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Ne le turiste, ti bodo že kako pre
živeli, usodneje je, daje nenehno ju
lijsko deževje s svojimi 25 rekordni
mi deževnimi dnevi močno priza
delo letošnjo žitno letino, ki bo sko
raj v vseh krajih Dolenjske slabša od 
lanske. Minuli teden so, čeprav že v 
avgustu, na nekaterih poljih še brne-

li kombajni in kosilnice z žetvenimi 
napravami, namesto lepega, zdra
vega zrnja pa se je vsipal v vreče 
slabši pridelek, porjavelo zrnje, sne- 
tivo in rjasto. /

Zavrteli smo telefonske številke 
in ugotovili, da imajo v nekaterih
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naših občinah kaj slab pregled nad 
letino, čeprav so bili zaprošeni le za 
približne ocene. Najbolj so potarnali 
v Beli krajini. Pridelek bo za 30 do 
40 odstotkov manjši kot lani. Pšeni
co je razredčila zima, deževje je pre
prečilo škropljenje s herbicidi, raz
rasli so se pleveli, količino pridelka 
pa ocenjujejo na 20 centov pri kme
tih in na družbenih površinah.

Slab pridelek je tudi v Spodnjem 
Posavju. Direktor „Agrarie" Brežice 
Stanko Rebernik je dejal, da je pri
delek za polovico slabši od normal
ne letine: na družbenem zemljišču 
znaša 20 do 22 metrskih stotov, pri 
kmetih pa ne dosti nad 15. V Sev
nici je kmetijski referent Ivan Dobr- 
šek menil, da povprečni pridelek pri 
kmetih ne bo kaj več od 19 centov.

Bolj se pohvalijo v ožji Dolenjski. 
V KZ Trebnje so na svojih poljih na- 
želi približno 30 centov, na hektar, 
kmetijski inženir Stane Kastelic pa 
ocenjuje, da bo pridelek pri zasebni
kih znašal kakih 25 stotov na hek
tar, v povprečju seveda. Podobne 
številke smo slišali tudi od kmetov 
iz okolice Novega mesta. Na ribni
škem koncu, kjer je žetev nekaj kas
nejša, nam podatkov še niso mogli 
dati, prav tako tudi ne v Agrokom
binatu Krško, kjer so imeli sredi 
prejšnjega' tedna še precej nepožete 
pšenice. V krški občini sodijo, da bo 
pridelek pri kmetih kakih'22 stotov.

M. LEGAN Oči so kot vselej uprte v zmagovalca (Foto: M. Legan)

USPELA KORISTNA PRIREDITEV

V petek, 4. avgusta, je prišlo v Dolini pri Trstu do močne eksplo
zije na treh ogromnih rezervoarjih naftne družbe SOIT. Ves petek, 
soboto in nedeljo se je ob slovenski obali valil čm dim, ki je celo 
zastri sonce. Škoda je ogromna, storilcev še nimajo, slišati je, da je 
eksplozija delo palestinskih komandosov. Na sliki: pogled na go
reče rezervoarje v soboto zvečer z gradu Socerb. -  (Foto: S. Dokl)
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dano pa je na tako poslopje priklju
čiti električno ter vodovodno nape
ljavo in celo kanalizacijo. Podjetje, 
ki bi se spozabilo in z napeljavo po
magalo črnograditelju, bo kazno
vano s 50.000 dinarji.

Cc k vsemu temu prištejemo še 
to, da črnograditelji ne morejo do
biti kredita za tako gradnjo, potem 
so menda zbrane vse šibe božje, ki

naj bi spametovale samovoljneže in 
tudi tiste, ki so izgubili potrpljenje 
nad večkrat počasnimi mlini urba
nističnega načrtovanja. Svoje inOči 
in zalet bodo zdaj lahko koristneje 
uporabili, če bo treba, tudi za javno 
kritiko tistih, ki zavirajo hitrejšo in 
človečnejšo gradnjo stanovanj!

Pozor, zakon velja od osmega dne 
po objavi! M.MOŠKON

Po vsakodnevnem deževju kot na
ročeno lepo sončno vreme je v ne
deljo dopoldne privabilo v Draško
vec pri Šentjerneju 24 tekmecev, ki 
so se pred več sto gledalci pomerili s 
plugi, tem za človeštvo gotovo naj
pomembnejšim orodjem. V ime'nu 
družbeno-političnih organizacij je 
prireditev, ki jo je organiziralo dru
štvo kmetijskih inžernirjev in tehni
kov skupaj z društvom kmetijske 
tehnike in KZ Novo mesto, pozdra
vil Franc Beg, predsednik OK SZDL 
Novo mesto.

Že ko so_ se zasvetile prve brazde, 
so gledalci lahko domnevali, da bo 
zmagovalec domačin Tone Jordan, 
saj je „odprl zemljo" natančno kot s 
črtalom. Zmagal je z 252,5 točke 
pred znanim tekmovalcem v oranju 
Tinetom Godlcijem iz Brežic, ki je 
zbral 232,5 točke. Naslednja mesta 
so osvojili: 3. Franc Zalokar, Vinica 
pri Škocjanu, 225 točk, 4. Ivan Čol
nar iz Lešnice 222,5 točke, 5. Jože 
Sajovec iz Vinice na Kolpi 220, 6. in 
7. Jože Hu'doklin iz Loke pri Šent

jerneju 217,5 tei Janez Poklač iz 
KZ Novo mesto, prav tako 217,5, 8.
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v nedeljo, 6. avgusta, je bflo v Brežicah veliko slavje. Gasilsko 
druStvo Brežice je praznovalo devetdesetletnico obstoja in ob tej 
priložnosti prevzelo v last nov gasilski avtomobil — cisterno. Pred

slavnostno tribuno se je po jubilejni seji zvrstil paradni mimohod 
gasilcev iz domače občine in sosednih krajev. V sprevod se je vklju
čilo tudi veliko gasilskih vozil. — (Foto: Jožica Teppey)

in 9. Slavko Burgar iz Šmihela in 
Jože Žmavc iz Brežic 212,5, 10. 
Vinko Štemberger iz Šentjurja 210 
itd.

M.

R i b i č i ,  n a  p l a n !

Za te k m o v a lc e  s o  p r i 
p ra v l je n e  le p e  n a g ra d e !

Ribiška družina Novo mesto raz
pisuje tekmovanji, ki bosta pod po
kroviteljstvom predsednika občin
ske skupščine Novo mesto tovariša 
Avgusta Avbarja. Ribiči se bodo v 
nedeljo, 13. avgusta, na tretjem tra
dicionalnem tekmovanju v lovu rib s 
plovčkom pomerili za dva prehodna 
pokala -  KRKA in Balzer-CUP po
kal.

Tekem se lahko udeleži vsaka 
družina z največ dvema ekipama, ki 
jo lahko sestavljajo trije tekmovalci, 
ki bodo lahko tekmovali tudi kot 
posamezniki. Tekmovanje bo pote
kalo po pravilih CIPS in bo trajalo 
tri ure brez vmesne zamenjave mest. 
Ujete ribe bo komisija točkovala po 
naslednjem sistemu: vsaka ujeta riba 
5 točk in vsak gram teže 1 točka.

Kot zanimivost: krap, ščuka, 
som, smuč in postrv se ne štejejo v 
plen in jih morajo tekmovalci, če jih 
ujamejo, vreči v vodo.

Tudi letos so za zmagovalce orga- 
nizatoiji dobro poskrbeli. Tako bo 
dobila najboljša ekipa prehodni po
kal ,,KRKA“, zlato plaketo Ribiške 
družine Novo mesto in priznanje, 
najboljši posameznik pa bo dobil 
prehodni Balzer-CUP-KRKA pokal, 
zlato plaketo RD Novo mesto in pri
znanje. Za vse tekmovalce, ki se 
bodo uvrstili od 1. do 10. mesta, so 
pripravljene še lepe praktične na
grade, ki so jih prispevala nekatera 
novomeška podjetja.

P.

D a n es  p e ti  T a b o r
Tradicija se nadaljuje, z današ

njim dnem se bo v Trebnjem začelo 
vsakoletno avgustovsko delovno sre
čanje likovnih samorastnikov. Na 
Taboru, ki bo trajal do 19. avgusta, 
bo sodelovalo 19 Slokarjev in kipar
jev iz Slovenije: Anton Plemelj, Gre
ta Pečnik, Anton Repnik, Jože Pe
ternelj, Konrad Peternelj, Rudi Sto
par in Franc Tavčar; iz Hrvatske: 
Ivan Lackovič, Franjo Mraz, Dragan 
Gaži, Peter Grgec, Martin Kopriča- 
nec, Andrija Kusanić, Dragica Bel- 
ković; iz Bosne Pero Mandič; iz Srbi
je: Marika Puja in Dobrosav Mili- 
jević kot gost, iz tujine pa bo sode
loval Poljak Juset VVrubel. V spomin 
in zahvalo za gostoljubje bodo v 
Trebnjem pustili vsak px> eno likov
no delo. _ •

M. LEGAN
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tedenski
mozaik

Današnjo rubriko začenjamo 
izjemoma z zanimivo novico iz 
športne arene: na pomembnem 
tekmovanju avtomobilov for
mule I, ki bo v Zeltwegu v so
sednji Avstriji, bodo prvič pre
izkusili nov način reševanja. Če 
bi se namreč dirkalni avtomobil 
po nesreči vžgal, bodo nad go
reče vozilo poslali helikopter, 
ki bo s svojimi rotorji, tako vsaj 
zatrjujejo, znižal višino plamena 
na samo 25 cm. Menijo, da bo 
tako dirkač uspel pravočasno 
zapustiti goreči avto in se rešiti. 
Razen tega bodo najkasneje v 
petih sekundah po nesreči s po
sebnimi raketami pobrizgali vo
zilo s peno in ga tako začeli ga
siti . . .  še najbolje pa bi bilo, če 
bi takih ukrepov sploh ne bilo 
treba. . .

Vsi smo spremljali gašenje ve
likanskega požara v Dolini pri 
Trstu, ki so ga po vseh dose
danjih znakih sodeč povzročili 
teroristi z minami -  pri tem pa 
je prišla z druge strani oceana 
novica, ki ima s tržaško nekaj 
skupnega. Ko je namreč sku
pina teroristov poskušala vreči 
z razstrelivom v zrak skladišče 
goriva v Čilu, se je zgodila ne
sreča: eksploziv je predčasno 
eksplodiral in raznesel tero
riste . . .  sreča v nesreči ali ne
sreča v nesreči. . .

Iz Indonezije pa so sporočili, 
da je izginila oporoka nekda
njega predsednika Ahmeda Su- 
kama. Ta je imel tri žene in vse
ga skupaj devet otrok, pa sedaj 
ne vedo, kdo bo kaj dobil iz ne
kaj deset tisoč dolarjev vredne 
zapuščine, sestavljene predvsem 
iz nepremičnin. Doslej so pro
dali samo nekaj avtomobilov 
(kar precej pravzaprav: namreč 
trideset!) in denar razdelili med 
naslednike. . .  morda je opo
roko vzel nekdo, ki se je zbal, 
da po njej ne bi kaj prida do
b i l . . . ?

Medtem pa se je v Združenih 
državah Amerike začela v neka
terih krogih razprava ali naj 
proti igralki Jane Fonda, ki je 
med obiskom v Vietnamu več
krat obsodila ameriško anga
žiranje v tej deželi, vpeljejo pre
iskavo ali n e . . .  iz te moke pa 
najbrž ne bo kruha, ker bi po
tem morali postaviti pred sod
nike še na tisoče drugih . . .

Kazen ali nagrada?
Zakaj je mleko lahko vredno manj, kot je določena 

najnižja odkupna cena, a nikoli več?

Vem, da je v trgovini treba 
plačati za liter mleka vsak dan 
enako, tri dinarje, ne vem pa, 
koliko bodo plačali meni za od
dano mleko v zbiralnico. To 
bom zvedel šele ob plačilnem  
dnevu. Ali niso cene mleka tako 
zamotane zaradi tega, da bi ne
kateri laže pobirali smetano?

V teh besedah so izražene se
danje skrbi mnogih živinorej
cev. Nekateri se jezijo, zmerjajo 
ottkupovalce mleka ali celo ne
hajo prinašati mleko v zbiral
nico. V njihovi jezi se kaže ne
m oč, da bi storili karkoli dru
gega, ko da nehajo prodajati 
mleko ali celo rediti krave.

Vsi proizvajalci, razen kme
tijski, vedo, po koliko bodo 
prodali svoje izdelke, že takrat, 
ko jih pripravljajo. Prodajne 
cene določajo oni. Pri zviševa
nju jih družba sicer lahko ovira, 
vendar običajno manj kot km e
tovalce. Živinorejci pa z veliko 
negotovostjo čakajo plačilni 
dan, ko bodo zvedeli, koliko je 
bilo vredno njihovo mleko 
prejšnji mesec.

Na živinorejce vpliva najbolj 
neugodno to, da je v zbiralnici 
njihovo mleko lahko vedno oce
njeno, d aje vredno manj od mi
nimalne odkupne cene, ki jo  je 
določila družba, a nikoli več.

Tak sistem bolj zavira razvoj 
naše živinoreje kot dejanski 
stroški prireje mleka. Zato bi ga 
bilo treba oblikovati nekoliko 
drugače. Živinorejci so že pred
lagali, kako. Za boljše mleko  
naj bi jim dali nagrade, ne da 
jim pri slabšem zaračunajo kaz
ni, ki jih odštejejo od minimal
ne odkupne cene.

Takrat bi minimalna odkup
na cena mleka bila morda nižja 
od sedanje, živinorejci pa bi ve
deli, da bodo toliko dobili za 
svoje mlekp, če bo ustrezalo 
vsaj osnovnim zahtevam. Pri 
taki ceni bi računali, ali se jim 
splača rediti krave, četudi ne 
bodo dobili dodatne nagrade. 
Nagrada bi služila za posebno 
“spodbudo in bi prinašala ve
selje. Učinek bi bil povsem dru
gačen kot pri sedanjih kaznih.

Posebno vprašanje je ugotav
ljanje kakovosti in čistoče m le
ka ter upoštevanje pomanjklji
vosti, na katere opozarjajo živi
norejci. Ustavimo pa se pri do
nosnosti prireje mleka. Nekateri 
kmetje priznavajo — seveda bolj 
po tihem — da se jim mleko 
splača prodajati, četudi jim od 
minimalne odkupne .cene odteg
nejo 20  par, kadar zaradi polet
ne vročine in neurejenih zbiral-

Potem ko je odstopil Thomas Eagleton je demokratski predsedniški kandidat imenoval 
sedniškega kandidata stranke znanega politika Sargenta Shriveija. Ta je v Združenih državan̂  ^  
znana politična osebnost, še zlasti zaradi svojih rodbinskih in seveda tudi p o l i t i č n i h  zvez *  ̂
Kennedyjev. S tem se je končala zmeda v demokratskem taboru, ki pa po vseh dosedanja 
nima veliko upanja, da bo na novembrskih predsedniških volitvah v Združenih 
premagal republikance. Na sliki: novi podpredsedniku kandidat Sargent Shriver deli avt g* 
izboru za podpredsedniškega kandidata. (Telefoto: UPI).

BREZ BESED

nic ne ustreza poostrenim od
kupnim zahtevam, seveda če za 
liter dobijo še vedno le malo 
manj ko dva dinarja. Pravijo, da 
jih jezita tako imenovana kazen 
in ocena, da njihovo mleko ne 
ustreza, čeprav se trudijo, da bi 
bilo kar najboljše in čisto.

Tako menijo le tisti kmetje, 
ki računajo, kolikšni so njihovi 
stroški za liter mleka. Večina 
kmetov pa je prepričana, vsaj 
tako pravijo, da se ne splača re
diti krav, če jim mlekarna ne 
plača mleka po minimalni od
kupni ceni. Tak sklep ima trdno 
osnovo, čeprav ga niso preverili 
na svoji kmetiji. Zakaj bi druž
ba določila visoko minimalno 
odkupno ceno, če bi bili stroški 
prireje mleka kriti z nižjo?

Za živinorejce pa bo bolje, če  
se ne bodo ravnali le po taki 
splošni oceni, ampak bodo sami 
izračunali, kaj se jim splača. 
Veliko bi koristilo, če bi spre
menili tudi sedanji sistem plače
vanja mleka.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled

Zdaj so že znani rezultati naše ZUNANJE
TRGOVINSKE BILANCE. Lahko smo pri
jetno presenečeni, saj je bila blagovna menja
va s tujino v prvih sedmih mesecih precej 
ugodnejša, kakor pa lani v istem času.

Jugoslavija je izvozila v tem obdobju blaga 
za 21 milijard in 630 milijonov dinarjev, kar 
je za 24 odstotkov več kot v istem času lani. 
Izvoz na konvertibilno območje se je pove
čal za 29 odstotkov — to je še posebej raz
veseljivo.

Uvoz v prvih sedmih mesecih letošnjega 
leta je znašal 29 milijard in 215 milijonov 
dinarjev ali za 16 odstotkov manj kot lani v 
istem obdobju.

Zaradi vsega tega je naša zunanjetrgovin
ska bilanca precej ugodnejša kot leta 1971. 
Tako je bil negativni saldo konec julija le 7 
milijard in 585 milijonov dinarjev (lani pa 17 
milijard in 319 milijonov din v prvih sedmih 
mesecih).

