte
vilo vstopnic (3611). Imeli so 11
edstav filma Love story. Če pa bi
azurko v postelji predvajali še dva
dni, bi presegli lanskoletni rekord,
kljub temu da so jo vrteli v maju, ko
obisk navadno p a d a Ljubezen - ča
rovnica, dobro špansko dramo, pa
so vse dni prikazovali prazni dvo
rani.
Za mesec julij imajo na razporedu
nekaj dobrih filmov. Zanje so se od
ločili, ker upajo, da je le nekaj lju
biteljev dobrega filma. Za film
„Obriši solze, o če44, ki je težja živ
ljenjska drama, pa pričakujejo manj
ši obisk. Vendar je škoda, da bi šel
kar tako mimo nas. Zanj bi bila po
trebna večja propaganda Končno
pa bom o letos gledali tu di dolgo pri
čakovani film „Platon — general iz
jekla44.
Morda bo potrebno število film
skih predstav o m ejiti saj je zanima
nje za film padlo, pa tudi denarja ni.
STANKA ROBIDA

krajevnimi uradi in KS začeli izlo
čati iz seznama tiste, ki iz raznih
vzrokov do dodatka niso upravičeni,
te dni pa vabijo na krajevne urade
na razgovor upravičence in izpolnju
jejo ustrezne obrazce. Po približni
oceni bo v občini vsaj 700 otrok, ki
so po merilih predpisa upravičeni do
dodatka, prejelo pa ga bo lahko le
413 otrok. Izbor upravičencev bo
opravila komisija, ki jo bosta imeno
vala svet za zdravstveno in socialno
varstvo in TIS. D odatek bo upravi
čencem izplačan septembra za vse
pretekle mesece v letu.
Upamo, da bo dodatek, namenjen
zaenkrat le - omenjenemu številu
otrok, postal stalen in tako dosegljiv
vsem km ečkim otrokom iz socialno
prizadetih družin!
M. J.

Daj — dam!
Mehanografska oprema kot
so: knjižni avtomati, fakturirke,
elektronski kalkulatorji računal
niki z magnetnim spominom itd.
je že dlje časa v rabi tudi v naših
del. organizacijah. Žal se nismo
pravočasno odločili za skupen
nakup teh sorazmerno dragih so
dobnih pripomočkov, ampak
smo jih kupovali vsak zase. Mehanografija kar je imamo, je zato
neenotna in marsikje tudi neiz
rabljena. Novo priložnost za
združitev m oči na polju mehanografije nam ta čas ponuja
Ekonomsko administrativni šol
ski center v Novem mestu.
V del. organizacijah,'ki so mehanografsko oprem o že naku
pile, so se že srečali s težavami
pri usposabljanju delavcev, ki naj
to oprem o uporabljajo. Na uspo
sabljanje za to morajo pošiljati
ljudi v večja središča v Sloveniji
in Jugoslaviji. Navadno ni ne
časa ne denarja za to, da bi si
zagotovili tudi rezervne tako
usposobljene delavce in če nam
edirn, ki zna mehanografsko
oprem o uporabljati z b o li je joj!
Ekonomsko
administrativni
šolski center, ki usposablja pisar
niške delavce si želi v korak s č a 
som: dijake, ki jih poučuje bi
rad naučil tudi uporabe mehanografije. Center se je obrnil na de
lovne organizacije s prošnjo za
denarno pom oč pri nakupu po
trebne mehanografske opreme
za pouk. Gre za 736.000 din, ki
jih je treba zbrati na Dolenj
skem. Prav bi bilo, ko bi se d e l
organizacije tej prošnji odzvale,
saj bi si s tem zagotovile dvojno
korist: v prihodnje bo dovolj pi
sarniških m o či veščih dela z mehanografijo, pou k teh m oči na
najprimernejši
mehanografski
opremi, ki jo bo center kupil, pa
bi bil hkrati spodbuda za večjo
preudarnost, kadar jo bom o ku
povali v del.'organizacijah.
^ _____________

NLL

G

KANALIZACIJA
NA PADERŠIČEVI
Gradnja kanalizacije na Pederšičevi je zadnja, ki je v gradnji na
grmskem obm očju. Veljala bo okoli
180.000 din. Potrebni denar so pri
spevali stanovalci Paderšičeve, ob
čina in Komunalno podjetje Novo
mesto.

Sončna cesta do Pahe
Že razširjenemu in izboljšanemu
delu bodoče ceste od Otočca do
Hmeljnika čez Paho, ki bo odprla
območje Grčevja turizmu in omogo
čila boljši prevoz otrok v šolo, se bo
letos pridružil nov odsek. Lani so iz
boljšali cesto od Otočca do pod Harinje vasi letos pa bodo razširili in
izboljšali najtežji del te ceste od Harinje vasi do Pahe. Posodobljenje
tega odseka naj bi bilo opravljeno
do septembra letos. Cesto gradi Ko
munalno podjetje Novo mesto,
predračun za ta odsek pa znaša
400.000 din. Okoliški prebivalci
združeni v KS Otočec, si hkrati z
velikim zanimanjem urejajo vaške
poti, ki so navezane na to cesto.

Novomeška kronika
NEUSPEŠNO DELO - Po vsa
kem močnem deževju se prebivalci
Pugljeve ulice pritožujejo nad raz
rito, za starejše nevarno cesto. Res
je, da jo delavci hitro zasipajo, ven
dar jo morajo, če pada dež dalj časa,
v enem tednu popraviti vsaj dvakrat,
ker voda nasuti gramoz hitro od-

nCSe#

PRENOČITVE — V kampu pri
nogometnem stadionu se je prejšnje
dni ustavilo zaradi obilnega deževja
malo gostov. Še največ je bilo Nizo
zemcev, ki se v našem mestu usta
vijo za nekaj dni in si v tem času
ogledajo vse mestne znamenitosti.
TRŽNICA —Tudi ta teden je bila
tržnica dobro založena, številne go
spodinje pa so bile presenečene nad
razstavljenimi češnjami, ki jih na
trgu že dalj časa ni bilo. Cene: li
mone 12 din za kilogram, češnje 16
din, pom aranče 8, paradižnik 8,
banane 7 do 8 din za kilogram, jajca
0,80 do dinar, paprika 10, kumare
9, hruške 10 din, marelice 10, rdeča
pesa 5, čebula 8, lisičke 5 din me
rica in liter orehov 3,5 din.
ROJSTVA: Rodile so~ Marjeta
Wachter iz Vrhovčeve 5 — Matejo,
Cvetka Kovačič, Nad mlini 45 —de
klico, Marija Rus s Trdinove 5 —
deklico in Sonja Železnik iz Šolske
ulice 4 - Tomaža.

- Ena gospa je rekla, da ie zad
nje dni padlo toliko dežja, da se v
Bučni vasi vsaj tri tedne ne bodo
smeli pritoževati, da v vodovodnih
pipah le grgra, vode pa n i . . .

ZAHVALE
Ob boleči izgubi naše ljube mame
in sestre
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Petek, 21. julija - Zorka
Sobota, 22. julija - Dan vstaje
Nedelja, 23. julija - Branislav
Ponedeljek, 24. julija - Kristina
Torek, 25. julija - Jakob
Sreda, 26. julija - Ana
Četrtek, 27. julija - Sergej

BREŽICE: 21. in 22. julija itali
janski barvni film „Velike avanture
Skaramuša14, 23. in 24. julija fran
coski barvni film „Blagoslovljen
med ženami14, .25. in 26. julija zahodnonemški barvni film „Polnoč
na Reperbanu44.
ČENOMELJ: 21. 7. ameriški
barvni film „Živi ali še bolje mrtvi44.
23. julija ameriški barvni film „Zla

SLUŽBO

to za pogumne44, 26. julija ameriški
barvni film „Ljubil sem hippy dekli
co44.
KOSTANJEVICA: 22. julija itali
janski barvni film „Pot slave44, 23.
julija ameriški barvni film „Tisti, ki
zaudarjajo po znoju44, 26. julija itali
janski barvni film ,Angel brez raja44.
METLIKA: 21. do 23. julija ame
riški barvni film „Samson in Dalila44,
26. in 27. julija švedski film „Sra
mota44.
MIRNA: 22. in 23. julija film
„Strel z nebotičnika44.
NOVO MESTO - ,,Krka“ : 21. do
23. julija ameriški barvni film „Mož
zakona44, 25. do 27. julija angleški
barvni film „Glasnik ljubezni44.
RIBNICA: 22. in 23. julija ame
riški barvni film „Priča o Jessu
Jamesu44.
ŠENTJERNEJ: 22. in 23. julija
film „Vražja brigada44.
TREBNJE: 22. in 23. julija ame
riški barvni kavbojski film „Slavni
junaki44.

FRIZERSKO VAJENKO sprejmem.
Slavka Južnič, Irča vas 66 a.
Novo mesto.
TAKOJ SPREJMEM kvalificiranega
avtoličarja.
Stane
Pustavrh,
Krško, Cesta krških žrtev 139,
tel.71-367.

DOBI

TAKOJ ali po dogovoru sprejmem
frizersko pomočnico, po mož
nosti z znanjem moške stroke.
Jože Novak, brivsko-frizerski sa
lon, Ljubljanska cesta 10 b, Novo
mesto.
VAJENKO za moško in damsko
krojaštvo sprejmem v uk po do
govoru. Leopold Fink, krojaški
mojster, Soteska 4 (Vegova 6) 61000 Ljubljana.
TAKOJ SPREJMEM vajenca za po
klic elektromehanika.
Janko
Drote, Prešernova 30, Ljubljana,
tel. 061-310-119.
SPREJMEM VAJENKO za pletiljstvo. Pogoj: končana osem
letka. Nagrada dobra. Možnost
oskrbe v hiši. Angela Con tala,
Bolgarska 23, Ljubljana.
SPREJMEM DEKLE za gospo
dinjstvo. Vsa oskrba v hiši. Plača
dobra. Možnost nričuiti se pletiljstvu. Angela Contala, Bolgar
ska 23, Ljubljana.
SPREJMEM dva vajenca mizarske
stroke. Hrana in stanovanje pre
skrbljena. Mizarstvo Črtalič, Do
brava pri Kostanjevici.
SAMOSTOJEN MIZARSKI pomoč
nik dobi stalno zaposlitev z do
brim osebnim dohodkom. Mi
zarstvo Crtalič, Dobrava pri Ko
stanjevici.
ZAPOSLIM kvalificiranega avtokle
parja in ličarja, prosta vojaščine.
Plača po dogovoru, samska soba
zagotovljena. Ponudbe sprejema
Ludvik Kirar, avtokleparstvo in li
čarstvo, Dolenji Boštanj 56 a
68294 Boštanj.
IŠČEMO OSEBO za dopoldansko
varstvo dveh otrok. Nudimo
sobo, hrano in nagrado. Mlakar,
Ljubljana, Trebušakova 8, Šent
vid.
SPREJMEM v uk vajenko za klobučarsko obrt. Jožica Sevšek, klobučarstvo, Krško.
BRIVSKO - frizersko pomočnico
sprejme salon Lavrinšek, Krško.
Plača po uredbi.

S TA N OV A NJ A
ODDAM SOBO in kuhinjo osebi, ki
bi pazila izmenično 5 mesecev
staro punčko. Kastelic, Žabja vas
39, Novo mesto.
ODDAM SOBO, komfortno, z gara
žo in 2 sobi z enim vhodom in
kopalnico. Vse centralno ogre
vanje. Volčičeva, n. h. 66, Novo
mesto.
SPREJMEM sostanovalko. Oglasite
se v petek popoldne, Nad mlini
42, stanovanje 15.
VEČJO SOBO ah sobo in kuhinjo v
Novem mestu iščeta mamica in
hčerka. Nudim predplačilo za
eno leto ynap rej. Vida Polanc,,
Cesta herojev 31, Novo mesto,
pole? Laboda.
OPREMLJENO SOBO v Novem
mestu išče podjetje Knjigotisk.
Oglasite se na naslov: „Kniigotisk“ . Glavni trg 4, ah po telefonu
21-134.
DVE DEKLETI iščeta opremljeno
sobo v Novem mestu. Naslov v
upravi
uprai lista (1635/72).
i SCem skromno sobico. Plačam
dobro. Cenjene ponudbe pod
šifro: „Kjerkoli v Sloveniji44.

Motorna vozila
PRODAM tovorni avto „Man
lipa 520“ . Informacije po tele
fonu 068-21-667.
PRODAM tovorni avto „FAP44.
Franc Kocjan, Dol. Straža 40,
Slrdžfl«

PRODAM moped „Tomos T 12“ ,
zelo dobro ohranjen. Vinko Ba
jec, S molenja vas 62, Novo
mesto.

STE MORDA DOMA
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in brez ustrezne zaposlitve? A li vas zanima privlačno
delo pri sestavljanju časopisov na najsodobnejših elek
tronskih pisalnih strojih? Bi radi postali

STROJEPISKA
v delovnem procesu nastajanja časopisov? Ali pa
bi vse to radi — a nimate ustrezne izobrazbe?
Vaše želje vam lahko uresničimo! Prijavite se na

teCaj za pridobitev interne kvalifikacije
za poklic

STROJEPISKE,
*

ki ga bomo začeli v uredništvu DOLENJSKEGA
LISTA v Novem mestu, 1. avgusta 1972. Za priučitev oziroma usposobitev zahtevamo:
— dokončano osemletko,
— duševno in telesno zdravje.
Po končanem tečaju oziroma uspešno zaključeni priučevalni dobi bomo najboljše strojepiske takoj zaposlili
v našem novem tehničnem oddelku, druge tečajnice pa
bodo lahko dobile delo s posredovanjem Komunalnega
zavoda za zaposlovanje v Novem mestu.
Za delo na tečaju bomo izplačali ustrezne nagrade, ude
leženke priučevanja pa bodo med tečajem socialno
zavarovane.
Prijave sprejemamo do vključno 27. julija 1972, sve
tujemo pa vam tudi osebni razgovor v našem ured
ništvu.

DOLENJSKI UST, Novo mesto

IZREDNO POCENI prodam „Vete
rana44 DKW F 8 v voznem stanju,
ki bo vedno več vreden. Ponudbe
»ošljite na naslov: Erjavec, 61295
vančna gorica 86.
UGODNO PRODAM AMI 8 *7 0 0 0
prevoženimi kilometri, Viljem
Movrin, Ul. Majde Sile 11, Novo
mesto.
PRODAM avto Zastava 750, letnik
1963. Berger, Cesta kom. Staneta
11, Novo mesto.
PRODAM TRAKTOR, italijanski,
Pasquali, 18 KM, novejši tip, s
plugom in kosilnico. Naslov v
upravi lista (1637/72).
ODSTOPIM vrstni red za avto
„Princ .1 2 0 0 C44. Dobava v 10
dneh. Žabja vas 15, Novo mesto.
UGODNO PRODAM kurirja IMV
1000; generalno popravljen. Sta
ne Pustavrh, Krško, Cesta krških
žrtev 139, tel. 71-367.

ŽELIM SPOZNATI prijatelja iz ka
teregakoli kraja. Ponudbe pod
šifro „Razočaran44.

{

P R O D A M
PRODAM hrastovo, ročno izdelano
spalnico. Starič, ljubljanska 15,
Novo mesto.
PRODAMO valjčni mlin v uporab
nem stanju. Ivan Rozman, Vavta
vas 24, Straža pri Novem mestu.
PRODAM kombiniran otroški vozi
ček in otroško posteljico z vlož
kom. Boltin, Krško, CK 2 7.
PRODAM vprežno kosilnico „Massey Harris44 na 14 nožev. Viktor
Kure, Grm 9, Gradac.
PRODAM litoželezno kopalno kad„
WC školjko, dvoje vrat ter za
stekljeno pregradno steno z vrati.
Naslov v upravi lista (1633/72).
PRODAM lepo ohranjeno kuhinjsko
opremo (viseče omarice). Berus,
Kristanova 19, Novo mesto.
POCENI PRODAM električni šte
dilnik „Gorenje44 na 4 plošče, še
skoraj nov. Kruljac, Vrhovčeva
10, Novo mesto.
POCENI PRODAM 24 AŽ panjev
na 9 satov, kompletno s čebelnja
kom in močnimi družinami. Jože
Teropšič, Gor. Kronovo 7, Oto
čec, ali pri Ivanki Zamida, Litij
ska 6, Ljubljana.
VEČJI LESEN ČOLN prodam.
Ogled vsak dan od 14. ure. Naslov
v oglasnem oddelku (1634/72).
PRODAM konjske vprežnee grablje
grablje.
Naslov v upravi lista (1 636/72).
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KUPIM rabljeno emajlirano kad v
okolici Brežic. Ponudbe pošljite
na upravo lista pod šifro „Do
15.000 S-din44.
TAKOJ KUPIM kombiniran otroški
voziček za dvojčka. Jeriček, Na
tratah 5, Novo mesto.