V zvezni gospodarski zbornici so bili po
šteno presenečeni: šele minuti torek (1. 
avgusta) so zvedeli za odlok ZIS o INTER
VENCIJSKEM UVOZU kmetijskih pridel
kov. Zaradi tega je zbornica protestirala, saj 
se ni pred uvozom nihče posvetoval z doma
čim gospodarstvom. Menijo, da sadja in ze
lenjave sploh ne bi smeli uvažati, ker imamo 
tega doma dovolj (razen fižola in česna). Po-- 
leg vsega pa so cene za te proizvode v tujini 
večje kot pri nas.

Delovna skupina ZIS, ki spremlja razmere 
na trgu, pa meni, da je založenost trga 
ustrezna, čeprav še vedno manjka nekaterih 
izdelkov. Pomanjkanje je čutiti predvsem 
tam, kjer ga umetno povzročajo organiza
cije, ki edine trgujejo z izdelkom -  in imajo 
torej monopol na trgu — ali pa so krivi za 
visoke cene tudi prekupčevalci. Večinoma 
gre tu za poljščine in vrtnine.

Zdaj so že znani prvi uradni podatki o 
POPLAVAH v treh pomurskih občinah -  
Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru. 
Vode so tod povzročile za 101 milijon dinar
jev škode. Samo v radgonski občini je za 40

milijonov dinaijev škode. Najbolj so pri
zadeti sadovnjaki, vinogradi in pšenična 
polja. Žetve tod skoraj ne bo. V lendavski 
občini je Mura poplavila 1 5 .0 0 0 ha rodovit
nih površin in cenijo škodo na 33 milijonov 
dinarjev. V ljutomerski okolici pa je Mura 
povzročila za 28 milijonov dinaijev škode.

Vendar se je med tem Škoda še povečala, 
kajti minuli teden je divjalo neurje s hudo 
točo  po vsej državi Voda je spet prestopila

Vode odplavile 
milijone

bregove, toča pa je bila ponekod v občini 
Gornja Radgona tudi 20 cm debela. Tudi 
Drava je znova poplavila, v Beogradu pa se je 
v neurju podrl 109 m visok stolp.

Komisija v treh pomurskih občinah je 
sklenila, da kmetovalci letos ne bodo plačali 
45 % vseh davkov.

Člani koordinacijskega odbora zvezne 
konference SZDL za usmerjanje akcij za po
moč ob elementarnih nesrečah so v začetku 
minulega tedna (31. 7.) opozorili, da bi bilo 
treba čimprej izdelati načrt, kako bi naj
hitreje odpravili posledice na poplavljenih 
območjih Hrvatske, Kosova in Slovenije. 
Prav tako bi bilo treba — po njihovem -  
ustanoviti posebne SKLADE SOLIDAR
NOSTI v delovnih organizacijah, občinah, 
pokrajinah in republikah. Tako bi lahko v 
prihodnje ob elementarnih nesrečah — kot 
menijo člani koordinacijskega odbora — 
učinkoviteje in hitreje posredovali.

Zvezni izvršni svet sprejema ZAHTEVE 
PO PODRAŽITVAH skoraj po tekočem tra
ku, če lahko tako rečemo. Petnajst do tri
deset odstotkov večje cene bi radi proizva
jalci vin, ki menijo, da bodo s podražitvijo

dobili sredstva, iz katerih bi potem lahko 
plačevali boljše odkupne cene pridelovalcem 
za grozdje. Strokovnjaki pravijo, da bodo -  
če bo seveda ZIS sprejel takšno podražitev -  
potem vina boljša, saj doslej pridelovalci 
grozdja niso videli koristi v gojenju dobrega 
grozdja za predelavo v vina.

Tudi mestna prometna podjetja niso zado
voljna in bi rada svoje storitve podražila kar 
za četrtino, češ da bo sicer zamrl program za 
razširitev in posodobitev mestnega prometa. 
Tako pravijo prevozniki, kaj bo pa dejal ZIS, 
ki je v nekem prejšnjem sklepu še pred krat
kim (22. junija) odločil, da se smejo storitve 
v mestnem prometu podražiti v občinskem  
poprečju le za 8 odstotkov, bomo pa še 
videli.

S CEMENTOM imamo vedno hujše pre
glavice. Dom ači cementaiji so venomer 
obljubljali, da bodo pravočasno dobavili do
volj cementa, vendar svoje obljube niso iz
polnil^ Tako smo se morali opreti na uvoz in 
smo sklenili pogodbe za uvoz 669 .000  ton 
cementa, a od tega gaje prišlo v našo državo 
komaj 133.000 ton. Tudi cementarji trdijo, 
da delajo z izgubo, in da bi morali cement 
podražiti za 15 odstotkov.

Minuli četrtek (3. avgusta) je začel vejati zakon o 
ustanavljanju jugoslovanskih podjetij na tujem. 
Resni gospodarstveniki so zadovoljni z novim za
konom, saj je navsezadnje že čas, da nekako sto
pimo na prste nekaterim našim podjetjem na tu
jem, ki kvarijo ugled jugoslovanskega gospodarstva. 
Med tistimi podjetji, ki so v tujini bolj sumljivo 
poslovala, pa je menda nastal zaradi novega zakona 
precejšen preplah.

V petek (4. avgusta) se je začel v Kranju 22. 
mednarodni gorenjski sejem. Na njem razstavlja 
potrošniške izdelke 308 podjetij -  kar 93 jih je iz 
tujine. Sejem je odprla soproga predsednika repub
like Jovanka-Broz. Z iyo je bila tudi žena pokoj
nega egiptovskega predsednika Naserja Tahija, kije 
na obisku v naši državi.

Vojaki v JLA bodo imeli poslej daljši dopust. 
Jisti, ki služijo enoletni rok, bodo imeli verjetno 
14 dni dopusta, tisti, ki služijo 15 mesecev, bodo 
lahko šli za 17 dni na dopust, v mornarici pa za 20 
dn i Dopust bodo lahko vojaki izkoristili v prvem 
letu, vendar ne prej kot 5 mesecev po prihodu v 
JLA.

tedenski zunanjepolitični
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od nas in Geoigetownu, njenem 
glavnem mestu, za katerega si
cer ne zvemo pogosto v časni
kih, se je začel sestanek neuvr
ščenih dežel na ravni zunanjih 
ministrov. Sodelujejo predstav
niki okroglo sedemdesetih ne
uvrščenih držav in je po tretji 
konferenci neuvrščenih v zam
bijskem glavnem mestu rajvečji 
zbor predstavnikov „tretjega 
sveta“. Delegati, med katerimi 
je tudi jugoslovanski zunanji 
minister Mirko Tepavac na čelu 
jugoslovanske delegacije, bodo 
skušali na najboljši možni način 
razrešiti nekatere vozle — in na
loga vsekakor ne bo lahka. Di
lem.današnjega časa je veliko in 
skoraj vse med njimi zadevajo 
tako ali dnigače tudi neuvršče
ne. Opazovalci ne pričakujejo 
načelnih deklarac:j in listin, ki 
bi zgolj z najširših možnih 
osnov obravnavala nerešena 
vprašanja današnjega sveta. Ko
likor je bilo za to potrebe, je 
bila ta opravljena že v Lusaki, v 
Georgetownu bodo na dnevnem 
redu zadeve drugačnega zna
čaja. Predvsem naj bi predstav
niki neuvrščenih skušali po
iskati in formulirati odgovore 
na številna nerešena vprašanja 
tako, da bi bili le-tiy manj ali 
skoraj nič načelni in kar se da 
konkretni. Tisto, kar bodo sku
šali doseči, bo predvsem neke 
vrste akcijski program, napotki 
za delo, kajti čas načelnih do- 
govaijanj je že minil. Sestanek v 
Georgetownu prihaja v času, ki 
mu vsi priznavajo znamenja po
puščanja v mednarodnih odno
sih in zbliževanja med tistimi, 
ki so dolga leta nepopustljivo 
vztrajali na različnih pozicijah. 
Neuvrščeni tak razvoj odnosov 
kajpak pozdravljajo, saj je do
brodošla in koristna spre
memba, toda to ni edino, kar bi 
si želeli. Spoznanje, da so za 
tiste, ki stojijo ob strani in so 
zgolj opazovalci razpleta, rezer
virana vselej n (in zgodovina je v 
tem smislu bogata učiteljica) le 
mesta na stranskem tiru, je do
volj močna vzpodbuda za aktiv
nejšo vlogo neuvrščenih. V ne
davnih zelo uspešnih dialogih 
med veliko trojico v Pekingu in 
Moskvi je bilo rečenega in skle
njenega sicer veliko dobrega, 
toda izkušnje učijo, daje marsi- 
kak račun za take sklepe — pa 
čeprav nemara še tako dobro 
mišljene — prišel kasneje na ra
čun tistih, ki niso bili poleg, 
udeleženi. Torej gre za željo, 
porojeno iz potreb in spoznanj, 
biti prisoten pri reševanju vseh 
problemov, o katerih so po 
praksi neke logike doslej odlo
čali samo veliki. Kako zagoto
viti to prisotnost — pa ne zgolj 
z besedami in načeli, marveč s 
konkretno in uporabno akcijo
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Devizno varčevanje na nepravem koncu
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Cementa nebo?

km e tijsk i nasve ti

č r e d n o  je
z a p is * it* •••

Že vse poletje je tako: 
samo pomilujočega na- 
smeška ste deležni, če v na
ših trgovinah povprašate za 
cement. Pa ne samo v trgovi
nah na drobno, cementa pri
manjkuje tudi največjim po
rabnikom, gradbenim pod
jetjem, ki si s pogodbami 
vnaprej zagotovijo ta, že dol
go tako dragoceni gradbeni 
material Novomeški „Pio

nir", denimo, ki bi po po
godbi moral samo iz trbo
veljske cementarne dobivati 
po 1500 ton cementa na me
sec, ga v resnici dobiva le 
tretjino in ima zaradi tega 
moteno redno delo.

Ponuja se vprašanje, kako 
bo s cementom vnaprej. Nič 
bolje, če ne morda še slabše, 
ker je gradbena sezona na 
vrhuncu, mnoga odrinjena 
betonerska dela pa bo nujno 
treba opraviti

Jugoslavija je lani, ko je  
cementa tudi primanjkovalo, 
uvozila poldrugi milijon ton 
cementa, letos pa je predvi
den uvoz, kot poroča E k o 
nomska p o l i t i k a s a m o
740.000 ton. Toda tudi vseh 
teh ton naši gradbinci ne 
bodo videli, saj je  zaradi ne
potrebnih zapetljajev okoli 
določanja cene uvoženega 
cementa zamujenega že pre
cej časa in računajd, da 
bomo v najboljšem primeru 
uvozili 80 odstotkov predvi
dene količine.

In kako je z našimi ce
mentarnami? Vse večjemu 
povpraševanju nikakor ne 
morejo zadostiti, saj se, do
mača proizvodnja, id bo le
tos znašala približno 6 mili
jonov ton, prepočasi pove
čuje. V Trbovljah zatrjujejo, 
da bo tako vse dotlej, dokler 
ne bodo proizvajalci cemen
ta smeli cement zaračunati 
toliko, kot jih stane, ker 
imajo zdaj z njim izgubo ali 
zelo skromen zaslužek. 
Upravičeno tudi očitajo, da 
je naši družbi žal denarja za 
modernizacijo cementarn in 
povečanje zmogljivosti, ni ji 
pa kasneje tako žal dragoce
nih deviz za uvoz cementa.

Torej slabi obeti za gradi
telje: pomanjkanje cementa 
se bo nadaljevalo. Če boste 
imeli srečo, boste pričakali 
domačega, sicer pa preosta
ne še uvoženi, ki ima (ce
ment enake znamke) precej 
večjo ceno, pri kateri očitno 
nekdo mastno zasluži

Na motje! Petdeset tabornikov „Sivih jelš“ iz tre
banjske občine je prejšnji teden odpotovalo na 
otok Zlarin pri Šibeniku, na že preizkušeno po
čitniško pribežališče. Prihodnje leto namerava ta
borniška organizacija prirediti taborjenje še v več
jem obsegu. — (Foto: Legan)

Živko Pregl (za dimom), predsednik slovenske 
mladine, se sicer ni udeležil pohoda brigade 
AVNOJ 72, ki ga je spremljal dež, pa ga je vseeno 
pošteno namočilo — preden je v Dolenjskih To
plicah do konca spekel troje odojkov (za sklepni 
miting), se je krepko oznojil. — (Foto: I. Zoran)

®kdani‘
SMuk ! .  P ^ or s terase semiškega hotela 
lokal ’ - er ^frahno zlasti ob večerih. Lep 
Zaradi in pa razgled so tri stvari,
Podietii* domačini in gostje posedajo. Če bo
kodoi; j TOR uredilo še okolico stavbe, 

1 d ovo ljn i. -  (Foto: R. Bačer)

V nasadu brežiške Agrarie na Čatežu že tri tedne 
prodajajo breskve. Med kupci je izredno veliko 
kopalcev, ki najraje posegajo po mehkih in zrelih 
sadežih po 3 din kilogram. Breskve, primerne za 
daljši prevoz, pa so naprodaj po 5 din. — (Foto: 
J. Teppey)

KMETIJSKI STROJI: Za kme-
tijsko opremo manjka deviz, za 
uvoz živeža pa — bodo morale 
biti.

* Kako bo z nakupi kmetijskih 
strojev, zlasti traktorjev? Bo za 
dinarje mogoče kaj dobiti? Ali 
se bo „čm o“ prekupčevanje in 
nakupovanje deviz, kije devizni 
prekršek, pa vendar izhod v sili, 
nadaljevalo? Kmetje zahtevajo 
odgovore.

Letos je zagotovljeno, da 
bodo naši uvozniki dobili skup
no 68 milijonov dinarjev deviz, 
za nakup kmetijskih strojev, kar 
je sicer precej več kot prej, pa 
vendar še vedno le malo večja 
kaplja v morje potreb. Zaradi
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V četrtek v Podborštu pri Treb
njem

močno preobremenjena, smo že 
večkrat pisali.

Kljub temu pa vozijo po njej tako 
tisti, ki poznajo njene pasti, kot tudi 
nepregledne množice turistov -  to 
liko, kot zmorejo njihovi avtomo
bili. Zato ni čudno, da so nesreče na 
tej glavni cesti vse bolj pogoste. Če 
bi Slovenci z venci označili vsa 
mesta smrti na tej cesti, bi skoraj 
gotovo imeli še bolj grozljivo sliko, 
kot se kaže potniku na cesti Oku- 
čani-Banjaluka.

Črna statistika na naših cestah -  
prejšnji teden je bilo 18 mrtvih, Šte
vilke pa se bodo verjetno do usi
hanja turistične sezone in začetka 
jeseni še bolj strmo vzpenjale -  ne 
izuči nikogar! Se vedno prehite
vamo v škarje, vozimo predrzno in 
se ne držimo prometnih predpisov, 
nismo tovariški in priznavamo samo 
zakon močnejšega motorja.

V takih razmerah ne pomaga ne 
okrepljeno nadzorstvo miličnikov 
na cesti niti ne ostrejše kazni. Ob 
takem pojmovanju prometa najbrž 
ne bi pomagali ne helikopterji ne 
kazni po 100 ali še več dinarjev.

Mrtvecev pa je zato iz dneva v 
dan več.

In vendar 
se vrti

Ko se je pred letom dni občinska 
skupščina Trebnje odločila, da bo 
nekaj storila za Cigane, za mihovo 
razseljevanje, zaposlovanje, šolanje 
in prevzgojo, ni doživela pritrjevanja

Eri vseh občanih, niti pri vseh od- 
ornikih ne. Včasih je pač treba 

sprejeti tudi (za nekatere) nepopu
larne ukrepe. Konec koncev: vlada 
ni kraj za zbiranje aplavza, kot je 
dajal nemški kancler Willy Brandt.

Zdaj se je  izkazalo, d a je  načrt za

Jjrevzgojo Ciganov pravilen in da ga 
e treba le hitreje s papirjev spraviti 

v življenje. Ker je  predvsem delo 
tfcto, ki lahko prinese drugačno živ
ljenje ciganskemu rodu, je  razveselji
vo, da je v trebanjski občini od 30 
dela zmožnih Ciganov zdaj zaposle
nih že 12. To pomeni, da je tretjini 
družin zagotovljen obstoj, hkrati pa 
dano upanje v človeka vredno življe
nje.

V nasprotju z ustaljenim mne
njem, da je s Ciganom podobno kot 
s spreobračanjem pjjanca, smo v raz
govoru z „.delodajalci** ugotovili, da 
so zadovoljni z delom in prizadev
nostjo Ciganov in da z njimi nimajo 
težav. Prav pohvalili so jih v Stano
vanjskem podjetju Trebnje, Gozd
nem gospodarstvu, posebno pa še 
pri Komunalno obrtnem podjetju, 
kjer imajo že dalj časa zaposlene šti
ri Cigane. „Dobri delavci, dosegajo 
enak delovni učinek ko t drugi, ne 
izostajajo z dela, treba pa jih je nad
zorovati in jim pomagati do delov
nih navad,“ pravi Lojze Zupančič, 
vodja gradbenega obrata, kjer so za
posleni. M. L.

lažje primerjave navedimo, da 
slovenski kmetje zdaj nakupijo 
že za nad 200 milijonov novih 
dinarjev kmetijske opreme na 
leto, omenjenih 68 milijonov pa 

' je razdeljenih med uvoznike po 
vsej državi.