P O S E S T
PRODAM travnik v Prečni pri No
vem mestu ob glavni cesti. Alojz
Doberdrug, Groblje 3, Novo
mesto.
PRODAM nedograjeno hišo na
Mestnih njivah 17, Novo mesto.
Poizve
se
po
telefonu
068-21-667.
ZARADI starosti prodam solidno
enodružinsko hišo, 4 sobe s pri
tiklinami, 1000 kv. m vrta, sa
dovnjak vseh kultur. Hiša ima
lepo lego, saj stoji skoraj v samem
centru. Informacije: K. Kow, Ve
lenje, Slovenija , Celjska 31.
PRODAM novo stanovanjsko hišo z
velikim vrtom na lepem prostorji
blizu železniške postaje in avto
busne postaje na Bistrici št. 26,
Šentrupert Ogled na samem
mestu vsak dan od 17. ure dalje,
ob sobotah in nedeljah po ves
dan. Cena po dogovoru. Franc
Zupančič, Bistrica 26, Šent
ru p ert
UGODNO PRODAM enonadstrop
no hišo, primerno tudi za lokal.
Milavčeva 31, Brežice.
ZARADI pri Sevnici. Sončna lega,
dovoz z avtomobilom. Več pis
meno. Antonija Požek, Stanetova
16/11, 63000 Celje.
PRODAM dobro ohranjen kozolec
- dvojnik, krit z opeko, za
15.000 din. Ponudbe pošljite na
naslov ,.Lovska družina Bresta
nica44.
POVRATNIKI! Zaradi izselitve pro
dam za devize v Novem mestu
dvostanovanjsko hišo (nedokon
čano) z velikim vrtom. Lepa,
sončna lega, elektrika v hiši. Na
slov v upravi lista.
IŠČEM DELAVNICO za vodovodno
inštalaterstvo v Novem mestu oz.
bližnji okolici: Mežnar Ludvik,
Paderšičeva 12, Novo mesto.

R A Z N O
ANA ERSTE iz Sred. Grčevja 2, p.
Otočec ob Krki, iščem osebo, ki
je bila 24 let samska, 24 let poro
čena in 24 le t vdova, da se oglasi
na navedeni naslov. Dam ji lepo
nagrado; če taka oseba kje obsta
ja, nai se oglasi čimprej.
KDOR bi mi sedaj pomagal z denar
jem, mu na večer življenja nudim
topel dom. Ponudbe na upravo
Usta pod „Topel dom44.

ZAHVALE
Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, brata, starega očeta

MARIJE ŽUNIČ,
roj. Škof
iz Kota pri Semiču
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, sosedom in
znancem, predvsem pa obratu BELT
Črnomelj in BETI Metlika za po
daritev vencev ter gospodu župniku
za lep obred. Vsem, ki ste drago po
kojnico spremili do njenega zadnje
ga počivališča* še enkrat lepa hvala!
Žalujoči: otroci Rudi, Poldka,
Tone, Regina, Stanko,, Tinka, vsi z
družinami, in brata Jože in Tine z
družinama.

- JOŽETA ŠIKONJE
iz Loke pri Črnomlju
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
pomagali v težkih trenutkih, soču
stvovali z nami, darovali vence in
cvetje, nam izrekli sožalje in v tako
velikem številu pospremili pokoj
nika na njegovi zadnji poti. Posebno
se zahvaljujemo doktorjem in zdrav
stvenemu osebju internega oddelka
novomeške bolnišnice, ki so mu po
žrtvovalno blažih bolečine v zadnjih
dneh. Zahvaljujemo s? podjetju
„Komet44 iz Metlike, Rudniku Kani
žarica, „Begradu44 iz Črnomlja in
godbi iz Črnomlja. Prav lepa hvala
gospodu kaplanu za opravljeni
obred in govor ter pevskemu zboru.
Žalujoči: žena Angela, sinovi:
Dušan, Jože, Boris z družinami,
Bogo in hčerka Marija s Francijem,
bratje, sestre in drugo sorodstvo

M M HH3
Jelki Jožef iz Novega mesta za
uspešno končan študij na medi
cinski fakulteti, oddelek za stomato
logijo, iskreno čestitajo sorodniku
Ljubi mami Alojziji Zajc iz Salke
vasi 66 pri Kočevju kličejo za njen
80. rojstni dan še na mnoga leta in ji
želijo zdravja in veselja sin Jože z
ženo, hči Lojzka z družino iz Cleve
landa, hči Marija z družino ter sino
va Tone z družino in Stanko iz Cle
velanda.
Dragemu sinu Jerneju Kastelcu,
ki služi vojaški rok v Bosanskem No
vem, za njegov 20. rojstni dan želi
vse dobro in skorajšnjo vrnitev do
mov - mama.
\
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Ob bridki izgubi dragega sina,
brata in strica

JOHANA KOBETA
s Pristave 7
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
ga spremili na zadnji poti, mu po
klonili vence in cvetje ter nam iz
rekli sožalje. Posebno se zahvalju
jemo podjetju „Ela44 iz Novega
mesta za podarjeni venec in du
hovščini iz Podgrada za obred in
spremstvo.
Žalujoči: mama, oče, bratje
Franc, Jože, Tone, Martin z druži
nami in Lojze ter drugo sorodstvo

Po dolgi, neozdravljivi bolezni
nam je umrl naš dragi mož, ata, brat
in stari ata

FRANC AMBROŽIČ
s Senovega
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, znancem in prija
teljem, ki so mu darovali vence in
cvetje, nam izrekli sožalje in tola
žilne besede ter pokojnika v tako le
pem številu spremili k njegovemu
zadnjemu počitku. Hvala Zori Fur
lan za pomoč ter dr. Rudiju Malovašiču in dr. Antonu Sikošku, ki sta
mu v najtežjih trenutkih na domu
nudila pomoč. Posebno smo hva
ležni vsem zdravnikom in strežnemu
osebju internega oddelka novo
meške bolnišnice za zdravljenje in
lajšanje bolečin v času njegove bo
lezni Lepa hvala senovški godbi,
pevcem,
gasilcem
in gospodi
kaplanu. Se enkrat vsem iskrena
hvala.
Žalujoči žena Marija, otroci
Hedvi, Mari, Franci in drugo so
rodstvo
Po dolgotrajni bolezni nas je za
vedno zapustil brat in stric

ANTON AVBAR
iz Globočdola
Najlepše se zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sovaščanom in znancem,
ki so pokojniku darovali vence in ga
v tako lepem številu spremili na nje
govi zadnji poti. Posebna zahvala
tudi gospodu župniku za pogrebni
obred.
Žalujoči: sestra Cilka z družino,
nečaki in nečakinje ter drugo so
rodstvo

Ob težki izgubi mojega dragega
moža

METODA ČIŽMANA
brivca iz Kočevja
se iskreno zahvaljujem vsem sorod
nikom, dobrim sosedom in prijateljem, zdravstvenemu osebju, po
klicnim sodelavcem in organiza
cijam, duhovniku, vsem, ki so mi
stali ob strani v težkih trenutkih, da
rovalcem cvetja in vsem, ki so ga
spremili na zadnji poti do preranega
groba ter mi ustno ah pismeno izra
zili sožalje ter sočustvovali z menoj.
Kočevje, 3. juljja 1972
Žena Anica

Zahvaljujem se podjetju Trimo za
denarno pomoč v času mojega
zdravljenja v zdravilišču Dolenjske
Toplice. Posebno se zahvaljujem to
varišu direktoiju Ivanu Goletu za
vso prizadevnost za moje zdrav
lje nje.
Hvaležni Stane Prosen

Gostilna Rogelj z Rdečega kala
prireja 23. julija vrtno veselico. Za
baval vas bo ansambel Matije Slaka.
Vabljeni!
Mizarjem, galanteristom in osta
lim sporočam, da opravljam vsa lesnostrugarska dela za stilsko in mo
derno pohištvo, galanterijo in drugo.
Vsem podjetjem in zasebnikom se
priporočam za naročila, kijih lahko
izročite ustno ali po pošti s primer
nim načrtom. Vljudno se pripo
ročam! Stanko Štruclin, lesno strugarstvo, 68290 Sevnica, Glavni trg
18.

POMDNiŠNlCE&lig
Pretekli teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Marija Medle iz
Žapuž - Aleša, Anica Krašna iz
Kota pri Semiču - Roberta, Ana
Žnidaršič iz Krškega - Aleksandro,
Dragica Knafeljc iz Birčne vasi Bredo, Alojzija Gregorčič iz Šmarjete - Gorazda, Angela Jakljevič iz
Svržakov - Tatjano, Milka Krese iz
Gornjih Sušic - Ireno, Danica Mo
lek iz Kostanjevice - Anito, Marija
Kralj iz Dolnjih Kamene - Franca,
Štefka Hudoklin iz Dobravice Vlasto, Marija Gorenc iz Spodnjega
Lakenca - Jožico, Marija Vranešič
iz Cerkvišča - Bojano, Zofija Trbušič iz Črnomlja - Sonjo, Marija
Mrgole iz Jelš - Ireno, Marija Kam
bič iz Črešnjevca - Aleša, Jožefa
Vene iz Kalc-Nakla - Ireno, Amalija
Vintar iz Gabrijel - Marjetko, Anica
Malnarič iz Metlike - Sandija, Stan
ka Potočar iz Ragovega - Vesno,
Matilda Tori iz Ivanje vasi - Anito,
Tilka Strle iz Dmovega - Natalijo,
Naza Šehič iz Črnomlja - Almo,
Stanka Kadunc iz Roj - Matjaža,
Marija Metelko iz Ponikev - de
klico, Marija Hudoklin iz Gornje
Stare vasi - deklico, Justina Rifelj
iz Kotov - deklico, Terezija Želez
nik iz Brusnic - deklico, Kristina
Drčar iz Podgore - deklico in Jo
žica Živko iz Prečne - deklico. Čestitamo!

Izkoristite
popust!
Vsi redni zasebni naroč
niki imajo pri objavah vseh
malih oglasov 20 odst. po
pusta, pri objavi zahval in
osmrtnic (uokvirjenih) pa
celo 50 odst. popusta.
Vabimo vas, da naročate
male oglase, zahvale in razna
drobna obvestila v domačem
tedniku: znano je, da imajo
prav mali oglasi v našem
listu največje uspehe.
UPRAVA LISTA

Pletilje! Kvalitetne ščetke za vse
pletilne stroje nabavite pri Slavku
Armiču, Tržaška 52, Ljubljana.

Pretekli teden so darovali kri na
novomeškem transfuzijskem oddel
ku: Mžrija Potočar, Stanka Vidmar,
članici Novolesa, Straža; Ivan Draginc, Franc Hančič, Stjepan Trumbentaš, Stjepan Katanovic in Alojz
Rebzelj, člani Pionirja, Novo mesto;
Delam pran teraco (cokel). Pripo Marija Juršič, Franc Sašek, Jože
ročamo se za naročila! Jože Kic, Dežman, Bogdan Mah, Franc Čečelič, Ivan Kovačič in Jože Bregar,
Škocjan 19.
člani IMV Novo mesto; Jože Lokov
šek, Jože Korasa, Franc Pezderšek,
Drago Brezovar, Matija Golob, Mi
hael Ferlindež, Alojz Žonta in Alojz
Arkar, člani Krke, tovarne zdravil,
Novo mesto; Marija Kastelic, Joža
Opozarjamo vas, da od Ivana Ha- Kolenc, Alojz Hrastar, Ivan Hrastar,
leija iz Dramelj 2, p. Bizeljsko, ne
Cvetka Fink, Fani Miklič, Vera Ozi
kupujete premičnin in nepremičnin,
mek, Joža Kobe, Lojzka Rapuš,
ker je pri teh imenovani solastnik s Martina Kirm, Lada Kostrevc, Majda
svojo ženo, ta pa nasprotuje vsaki
Saje, Marija Klemenčič, Majda
Arko, Jožeta Ljubi, Stanko Anžloprodaji.
var, Bojan Čeh in Martin Avbar, čla
ni Novoteksa, Novo mesto; Anica
Stipanovič, članica ŽTP Novo me
sto; Jože Pungerčar, član osnovne
šole Mima peč; Rozalija Vovko,
Marija Pavlin, Dušan Lazar, Ivan
Pretekh teden so v brežiški po Turk, člani Knjigotiska, Novo me
sto; Ciril Kos, član Ele, Novo mesto; ‘
rodnišnici rodile: Marija Lapuh iz
Glogovega broda — dečka; Bariča Marija Bartolj, gospodinja iz Stran
ske vasi; Valentin Dobnikar, član
Orgulan iz Samobora - deklico
UJV Novo mesto; Viktor Bartolj,
Jožica Stemad iz Pesia - Dušanko
član Centra za socialno delo, Novo
Ivanka Rožman iz Sel - dečka; Ste
mesto; Marjan Mesarič, Član Oprefica Keserič iz Bestovia - Dijano
malesa, Gotna vas; Bogdan StanSič,
Marija Petan iz Volčja - dečka
član Elektra, Novo mesto; Anton
Natja Sunčič iz Brežic - deklico
Klobučar, član PTT Novo mesto;
Terezija Bučar iz Senuš — Marjana
Jože Kovačič, član Mercatoria,
Nada Ivkovčič iz Kostanjevca dečka; Marijana Gabrič iz Dobrave Novo mesto; Ivan Murn, član Ko
— Avgusta; Mihca Kic iz Laduča — munalnega podjetja, Novo mesto. Iskrena hvala!
deklico.

Poročni prstani! - Darilo po naj
novejši modi vam izdela zlatar v
Gosposki 5 v Ljubljani (poleg uni
verze). - Z izrezkom tega oglasa do
bite 10 o d st popusta!

DOLENJSKI LIST
U S T A N O V I T E L J I : o b č in s k e k o n f e r e n c e S Z D L B r e ž ic e , Č r n o 
m e lj, K o č e v je , K r š k o , M e tlik a , N o v o m e s to , R ib n ic a , S e v n ic a in
T re b n je
I Z D A J A T E L J S K I S V E T : L o j z k a P o t r č ( p r e d s e d n i c a s v e ta ),
F r a n c B e g , V ik to r D ra g o š , T o n e G o š n l k , J o ž e J e k e , T o n e K le - ,
n o v S e k , F r a n c L a p a j n e , T i n e M o le k , S la v k o S m e r d e l, F r a n c S ta J d o h a r in I v a n Z lv lč.
U R E J U J E U R E D N IŠ K I O D B O R : T o n e G o š n l k (g la v n i in o d g o 
v o r n i u r e d n i k ) , R ia B a č e r , M a r j a n L e g a n , J a n e z P e z e lJ , J o ž e
P r i m c , J o ž e S p li c h a l, J o ž ic a T e p p e y , I v a n Z o r a n in A lf r e d Ž e le z 
n ik . — T e h n ič n i u r e d n i k : M a r j a n M o šk o n .
I Z H A J A v s a k č e t r t e k — P o s a m e z n a š t e v i lk a 2 d i n a r j a — L e t n a
n a r o č n i n a 79 d i n a r j e v (z a 1972 : 64 d in ) , p o lle tn a n a r o č n i n a 39,50
d in , p la č l j i v a v n a p r e j — Z a in o z e m s tv o 160 d i n a r j e v a l i 10 a m e r i 
š k i h d o l a r j e v oz. 30 D M (a li u s t r e z n a d r u g a v a l u t a v te j v r e d 
n o s ti) — D e v iz n i r a č u n : 521-620-1-32002-10-8-9.
O G L A S I : l e m v iš in e v e n e m s to lp c u 40 d in , l e m n a d o lo č e n i
s t r a n i 55 d in , l c m n a p r v i, s r e d n j i u li z a d n j i s t r a n i l i s t a 80 d in . —
V s a k m a li o g la s d o 10 b e s e d 15 d in , v s a k a n a d a l j n j a b e s e d a 1 d in .
Z a v s e o s ta l e o g la s e ln o g la s e v b a r v i v e lja d o p r e k l i c a c e n i k
št. 5 o d 1. 7. 1972. —• Z a o g la s e o d g o v a r j a M ir k o V e se l.
T E K O Č I R A Č U N p r i p o d r u ž n ic i S D K v N o v e m m e s t u : 521-8-9
— N a s lo v u r e d n i š t v a ln u p r a v e : 68001 N O V O M E S T O , G la v n i t r g 3
— P o S tn i p r e d a l 33 - - T e le f o n : (068) 21-227 — N e n a r o č e n i h r o k o 
p is o v in f o i o g i a f i j n e v r a č a m o — T i s k a t i s k a r n a » L j u d s k e p r a 
vice« v L j u b lja n i.