Potrebe so izredne, ker je 
kmetijstvo v razvoju zelo za
ostalo. Jugoslavija ima trenutno 
najmanj traktorjev na 100 ha 
površine v vsej Evropi, tudi 
^lbanija je pred njo. Če bi ho
teli primemo opremiti kmetije 
in družbena posestva, bi morali 
imeti še 150.000 traktorjev. 
Slovenija, ki je z mehanizacijo 
zadnja leta vse bolje opremlje
na, je imela lani 11.218 traktor
jev, kar je še vedno predstavlja
lo le dva traktorja na 100 ha 
zemlje ali toliko, kot jih je 
imela Italija pred desetimi leti. 
Traktor ima zdaj vsaka 16. slo
venska kmetija, na Dolenjskem 
pa še redkejša, saj je največ 
kmečkih traktorjev na Gorenj
skem, v Pomurju in na Primor
skem. Na Kočevskem in v Beli 
Krajini ima traktor le vsaka pet
inštirideseta kmetija.

Naj ponovimo, da je 68 mili
jonov slaba tolažba za naše 
kmetijstvo, saj bo do traktorjev 
in drugih kmetijskih strojev mo
goče priti največ s pomočjo de
viz. To pomeni, da se bo pisa
nost, da ne rečemo zmešnjava, 
nadaljevala, da bodo ljudje še 
nadalje nakupovali vso mogočo, 
netipizirano kmetijsko mehani
zacijo, za katero bo manjkalo 
rezervnih delov in servisov, kot 
se je dogajalo že doslej in kar 
bo naše kmetijstvo še drago pla-

Ceval0- M. LEGAN

Alkohol razkraja kot rak

Nemočni
V metliški občini je čez 40 dru

žin, v katerih pije vsaj eden, če ne 
». Vrstik

stanem strahu, da bo padlo še po 
i\jih.

Kratkohlačnike starši -  alkoho
liki tudi tolažijo z žganjem ali vi
nom, večji se najraje izmuznejo od 
doma. Potepanjo se ves dan, če hra
ne ne dobijo, jo vzamejo. Tak otrok 
je v šoli neuspešen. Prej ali slej ga 
zalotijo pri kraji v samopostrežbi ali 
pri sosedu. Vajen udarcev, se ne 
boji, Če ga kdo zasači.

Vemo, da gre veliko otrok iz dru
žin alkoholikov po tej poti. Vemo, 
da ima družba velike stroške, ko

mora za mladoletnika v vzgojnem 
domu plačevati. Vemo tudi, da iz 
otroka s tako preteklostjo redko
kdaj postane pošten državljan. In 
vendar nismo sposobni drugega, kot 
ponavljati kar naprej: nič ne mo
remo. Socialna služba pri občini lah
ko obiskuje alkoholika in ga pre
govarja, prosi in graja, toda uspeha 
ni. Ce socialne deiavke alkoholik 
takoj ne požene čez prag -  tudi to 
se dogaja -  v najboljšem primeru 
samo obljubi, da bo pijačo pustil. 
Toda običajno se golgota za družino 
začne znova. Otroke bi morali dati v 
rejo drugam, a občina nima denarja. 
Samo dva otfoka alkoholikov sta 
lahko zamenjala dom! Kako ža
lostno, če ne strašno! R. B.

Danes delo, jutri pa nič več?

Zapito?
„Za investicije zaprto!“ Približno 

tako smo rekli 1. 1965, ko smo za
čeli z reformo. Kljub temu smo že 
predlani ugotovili tolikšen preboj 
pri investicijah, da smo se končno le 
zresnili. Zmanjšanje investicij se naj
prej začuti pri gradbeništvu: ni več 
obilice naročil, tako značilne za 
k o n ju n k tu ro  obdelavo, v katerem 
vse hiti graditi in se vsak zadolžuje, 
kolikor le more.

SGP PIONIR Novo mesto je sto
pilo v letošnje leto zaskrbljeno. Raz
iskave tržišča so že konec lanskega 
leta kazale, da letos ne bo toliko 
gradenj kot doslej. Pravočasno vo
sprejeli vse potrebne ukrepe in v 1. 
1972 stopili s planom, ki je za 22 
odstotkov manjši od lanskega. Po
večletnem vrtoglavem povečevanju 
proizvodnje -  iznenada zmanjšanje.

Polletno poslovno poročilo kaže, 
da so se letos kljub slabim obetom 
kar dobro ujeli. Letos sicer ni bilo 
več velikih gradenj ob jadranski 
obali, ki so zagotovile delo Čez 
zimo, zmanjšale režijske stroške in 
prinesle tudi dobiček, gradbene eno
te podjetja, ki delajo v notranjosti, 
pa so svojo dejavnost v primerjavi z 
lansko celo povečale.

Celotni dohodek, dohodek in do
hodek podjetja ter stroški so približ
no enaki kot lani, dobiček pa je za 
dve tretjini manjši. Vzroka sta dva: 
čez zimo ni bilo del ob obali, osebni 
dohodki pa so se v samoupravnih 
sporazumih znatno povečali. Grad
beništvo je  pomembna panoga, zato 
ne bi smelo biti tako oavisno od go
spodarskih kampanj, za katerimi 
smo v našem sistemu bolni, odgo
vornosti za uveljavitev samouprav
nih sporazumov pa mu tudi ne mo
remo v celoti prepustiti. m . J.

Cesta
Od prvega avgusta, tako pravjjo, 

je turistična plima najvišja. To pa 
hkrati pomeni, da se po naših cestah 
pretaka zdai naigostejši promet. O 
tem, da niti najboljša cesta Ljublja- 
na-Zagreb ni taka, kakršna bi mo
rala biti za normalen promet, ker je

^vaka: igor in dobrin
C ° mPir ie i
%Ba • sti v zn* ostane. ena najvažnejših poljščin na Dolenj
c i  T ^ d o h n v 1*6111 P^delovalnem središču, širši okolici Treb
či ims°^° zanirvf- Vasi> kJer dosegajo rekordne pridelke v Slove- 
* del * Sloven1V̂ Ši toreJ poizkusi, kijih opravlja Kmetij- 

a tudi ^  »>25» K0 Poizkuša krompirjeve sorte. Te posku- 
olenjskem, določneje: v Ponikvah pri Treb-

narejen-
C 50 nasl/)0^ 118*’ 50 bili skupno v štirih krajih Slove

l a  nJe rezultate, kot poročajo njihovi avtorji.

S i l  j&U sortam- rf313. Je ^ ^ i lani obdržala prvo mesto med 
^JJ-P°macain j ?  Je največji pridelek, pa tudi druge last- 
^  pn > da sta'd i ^  naJ®®U priporočena. Za Dolenjsko ie 

i ^  Za uh dobre uspehe sorti igor in dobrin, ki
i *** Pol aj- str‘jsko predelavo krompirja v moko, pire, 

Mo j 1to je D‘ *P?v®m zgotovljene krompirjeve jedi. Lansko 
**V,? 8a 2at0 n izkušnjo, da je igor precej občutljiv za 
S o  i/P ĵ Večin MPr’por°čajo za lažja tla, kjer je nevarnost 

Vat*] °vost , '  ,.3sPMi pa sta sorti igor in dobrin potrdili 
^ a i im  hHiT vrednostjo ter odpornostjo proti

 ̂jušnih n*m-
^*Orte°vC° gornor!^^^ vedno povprašujejo za sortami z 
hS^sih ajbolie ?° zanimivi rezultati preizkusov tudi za 
^  fra Vetyi Drirf̂ i ? Ukazala sorta desiree, ki je dala v vseh 

i C° ŝ a sort. .l  nrgenta. Obnesla se je tudi

l ^ ^ ^ i  °z križan^*6’ ^  ^ P a j  s 26

b!?* ̂ > 1. d n h !550 obravnavali tudi novejše nem&e sorte 
Slatkih . a» kar i .  . ?  e donose. Značilno je, da vsebujejo 

I L,% ha^ituta u  .a Ustnost za industrijski krompir. Po 
aoJ vsemi sortami dala največji pridelek 

kar 10#» « CVa’ ^  Je » pridelek preračunamo na 1 
1U6 <*ntov čistega škroba.

Inž. M. L.



Trinajst slikarjev, udeležencev letošnje Dolenjske slikarske kolonije, o »rezervatu navdihov«: o po
krajini, ki je ohranila svojo starinskost, o domačijah in Krki, ki daje življenje tej lirični pokrajini

Tudi letošnja kolonija je bila 
omejena na deset d n i Prve dni je 
motil dež, zato je marsikateri udele
ženec tisti čas prečemel doma, pri 
Vodič arjevi v Dolenjskih Toplicah, 
kjer so stanovali. Petra Adamiča in 
Toneta Tomazina je zvabil gozd z 
gobami: prvi je prinesel jurčkov za 
obilno kosilo, drugi se je  ustrašil

Druga Dolenjska slikarska kolonija, ki jo je v glavnem denarno 
podprla novomeška tekstilna tovarna, se končuje. Še danes ali še 
jutri — in slikarji bodo zaprli skicirke ter mape z olji, akvareli, 
gvaši. Nadaljevali bodo doma, v ateljejih. Kako so obdelali stare 
dolenjske domačije, bomo videli, če ne prej, na razstavi v Dolenjski 
galeriji.

zato sem lani naredil precej več. Ne 
vem, kako naj postavim arhitekton
sko oblikovanje objekta v to lirično 
mehkobo pokrajine."

Tone Tomazin: „Ponavljam, kar 
sem rekel lani: Dolenjska -  to je li
rika. Izredno sem navdušen nad ko
zolci, ki pokrajine ne kvarijo, ampak 
dopolnjujejo. Sem pa pred vpraša
njem: ali risati moderno hišo ali sta
rinsko bajto z okajenimi linami pod 
slamnato streho."

Jaka Torkar: „Lani je bilo pre
malo časa, da bi vse izčrpaL Motivi 
Krke so zame še vedno bolj zanimivi 
od domačij, čeprav je tudi letošnja 
tema hvaležna. Potrudil de bom, da 
bom tokrat več videl in spoznal.4* 

Leon Koporc: Človek tu ne more 
lenariti. Navdušenje nad lepoto in 
mirom tod okoli mu tega ne dovoli. 
Edinstveno je tu vse: človek, žival, 
rastlina. Ljudi rišem tudi zato, da bo 
kolonijska razstava bolj živa.“

Otar A. Sulava: , .Prišel sem e  
Tbilisija, iz več tisoč kilometrov od
daljene Gruzije. Spoznal sem že 
Škofjo Loko z okolico, a na Dolenj
skem sem prvič. Zelo me je zami
kala ta narava, ti dobrosrčni ljudje. 
Potrudil se bom, da bom naredil kar 
največ pajsažev. Sicer pa sem samo 
človek, odvisen od razpoloženja in 
od vremena/*

se bom vrnil. “
Branko Suhy: „Čutim, da še ni

sem dorasel, saj še študiram in šele 
poskušam slikati. V tej pokrajini ži
vim in mi ni tuja, slikal sem jo  že 
precej. Moj namen tukaj je spoznati 
slikarje, njihovo delo.“

Leopold Hočevar: „Do zdaj sem 
poznal le okolico Krmelja in Mokro
noga, a ta pokrajina s pogledom na 
Rog, Krko m p o ja  -  to je osvežitev, 
počitek za oči. Vse kaj drugega kot 
v naših zasavskih revirjih."

IVAN ZORAN

OB SMRTI PRIM. DR. SMREČNIKA

Otar A. Sulava: prvo pismo 
(brez domotožja)

medveda, ki mu je prečkal pot.
Sicer pa so slikarji tokrat takole 

doživeli Dolenjsko:
Peter Adamič: „Pokrajina je zani

miva, ker se ne spreminja. Se vedno 
sem prepričan, daje biser Dolenjske 
Krka, ta rustikalna, nekičasta 
v o d a . . .

Kamilo Legat: „Letos predpisani 
motivi se nekolikanj upirajo mo
jemu čopiču. Raje imam pejsaže,

Miroslav Kugler izpolnjuje kar se 
mu je utrnilo na razstavi lanskih 
udeležencev: „Prečudno lepa, čista, 
prezračena, zdrava Dolenjska! 
Pesem!"

Elzbieta Binszak — Handerek: 
„Doma sem blizu Katowic na Polj
skem. Na Dolenjsko sem prišla iz 
škofjeloške kolonije. Moja domo
vina je tako podobna tej tu, vaši. En 
sam pejsaž. Krka, to je nekaj zame. 
Vendar moje slike niso dokument, 
marsikaj svojega dodam.“

Leopold Hočevar: ta pogled je 
počitek

Albin Lugarič: „Meja ptujska 
okolica je zelo podobna Dolenjski, 
zato se tu počutim kot doma. To je 
rezervat navdihov za vsakega ustvar
jalca. Najbolj občudujem kozolce. 
To so spomeniki, vrh, kar je  zmogla 
ljudska arhitektura. Jaz sam po
stavljam kozolec pred Partenon. Kar 
žal mi je, da nisem prišel delat že 
lan i“

Rudi Spanzel: „Prvič sem doživel 
Dolenjsko, ko -sem razstavljal v Do
lenjski galeriji. Kolonija je zame 
(00bra šola, saj sem še študent. Všeč 
mi je nedotaknjenost pokrajine, zdi 
se mi, da je Dolenjska med redkimi 
pri nas ohranila svojo starinskost. 
Predvsem me zanima njen človek. 
Veliko, zelo veliko skiciram, de- 
lam.“

Tomaž Perko: „Všeč m ije , da so 
letos povabili nas mlade, ki šele za
čenjamo. Tema me ne utesnjuje, če
prav bi se tu in tam rad ustavil ob 
motivu, k i me zanima izven tega. Se

Albin Lugarič: Dolenjska — to 
je napoj

Nismo si še prav opomogli od 
udarca, ki nas je zadel s smrtjo prim. 
dr. Spilerja, ko nam je zopet zastal 
dih ob sporočilu, da je umrl na kli
niki v Parizu prim. dr. Ivo Smreč- 
nik, ftiziolog in predstojnik pljuč
nega oddelka bolnišnice Novo mesto 
Ce prav smo vedeli, da je bolezen 
težka, smo upali, da se bo le še vrnil 
med nas in nam vsaj z nasveti poma
gal pri delu.

Prim. dr. Smrečnik je prišel v 
Novo mesto spomladi 1946 kot 
okrožni zdravnik z nalogo, da orga
nizira protituberkulozno službo. Ta
kratne razmere so bile zelo težke: 
vsepovsod vidne posledice vojne, 
tuberkuloza pa na vsakem koraku! 
Ni bilo kadrov, prevoznih sredstev, 
tehnične opreme. Kljub težavam je 
v kratkem organiziral protituberku- 
lozni dispanzer v Novem mestu, ta
koj zatem v Črnomlju in nato še v 
Kočevju. Leta se je vozil s stalim 
vojaškim avtomobilom preko Gor
jancev v Črnomelj in preko suho- 
krajinskih hribov v Kočevje, pozimi 
in poleti, v lepem in slabem vre
menu. Koliko idealizma, požrtvoval
nosti, krepke volje in fizične zdržlji
vosti je bilo treba v takih okolišči
nah!

Že 1946 je dobil v bolnišnici tri 
sobe za zdravljenje bolnikov z od
prto tuberkulozo. To je bil začetek 
pljučnega oddelka. Šele 1953 se je

f>reselil s svojimi bolniki v nov odde- 
ek na Kamen, za katerega se je tru

dil z vsemi močmi. Do takrat je bil 
edini ftiziolog, sam za vse. Šele po
tem je dobil mlajše sodelavce.

Kot dober strokovnjak ftiziolog, 
ki je  tudi kot ujetnik med vojno ob
čutil vso težo te bolezni, je  vedel, da 
je boj proti tuberkulozi uspešen le 
takrat, če je dobro organiziran in če 
je trdna povezava med preventivo in 
kurativo ter socialno službo. Vedel 
je tudi, da je za dobro dispanzersko 
delo nujno potrebna dobra doku
mentacija in statistika. Zato je uve

del svoj kartotečni sistem dokumen
tacije, katerega so kasneje osvojili 
po vsej Jugoslaviji.

Vedel je, da je brez družbene po
moči boj kaj malo uspešen. Zato je 
bil ves čas poleg svojega strokovnega 
dela zavzet družbenopolitični dela
vec. Bil je član organov družbenega 
upravljanja, predsednik okrajnega 
sveta za zdravstvo Novo mesto, član 
strokovnega sveta Inštituta za TBC 
Golnik, član zvezne komisije za boj 
proti TBC, član strokovnega kole
gija zdravstvenega centra Novo 
mesto. Poleg tega je bil vseskozi zelo 
aktiven član RK in dolga leta pred
sednik sekcije za boj proti tuberku
lozi.

Poznal je  dolenjske in belokranj
ske razmere, saj ni bilo vasi, kamor 
ni prišel, da bi predaval, zdravstveno 
prosvetljeval, testiral in besežiral. 
Poleg tega je pisal tudi poljudno
znanstvene članke. Neutrudno je de
lal na vseh področjih z enim samim 
ciljem: ozdraviti tuberkuloznega
bolnika, ga vrniti na delo v njegovo 
normalno okolje in preprečevati 
nova obolenja. Koliko bolnikov je v 
četrt stoletja zdravil in ozdravil! Na 
Dolenjskem so ga poznali stari in 
mladi, zlasti pa je bil znan v Beli 
krajini, kjer je vodil dispanzer od 
ustanovitve dalje.

Kako se je veselil vsakega novega 
dosežka znanosti v boju proti TBC! 
Izpopolnjeval se je tudi v tujini iir 
uvajal moderne metode zdravljenja 
ter pri tem dosegal uspehe. Saj je 
morala tuberkuloza prepustiti tudi 
pri nas prvo mesto drugim bolez
nim. Bil je tega vesel, vendar je ob 
temeljitem poznavanju te bolezni 
ostal trezen in je svaril pred preopti- 
mističnim gledanjem, Češ da smo s 
tuberkulozo že opravili.

Veliko časa je posvetil delu v 
Zdravniškem društvu. Od 1934 je 
bil njegov zvesti član, od 1946, ko 
je pomagal ustanoviti podružnico v 
Novem mestu, pa njen predsednik

vse do svoje prezgodnje 
tudi predsednik pnevmot . ^  
sekcije SZD. Postal J® ^  7» ^  
Zveze zdravniških društev- 
delo je dobil več priznanj ^  
vanj, tudi red dela z z la t*  
ob 60-letnici pa Trdinov > 
za svoje pionirsko del° P^. n3lX
ciji protituberkulozne službe«1
lenjskem. .. .. ^

Pokojni primarij m bu 
ber strokovnjak, bil J®-u ieD,'\S> 
ber človek. Bil je P°^f ^_ia in ̂  
je visok etični odnos do d J
črpen delovni zanos. Op $
skromen in tih. Bolniki »P 
radi in ga spoštovali. Bu je . g  
in dosleden, ker je vedel, V  
tako mogoče pričakovati . ^  
zdravljenju in preprečevanj ^  
kuloze. Podrejenim je ^ f, 
včasih predober predst'7  ceji: 
očetovski, mlajšim so'
zgled požrtvovalnosti, vz J ^
potrpežljivosti. Vedel je, ^ k 
hi takega dela pokažejo k 
so sadovi njegovega tako ^
postali vidni in oprijemlJJ * . $ 
lahko ponosen nanje, K ‘A  
malo izpregel, ker so pn i  
prevzeli delo pod njcg 
stvom, ko bi si l a h k o  maJ .jji 
in si privoščil zadovoljrtv ^  
jenju ob zeleni Krta 
šanju klasične glasbe, ki j°. ^ 
ljubil, nas je moral zaP“ jgit' 
je še živeti in delati. Cel«*. ^  
cev je kljuboval zavra!«1 
vendar zaman. Ugasnil J^ 

Dolenjska je s smrtjo P ^  zj 
Smrečnika izgubila <i<$ri
stega moža, strokovnjaka
človeka. Dolžni smo ^  oSaifleJ  
vse, kar je napravil, vsa* P 
in mi vsi skupaj; dolžiu‘P .0yoy 
tudi obljubo, da j50™.0 • k3 je’i 
nadaljevah do cilja, k* ifP 
ljenju zastavil in ki Je j  
vse svoje moči. pr

ZAKRAJS®*

Medvedka je napadla delavca na gozdni gg!'
V Ljubljani so se čudili, da je Franc Naglič ostal živ -  Ko je obležal na tleh, ga je medvedk*1 Pu 

-  Preveč medvedov na Kočevskem -  Nagličevi zaradi strahu niti gob ne nab ira jo vcc^y

„Naenkrat sem se znašel na tleh. Medvedka je zatulila, jaz pa 
sem pomislil le, da zdaj zadnjič gledam sonce,“ se je spominjal 
napada medvedke 33-letni gozdni delavec Franc Naglič iz Mozlja 
pri Kočevju.

E. Binszak -  Handerek: zaljubljena v Kiko

Ko je šel 19. julija okoli 14.30 
Franc Naglič z dela dom ov,gaje na 
gozdni poti med Rajndolom in 
Knežjo lipo nenadoma napadla med
vedka „Ko sem obležal na tleh,“ 
pripoveduje Naglič, „mi je med
vedka opraskala desno roko in hrbet 
in me na hitro ugriznila v levo roko. 
Obležal sem kot mrtev. Medvedka je

Poskus posilstva na vlaku
Turškega državljana so miličniki prijeli v Dobovi

nato odšla, jaz pa sem tekel 50 m 
daleč. Potem sem si strgal srajco in 
zavil ro k a

Nato sem tekel k prijatelju, ki je 
delal tam blizu. Z mopedom me je 
odpeljal v Mozelj, od tam pa m eje z 
avtom odpeljat v kočevsko ambu
lanto Srečko Košir. Z rešilcem so 
me poslali v ljubljansko bolnišnico, 
od koder sem se vrnil ob 22.30 do
mov.

V Ljubljani so sc čudili, da sem 
:®loh ostal živ. Zdravnik pravi tudi, 
da je medvedka gotovo malo prej 
jedla mrhovino, ker so se mi rane 
gnojile. Zdaj moram vsake tri dni v 
Ljubljano na prevajanje.*1

V besedo je posegla še Nagličcva

roki, s katero si je skušal zavarovati 
glavo. Vprašanje je, če se mu bo 
roka čisto poedravila.

Včasih so bili medvedje le v Rogu 
in na Fridrihštajnu. Zdaj samo okoli 
Mozlja krožijo trije medvedje s šesti
mi mladiči. Preveč je že medvedov. 
Delavci sc boje iti na delo. Delavke 
so v zadnjih dneh dvakrat bežale 
pred medvedi. Pred 14 dnevi (pogo

A
vagali snio se 3. ayg ^  p p U j 
pri logu za D olgo j*M &  
medvedko Lindič, i ifl.^
že srečal z med 
Srečo sem imel, kt 
že večji in s o z b e ž a  » 
z medvedko pa ___ sta' 
nepremično g|ciJaH{>a p#] 
kip -  preden je ooy J r

V soboto, 5. avgusta, seje z med
narodnim vlakom vračal iz Avstrije 
v Turčijo Ahmed Ozcelik. V istem 
kupeju sta se vozili z njim dve mla
doletnici iz Bosne, od Ljubljane do 
Zagreba pa tudi dva jugoslovanska 
državljana in še en potnik turške na
rodnosti.

Med Ljubljano in Zidanim mo
stom se je 17-letna mladoletnica 
odšla umit in preobleč, mlajša sestra 
pa je tačas odnesla staro obleko v

IZSILJEVAL PREDNOST
4. avgusta je Slavko Bogovič iz 

Sentlenarta pripeljal do križišča no
vega mostu v Trnju in ni upošteval 
prometnega znaka. Izsiljeval je pred
nost in trčil v avto, ki ga jc vozil 
Stane Jug iz Brežic. Vozili sta zleteli 
s ceste. Hudo poškodovanega Bogo
viča so odpeljali v zagrebško bolniš
nico, sopotnik Franc Zorko iz Sent
lenarta pa se je laže poškodoval. 
Manjše poškodbe sta dobila tudi 
Stane Jug in Alojz Pangerčič iz- Bre
žic. Škode je za 50.000 dinarjev.

kupe. Turek Ahmed Ozcelik je to 
opazil in jc nemudoma zapustil 
kupe. Na silo je  vdrl v stranišče in se 
lotil mladoletnice. Skušal jo  je posi
liti, vendar sc mu je dekle iztrgalo in 
si priborilo pot na hodnik vagona.

O dogodku je mladoletnica takoj

obvestila sprevodnika, ta pa jc poslal 
sporočilo milici Na železniški po
staji v Dobovi so malo pred 7. uro 
zjutraj pričakali vlak miličniki bre
žiške postaje in posiljevalca od
peljali. Izroč ili so ga preiskovalnemu 
sodniku v Novem mestu.

Ljubljanska banka 
PODRUŽNICA KOČEVJE

o b v e š č a  vse občane in druge, ki poslujejo 
z Ljubljansko banko, da je

-  začasno preselila poslovanje z blagajno
hranilnimi vlogami, deviznimi računi, stanovanjskim 
varčevanjem in potrošniškimi posojili v stavbo 
Službe družbenega knjigovodstva, Kočevje (čez ce
sto), zaradi adaptacije.

Prosimo za razumevanje in se priporočamo.
LJUBLJANSKA BANKA 

Podružnica KOČEVJE

mati: ,,Sin ic bu čisto bled. Vsa kri 
mu je odtekla. Bojim se v gozd, ker 
hodflo tod okoli trije medvedje. Sc 
po gobe ne gre mo. “ '

Nagličcva žena pa je dejala, da 
najprej ni verjela, ko so ji prišli na 
njivo povedat, da jc moža medved
ka. Potem pa je bila zanj v strahu, 
vse dokler sc ni pozno ponoči vrnil 
iz ljubljanske bolnišnice. \

Tudi starejši sinček je zajokal, češ 
da ata ne bo mogel več jesti, ker ima 
obe roki zavezani.

Ljudi manj, 
medvedov več

Srečko Košir, uslužbenec ZKGP,- 
lovec in 1 občinski odbornik, k i j e  
Nagliča peljal /. avtom v ambulanto, 
pa seje spomnil:

,,Uresničila se je moja napoved, 
da bodo medvedje koga resno po
škodovali. To sem povedal že pred 
dvema letoma na občinski seji, a so 
mi le redki veijeli.

Nauliča sem obvezal in odpeljal V 
ambulanto. Po mojem gaje medved
ka podrla in mu tiščala hrbet k 
tlom, z gobcem pa ga je grizla po

Fraiic Naglič je bil žrtev medvedke. %arâ  bol® C
roke mora še vedno na občasne pregle
Primc)

DOLENJSKA V OČEH SLIKARJEV:

Prečudno lepa, čista, prezračena ...



Komisija za razpis delovnega mesta 
direktorja hotela

6RAD OTOČEC 
Otočec ob Krki

r a z p i s u j e
prosto delovno mesto

'  DIREKTORJA (reelekcija)

P O G O J I;

visoka ali višja strokovna izobrazba ekonomske 
smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo
dilnem delovnem mestu v gospodarstvu.

~~ Srednja strokovna izobrazba z najmanj osmimi 
leti prakse na vodilnem delovnem mestu v go
spodarstvu.

P°leg navedenih pogojev pa mora kandidat ob
vladati enega od svetovnih jezikov.

piSa  ̂ ® Je treba poslati v roku 30 dni po objavi raz- 
izobra ^rat^ m življenjepisom in dokazili o strokovni 
jezika (*e*ovn**1 izkušnjah in znanju svetovnega

na uPravo podjetja.

a Aerosnemanje in 
izmeritve v Krškem

V skiadu
Zemu*. 8 hmeljnim zakonom o izmeritvi zemljišč in 
Pravr * em katastru (Uradni list SFRJ, St. 15/65) in 

8̂ ke k 0ln ° razgTnitv* podatkov izmeritve in kata- 
obveš6to?SifikaCije zemljišč (Uradni list SFRJ, št. 47/69) 
up0ra, ° °̂ Vs® posestnike, uživalce, nosilce pravice 
DETsJ; uPr» vitel je družbenih zemljišč, da bo GEO- 
vPogIed ZAVOD SRS Ljubljana razgrnil javnosti na 
Ifeni v D°^atke o aerosnemanju in izmeritvi, oprav
ile!^ kab!U *969-1979 na območju mesta Krško, tj. na 
ra vas^****8̂  ° ^ n Krško, Leskovec, Videm in Sta-

rajgfj.,* .
n*kih i se Preverijo vpisani podatki o uporab-
turaij ina8!nikih uživalcih zemljišč, površinah, kul- 

n istrsk i klasifikaciji zemljišč. 
k«

sobi obtin v°dila posebna komisija v spodnji sejni 
9̂72, ki KrSko med 21. avgustom in 23. septembrom 

Vsak«ja uporabnika še posebej povabila.

Kmetijska zadruga 
»K R K A«
Novo mesto 

I® * PI s u | e

ja v n o  DRAŽBO
'  tov« "»slednjih osnovn ih  sredstev:

'  ’*y»rn! ! ! ! #mobil TAM 4500 v  nevoznem  stanju  
" Hlev v v *omobil TAM 4500 v voznem  stanju

?^novn«i!JnOSt 128*950,00 din)
* J * «  h,5a v  Zalogu St. 19

‘an0 V n r S nO8t 126.672,00 din)

S^yirne|« ° ’ V D°L Br#Z#VlC'
^Žbn ^ VrCdn0st 180.000,30 din)
OJ) h  b o  y  j .

«n0b«|Uri v n®̂ eUek, 14 . avgusta 1972, in sicer:
6*1 v °b 9 . '!ervlsu Novo mesto (za tovorna avto-
ob ] ,°Vem 4r y Gor. Sufiicah; ob 11 uri v Zalogu

• Uti. u *n v Dol. Brezovici pri Šentjerneju

j j ^ e n t i  bo
boj? v Višini i°nw0ra^  pre^ začetkom  dražbe dati var- 

w  olliavijeni ' v  cen ilne vrednosti. Vsi ostali pogoji 
ni Pred pričetkom  dražbe.

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

Kot besede v veter izzvenijo opomini, nesreče se vrstijo druga za drugo. Cesta Ljubljana—Zagreb, ki 
zlasti avgusta komajda še požira reke avtomobilov, se poteguje za žalosten rekord. V soboto, 5. 
avgusta, ko je pri Korenitki gorel (na sliki) avtomobil Baijama Kelmena iz Prizrena, kije neprevidno 
prehiteval Italijana Antonija Teiminija, povzročil gorje in 70.000 dinaijev škode, se je pokazalo, kaj 
se zgodi, če je cesta začasno zaprta. Kolona je bila dolga več kilometrov. — (Foto: M. Legan)

Kujmo zdaj, ko je železo še vroče
Letošnja izkušnja z žetvijo sili pridelovalce v strojne skupnosti

N0V0TEKS, 
hvala!

Upokojenci tekstilne tovarne 
„Novoteks“ smo bili letos zelo pre
senečeni, ko smo zvedeli, da nam 
kolektiv tovarne nudi brezplačen 
dvodnevni izlet.

Prvi dan nas je po t vodila v Logar
sko dolino in k slapu Rinka. Se isti 
dan smo prispeli v Velenje in tam 
prenočili. Naslednji dan smo si ogle
dali Velenjsko jezero in na po ti pro
ti Kamniku v Volčjem potoku znani 
arboretum. Skozi slikovito Kam
niško Bistrico smo krenili proti Ve
liki planini. Z žičnico smo se po
vzpeli do tovarniške počitniške 
koče. Razpoloženje je bilo prijetno, 
tako da nam je vožnja proti domu 
hitro minila.

Pobudnikom in vodstvu tega iz
leta se vsi upokojenci iskreno zahva
ljujemo. Veseli nas, da naše podjetje 
na nas ni pozabilo, kot se to dogaja 
pri nič koliko podjetjih. Še vedno 
nas štejejo za člane kolektiva, tudi 
pri vseh naknadnih delitvah dobimo
svoj del. _T . .

Upokojenci
„Novoteksa“

Najstarejši ljudje ne pomnijo, da 
bi ne bila požeta pšenica v začetku 
avgusta, kot se je zgodilo letos. V 
začetku julija je  letina kar dobro ka
zala, deževno vreme, k ije  trajalo ves 
mesec, pa je pokopalo vse upe za
sebnih m družbenih pridelovalcev. 
Pričakovani pridelek 35 metrskih 
stotov pšenice bo ponekod znašal le 
10 metrskih stotov ali celo manj. V 
mnogih primerih pridelka zaradi 
toče sploh ni bilo.

Kot vsako leto je tudi letos krški 
AGROKOMBINAT naredil načrt 
žetve in razporeditev žitnih kombaj
nov, hkrati pa zaprosil za pomoč pri 
sosednjih kmetijskih organizacijah. 
Toda vsakodnevne popoldanske ne
vihte so žetveni načrt povsem poru
šile, začela se je  prava hajka in kri
tika na račun kombinata in njegovih 
delavcev. Vsakdo bi imel rad žito 
čimprej požeto, kar je tudi razumlji
vo. Sledila so podtikanja in pri
tožbe, češ da je AGROKOMBINAT 
prepovedal, da bi želi na njegovem

območju tuji kombajni, in po
dobno. Izrečene so bile tudi grožnje 
njegovim delavcem, ki skrbijo za že
tev. Najhujši so bili tisti, ki sploh ne 
sodelujejo s kombinatom.

Razumljivo je, da" s 7 žitnimi 
kombajni, kolikor jih ima trenutno 
AGROKOMBINAT Krško, ni mo
goče ob svojih približno 200 ha pše
nice požeti Še kakih 1500 ha pšenice 
pri zasebnih kmetih v tako kratkem 
času, kot je bil na voljo letos. Ce bi 
bilo vreme ugodno, bi bilo dosti 
manj težav, čeprav se v manjšem ob
segu pojavljajo še vsako leto. So
sedne kmetijske organizacije ne mo
rejo pomagati prej, dokler na svojem 
območju ne pospravijo žita. Zaseb
nim lastnikom žitnih kombajnov je 
šla strojna služba zelo na roko pri 
popravilih in zamenjavi rezervnih 
delov, samo da bi cimveč poželi. 
Strokovni delavci AGROKOMBI
NATA so pripominjali le, naj bi ti 
kombajni na določenem območju 
želi vsem, ne pa samo pri znancih in

GRADBENO PODJETJE

N0V0GRAD
NOVO MESTO, Germova 4
r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

-  ADMINISTRATORKE
Pogoj za zasedbo delovnega mesta:

— popolno obvladanje strojepisja in dokončana 
srednja administrativna šola. Osebni dohodek 
po dogovoru.