RADIO LJUBLJANA
bli - 13.30 Priporočajo vam . . . 14.40 ,N a poti s kitaro“ - 16.00
„Vrtiljak" - 17.10 Popoldanski
simfonični koncert — 18.15 V torek
na svidenje! — 18.45 S pevcem
Ladom Leskovarjem - 19.00 Lahko
naP3 K’ 21- JULIJA: 8.10 Opernoč, otroci! — 20.30 Radijska igra:
i w atmeja ~ 9-20 Melodije za pri
ja o razvedrilo - 1 0.2 0-12.00 Pri
Večer z A..P. Čehovom - 22.15 S
popevkami po svetu.
jtičn;0ma ~ 11-00 Poročila - TuriSREDA, 26. JULIJA: 8.10 Glas
- 10
naše goste iz tujine
bena matineja - 9.05 Počitniški po
Ciril d Kmetijski nasveti - Inž.
zdravi - 9.25 Popevke in zvoki iz
j
Uvajanje računalnikov
studia 14 - 10.20 Pri vas doma a n S S Stvu ~ I2 -40 z domačimi
j ^ b h m - 13.30 Priporo
11.00 Poročila - Turistični napotki
za naše goste iz tujine — 12.10 Iz
ma
~ ~ 14-10 Mali konccrt
slovenske operne literature — 12.30
posiSiH Px°Slušalce ~ 14-30 Naši
Kmetijski nasveti — Inž. Milan
~ IS o i »,čestltaJo in pozdravljajo
Ciglar: Peš po gozdnih poteh Ob la S Na,potki za turiste - 15.40
12.40 Od vasi do vasi - 13.30 Pri
- i n n V ? asbi ~ 16-00 »VrtUJak“
poročajo vam . . . 14.30 Naši poslu
ODern! i.
e m zdravje - 17.20
18-15 »Signali“ - šalci čestitajo in pozdravljajo 15.30 Glasbeni intermezzo - 16.00
Minul ,
0 n o c ’ otroci! ~ 1 9 -15
„Vrtiljak44 - 17.10 Poletno glas
neta - ^ .^ ^ u b l o m Dorka Škoberbeno popotovanje - 18.15 Igramo
Oddaja o moiju in poza vas — 19.00 Lahko noč, otroci!
š logovi ~ 2x V 5 Besede in zvoki
nokžmo maC ~ 23'05 Literarni

DAN: poročila ob 5.00,
S n
8-00> 10-00> 12-00>
Pid ’ , 8-00’ 19-30 in ob 22-008*«n glasbeni spored od 4.30 do

15

za obrat strešnikov v DobruSkl vasi:

1. GRADBENI DELOVODJA

3. ELEKTRIČAR
4. STROJNIK V KOTLARNI
5. VILIČAR
6. EKONOMSKI TEHNIK
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
pod 1. končana gradbena delovodska šola, več
letna praksa, mošKi, odslužen vojaški rok

J f 1* 0 n o č, otroPc?iP° ldne ~ 19 0 0

pod 2. strojni ključavničar, zaželena praksa, mo
ški, odslužen vojaški rok, delo pri vzdrže
vanju strojev

- J9U05J H-

t

pod 3. zaželena večletna praksa, moški, odslužen
vojašKi rok

S
n 5 ž aj r*8°*an*o
Kr*
w3brL'iH
-J° i“j=
m

pod 4. upravljalec parnega kotla z ustreznim iz
pitom in prakso, moški, odslužen vojaški
rok

J S V * - 14 Tft r1-3-30 Priporočajo
Na?
in slov ViUdslce Pesmi sv6H P0^ S c i ž f ^ P e^ i - 14-30
Ifi njT 15.30 n u l 0 ‘n pozdrav& ° ..V n & ^ V n te ra c ^ o **on č^sbeno nn Z.
Ponedelj-

pod 5. vozniki viličarjev, moški, vojaščine prosti

\lil

pod 6. končana ekonomska srednja šola, ženska

*9.15 Minute

Pod tč. 1, 2, 3 nastop dela najkasneje 10. avgusta 1972,
pod tč. 4, 5, 6 nastop dela 1. oktobra 1972.

J o f e f e « . 20 00 SteioaJ^?"«ia
9 4 o 1s ^ 18 1 0 0 p cr'
V i f H izvaialV Slovenske naS ^ T K - an-sambel Tonč-

Kandidate vljudno vabimo k sodelovanju. Osebni do
hodki po pravilniku.
Ponudbe pošljite na naslov: NOVOTEKS, tekstilna to
varna, Novo mesto.
v

%2z

l2.4ok?p *ememke«°w: Navodila

l

Fran Šaleški Finžgar

IVER!
ii«/Q[q »j • t

M fi^esetletnirT v* ^ na^ te^a na pisalno mizo ob petinbjv Putni na ,71, sem sem ~ starec - od srca hvaležen.
Tp?0 So Pozdravi mn°s°' k' razodevajo zorno mladost. (Ta
M * * bilposrhn!" Voš? ila pionirjev, šolarjev in dijakov.)
in f ° Sf * n i s m n h *i- Sedanja mladina rada bere. V taki
Po 1 dve kniipi
'A becednik in berilo - to je bilo vse.
taz^ vah, ko smo t ri,1večkrat b°ino orožje, kije udarjalo
k
Po vasph
2Posajena čredica vračali iz šole in se
t Pi^- Ojt iju i ,
pisma mladih imajo željo: Piši, še in
^ o delo. Starčki °^'
količkaj dobrih povesti je
nQh-bajajo MM; ,*llsmo. za to nič več sposobni. V starosti
nekaj zvarih?02?! v m^ a leta. Iz teh vam poskusim

- ' / V E R ]" *

izsckal čas iz mol c8a živli e'

h,^9l( j«

^ijeve„ae.
. lenega
® branja, snu, S

,.

Kranj
razglaša
m esto

prosto d elovno

— PRODAJALKE
za prodajalno Kokra v
Metliki.
Pogoj: prodajalka tekstilno
stroke.
Prijave sprejem a kadrovsko
socialn a služba Veletrgovsk ega
podjetja
KOKRA.
64001 Kranj. Poštna ulica 1.

Veterinarska postaja
Brežice

Družinsko stanovanje v
hiši, ostaio po dogovoru.

odločili, da bomo iz te Finžgarjeve knjižice objavili ne^aj njegovih spominov na
rosna mladostna leta. Kas
neje pride na vrsto tudi dalj
ša zanimiva Finžgarjeva po
vest. Zgodbe je ilustriral Gvi
do Birolla.

»Dolenjski list«
tribuna bralcev
RADIO BREŽICE

2. KLJUČAVNIČAR

■ f e razgledn°S !on i 9*15 Glas'
^ecer _ 2i 20 r ^
V nedeljo
n°č
-20 Godala za lahko

5 ? dh n^hPM™e
v ; c'|'

ia

RAZGLAŠA
prosta delovna mesta

~ 9.05 l< ^
sovražiti kraC 10.05 šp J 110 popevko poletja
f r?nci Streletovariši „.
brigade ~ in-ic n 1 ^oji Tomšičeve
: 10.45 do n r u u i b o r b e in dela
^estitajo in
1 poslušalci
Poročila * j a v l j a j o - li.o o
2 ? ?0ste iz S l
naP °tki za
H k *n zabavna i 7 13- l 5 ObveJoH ^im i an^rnhr
- 13.50 Z
~ 14-05 Mel°15-05 Slove nslf^ VnHn * orkestri Jg fd i 00 R^ l | a v pesmi in
Golubovič lmJi a igra ~ Prc' , 16.35 Lene
tadi pariz?
f l j f t o šp0£ ^ elodlJe ' 17.05 Ne-

« 3 » * IVERI kS ° . F ' S'

c r io

razpisuje

TEKSTILNA TOVARNA NOVO MESTO

2b°ri p S S u m p ^ haila ~ 16-30 Naši
; . 18 . 0 0 R S i nezborovske Pesmi
Žižek; Za ta r
'S13 ~ Kajuh-Fran
enkrat umreti
bi hotel še
otroci! _ iq 1c JI9-00 Lahko noč,
?°-°0 JRaHiii- Godala v ritmu dai a z a S & radar“ ~ 22-2 0 OdNEnpt ?* ljenceDob r o k w ’ 2L J ULIJA: 4 -30
?a otroke p
Radijska igra

' at0 Um pravim

K

HIŠNIKA

P° j ° slovenZ

rtSRSSS:

Veletrgovsko podjetje

prosto delovno mesto

J g V h
22o JULIJA: 4.30
jutro’ i 9° n < :~ ^ 0^ V Praznično
10
• , » ^ o b morju
Vročih
deIa “ 11-00
naše postP turistični napotki za
mačo n l L - tujuie ~ 11.20 Z doGhs b e S i i H ln Pksom “ 12-1°
^lodiie »a «
i 1°ddih - 13.30
operni
~
W°m Frant?fVri Z

- 19.15 Glasbene razglednice 20.00 Koncert Simfoničnega orke
stra RTV Ljubljana - 21.40 Prijetne
melodije.
Č e t r t e k , 27. j u l i j a : 8.10
Glasbena matineja - 9.40 Pesmi in
plesi jugoslovanskih narodov —
10.20 Pri vas doma - 11.00 Poro
čila - Turistični napotki za naše
goste iz tujine — 12.10 Minute s
skladateljem Matijo Bravničarjem 12.30 Kmetijski nasveti - Inž. Nada
Puppis: Potrebe in možnosti za iz
popolnitev kontrole mlečnosti krav
- 13.30 Priporočajo vam . . . 14.30
Z ansamblom Silva Stingla — 14.45
Med šolo, družino in delom — 15.30
Glasbeni intermezzo 16.00
„Vrtiljak44 - 17.10 Koncert po
željah poslušalcev — 18.45 Naš pod
listek - H. E. Bates: Strah - 19.00
Lahko noč, otroci! — 20.00 Č etrt
kov večer domačih pesmi in nape
vov - 21.40 Glsbeni nokturno 22.40 Od popevke do popevke.