Interesentke naj se zglasijo osebno na upravi podjetja 
v Germovi ulici 4.

NOVO MESTO

@ « a i=

3 ekonomske tehnike

1. s p r e j m e  v delovno 
razmerje s polnim de
lovnim časom za ne
določen čas

mmA

2. o b j.a v 1 j a

2 prosti uCni mesti za poklic orodjar
POGOJI:
pod 1. poskusno delo 2 meseca ;
pod 2. dokončana osnovna šola, starost do 16 let, in 

zdravstvena sposobnost za poklic orodjar.

Pismene ali osebne prijave sprejema splošni sektor 
podjetja «-EL«A«*, Novo mesto, Ragovska 7 a, in sicer 
15 dni po objavi.

Svet osnovne Sole v Metliki

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

VZGOJITELJICE
v otroškem vrtcu ali ,

P0M02NE VZGOJITELJICE
(z nedokončano vzgojiteljsko šolo)

Nastop službe 1. septembra 1972 ali po dogovoru. Sta
novanje po dogovoru (na razpolago samska soba). Raz
pis velja do zasedbe delovnega mesta. Prijave poš
ljite ravnateljstvu osnovne šole Metlika.

prijateljih. Zanimivo je , da se strojna 
žetev zelo naglo širi, saj na kmetih 
vse bolj primanjkuje delovne sile.

Letošnja praksa je pokazala, da 
tako ne more več naprej in da kom
binat ne more nositi vse odgovor
nosti za pravočasno žetev. Nujno je 
treba ustanoviti strojne skupnosti za 
tiste kmetijske stroje, katerih delo je 
sezonskega značaja. Take strojne 
skupnosti že obstajajo na naših so
sednjih območjih, ko kmetje iz za
okroženih vasi in zaselkov skupno 
kupijo lasten žitni kombajn. Na po
doben način bo treba nakupiti stro
je tudi pri nas, pri čemer bo s poso
jili pomagal obrat za kooperacijo pri 
AGROKOMBINATU. Le-ta je pri
pravljen določeno število kombaj
nov prodati strojnim skupnostim, 
nekaj pa bo treba nabaviti novih. 
Menimo, da se je treba te akcije lo
titi takoj po žetvi, zdaj, „ko je že
lezo še vroce“ , če hočemo, da ne bo 
v prihodnje toliko hude krvi, kot je 
je bilo letos.

STANE NUNČIČ

Brege: 
žetev prijateljem

Zaradi neugodnih vremenskih raz
mer se je letos žetev zavlekla vse do 
konca julija. Čeprav je naša vas med 
najbližjimi strojnemu parku Agro
kombinata Krško, smo vedno med 
zadnjimi, ki požanjejo. Le posamez
nikom uspe žetev pravočasno. Žal 
pa to  ne gre brez prijateljstva in po
znanstva. Zgodilo se je, da je kom
bajn včasih po polju iskal njive ne
katerih srečnežev, medtem ko smo 
drugi lahko samo gledali, kam bo za- 
viL

Smo za poštene odnose na delov
nem mestu! Smo za prijate^stvo in 
poznanstvo, a le v zasebnih stvareh, 
in ne na delovnem mestu. Tu mo
rata vladati red in skrb, da se delo 
čimprej in čim bolje opravi! Vedi
mo, da gre pri tem za kruh.

Mislim, da bi bilo dobro, če bi 
imeli kontrolo nad redom in kako
vostjo žetve, ker ostaja na pdlju vse 
več zrnja!

• IVAN ŠKOFUANEC, 
Brege 2

LESKOVEC pri Krškem

NOVOTEHNA
Trgovsko podjetje 

___________ NOVO MESTO

o b v e š č a  cenjene stranke, da je pričela naša 
poslovalnica na Glavnem trgu

obratovati po N0N STOP sistemu
vsak dan od 7. do 19. ure 
ob sobotah od 7. do 14. ure.

Cenjenim strankam se priporočamo za obisk.

J Podjetje za PTT promet, 
NOVO MESTO,
Novi trg 7

o b j a v l j a  prosto delovno mesto

planerja -  analitika v gospodarski sluibi
Pogoji: H. stopnja ekonomske fakultete in eno leto 
prakse, ali I. stopnja ekonomske ali pravne fakultete 
oz. ustrezna višja šola in pet let delovnih izkušenj na 
enakem ali podobnih delovnih mestih.

Osebni dohodek po pravilniku.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave z dokazili o 
strokovni izobrazbi in delovnih izkušnjah Svetu delov
ne skupnosti uprave podjetja v 15 dneh po objavi.

2elezni$ka postaja LJUBLJANA-MOSTE

s p r e j m e  takoj v delovno razmerje

-  več delavcev za delo 
pri transportu blaga

— možnost priučitve za skladiščnike.

Pogoj: starost nad 18 let, po možnosti vojaščine 
prost.

Osebni dohodek okrog 1.250 N din.

Stanovanj ni.
Prošnje sprejema kadrovska služba postaje Ljubljana- 
Moste, Ljubljana, Kajuhova 51.



NOVO MESTO: S PARKIR
NEGA PROSTORA -  1. avgusta 
dopoldne se je Martin. Kastelic iz 
Žabje vasi peljal z avtom po Zagreb
ški cesti, ko je peljal iz parkirišča 
tovarne IMV Novomeščan Ignacij 
Gregorčič. Avtomobila sta trčila, 
škode je za 6.000 din.

STARA LIPA: PRED AVTO -  1. 
avgusta popoldne se je Ivan Brajdič 
iz Stare Lipe z mopedom peljal pro
ti Vinici. Pred odcepom je zavil na 
levo pred osebni avto dr. Antona 
Kvasica iz Semiča, ki je tedaj pri
peljal nasproti. Hudo poškodova
nega Brajdiča so odpeljali v novo
meško bolnišnico, škode je za 1.000 
din.

BEREČA VAS: KOLESAR NA 
TLEH -  Alojz F ir iz Bereče vasi se 
je 1. avgusta zvečer s pony-expre- 
som ustavil v nepreglednem ovinku 
v Bereči vasi, takrat pa se je vanj 
zaletel Nemec Georg Provelengios. 
Fir se je pri padcu lažje poškodoval, 
škode je za 2.000 din.

SEMIČ: KLJUB ZAVIRANJU -  
Pri bencinski črpalki v Semiču se je 
2. avgusta Nada Mohar iz Blatnika 
na kolesu s pomožnim motorjem za
peljala pred avto, ki gaje vozil Dane 
Lah iz Mladice pri Semiču. Čeprav 
je zaviral, nesreče ni mogel prepre
čiti. Mohaijevo, ki je padla na po
krov avtomobila in nato na tla, so 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Škode je za pet tisočakov.

PODZEMELJ: V ZADNJI DEL -  
Čmomaljčan Andrej Einsidler seje 
ustavil 2. avgusta pri kopališču v 
Podzemlju, takrat pa je za njim pri
peljal Franc Hudelja iz Črnomlja in 
trčil v zadnji del stoječega avtomo
bila. Škode je za 4.000 dinarjev.

LUTERSKO SELO: PRINC NA 
TRAVNIKU -  2. avgusta popoldne 
se je Janez Rodič iz Herinje vasi z 
avtomobilom NSU peljal proti 
Otočcu, ko mu je s stranske poti 
pripeljala s fičkom Slavka Medle iz 
Brusnic. Pri trčenju je Rodičev avto 
vrglo na travnik, poškodovala pa se 
je le sopotnica v fičku Minka Rajs- 
man z Otočca. S hudo poškodovano 
nogo so jo odpeljali v bolnišnico. 
Škode je za 25.000 din.

KAMENCE: V VSEK -  Stane 
Režen iz Ljubljane seje 3. avgusta z 
avtom peljal iz Karteljevega proti 
Novemu mestu. Pri Dolnjih Kamen- 
cah je zapeljal v kamnit vsek, zato se 
je avto prevrnil na bok, voznik pa se 
je hudo poškodoval. Odpeljali so ga 
v ljubljansko bolnišnico. Škode je ze 
6.000 din. »

HRASTJE: MOKRA CESTA -  
Jovanka Mitrovič z Vrhnike je 2. av
gusta zjutraj nameravala pri Hrastju 
prehiteti tovornjak. Ker je nasproti 

'peljal drug avto, se je skušala spet 
uvrstiti z uvrstiti za tovornjak, ven
dar je avto na mokri cesti zaneslo 
čez bankino, da se je prevrnil in ob
stal na strehi. Škode je za 5.000 din.

PODBORŠT: TOVORNJAK NA 
BOKU — Bekir Tatarević iz Bosan
ske Gradiške je 3. avgusta peljal to
vornjak proti Zagrebu. Pri Pod- 
borštu je dohitel kolono vozil in za
vrl, za njim pa se je z avtomobilom 
nemške registracije pripeljal Viktor 
Francem in Djakova in ga začel pre
hitevati. Tovornjak je na mokri cesti 
zaneslo, da je oplazil osebni avto, 
potem pa je zapeljal s ceste in se 
prevrnil na bok. Osebni avto je vrglo 
na travnik, ustavil seje ob Temenici. 
Škode je za 10.000 din.

GRADAC: SMRT POD KOLESI 
-  4. avgusta dopoldne je na mostu v 
Gradcu z desnega pločnika nena
doma skočil 5-letni Jože Hudorovac 
iz Svržakov pod kolesa osebnega 
avtomobila, ki ga je vozil Franc 
Vrviščar iz Metlike. Hudo poškodo-

vani otrok je naslednji dan umrl v 
novomeški bolnišnici, škode na av
tomobilu pa je za 500 dinarjev.

TREBNJE: PREBLIZU -  4. av
gusta se je Zlatko Sinkovič iz Za
greba, sicer na dSlu v Nemčiji, z 
avtom zaletel v zadnji del avtomo- 

ki ga je
Francije. Škode je za 6.000 dinaijev,

mji
bila, ki ga je vozila Mara Amoick iz
Šinkovič je vozil v prekratki var
nostni razdalji.

TRNOVEC: NI MOGEL USTA
VITI -  5. avgusta ob 16. uri je na 
cesti čez Gorjance pri Trnovcu Gu
stav Fux iz Ljubljane ustavil avto, 
ker sta pred njim ustavila dva druga. 
Ljubljančan Živko Rus, ki je vozil 
za njim v prekratki varnostni raz
dalji, pa se je zaletel v Fuxov avto. 
Škode ja za 5.000 dinarjev.

DOBRUŠKA VAS: ZASPAL -  5. 
avgusta zjutraj je zaradi utrujenosti 
Mustafa Bečič iz okolice Mostarja, 
začasno na delu v Nemčiji, zaspal za 
volanom avtomobila in zapeljal s 
ceste. Dva sopotnika sta se laže po
škodovala, škode je za pet tisoča
kov.

KORENITKA: ŠKARJE -  5. 
avgusta popoldne je Baijam Kelmen 
iz Prizrena, začasno na delu v Nem
čiji, prehiteval Italijana Antonia 
Terminija. Takrat je nasproti pripe
ljal Vinko Bezjak z Reke. Kelmena 
je začelo zanašati, bočno je drsel 
proti Bezjaku in z zadnjim delom 
udaril v njegov prednji del avtomo
bila. Potem ga je odbilo na desno, 
kjer se je prevrnil na bok. Avto se je 
vžgal in popolnoma zgorel. Hudo 
poškodovanu so bili: Kelmenov so
potnik Selim Selimi, voznik Bezjak 
in njegova žena Marija. Škode je za 
70.000 dinarjev.

CREŠNJEVEC: BREZ ✓LUČI -  
5. avgusta zvečer je Niko Popovič iz 
Črešnjevfca peljal vprego brez luči. 
Ko je zavil proti Črešnjevcu, je na
sproti zelo hitro pripeljala Jožefa 
Plut iz Vrtače in zadela v desno 
stran vprege. Konj se je splašil, od
trgal in pobegnil, Popovič pa je pa
del z voza. Škode je za 7.500 dinar
jev.

ČRNOMELJ: MOPEDIST V
BOLNIŠNICI -  6. avgusta je Kolo
dvorsko cesto prečkala Slavica Šolar 
iz Črnomlja, ne da bi se prepričala, 
če je cesta prosta. Mopedist Tomo 
Pezdirc iz Črnomlja se ni mogel 
umakniti in jo je kljub zaviranju za
del. Pezdirc se je težje poškodoval, 
Šolarjeva pa laže. Škode ja za 100 
dinarjev.

PREHITEVAL KOLESAR IG
Milan Kovač je s svojini 

avtomobilom 5. avgusta na Cesti 
krških žrtev v Krškem prehiteval dve 
kolesarki prav takrat, ko mu je na
proti pr peljal Vinko Felicijan iz 
Vel. Podloga. Ta se je umaknil na 
desno in zadel v tovornjak, ki ga je 
parkiral na stranski cesti Anton 
Grgoršanec iz Mokric. Škode je za 
4.000 dinarjev.

KAMIONSKI OBRAČUN
V ponedeljek zjutraj je Jovan 

Rizov iz Kavadarcev pri Dragi prehi
teval drug tovornjak, ki je vlekel to
vornjak. Ludvik Slak, ki je pripeljal 
naproti tovornjaku, se je ustavil, da 
bi se izognil tovornjaku Rizova. Za
radi prekratke varnostne razdalje se 
je v Slakovo vozilo zaletel tovor
njak, ki ga je vozil Gašpar Udovičić 
iz Rovinja. Zagrebčan Luka Miede 
je svoj osebni avto ustavil, vendar pa 
se je vanj zaletel Avstrijec Rolph 
Stehanner s tovornjakom. Škode je 
za 20.000 dinarjev.

Kdo bo  z m a g a l
Med šahovskim dvobojem 

Robert Fischer-Bobby -  Boris 
Spaski je bilo povsod slišati de
bate o tem dvoboju. V neki pi
sarni je bilo neki uslužbenki 
ugibanj, kdo je boljši, že dovol) 
in je posegla v debato:

-  Zdaj bi pa že lahko vedeli, 
kdo je boljši: Fischer ali 
Bobby!

š a h o v s k a
Ko je neki kočevski šahist in 

navdušen ribič med dopustom 
na morju lovil ribe, je mimo pri
šla lepa tujka in vprašala:

-  Fischer?
Ribič je bil zadovoljen, češ 

da tudi ta lepotica navija za 
Fischerja kot sploh vsi kočevski 
šahisti

Potem pa ga je dekle polo
milo:

-  Fische kaput!
Šahist -  ribič pa:
-  Ne Fischer kaput, Spaski 

kaput!

R eb ra  pti ta k a !
Ko je odbornik Adolf Pla

ninc na zadnji občinski seji v 
Črnomlju govoril o slabi kvali
teti opeke iz Kanižarice, ki tu 
in tam pride na trg, je dejal: 
„Če greš po notranji strani po 
zidu, grajenem iz kanižarske 
opeke, prideš lahko do stropa 
peš Ta zid ima rebra."

Čeprav je pretiraval, pa je 
bila primera vendarle tako po
srečena, da se je vsak nasmejal

O p tim ist
Franc Lipovšek ob izidu Do

lenjskega lista s športnim poro
čilom in sliko -nogometnega 
boja: „Dolenjcu se bo naklada 
in prodaja v Sevnici povečala 
navkljub ceni!”

Ni b ila  ž e le z n a  s r a jc a
Vinko Božič, generalni direk

tor Lisce, se je na terenu izkazal 
kot najbolj zaslužen mož debe
lih, saj je zabil dosti golov. Sicer 
pa saj je imel na majici našitek z 
reklamo Jutranjke!

T o č a  je  p o b ila

Ko je v sredo, 2  avgusta, to
ča klestila tudi po Sevnici, je 
Rudi Cimperšek z roko v mavcu 
preko komolcev mahal našemu 
novinarju: „Poglej, vse je po
bilo/ “ ,,Kaj? “ „I, rože, ki sem 
jih pred neurjem z okenske po
lice prestavil na stopnice.“

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

M a ž a r i  s e  r e p e n č i j o  p r o t i  R u s i j i

( M a ž a r i )  se silno repenčijo proti Rusiji in 
vsemu kar je druzega nego mažarskega. Vse šol
ske knjige, v katerih je drugi, nego pristni 
mažarski duh, se bodo odpravile ter napisale po 
izvestnem mažarskem okusu.

(Na N e m š k e m )  imajo listi še vedno 
obilo posla z Bismarkom, kateri se vladi dobro 
po robu postavlja in baš te dni se je javno izja
vil, da ne bode molčal; v tej, za Nemce kočljivej 
zadevi ima sam cesar roko vmes. ,

(N a A n g le š k e m )  je pri volitvah v 
državni zbor zmagala Gladstonova stranka, to je 
stranka prijazna katoliškim vercem, katera jim 
objednem želi olajšati veliko gorje in bedo.

( V r s ta )  porotnih obravnav v Novem 
Mestu: dne 1. avg. Anton Kočjaž, radi tatvine; 
2. avg. Jože Benčina, radi uboja; 3. avg. Pavlina 
Fritz, radi tatvine; 4. avg. Alojzij Jonke, radi 
uboja; 5. avg. Terezija Božič in Frančiška Go
renc, radi zavratnega umora oziroma deležnosti 
na taistem; 6. avg. Franc Jerouc, radi prostega 
umora.

( M r tv a š k i )  spomenik iz sira. Nek Ameri- 
kanec je naročil, da mu dajo napraviti po smrti 
spomenik iz sira. Da-si dovolj nova, vendar ta 
misel ni ravno napačna. Ko se ljudje spomenika 
dovolj nagledajo, morejo si potem tudi postreči 
z njim, kakor se je to zgodilo s slavolokom, ki 
gl je dala napraviti tovarna v Kolunu (Kocin) iz 
same čokolade.

■
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Udeleženci mladinskega pohoda po poteh slovenske delegacije na zasedanje AVNOJ v
oumicfo nrilrnrob-oli ir Cam«r* Dri cn/vmn fL-ll 0/\ I • Ir a on wr nO/llflTl ZB . t.avgusta prikorakali v Semič. Pri spomeniku so priredili krajšo slovesnost v spomin padlim za ^  ^  
podobne postanke pa so imeli na vsej dolgi poti iz Bosne pri vseh spomenikih in spominskih o 
iz NOB. — (Foto: R. Bačer) \

  J a
MLADINSKI POHOD PO POTEH AVNOJ

Č e z  t e m n e  g o z d o v e  i n  o z k e  s t e z «
    ^ j j |

120  m la d ih  iz  r a z n ih  k ra je v  S lo v e n ije  je  p rv e  d n i a v g u s ta  n a  poti iz 
d o ž iv e lo  to p e l s p re je m  m ed  p re b iv a lc i  B ele k r a j i n e  >

pa je prvoborec Franc j
telu so brigadirjem p1?. ie tfFantje in dekleta, še neugnani 

srednješolci in že resnejši študentje, 
oprtani z nahrbtniki in potni, daje z 
njih curljalo, so stopali strumno. Za 
zastavo so hodili vzravnano, in če
prav nekateri do krvi ožuljeni, niso 
bili videti prav nič malodušni. Na
sprotno, nasmejani in dobre volje so 
bili, hoje pa so se tako privadili, da 
jim ni delala več težav.

Pod vodstvom podpolkovnika 
Janka Gregoriča, ki je 1943. leta 
kot partizan spremljal slovensko de
legacijo na zgodovinsko zasedanje 
AVNOJ v Jajce, je potekal tudi le
tošnji spominski pohod slovenske 
mladine. Brigadirji so bili kot eden,

I

N a s e l j e  p a l č k o v  v  M a t e r a d i

Eno bo držalo kot pribito: pet izmen šolarjev, katerim so zdravniki in 
pedagogi v drugi polovici minulega šolskega leta priporočili letovanje ob 
morju, uživa počitnice kot v pravljici! Nekaj nad dvesto otrok iz delavskih in 
kmečkih družin iz krške občine se bo naužilo sonca, morja in dobrega zraka; 
domov se bodo vrnili okrepljeni, zagoreli in polni toplih spominov na lepe, 
koristne počitnice.

čeprav je bil sestav brigade dokaj pi
san. Med udeleženci pohoda so bili 
zastopniki vseh večjih krajev Slove
nije, 5 celo iz Trsta, razen tega1 so 
imeli v svoji sredi 20 vojakov. Ti so 
predstavljali vše jugoslovanske repu
blike.

Na našem območju je brigada 
prvi topel sprejem doživela v Draši- 
cih, drugega pa v Metliki, kjer so jim 
priredili miting, katerega bodo še 
dolgo pomnili. Ogledali so si tudi 
podjetje KOMET. Brigadirke je tu 
čakalo posebno presenečenje, saj je 
vsaka lahko izbrala nedrček zase.

V Semiču so udeležence pohoda 
pred spomenikom pričakali pred
stavniki črnomaljske občine, govoril

vrstno malico, od 
nadaljevala pot do , v0ok Baze 20. Zaključek m d o «
jazne Bele krajine te ,.nCvr 
priredili v petek popol 
skih Toplicah.

(Z a h v a la )  Povodom odlikovanja z zlatim 
križcem, kojega so mi presvitli cesar, naš pre- 
dobrotljivi vladar Franc Jožef podelili, in kate
rega mi je preblagorodni gosp. okrajni glavar pl. 
Thoman 27. t. m. na prsi pripel, došlo mi je 
toliko čestitek, da se ne morem vsacemu 
Čestilcu posebej zahvaliti. Sprejmite blagovoljno 
velečestiti gospodi in gospodične ter vsi moji 
mili prijatelji, mojo srčno zahvalo tem potom! 
Bog vas živi! Ribnica, dne 28. julija 1892. Jos. 
Raktelj

(P ro  š n j a) Odbor „Dol. Sokola44 uljudno 
prosi vse gospode, kateri imajo izposojene 
ročke, da blagovolijo iste vrniti, ker bode v teku 
meseca napravljen zopet inventar. Dalje se obra
ča do gospodinj, katere so imele na stanovanje 
dijake, da bi iste blagovolile pogledati, ako se v 
stanovanju nahajajo železni ročki iz naše telo
vadnice in bi nam naznanile, da po nje pošlje
mo. Novo Mesto, 24. julija 1892.

( N a z n a n i lo )  zaradi prodajanja strojev. 
Izvedela sem, da razširjajo agentje, kateri potuje 
nabirajo naročila za stroje, vest, da ne vodim 
več mojega pokojnega soproga g. Frana Detterja 
trgovine s stroji. To je povse neresnična vest in 
zategadelj naznanjam, da bodem še nadalje vo
dila trgovino s stroji in se trudila postreči p. n. 
kupovalceni z izbornimi stroji vsake vrste. V 
Ljubljani, Ana Detter udova.

(Iz DOLENJSKI H NOVIC, 
1. avgusta 1892)

Če rečem „kot, v pravljici**, me je 
k temu napotila nevsakdanja po
doba: 40 šolarjev krške posebne Šole 
in osnovnih šol z Rake ter iz Kopriv
nice se je igralo ali sedelo pred dese
timi ličnimi hišicami v novem ali 
„čez noč podaljšanem** naselju po
čitniške skupnosti Krško v Materadi 
pri Poreču. Dosedanja pogodba za 
taborni prostor v Rovinju je krški 
ter še nekaterim slovenskim obči
nam letos potekla. Kam zdaj? -  je 
vrtalo vprašanje v razmišljanja vzgo
jiteljev, ki ga so si sredi junija lahko 
oddahnili: p"o zaslugi občinske zveze 
prijateljev mladine, upravnega odbo
ra krške počitniške skupnosti in to
varišev iz tovarne celuloze in papirja 
je uresničena pravzaprav že stara 
želja. V podaljšku znanega letova- 
lišča Materada je zraslo zdaj še 
pionirsko naselje, namenjeno šolar
jem iz krške obč ine.

Po dva otroka imata svojo hišico; 
za vsakega je v njej normalno le
žišče, nad vzglavjem stikalo za elek
trično lučko, okenca zapirajo polk- 
nice z izrezanimi srčki, vmes pre
dali, proti dnevni vročini še zelen 
zastor... Zato ponavljam: kot v 
pravljici! Vse naokoli zelenje in 
pesek, mlado drevje, v smeri proti 
hotelu Turist senčnato igrišče. Pa 
morje, igre in kopanje dopoldne ter 
popoldne. Kolonija ima svojo ku
hinjo, otroci uživajo in se veselijo.

, JMič nam ne manjka, pa še veliko 
hrane smo pripeljali s seboj, da bodo 
stroški čim manjši,** mi je dejala to
varišica Lučka Jankovič, ki vodi 
četrto izmeno. „Posebno iz Kopriv
nice so dali starši precej hrane, kriki 
Agrokombinat pa nam je podaril 
60 kg kumaric, tako da imata kuha
rici Zofka Vahčič in Marija Hiti si
cer res polne roke dela, a sta z nami 
vred veseli ješčih otrok in njihovih 
zadovoljnih obrazkov,“ je še po
udarila. Pomagajo ji vzgojitelji Janez 
Habjan, Lidija Omerzcl in Ivan 
Robck.

V prvih treh izmenah so bili šo
larji iz Brestanice, Kostai\jcvicc in 
Kiikega; peta izmena bo sklenila 
krog letošnjih obmorskih letovanj.

„Imamo 450 gostov, a lahko trdi
mo, da pionirske kolonije skoraj ni 
opaziti: odlično je organizirana, nje
no vzgojno delo vidimo na vsakem 
koraku, otroci so res zadovoljni; niti 
ene pritožbe še ni bilo od gostov za
radi pionirskega nasejja!** Tako me
nijo o najmlajših krških ,.občanih na 
morju** v vodstvu počitniške skup
nosti v Materadi.

In naj ne bo odveč, če na koncu 
sporočim tovarišici Rezki Pirčevi, 
predsednici občinske zveze prija-

tcljev mladine v Krškem, prisrčne 
pozdrave vseh, ki uživajo ob'moiju 
neskaljeno veselje svoje rosne mla
dosti! Njej in vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli do „naselja palčkov v 
Materadi \  velja iskrena zahvala!

TONEGOŠNIK

. a  Ih 
-  SGP Pionir •  /
jetje •  Domin ^  
Gorjanci #  ff, 
KZ Krka •  S& 
vino Lj. •  <  
sto •  Union-"1

D r u g a  z g o d b a

govori o dveh šihtih Bre
de v Nemčiji: dopoldan
skim v tovarni in popol
danskim z Batom, o mo
ževem hudem pismu iz 
domovine in o dvojnem 
Bredinem koncu -  z mo

žem in Batom

Kako najti resnico, ko dva 
človeka govorita vsak dru
gače? Od nekdanje ljubezni 
so ostali samo še spomini in 
petletni otrok. Štiri leta sta 
bila poročena, koje Breda ne
kega večera prišla domov; 
„Bojan, lahko grem za nekaj 
časa na delo v Nemčijo? Naše 
podjetje bo poslalo tja 60 de
lavk.44

Kratek družinski posvet jp 
odločil, da se je Breda znašla 
na spisku potnic. Z markami 
je lažje in hitreje zidati hišo! 
Žvižg vlaka, ki je v noč bruh
nil milijone isker, se jima ni 
zdel žalosten. A čas je nahujši 
nasprotnik ljubezni. Medtem 
koje imel mož dovolj dela, saj 
je mimo zaposlitve zidal hišo 
in skrbel za otroka, so se ženi
ne obveznosti iztekle takrat, 
ko je tovarniška sirena ozna
čila konec dela.

Prve tedne je mislila na Bo
jana, na otroka, na dom, ki ga 
bodo hitreje zidali. Naslednje 
tedne je mislila na sodelavke.
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Praznik ne pomeni !e 
slavja, programov in go
vorov ob obtoženih mi
zah. Občinski praznik 
majhne občine, nerazvi
tega območja, kakršno 
je črnomaljsko, naj bi 
bil vsakoletna bilanca 
uspehov, pregled preho
jene poti, kjer se hkrati 
ugotavljajo uspehi, pa 
tudi siabe strani dela.

12. avgust 1972 naj bi 
bil mejnik! Začetek poti 
v obdobje večjega indu
strijskega vzpona -  čas, 
ko so trda prizadevanja 
prejšnjih let začela roditi 
sadove.

Letos ne bo akademij 
ne otvoritev. So pa na
črti za pomembne grad
nje tik pred uresničitvijo. 
Gre za večje in pomemb
ne objekte tako v indu
striji, kot na področju 
negospodarskih dejavno
sti. V počastitev prazni
ka bo občanom najlepše 
darilo začetek gradnje 
sodobne ceste od Črnom
lja do Arilešič. Kdor pc 
se hoče skupno povese
liti z ljudmi, ki sc morali 
za kruhom v tujino, naj 
pride v nedelje na belo
kranjski izseljenski pik
nik v Semič.

čane potrebnega načrta. Sprejet 
pa je samoupravni dogovor za 
financiranje investicij v zdrav
stvu, tako da vsaj vemo, da bo 
tudi vprašanje gradnje novega 
zdravstvenega doma v Črnomlju 
v doglednem času rešeno.

LETOS 165 HIŠ
Področje stanovanjske grad

nje in družbenega standarda v 
občini ni zadovoljivo rešeno. 
Stanovanjska gradnja poteka v 
okviru« materialnih možnosti, te 
pa niso velike. Letos bo dogra-

Za naš praznik 12. avgust prisrčno pozdravljamo 
občane vseh poklicev in jim želimo prijetno prazno
vanje. čestitamo za dosežene uspehe, obenem pa 
želimo, da bi naša skupna prizadevanja za napredek 
čimprej rodila vidne sadove.

OBČINSKA SKUPŠČINA ČRNOMELJ 
Občinska konferenca SZDL -  Občinski komite ZKS -  
Občinski odbor ZZB NOV -  Občinski sindikalni svet -  
Občinski odbor RK ter druge organizacije in društva
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ZA P R A Z N IK  O B Č IN E  Č R N O M E L J  -  Z A  P R A Z N I K  O B Č I N E  Č R N O M E L J  -  Z A  P R A Z N I K  O B Č IN E  Č R N O M E L J  -  Z A  P R A Z N I K
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konstrukcije in saniranje obsto
ječih gospodarskih organizacij v 
občini. Želimo odpreti čimveč 
delovnih mest, posodobiti pro
izvodne postopke, pa tudi od
preti nove industrijske zmoglji
vosti.

Z zadovoljstvom lahko ugo
tovimo, da so vse naše gospo
darske organizacije v letu 1971 
začrtane naloge uresničile in 
uspešno zaključile poslovno 
leto. Doseženi uspehi se kažejo 
v povečanju proizvodnje v po
rastu zaposlenosti, v večji pro
duktivnosti, večji akumulaciji 
in v modernizaciji proizvodnje.

V letu 1971 je bil dosežen 
dnlžbeni bruto proizvod 335 
milijonov dinaijev in je za 20 
odstotkov večji kot leto dni 
prej. Narodni dohodek je znašal 
109 milijonov dinaijev in je za 
18 odstotkov večji kot v letu 
1970. Število zaposlenih je ko
nec leta 1971 doseglo število 
4053, v prvem polletju 1972 pa 
celo 4350. Osebni dohodki so 
porasli za 21 odst., kar daje po
vprečni zaslužek 1.580 din. V 
letu 1972 predvidevamo rast ce
lotnega dohodka za 30 odst., 
narodnega dohodka za 20 odst., 
povečanje števila zaposlenih za 
7 odst. in rast osebnih dohod
kov v mejah samoupravnih spo
razumov.

NAČRTI PRED 
URESNIČITVIJO

V obravnavanem obdobju so 
v teku večje investicijske nalož
be v tovarni BELT v vrednosti' 
preko 30 milijonov dinarjev; 
dokončana je investicija v ope
kami Kanižarica v vrednosti 2,7 
milijona dinaijev. V rudniku 
Kanižarica so začeli rekonstruk
cijo v vrednosti 8,8 milijona di
narjev, dokončana pa je tudi in
vesticija v proizvodnjo veneci
janskih plošč. V Črnomlju smo 
začeli graditi sodobno tržnico, 
ki bo veljala 3,5 milijona dinar
jev, investitor pa je Kmetijska 
zadruga Črnomelj. Trgovsko 
podjetje „Dolenjka*4 je dokon
čalo samopostrežno trgovino v 
Semiču v vrednosti 2,4 milijona

dinaijev. Dokončan je bil hotel 
SMUK v Semiču, obratovati je 
začel obrat podjetja KOMET v 
Starem trgu ob Kolpi s 56 za
poslenimi.

V teku so priprave za zače
tek gradnje tovarne konfekcije 
na Vinici, kjer bo 250 do 300 
zaposlenih, naložba pa bo zna
šala 33 milijonov din. Od tega 
18 milijonov dinarjev gradbeni 
objekt in oprema, 15 milijonov 
pa je potrebnih za obratna sred
stva. Investitor je tovarna NO- 
VOTEKS, pričetek obratovanja 
pa je predviden sredi leta 1973.
V pretresu sta še razvojni pro
gram opekarne in razširitev 
obrata BETI v Črnomlju, ven
dar bodo ti in drugi projekti 
predmet obravnave proti koncu 
letošnjega leta in v letu 1973.

V KOMUNALI 
ŠE ZASTOJ

Opažamo, da investicije v in
frastrukturo nekoliko zaostaja
jo za drugim razvojem, ne to
liko zaradi manjših prizadevanj 
na tem področju, temveč zaradi 
hitrega ekonomskega razvoja. 
Potrebe po sredstvih za gradnjo 
vodovodov, sodobnih cest, bolj
še preskrbe z električno ener
gijo so tako velike, viri finanč
nih sredstev pa tako omejeni, 
da ni mogoče obojega uskladiti.

In vendar smo v zadnjem 
času zgradili 7 kilometrov vo
dovodnega omrežja z novimi za
jetji v vrednosti 2,2 milijona di
narjev, razen tega 1,8 km kana
lizacij, ki so veljale 1,05 mili
jona dinaijev. Obnovljenega ali 
na novo postavljenega električ
nega omrežja in transformator
skih postaj je bilo za 0,6 milijo
na dinaijev. Gradimo pa vodo
vodno celico na Griču, za ka
tero bo treba odšteti 77 milijo
nov.