Č e trte k ,
20.
ju lija :
16.00-16.15 Napoved programa,
poročila, šport in turistični napotki
- 16.15-17.00 Nove plošče RTB Aktualnost tedna — Obvestila in
reklame — 17.00—18.00 Glasbena
oddaja: Izbrali ste sami.
SOBOTA,
22.
JULIJA:
16.00-16.30 Pol ure za pop glasbo
- 16.30-16.45 Sobotno kramljanje
- 16.45-17.00 Jugoton vam pred
stavlja - 17.00-17.15 Med zabav
nimi zvoki nekaj obvestil in reklam
- 17 .15-17.40 Za naše najmlajše:
Kljukec pride na godovanje 17.40-18.00 Narodnozabavne na
valu 192 m.
NEDELJA, 23. JULIJA: 10.30
Domače zanimivosti - Damjan Vahen: Lužiški Srbi (pred gostovanjem
folklornega
ansambla
Lužiških
Srbov v Brežicah) - Za naše km eto
valce: inž. Alojz Pirc - Kloroza rumenje trt v vinogradih - Pevski
zbor Brestanica - letošnji dobitnik
častnega priznanja s plaketo J. V.
Valvasorja - Obvestila, reklame in
filmski pregled — 12.00—16.00
Občani čestitajo in pozdravljajo.

darju, svojemu bratu. Da si je
prislužila za potrebno obleko,
je pletla iz domače volne zim
ske nogavice in zimske jopiče
za možake. Seveda je bila tudi
pestunja za bratove otroke.
Ko sem prišel v hišo, mi je
teta po stari navadi položila na
mizo hleb kmha in poleg krušni
nož. Ko sva se pogovarjala, se
mi je pridružila njena petletna
hčerka. Potezala me je za žep.
Pobožal sem jo po lepih laseh in
se dalje pogovarjal s teto. Dekli*
ček pa ni nehal. Potezal me je
čedalje bolj krepko. Vzdigala je
nožico in kazala: „Vic, vic.“ Ni
sem je razumel. Poučila me je
teta: „Tak poglej in pohvali nje
ne prve čeveljčke!41 Tedaj sem
razumel mlado ničemurnost,
ogledal in pohvalil oba čižemčka. Deklica je na to zado
voljna odšla ven, kjer se je igra
lo nekaj otrok. Opazil sem,
kako je nerodno štorkljala v
prvih čeveljčkih. Dotlej je bila
od pomladi do jeseni bosa, po
zimi je nosila coklice. Koje pri
šla v veži do praga, se je spo
taknila in padla. Stokrat in sto

18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Seba
stijan in Mary Morgane - serijski8.30
Madžarski TV pregled (Pobarvni film (Lj) - 18.55 Mozaik
(Lj) - 19.00 Naši operni pevci horje, Plešivec) (Bgd) - 9.40 Po do
Samo Smerkolj (Lj) — 19.20 Na sed
mače z ansamblom Francija Puharja
mi stezi (Lj) - 19.50 Cik-cak (Lj) —
- drugi del (Lj) - 10.12 Kmetijska
20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
oddaja (Zg) - 10.00 Mozaik (Lj) 3-2-1 (Lj) -. 20.30 W. Shakespeare:
11.00 Otroška matineja: Sebastijan
Vesele Windsorčanke - II. del (Lj)
in Mary Morgane, Boj za obstanek serijska barvna filma (Lj) - 11.50. - 21.15 Odiseja miru - Bung Karno
(Lj) - 21.45 Jazz na ekranu: Chris
Mestece Peyton - serijski film (Lj)
Barber Band (Lj) - 22.15 Porožila
- 12.40 TV kažipot (do 13.00) (Lj)
(Lj) - 22.20 Šahovski komentar
- Nedeljsko popoldne: Igre brez
(Lj)
meja - 16.55 Atletika: Jugoslavija :
Belgija - prenos iz Celja (Lj) 18.35 Pas za pištolo - celovečerni
Č e t r t e k , 27. v i l
film (Lj) - 19.50 Cik-cak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
16.45 Madžarski TV pregled (Po
3-2-1 (Lj) - 20.30 Ko nisem bil več
horje, Plešivec do 17.00) (Bgd) vojak - humoristična oddaja (Bgd)
18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Boj za
- 21.15 Stih in pesem - zabavno
obstanek - serijski barvni film (Lj)
glasbena oddaja (Zg) - 21.30 Finale
- 18.55 Mozaik (Lj) - .19.00 Civili
evropskega mladinskega košarkar
zacija: Herojski materijalizem, barv
skega pokala - v odmoru Glasbena
na oddaja (Lj) - 19.50 Cik-cak (Lj)
medigra (Lj) - 23.00 SpoFtni pre
- 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
gled (JRT) - 23.15 Poročila (Lj)
3-2-1 (Lj) - 20.30 Bos skozi pekel
- nadaljevanje in konec (Lj) PONEDELJEK, 24. VII.
21.20 Sodobniki: Ionesco (Lj) 22.05 Vohuni, agenti, vojaki: Prebi
16.25 Madžarski TV pregled (Po
valci Calvadosa (Lj) - 22.30 Poro
horje, Plešivec do 16.40) (Bgd) čila (Lj)
18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Kremenčkovi - serijski barvni film (Lj)
- 18.55 Mozaik (Lj) - 19.00 Mladi
PETEK, 28. VII.
za mlade (JRT) - 19.45 Kratek film
(Lj) - 19.50 Cik-cak (Lj) - 20.00
16.25
Madžarski TV pregled (PoTV dnevnik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj)
hoije, Plešivec do 16.40) (Bgd) - 20.30 Džordževiž-Jovanovič: Sa
18.05 Obzornik (Lj) - 18.20 Veseli
rajevski atentat - drama TV Sara
tobogan: Šentjur - II. del (Lj) jevo (Lj) - 21.35 Diagonale (Lj) 19.00 Mestece Peyton - serijski
22.25 Poročila (Lj) — 22.30 Šahov
film (Lj) - 19.50 Cik-cak (Lj) ski komentar (Lj)
20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.30 Zob za ptičice TOREK, 25. VII.
francoski celovečerni film (Lj) 17.15
Madžarski TV pregled (Po 22.20 Rezerviran čas (Lj) - 23.30
Poročila (Lj) - 23.35 Šahovski ko
horje, Plešivec do 17.30) (Bgd) mentar (Lj)
-18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Tiktak: M. Jezernik: Medvedov godrnjavček - III. del (Lj) — 18.45 Mo
SOBOTA, 29. VIIzaik (Lj) - 18.50 Od zore do mra
ka: Planinci (Lj) - 19.20 Karavana
17.15
Po domače z ansamblom
- potopisna reportaža (Lj) - 19.50
Valterja Skoka (Lj) - 17.45 Balkan
Cik-cak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
ske igre: Jugoslavija : Bolgarija —
(Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
prenos košarke (Sarajevo) - v od
Stava - jugoslovanski film (Lj) moru Obzornik (Lj) - 19.15 Mo
21.50 Likovni nokturno: Viktor
zaik (Lj) - 19.20 Usodno nebo - 5.
Magyar - barvna oddaja (Lj) del serijske oddaje (Lj) - 19.50
22.00 Poročila (Lj)
Cik-cak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
(Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30 Za
SREDA, 26. VII.
bavno glasbena oddaja (Lj) - 21.50
Moj prijatelj Toni - serijski film
16.25 Madžarski TV pregled (Po
(Lj) - 22.40 TV kažipot (Lj) horje, Plešivec do 16.40) (Bgd) 23.00 Poročila (Lj)

NEDELJA, 23. VII.