Obeta se večji napredek v 
gradnji cest, saj smo že začeli s 
pripravljalnimi deli za gradnjo 
ceste Crnomelj-Ručetna vas, 
za cesto Kanižarica-Črnomelj 
in cesto Črnomelj-^Adlešiči. 
Dela na omenjenih cestnih od
sekih, ki bodo veljala 10 milijo

nov dinaijev, se bodo začela še 
avgusta letos.

V KOVAČNICAH
PROIZVAJALCEV

Otroško varstvo, osnovno 
šolstvo in srednje šole bomo do
slej upoštevali kot sestavni del 
gospodarstva, saj jih smatramo 
za kovačnice bodočih proizva
jalcev. Moramo pa graditi nov 
šolski prostor, pa tudi opremlje
nosti šol bomo morali posvetiti 
več pozornosti. Dela na pod
ročju šolstva potekajo v glav
nem v skladu s petletnim pro
gramom vzgoje in izobraževa
nja. Letos bo dograjen v Čr
nomlju otroški vrtec za 120 do 
130 otrok, razen tega druga eta
pa posebne šole. Dela bodo 
stala 5,8 milijona. Za prihodnje 
leto je v pripravi investicijska 
dokumentacija za gradnjo vrtca 
v Semiču in projektna doku
mentacija za dograditev osnov
ne šole v mestu. Nato pridejo 
na vrsto .za dograditev in pre
ureditev šole v Vinici, v Adle- 
šičih in v Starem trgu.

Po ustanovitvi kulturnih 
skupnosti je tudi materialni po
ložaj kulture v enakopravnem 
položaju. Mislim, da bo to sa
moupravno telo, ki šele dobro 
začenja delati, spodbudilo posa
mezne kulturne delavce in dru
štva k ustvarjalnosti tudi v bo
doče.

Telesna vzgoja zadnja leta 
bolj uspešno opravlja svoje po
slanstvo, mislim pa, da je bila v 
preteklosti ta dejavnost mate
rialno preslabo podprta, da bi 
lahko pokazala kaj več. Dobra 
volja in zagnanost športnih de
lavcev kljub vsemu nista popu
stili. Trdno upam, da bo mate
rialni položaj telesne kulture bi
stveno boljši z ustanovitvijo 
skupnosti in da bo tudi delo po
stalo še bolj podobno temu, kar 
želimo.

Občina sodeluje tudi pri 
ustvarjanju pogojev za delo v 
zdravstvenem domu. Žal nam 
materialne možnosti ne do
puščajo izdatnejše pomoči pri 
uresničevanju tega, za naše ob

OBRTI IN KMETIJSTVU 
PODPORA

Zasebni obrti, ki je že zdaj 
razmeroma močna, bomo tudi 
v bodoče dajali podporo v skla
du z veljavnimi predpisi. Pod
ročje zasebne obrti je že po
memben faktor materialne 
moči občine, vendar bo treba v 
to dejavnost vnesti več reda in 
discipline.

V občini imamo še 44 odst. 
kmečkega prebivalstva. Raču
nati je, da bo zasebno kmetij
stvo tudi v bodoče pomembna 
gospodarska dejavnost. S sta
njem v kmetijstvu danes nika
kor nismo zadovoljni, zlasti kar 
zadeva usposabljanje in razvoj 
te veje gospodarstva. Občinska 
skupščina podpira pospešen 
razvoj kmetijstva s preusmerja
njem kmetij, z ustanavljanjem 
strojnih skupnosti, z davčnimi 
olajšavami pri investicijah v go
spodarske objekte in strojno 
opremo. Pomemben korak je 
tudi združitev skladov kmečke
ga in delavskega zavarovanja. 
Občina bo tudi v bodoče s po
dobnimi ukrepi pomagala za
sebnemu kmetu, menim pa, da 
bomo morali razvoj te panoge 
voditi bolj organizirano.

jenih 48 družinskih stanovanj v 
jdružbeni lasti in 165 zasebnih 
hiš, vendar s tem še daleč ne 
krijemo potreb. Pričakujemo, 
da se bo s spremembo stano
vanjske zakonodaje tudi na tem 
področju obrnilo na bolje.

Krajevne skupnosti so brez 
izjeme potrdile upravičenost 
obstoja. Posebej prizadevno se 
vključujejo pri reševanju vpra
šanj preskrbe z vodo, pri elek
trifikaciji naselij, pri vzdrževa
nju vaških poti, pa tudi pri reše
vanju gospodarskih težav svo
jega območja. Priča smo izred
no razgibanemu življenju v kra
jevnih skupnostih in v občini 
kot celoti. Ta razgibanost, de
lavnost in požrtvovalnost je vid
na povsod, ne le v krajevnih 
skupnostih, temveč tudi v dru
štvih, kot so gasilska, športna, 
turistična itd.

Ob koncu naj povem še to, 
da je vse, kar je bilo narejenega, 
plod skupnega dela vseh, tako 
ali drugače organiziranih obča
nov. Prav zato bi rad vsem de
lovnim ljudem naše občine 
iskreno čestital za dosežene 
uspehe in želim, da bi si tudi v 
prihodnje z nezmanjšano delav
nostjo prizadevali za napredek.

Inž. MARTIN JANŽEKOVIČ
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BELT

Razvojni program, zastavljen 
pred dvema letoma, dobiva vid
no in otipljivo podobo. Napove
dani prvi del rekonstrukcije z 
blizu 40-milijonsko naložbo je v 
teku. Lani so v tovarni BELT 
investirali v zamenjavo zastarele 
opreme in izboljšavo tehno
loškega postopka 5,5 milijona 
dinarjev, letošnjih razpoložljivih 
11,5 milijona dinarjev pa bo šlo 
že za povečanje zmogljivosti, za 
nabavo novih strojnih naprav in 
novo proizvodnjo. V prihodnjih

letih sledi še za 22 milijonov 
din naložb v rast Beltovega ko
lektiva.

.Livarna dela za 6 držav
V stari livarni, ki jo moderni

zirajo in preurejajo, kljub temu 
da v njej teče redna proizvod
nja, dosegajo zaposleni pri tež
kih delovnih pogojih lepe uspe
he. Proizvodnja je že za okrog 
60 odstotkov večja od lanske,

Gradbišče, kakršnega mu po velikosti v Črnomlju še ni bilo para, je 
poleg tovarne BELT. Preurejajo sedanjo livarno in gradijo nove 
prostore zfc livarsko proizvodnjo. (Foto: Ria Bačer)
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kar povedo tudi številke: leta 
1969 so naredili 4400 ton odlit
kov, v letu 1971 je šlo na trg 
5440 ton, v letošnjem prvem 
polletju pa so prodali nad 3600 
ton raznih livarskih izdelkov.

V Beltu gradijo hkrati nove 
prostore za livarno, kjer bodo 
delali po najsodobnejših po
stopkih ulivanja. Vsa povečana 
proizvodnja livarne gre v glav
nem na tuje. Iz črnomaljskega 
BELTA gre vsak delavnik za 2 
vagona takega blaga bodisi v 
Italijo, Zahodno ali Vzhodno 
Nemčijo, na Češko, Madžarsko 
ali v Anglijo.

Med Belokranjci 
13 traktorjev

Konec letošnjega junija so 
prvi traktorji iz tovarne BELT 
prišli med kupce. Tovarna jih 
dela v kooperaciji z znano itali
jansko tovarno traktorjev 
SAME, in sicer v dveh izved
bah: traktorje na dvokolesni 
pogon, prikladne za ravninske 
predele, in traktorje na 4 ko
lesa, ki so kos še tako slabi 
gozdni poti ali hribovitemu te
renu. Oba imata po 35 konjskih 
moči, za našega kmeta pa je 
važno to, da te stroje dobijo za 
dinarje. In cena? Manjši traktor 
velja 58.590 din, večji pa 
72.250 dinarjev. Naročila in 
vplačila sprejema uprava pod
jetja v Ljubljani, kjer zago
tavljajo, da gredo traktorji med 
kupce po vrstnem redu vplačil.

Okrog 100 traktorjev je že. na 
poljih, od teh sojih Belokranjci 
dobili med prvimi 13, podobne 
začetne kpličine pa so dobavili 
še Štajercem, Primorcem, Do
lenjcem in Gorenjcem. Do kon
ca letošnjega leta bo kmetoval
cem na razpolago približno 750 
traktorjev tovarne COSMOS- 
BELT, kajti tedenska proizvod
nja v Beli krajini in Ljubljani 
znaša 30 vozil. Za prihodnje 
leto se kmetovalci lahko nade
jajo, da bo do domačega trak
torja te vrste laže priti, ker bo 
proizvodnja znatno večja.

Za domače gradbenike
BELT se ukvarja Še s proiz

vodnjo gradbenih strojev, kije v

primeri z lanskim letom prav 
tako precej povečana. Grad
bene stroje delajo samo za do
mači trg, in sicer naredijo pov
prečno 16 strojev na dan. Pro
izvodni program te vrste obsega 
stroje za izdelavo betonskih 
blokov, dodajalno dvigalo za 
različne stroje, transporterje, 
stroj za obdelavo betonskih 
cevi, mešalnik za beton in mal-' 
to, krožne žage in viseče odre 
za obdelavo in obnovo fasad ter 
različne odlitke za strojno in 
avtomobilsko industrijo. To
vrstne odlitke delajo za večja 
slovenska podjetja, kot so 
TAM, INDUS, IT AS in IM V, 
med tujimi odjemalci pa imajo 
največje pogodbe s podjetji 
MAN, SAME in ALFA 
ROMEO.

V enem letu 126 novih
Kolektiv tovarne BELT je 

štel leta 1969 povprečno 638 
delavcev, lani jih je bilo že 708, 
ob koncu junija letos pa je bilo 
na plačnem spisku 820 ljudi. 
Tudi zaslgžki zadnji dve leti v 
pTirneri s prejšnjim obdobjem 
vidno napredujejo. Povprečni 
osebni dohodek, kije leta 1969 
dosegel komaj 1.016 din, je 
znašal lani že 1.393 din, po

Tovarna C0SM0S-BELT v Črnomlju 

staja pravo središče črnomaliske ,|f 

dustrije. Kolektiv se naglo veča, Prt 
izvodnja raste. Prvih 1 0 0  t r a k t o r  iev’! 

že med domačimi kupci, vsak dan|!
ki

vozijo 2 vagona odlitkov, ob ten?' 

rekonstrukcija še ni končana

šestih mesecih leta 1972 pa 
1.660 dinarjev. V enem letu so 
se zaslužki povečali za 24 od
stotkov. Seveda je to le posle
dica celotnega poslovnega uspe
ha tovarne in njenega ustvarje
nega skupnega dohodka.

Poslovno leto 1969 je kolek
tiv zaključil s 44 milijoni skup
nega dohodka, dve leti kasneje 
je bilanca ugotovila 56-mili- 
jonsko realizacijo, v prvem pol
letju 1972 pa znaša skupni do-, 
hodek že 38 milijonov dinarjev. 
Štipendijska politika jn stano
vanjska gradnja imata podoben 
vzpon. Za stanovanja zaposle
nih, kjer so všteta tudi posojila 
za gradnjo zasebnih hiš, je šlo v 
preteklem letu iz sredstev pod
jetja 750.000 din, medtem ko 
so dve leti poprej izdali
595.000 dinarjev.

Spomladi bo zakljû
r ifl

Vse, kar smo n a š t e ^  
izpričuje napredek, Je f  
šele začetek z a č r t a j  
Predvideno je, da bo p ^  
konstrukcije podjetr  J f 
na pomlad 1973. 
krat dajala 12.500 to Jjj 
na leto, kolektiv bo' 
preko 1000 zaposle"* r  
povečano zaposlovanj®
Belo krajino in lZSf -J-irl0 UL 
nih prebivalcev v tuj ^  
utrditev domačega S 
stva, rešilna bilk3- - i "j 
organizirani
me roma dobrim z i
dom ačem  kraju b ^jod1* : 
bolj zadovoljen ko> p3
nim garanjem na J 
tudi prinaša 1

Cela vrsta novih traktoijev iz belokranjskega BELTA je pripravljena za p1̂  
preden gredo vozila iz tovarne. (Foto: Ria Bačer)
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nje cen izdelkov, ki so zadnjih 15 let 
enake.

Če v Iskri niso zadovoljni, še ne 
pomeni, da jim gre slabo, le da ta
kega napredka in vidnega skoka iz 
leta v leto ni, kot so ga bili vajeni. 
Ob polletju 1972 so proizvodni plan 
dosegli, imeli so za 400.000 dolarjev 
izvoza, poprečni zaslužek v kolek
tivu pa je znašal 1.380 dinarjev.

Dela imajo vsekakor dovolj, saj so 
morali na novo zaposliti 50 ljudi. 
Podjetje ima zdaj 760 zaposlenih, ki 
delajo v dveh izmenah. Nočno delo 
so opustili, ker je med člani kolek
tiva večina žensk, ugotovili pa so 
tudi, da tako delo izdelek za 30 od
stotkov podraži Ponoči je bila sto
rilnost manjša, plačevati so morali 
dodatke itd. Nočno delo uvajajo 
zdaj le tu in tam, kadar jih preganja 
dobavni rok za zahtevne kupce.

Čeravno imajo leto 1972 zapi
sano s črnimi črkami, pa štipen
dijska in stanovanjska politika osta
jata neizpremenjeni. Iskra potrebuje 
še strokovnjake z visoko solo, raz

pisuje štipendije, a ostajajo nepo- 
deljene, ker ni zanimanja za študij v 
elektro stroki, za strojništvo in ke
mično smer. Sklenili pa so, da bo 14 
tehnikov iz kolektiva obiskovalo viš
jo šolo I. stopnje, ki bo organizirana 
v Novem mestu.

V podjetju so letos razdelili tudi 
za 700.000 din stanovanjskih po
sojil, s katerimi so vrsti svojih ljudi 
pomagali pri gradnji. Prosilcu dajo 
največ 50.000 din za novo gradnjo. 
Tak način reševanja stanovanjske 
problematike se je najbolj obnesel, 
posebno v zadnjih letih. Prej so vla
gali v nakup blokovskih stanovanj za

strokovnjake, zdaj so na vrsti delavci 
in njihove potrebe.

Kolektiv tovarne kondenzatoijev 
je že več let za zgled drugim pod
jetjem v občini glede podpiranja 
širših krajevnih akcij za napredek. 
Ker gre letos slabše, blagajne za ves 
Semič niso odprli tako na široko, 
pač pa so občutno pomagali kraju s 
sredstvi, ki so jih dah krajevni skup
nosti.

In kakšne so želje Iskrinega ko
lektiva ter vseh Semičanov? Da bi 
letos naredili načrte za novi vrtec, ki 
je kraju potreben. Gradnja le-tega bi

se morala začeti v letu 1973. Seda
nja varstvena ustanova, ki jo je zgra
dila tovarna pred leti samo za 25 
otrok, je že davno pretesna. Druga, 
največja želja prebivalstva je, da bi 
bile izpolnjene obljube o gradnji so
dobne ceste do Črmošnjic, tretja pa, 
da bi lepo uredili okolico novega ho
tela, v katerem je prav tako dobršen 
del žuljev ijkrovcev.

Kljub vsemu v tovarni ne poznajo 
malodušja. Prepričani so, da bo 
drugo polletje odpravilo senčne stra
ni in da bo za prihodnji občinski 
praznik spet mogofe pokazati več 
novega.

f i s p p
fa,  - __ — ..... .........................

Čestitamo za občinski praznik vsem 
P^fcnovanj., V.*?, momdj v upanju, da se bomo ob pri- 

lanko vsi skupaj veselili novih delovnih zmag.

O b ra ta  to v a r n e  BETI v  Č rnom lju  ž e  p r ih o d n je  le to  
n e  bo  s p o z n a t i :  p ro iz v o d n ja  p o  .te k o č e m  tra k u  in 

150  n o v ih  d e lo v n ih  m e s t

loški način, bodo gradili nove 
prostore. Dvorana bo velika 
1000 k v. m, grajena pab>o tako, 
da jo bodo po potrebi lahko 
vsak čas povečali.

Rekonstrukcija obrata bo 
omogočala še enkrat večjo pro
izvodnjo, temu ustrezno pove
čan dohodek, obenem pa zahte
va še enkrat več zaposlenih. Ko 
bo v novih prostorih delo 
steklo, bo obrat potreboval 
okrog 400 ljudi, kar pomeni, da 
bo na razpolago vsaj 150 novih 
delovnih mest.

Za Belo krajino, posebno za 
črnomaljske razmere, za katere 
je značilno, da primanjkuje 
služb za žene in dekleta, bo po
večanje v obratu BETI zelo 
dobrodošlo. Obenem je tak na
predek za celotno občino stop
nička više na poti iz zaostalosti.

Investicija bo znašala po se
daj predvidenih cenah nad 3 mi
lijone dinarjev, brez opreme. 
Načrti so narejeni, pripravljalna 
in meritvena dela v obratu so 
stekla, graditi pa nameravajo za
četi že na jesen, medtem ko ra-

čunajć ha dokončanje del v po
mladi 1973.

Obrat konfekcije trikotažnih 
izdelkov BETI v Črnomlju se 
bavi predvsem z izdelovanjem 
kopalk in spalnih srajc, kar gre 
zlasti v promet na tujem trgu. 
Zmogljivosti so premajhne, da. 
bi lahko kupcem dobavljali že
lene količine blaga, zato je re
konstrukcija nujna.