Obvestilo potrošnikom
gradbenega materiala
Cenjene stranke obveščamo, da smo odprli novo

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 23. JULIJA: 10.30
Reklame in oglasi - Po domače Ob 31. obletnici vstaje slovenskega
naroda - Naše delovne organizacije
čestitajo ob dnevu vstaje - Kako se
pripravljamo za dopust - Za vsako
gar nekaj - 12.30 Poročila - Čestit
ke in pozdravi naših poslušalcev 15.00 Zaključek programa.
SREDA, 26. JULIJA: 16.00 Po
ročila - Reklame in oglasi - Po do
mače - Gospodinjski nasveti Disco klub brez imena - Oddaja za
najmlajše - 18.00 Zaključek progra
ma.

prodajalno gradbenega materiala
v Krškem, Cesta krških žrtev št. 134
(bivša žaga) ‘
Poleg prodaje na drobno sprejemamo naročila za vse
količine raznega gradbenega materiala, katerega po do
govoru dostavimo tudi na dom.
Konkurenčne cene — takojšnja dobava!
*

Priporoča se: IGM »SAVA« - KRŠKO

nejši otroci, smo bili prav taki
iztakljivci. Ko je šel oče v gozd,
da naveže iz suhih vej butare za
kurjavo, sem srečen smel z
njim. Opoldne se je oče od
dahnil, da prigrizne kos kruha
in klobaso za obed. Tudi meni
je odrezal kruha in dodal ko
lešček klobase. Po takem obedu
si je natlačil pipo, se prelegel v
senco in zaspal. Fajfca — čedra
- mu je ugasnila in ležala poleg
njega na trati. Prav tiho sem jo
posmuknil in sedel k ognju, ki
sem si ga za igračo kuril iz su
hih vejic. Kar mrzlo čedro sem
si vtaknil v usta. Pa z mrzlo ni
sem strpel. Iz ognja sem si iz
brskal žerjavico in jo pritisnil na
tobak v čedri. Potegnil sem iz
cevi. Pokadilo se je. Imenitno se
mi je zdelo. Vlekel sem dim za
dimom, kar se je dalo hitro. V
k druščini. Teta jo je hitro po jezik meje žgalo. Nič ne de. Do
tolažila, meni pa rekla: „Človek dna sem čedro pokadil. Po
se mora v življenju vedno ustih me je peklo, v glavi se m
učiti.“ - „Celo nošnje prvih je začelo vrteti. Čedro sem var
če vije v,“ sem dodal teti.
no položil nazaj na travo k spe
čemu očetu. Slabo mi je pri
hajalo. Nekam zmedenih kora
Očetovo fajfco dobim,
, kov sem šel k potoku Završnic
in pil, pil ter preganjal peko
Natlačim tobaka,
čino iz ust. Nič mi ni poma
prižgem tega spaka
galo.
Zavzdigalo se mi je, da
in vleči, kar morem, hitim.
sem začel bljuvati kar v potok.
Tisti, ki je tako pesem zložil, Res mi je nekoliko odleglo. Ves
je že davno v grobu. Mi, kas zmeden sem šel od potoka k

krat je šla bosa čez prag, prvi
čevlji pa sojo vrgli. Zajokala je,
V
počitnicah sem Šel povaso-pritekla k teti in jo moledovala,
vat k svoji teti. Samska je živela da ji je sezula čevlje. Jezna jih
na rojstnem domu pri gospo je sunila pod klop in odšla bosa

Prvi čevlji

TELEVIZIJSKI
SPORED

očetu. Oče je že drobil hosto.
Ko me je ugledal, se je začudil:
„Kaj ti je, da si ves bled? “
„Slabo mi je,“ sem bolj iz
jecljal ko glasno povedal.
„Lezi tjale v senco na moj
suknjič, da ti odleže.“
Legel sem. Še slabše mi je
bilo. Vstal sem in povedal, da
pojdem pit k potoku.
„Le pojdi, samo glej, da se
mi ne postaviš na glavo v vodo,
ko ti je slabo.“
Počasi sem šel k vodi, legel in
leže pil, pil. A v glavi se mi je
zopet zavrtelo. Imel sem ob
čutek, da se je potok obrnil in
teče nazaj.

Prvi tobak

(Nadaljevanje prihodnjič)
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A n to n Š p o r a r : » R e k li s o , d a je p o t r e b n o . . . «
T a » p o tre b n o « s e je k o n č a l - o b u p o k o jitv i!
Včasih ga srečam na cesti
ki smo bili že prej pri voja
Veliko laže bi se pogovarjal kih, smo megleno sanjali
z njegovim sinom, ki je ne Občutili pa smo vsi enako:
kako mojih let Puhnil bi to bodo večje enote, spo
pipo, pomenila bi se o šahu sobne za več akcij in za bolj
v- bo Fischer močnejši od učinkovito nastopanje. “
Spaskega? - spregovorila bi
Tako govori človek, ki je
o športu. Tako pa z očetom, življenje posvetil revoluciji
tudi Antonom, lovim stične Po končani vojni so mu
točke. O partizanskem boju rekli: potreb n o je! “ Prosto
pripoveduje, o borbah, o voljno je šel v partizane, pro
zmagi To ga, čutim, po stovoljno je ostal v redni
mladi In njegove roke dela armadi Rekel je: ,J)okler
jo živahnejše kroge, njegove bo potrebno. . . “ To „tpo
oči so bolj žive za stekli trebno“ se je končalo 1. juli
očal
ja 1956. Takrat je šel v po
Anton Šporar, čez pol koj. Za njim so ostali kraji
leta bo imel 60 let. Pred voj Kranj, Jezersko, Ajdovščina,
no zidarski delavec. „Po Ljubljana, Zagreb, Sarajevo,
šihtu sem pomagal materi na Bjelovar. In spomini Od
kmetiji, “ pristavi Rojen v avgusta 1956 je v Novem
Češnjicah pod Trško goro. mestu.
Češnjice so sploh usodno
,JBoli me, ker nikjer ne
ime zanj. V drugih Češnji omenjajo vzhodnodolenjskecah, tistih na Trebelnem: ga odreda. Vedno govore le
Septem bra dvainštiridese o krški ali mokronoški četi
tega je bilo, datum sem pa Ampak to je bil vzhodnože pozabil, mislim, da je bilo dolenjski odred! “
tretjega. Ustanovili smo
Dajva, Anton Šporar,
Gubčevo brigado. Kader je končajva ta zapis bolj ve-,
bil večinoma iz vzhodno- selo. Ne z bolečino v srcu,
dolenjskega odreda. Ognjeni raje s smehom na ustnicah!
krst smo doživeli takoj. Dva
,JVa Štefanovo 1943 smo
bataljona sta se spustila pro imeli miting v Šentjerneju.
ti Krki, naš pa se je udaril z Potem so rekli, naj gre naša
Italijani in belogardisti. Do četa počivat na Javorovico.'
večera smo jih zadrževali, v Obveščevalec Stane Mihec s
temi smo se začeli umikati Slatnika mi je sporočil, da
proti Ajdovcu v Suho kra pripravljajo Nemci napad iz
jino. “
Kostanjevice. Kar med potjo
Pripoved o partizanskih smo naredili partijski sesta
dneh je večno zanimiva. nek in se odločili: borci na
,£pomini bledijo, “ trdi upo počitek, komandni kader v
kojenec. trIz moje vasi je šlo zasedo. Borci pa ne, tudi oni
pred mano v gozd pet fan so hoteli v zasedo. In smo šli
tov, 29. aprila 1942 nas je vsi Proti tretji zjutraj so pri
odšlo še 12. Kar polovico šli po poti Nemci in belo
nas je bilo oboroženih, ko gardisti Nakresali smo jih,
smo šli!“
imeli so osem mrtvih in šest
Gubčeva brigada. Brigada, najst ranjenih. Bežeči Nemci
kaj ste si takrat pred so se razbežali na vse strani,
stavljali?
mulovodcu pa se je iztrgala
„Govorice o ustanovitvi mula in tekla za njimi Nem
so šle od ust do ust že v ci pa v strah: mislili so, da
avgustu, med roško ofen jih zasledujemo in so tekli še
zivo. Dosti mladih fantov ni hitreje
imelo predstave o tem, tisti,
J. SPLICHAL

Državni ansambel za srbsko ljudsko kulturo iz Budy šina v NDR bo te dni gostoval na Otočcu in v Brežicah. Predstavili se bodo zbor.
in orkester. Lužiški Srbi imajo za seboj nad 3000 nastopov po Evropi, Aziji in Afriki. Na Otočcu bodo nastopili 22. julija ob 20.
Brežicah pa 24. julija ob isti uri.
TRESKE SO RAZBILE OPEKO NA GOSPODARSKIH POSLOPJIH
N A

N oč, k i je D v o r š a k o v i iz B u k o š k a n e b o d o z le p a p o z a b ili - V m o g o č e n h r a s t
n a d v o r iš č u je m in u li te d e n u d a r ila s t r e l a , p iš p a je g o s p o d a r j a p o d rl p o tle h
Soparna julijska noč. Razbesnela se je nevihta. Dvoršakova dru
žina v Bukošku pri Brežicah je spala. Grmenje je najprej zbudilo
gospodarja. Okoli pol dvanajste ure je treščilo čisto blizu. Gospo
dar je skočil iz postelje in iz podstrešne sobe stekel v vežo, da bi
pogledal, če ni morda udarilo v hlev.
Spet je urezalo. Ni še dobro odprl pomagala na noge. Bilo mu je slabo
vrat, ko ga je neznana sila vrgla na in šele zjutraj si je opomogel.
Bliski so parah nebo. Spet je tre
zaj. Z vso močjo je omahnil vznak
na stopnice v veži. Žena ie slišala ščilo v bhžino. Nihče si ni več upal
udarec in prihitela dol. Možu je ven. Tudi zaspali niso. Sedemnajst-

R ib e

s o

p o g in ile

Ribe so spet začele poginjati v
Rinži, in to od zapornic navzgor do
mostu na Roški cesti in še nekaj
višje. 11. julija ob 23. uri so ribiči
opazili, da ribe love kisik iz zraka.
Povsem pri vrhu je plavalo ogromno
rib, med njimi zelo velike ščuke,
krapi in linji.
Ribiči so odvzeli za analizo vzor
ce vode, toda analiza ni pokazala, da
bi bila voda s čim zastrupljena.
Omamljene ribe je voda odnašala
čez jez, ribiči pa so jih s čolni podili
in vozili navzgor, proti tržnici, kjer
ribe niso poginjale.
Ribiči so speljali v Rinžo tudi
vodo iz vodovoda, da je vsaj nekaj
rib prišlo do čiste vode.
Vzrok pogina rib torej še ni znan.
Tudi približno se še vedno ne da
oceniti škode, saj nekaj mrtvih rib
plava po vrhu vode, precej več pa jih
gotovo leži na dnu. Verjetno so pre
cej omaljenih. rib pobrali iz vode
tudi občani.
Škoda bi bila gotovo še večja, če
v zadnjih dneh ne bi deževalo in je

v

R in ž i

bilo tako v Rinži precej več čiste
vode kot sicer. Nekaj dni prej so po
ginile ribe v strugi pod jezom. Tudi
vzrok tistega pogina še ni raziskan.
Domnevajo le, da so takrat ribe po
ginjale, ker je sonce plitvo vodo pre
več segrelo.
J. PRIMC

letna Marjanca je kar naprej spraše
vala: „Joj, mama, koliko je ura?
Kdaj bo konec tega grmenja? “ Nje
na starejša sestra Kristina je bila na
boljšem, vse je prespala.
Sele jutro je DVoršakovim odkrilo
razdejanje na dvorišču. Nekaj deset
metrov naokoli so ležale treske iz
debla mogočnega hrasta, ki ga je
strela razklala do korenin. Odlomila
je več vej in te so potolkle opeko na
svinjakih. Treske so poškodovale
celo sosedovo streho. Tudi Ogorev
čevi so imeli hudo noč in dolgo niso
zatisnili oči.
Hrast je bil ponos Dvoršakove
hiše, saj ga daleč naokoli ni takega.
Nihče ne ve natanko, koliko je star.
Domači pravijo, da 500 let. Pet ljudi
ga komaj objame. „Zdaj se bo za
gotovo posušil,“ menijo. Žal jim ga
je, toda odločili so se za posek.
Sami orjaku ne bodo kos. Obrnili se
bodo na Gozdno gospodarstvo. Tam
imajo priprave in ljudi, pa jim go
tovo ne bodo odrekli pomoči.
JOŽICA TEPPEY

KRATKO

Leskovec - v naselij ^
bodo ta teden asfaltu
ulice. Delo financira 7-anoV.
skupnost ob prispevku 0 j;etje
KRŠKO - Trgovsko P^leIO
Preskrba je v ponedeljek ^
graditi skladišče gradben*«
teriala na Vidmu.
rti$
RIBNICA - O financn® jo
Črtu TIS in skladu za PJjjf
varstvo za letos so razp
ponedeljek.
„
BREZICE - Da bo na S .
ulici skozi mesto
v’toP (
seji občinske skupščine ^
predlagali namestitev P
/
ur~
CERKLJE - Za P j^ c j
tukajšnje osnovne šole .^ep>\
niki 18. t.m. izglasovan ^
najetju milijona dinarje v
Pri RISw
TREBNJE - V
tedna se je ob veli* nt?rIiofr
toploti skoraj na vsem
občine pojavila nioc
jjj
krompirjeve P]esnl' aropK
žetvi skrajni čas za 0yat>P
če hočejo kmetje obv
delek.
y 50
VRHTREBNJE ' t d«c
se bo ob 14. un v j
g
vstaje začelo Pa vrhtrebI1^j
Čanje. Pri koči na
bo tudi cilj
orientacijskega /Pot ,boi ^
prireja občinski
^
NOV.
_
ŠENTRUPERT'N°ted< .
Cestno
podj^^.^jpia
čelo pripravljena
d za&atr
.
nizacijo 5 km
venska vas-Šcntrup j^ ji
ki bo dokončana v av§i ned«J
TREBELNO je bila seja P°Pr.Jn0 ut^4S»
bora,
dok°ffin°0by «t . ^
red kije
praznovanja
p i n t a 3.
k j« "» I rebf K s . »*,&>
demski slikar L;a , jena^eg*
steni nove osnovne 5 ^
metrov dolgo podOob>
/
upora in napada

^ je d e U O °
M irn a : s p e t p o g in rib
Te dni so ribiči snet opazili, daje
poginilo večje število rib v potoku
Mirna. Vzrok natančneje ni znan in
raziskan, sumijo, kot že večkrat do
slej, da je to „delo" odplak iz indu
strijskih obratov, ki so posebno ne
varne, kadar je malo vode v strugi.

Z naslovnih strani najraz
ličnejših ženskih in nežen
skih revij se mi že leta na
smihajo, smehljajo in sme
jejo lepotice vseh vrst; blon
dinke, črnolaske, rdečela
ske, kratkolaske,dolgolaske,
debeluške pa spet suhe kot
trlice. Vse lepo urejene,
srečne, namazane nad očmi,
pod očmi in še vmes. Glad
kega obraza, negovanih
ustnic, z nakitom okoli vra
tu, na prstih nekaj dekagra
mov zlata,, nalakirani nohti,
negovane prsi, beli zobje. In
te lepotice, ki nastopajo v
vlogi pevk, manekenk, film

skih div, in blago podobnih
kvalitet so ustvarile v meni
podobo slovenske ženske.
Slovenka je lepa, mislim,
srečna, stasita, urejena po
najnovejši pariški ali mo
skovski modi, hodi na lov na
fazane, jezdi lipicance, vozi
športne avtomobile, in ko ji
je od vseh dobrot že dolg
čas, igra golf ali bridge, stav
lja na konje, potuje po svetu
in njegovi okolici. Oh, ta
srečni slovenski ženski svet!
Večkrat zavidljivo pomislim.
Nato sem srečal žensko,
ne samo eno —več, tudi Slo

ba*
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nega konja. Ko sem jo, vso
zgubano, pobaral, kje bo
preživela dopust: ali na Ha
vajih ali na Ažurni obali, me
je prešinila z mrkim pogle
dom in ostrmel sem, ko sem

Iz sredine debla je ognjena strela odtrgala za drevo debelo tresko:
Na sliki v sredini lastnica, desno njen brat, na levi pa sosed Ogo
revc. (Foto: Jožica Teppey)

opazil, da nima umetnih tre
palnic, da na njeni roki ni
laka, marveč žulji. Povprašal
sem jo še po športnem avto
mobilu, po tem, če raje pije
viski ali vodko, ali ji je bolj

venk. Ni padla z naslovne
strani, ampak živi na vasi.
Namesto make upa je imela
na obrazu gube. Namesto li
picanca je z gajžlo v roki
preganjala po njivi izmuče-
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všeč mini ali se bolj navdu
šuje za midi ali maxi, a bi jo
skoraj skupil. To so bQa
zanjo tuja vprašanja. Nato
mi je pripovedovala, da dela
v tovarni osem ur, nato gara

na polju, zvečer uredi peto
rico otrok, da je pri hiši za
vse delo sama, ker mož raje
pije, kot bi kaj postoril, da
ima pet glav živine, ki hoče
tudi svoje, da jo tarejo dav
ki, da jo jeseni treba pre
kriti streho, saj kaže že
rebra, da krompirja še ni
okopala, ker ne utegne, da
bi ob večerih zelo rada
brala, a se od utrujenosti
zruši v posteljo in zaspi. Do
štirih. Nato spet garanje. Iz
dneva v dan, iz leta v
leto .
Nisem je več slišal. Pred
menoj se je pojavila gora re

vij in časopisov.
in krasnih obrazov
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va celega človeka.
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