Prav zaradi premajhnih 
zmogljivosti v konfekciji ima 
BETI vrsto kooperantov, tja od 
Imotskega, Čakovca, Karlovca 
do Velike Polane itd. Njim so 
plačevali na leto po 7,5 mili
jona dinarjev za usluge, kar bo 
po dograditvi iri prenovitvi 
obrata v Črnomlju le še malen
kosten strošek.

L e p š e m u  n a p r o t i

O b ra to v o d ja  S la v k o  š i l e r  p r a v i :  »S  k o le k t i 
v o m  v re d  s e  v e s e l im  g ra d n je  in  n a p re d k a «

Če človek celih devet let živi s 
kolektivom in ga celo vodi, 
dobro ve, kje so v proizvodnji 
pomanjkljivosti in kako bi jih 
lahko odpravili Slavko Šiler, 
Gorenjec, toda uspešno presajen 
na belokranjska tla, že nekaj let 
govori o tem, da bi bilo potreb
no obrat preurediti.

-  Preurejali in spreminjali ste 
proizvodnjo tudi v zadnjih letih; 
v čem se kaže napredek, ki ga je 
vaš obrat že dosegel?

„Ko sem prišel v to podjetje, 
smo bili obrat pletenin. Večjo 
spremembo je naš obrat doživel 
že pred 4 leti, ko smo prostore 
prenavljali, obenem pa spreme
nili proizvodnjo. Pletenine smo 
povsem opustili, hkrati pa v 6 
mesecih stavbo, stroje in ljudi 
preusmerili na novo delo. Ni bilo 
lahko, toda pretolkli smo se še 
kar uspešno.“

-  Kakšni izdelki so za vaš 
obrat značilni in kam jih pro
date?

„Moške in otroške kopalke so 
naša posebnost za izvoz in do
mači trg. Razen tega delamo še 
spalne srajce, pižame in pulije. 
Večino naše proizvodnje izva
žamo. Trenutno delamo za kup
ce iz Kanade.“

-  Vaš kolektiv je izrazito 
ženski. So glede tega kakšne te

žave? Imate veliko odpovedi in 
novih ljudi?

„Res je, da nas je med 186 
zaposlenimi samo 9 moških, ven
dar smo ženske družbe okrog 
sebe navajeni Fluktuacije pri 
nas ne poznamo. Tudi če se ka
tera poroči ah rodi, ostane še v 
službi. Imamo stalen kader, 
doma iz okolice, kije tu zakore
ninjen. Lani smo sprejeli v služ
bo 20 novih, veliko večji priliv 
pa se nam obeta po rekonstruk
ciji. Čeprav je v Beli krajini že 
precej žena v službah, se ne bo
jim, da bi nam delovne sile pri
manjkovalo."

„Kakšni so osebni dohodki in 
kako kolektiv sprejema grad
njo?

„Z zaslužkom smo zadnje 
čase zadovoljni, saj smo precej 
na boljšem. Najnižja postavk  ̂za 
nekvalificiranega delavca
1.000 din na mesec, kdor pa 
pridno dela po učinku, ima lah
ko še enkrat več. Povprečni 
osebni dohodek je pretekli me
sec znašal 1.500 dinarjev. Reči 
pa moram, da povprečje pri nas 
res daje pravo sliko, kajti ni
mamo ljudi, ki bi z velikimi za
služki dvigali povprečje množice 
z majhnimi plačami. Kolektiv je 
izredno vesel, da se naše želje 

‘ uresničuje jo.“

* ».9, besed k dejanjem, od 
Pb k načrtom in naposled k 

° nji. Kar so pred dvema leto- 
*v BETI napovedovali kot 

Plodnost, se uresničuje.
tik konfekciJe v Črnomlju je 
h ^.re  ̂ pomembno rekon-
bnH •' ^ re za sPrememt>e, ki 
Jo  dajale videz povsem nove 

tovarne.

Iz sedanjih proizvodnih pro- 
?rov bodo naredili klubsko 

°> obrat družbene, prehrane, 
JHo sobo in druge pomožne 

P ostore, ki sodijo k sodob
ni,111'* industrijskemu poslova- 
J . ' f 3 telo, ki bo potekalo po 

ocem traku in bo organizi- 
0 na najsodobnejši tehno-

U P I  P O S T A J A J O  S T V A R N O S T

; J I /  m  mam mam ' mm* mmtmm . mm .mr K ?m& S ,\^F Ŵk H  JrS S  M m *fli S
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Obrtno
komunalno

podjetje
ČRNOMELJ

ljubljanska banka

Poslovna enota

ČRNOMELJ Cenjenim gostom čestitamo za 
praznik črnomaljske občine

PROMETNO
HOTELSKO
TURISTIČNO
PODJETJE
VIATOR
LJUBLJANA

Obiščite naše gostinske 
obrate v Črnomlju, Se
miču, na Vinici in 
v Metliki!

Kmetijska zadru

ČRNO
„  ^

-  KLAVNICA
-  TRGOVINA
-  KOOPERACIJA
-  LASTNA PROIZVODNJA

Čestitamo poslovnim prijateljem in obča- 
nom za praznik naše občine!

MlOl JlTif

Gradimo
vse vrste objektov

Za praznik občine Cesti- 
torno vsem kolektivom 
in občanom!

PODRUŽNICA

Črnomelj
Za praznik naše občine česti
tamo vsem svojim komitentom, 
občanom in Belokranjcem ter 
se priporočamo za nadaljnje 
sodelovanje

VIATOR

Opravljamo vodnoinstalacijska, 
mizarska, zidarska, kleparska, 
ključavničarska in drugajdela

Za praznik občine iskreno čestitamo!

P R E H R A M B N A  
INDUSTRIJA

W & d w d

Čr n o m e l j

Priporočamo naše alkoholne 
in brezalkoholne pijače, 
konzervirano povrtnino 
ter marmelado
čestitamo za praznik!

Lepo urejeni Dolenjkin market v Semiču je vselej dobro založen

DOLENJKA ŠIRI TRGOVSKO MREŽO

NAPREDEK TRGOVINE _
1000 kvadratnih metrov novega prodajnega prostora v zadnjih treh j 
Kmalu samopostrežba v Kanižarici -  Glavna skrb: približati se potrošnji : j

zgradili samopostrežno <
v Kanižarici. N aročene in* ' 

načrte in lokacijsko ^0 ^ 1TIeji j 
tacijo. Brez dvoma bo s(̂ ° na. I 
trgovski lokal za rudarsko t 

selje Črnomlja lepa pr^ °  !jteV 
V načrtu imajo tudi preure 
in razširitev več sedanjih  P 

dajaln.
Kolektiv trgovskega p° 

Dolenjka čestita za P 1 Q. 
črnomaljske občine svoju11 F  ̂
trošnikom v tem delu Bei 
jine.

Odkar se je leta 1969 trgov
sko podjetje Potrošnik iz 
Črnomlja pripojilo k trgovske
mu podjetju na veliko in drob
no DOLENJKA iz Novega 
mesta, se je trgovina v tem delu 
Bele krajine precej izboljšala. 
Posebno pomembni pridobitvi 

. sta blagovna hiša v Črnomlju, ki 
je z več kot 800 kvadratnimi 
metri prodajne površine naj
večja prodajalna v Beli krajini, 
in market v Semiču, s katerim

so prebivalci tega naglo razvija
jočega se kraja dobili trdno pre
skrbovalno središče. Za obe 
prodajalni je bilo porabljeno 
več kot 6 milijonov dinarjev.

Omenjeni naložbi sta največ 
pripomogli, da se je promet v 
Dolenjkinih prodajalnah v črno
maljski občini v zadnjih letih 
povečal za 2,5-krat.

Seveda pa ima DOLENJKA 
nove načrte, k&ko se bo pribli
žala potrošnikom. Najprej bodo

V lepih in svetlih delavnih prostorih konfekcije Komet v Starem tigu bo od 10. avgusta 
delavk

ka matičnega podjetja konfek- 
cije_ Komet iz Metlike. Tudi za 
izvoz že delajo. Za nemškega 
naročnika izdelujejo ženske 
spodnje hlačke.

Po 10. avgustu bo prišlo v 
obrat 20 novih delavk na pri- 
učevanje. Izbrali so jih izmed 
84 prijavljenih. Ko bo do konca

KOMET v Starem trgu
Delavke v Kometovem obratu že uspešno izpolnjujejo svoje naloge 

za izvoz -  Do konca leta zaposlitev za 80 delavk

Vsak začetek je težek. Tega 
so se zavedala tudi dekleta, ki 
so se odločila delati kot indu
strijske šivilje v novem Kome
tovem obratu v Starem trgu ob 
Kolpi. Prvih dvajset parov rok 
obkolpskih deklet se je že pri
vadilo novemu poklicu. Uspeš
no že izdelujejo nedrčke in 
steznike, kar sta osnovna izdel-

leta stekla p r o g ^ o b i* * J |p  
izmenah, bo del. j 0 1 ^  
delavk. To P ^ J ^ i  ob
zaposlenih z a J im « * 1’ 
kjer doslej m b"° j e

“ f f i *  K o m e ^ f ^
bivalcem C r n o ^ j f *  ^  
vsem Belokranj 
občine ČrnomeiJ’

o p e k a r n a . .  
KANIŽARl|jte«ne
Priporočamo naSe k ^e. 
opečne in betonske

Za praznik črnomaljske 
tamo vsem k o lek tiv o ^ ^ .^ -



SEVNIŠKA LUTROVSKA KLET:

^restavrator bo pobegnil!
P̂letî okrog elektrike in še marsičesa. Bodo slikarije restavrirane še letos?

todu! f ^ f k c m  gradu straši? Co- 
k p « . * « 0 ^ li lo , v Sevnici še 
^tazmnf ,! tres lo  tistih, ki bi lah- 
^bi nriiaV Y0zcI ° ^ ro8 elektrike, 
it SitnaSP i Iabko videli, kaj 
navliailj- „ ° kr°g organizacije ob- 
silstoj itd ’ lv o v s k e  kleti, ga- 
Pfečih '>.n.c morejo ležati le na 
^•>Ve|^0JPnca Jožeta Smodeja,
Marsikailof ri voli i-

odkar • oz*ve* restavrator Pir
nica f en ^  P°novno prišel v Sev- 
°^8nS«aV f*1? P°lne roke dela z 
letnih i °  ^asa zbledelih barv 
Slih svoi-i!. H ^ ^ f c t n i h  devic in 
Ŝcmo*a i P0^ 0*3 v lutrovski klc- 
ê8ovo7lo|U i aP ati ^  s skrbmi, ki v 

malo sodijo, 
j^tiator i6* nanucč že pokvarjen 
j 0z> 2ra^nV naj ^i potiskal zrak 
i^K osni *e’ a stene ne bi vla- 
^c, sn „u,lP.o^agali opečni Ha

v b ic  _ 0Z1** bidi vse zračne 
^ vsainnK*Sr*čo a*' nesrečo so 

H  o £ 5 .  š,Pe na oknih. Vmes 
slcratu Stcne’ na katerih ni 

%  niso v,a8c zadosti. Na
0Sneteninpr ^ e’ maiveč Slikarije 
?  ^nantTvf’ ^  *>arve Pa žarijo že 
h^ko le Restavrator Pimat

klinK ° stno u8°tovil, da sta- 
l^k je  » L  *?aP °rnemu utrjevanju 
V  2oPct odstopajo od pod-

?^°> 26 IJfJ11 *  n* bUo konec: v
25° fazbesnou3, x  i e nad ^ev'
f l kleti ° , neuije, je v Lutrov- 
S%nih ?l0 toka. Ker ob-

SEodtt. iih S tlf aqev ni bil° od
Fh * ®m » ^  restavrator Pirnat 
c^tra v špv • • P1* delovodstvu 
S “dej, JaW"?CI. “ gotovil, da Jože 
da? Vanje or^i Za obnovo in 
v le_tcm SP1011 ni
n ^ u  p0Se-r;h stavrator Jc nato
S  Pa j ? ^ 11 Še> kar Je mogel, 
klet ^Ji » E ) ' 31 V Ljubljano, 
da p°tegnDi ™edtem v Lutrovsko 
ven36 ^ z a  H ^SUni kabcl> toliko,
efeu0 molči, n ’ vcn tila tor pa še 
n & lčnega tft.U8°tovUi so, da ni 
Žju novCpa th i v vseh talnih vtič*

2â 1 u i£ kr t ’ ki naJ bi s,u-fresk m drugo. Na

6. nodoljevtnje

nekdanje stikalo ventilatorja je pri
ključena zunanja luč . . .  Potre- 

• bovali bi dosti časa, da bi odpravili 
grehe zasebnega mojstra ali tistega, 
k ije  nekaj predeloval.

Upokojenec Jože Smodej je v 
Sevnici izpeljal že marsikatero delo, 
vsega pa navkljub najboljši volji le 
ne zmore. Mu ne bi kdo pomagal?

V gradu in okrog njega’ navkljub 
grmenju in strelam, ki sc začuda še 
ogibljejo starim strelovodom brez 
ozemljitve (nihče jih nc sname!), ni 
nič demonskega, ampak so potrebne 
povsem ljudske sile. Potem bi lahko 
Lutrovska klet in še marsikaj prej 
zasijalo!

A. ŽELEZNIK

W m m

Restavrator mora zadeti barvo in roko starih mojstrov. Zato potre
buje ^etlobo. Velik sovražnik mu je tudi vlaga. V Sevnici ima 
težko delo. — (Foto: A. Železnik)

STREHO NA GRAD HMEUNIK!

Rešimo, kar se rešiti da!
Že nekaj časa trajajo prizadevanja 

za obnovitev enega najpomemb
nejših arhitekturnih spomenikov -  
gradu Hmeljnik nad cesto Ljublja- 
na-Zagreb. Najprej napori Dolenj
skega muzeja, Zavoda za varstvo 
spomenikov in novomeške občinske 
skupščine, zdaj pa še pohvalno zani
manje novomeškega Društva ekono
mistov, ki je ustanovilo poseben 
odsek za zbiranje denarja, potreb-

<o'Lka bankn Nov° les •  IMV •  KRKfl •  Cestno P °d”
i v ^ s t r i i r ! 11 ^ranilnict> •  Dolenjka •  Mercator •  

H J° •  Grad n?U-tve ®  Novotehna #  Novograd •  
°^ec •  Commerce Lj. •  Slovenija  

°s'&elt ® p « ?  Grosuplje •  Elektro Novo me 
u Novo mesto 9  Trimo -  Trebnje

nega za postavitev strehe na gradu 
Hmeljnik.

Za celotno obnovitev gradu bi 
bilo treba seveda mnogo več cvenka, 
vendar bi pokritje razpadajočih zi
dov vsej toliko ustavilo zob časa, da 
bi bilo potem laže najti turističnega 
ali drugačnega vlagatelja v graščino, 
ki bi kot Otočec lahko kmalu po
stala eden od temeljev kulturnega in 
izletniškega zanimanja za naš konec 
Slovenije.

Kulturna skupnost Slovenije je za 
obnovo Hmeljnika v letu 1972 pri
spevala 180.000 dinarjev, nekaj bo 
dala tudi novomeška kulturna skup
nost. K temu denarju pa so primak- 
nila lepe zneske dolenjska gospodar
ska podjetja, ki se zavedajo, da ima 
tako pomembna grajska arhitektura, 
kot je Hmeljnik s svojo edinstveno 
razgledno lego, nedvomno lepo bo
dočnost.

Grad Hmeljnik je bil zgrajen v 
času romanike, stoji pa ob nekdanji 
antični cesti nad vasjo Karteljevo. V 
gotiki je doživljal prezidave, v času 
turških napadov je dobil dvojno ob
zidje, v renesansi pa lepe arkadne 
hodnike. Med drugo svetovno vojno 
je bil požgan in že začeta obnovit
vena dela so bila večkrat prekinjena 
zaradi pomanjkanja denarja.

Zdajšnje razumevanje naših delov
nih skupnosti, ki gradi resnični most 
med gospodarstvom in kulturo, pa 
je razveseljivo tudi zaradi vzajem
nosti vseh, ki so prispevali težko pri- 
služen denar, saj skoraj ni podjetja, 
da ne bi podprlo prizadevanje za 
obnovitev grajske strehe.

Dežurni
poročajo

OB PRAŠIČKA -  V noči na 3. 
avgust je nekdo odprl vrata majhne 
ekonomije šmihelskega internata, 
kjer so imeli pet prašičkov. Izbral je 
najlepšega, ki je bil vreden 500 din, 
in ga ukradel.

POPLAVA -  3. avgusta je bila 
poplavljena cesta Podzemelj-Adleši- 
či-V inica, zato je Cestno podjetje 
postavilo znake za prepoved pro
meta. Cesta je zdaj spet prevozna.

DETELJA -  Frančiška Potočar 
iz Potočne vasi je 3. avgusta prija
vila, da so ji neznanci ukradli okrog 
300 kg suhe detelje, ki je bila poko
šena in še na travniku.

PETELINA -  2. avgusta zvečer 
sta*se na novomeški tržnici spopri
jela prodajalca Tešo Petrič in Kam- 
ber Osmani Med prepirom se je  
Osmani fizično lotil Petriča. Prijavili 
so ju  sodniku za prekrške.

OGENJ -  4. avgusta po kosilu je 
nastal manjši požar v delavnici Sta
neta Lisca v Novem mestu. Iskra od 
brušenja je vnela politi bencin. Po
žar so takoj pogasili, škode pa je za 
15 dinarjev.

CIGANKE -  Lado Kalčič iz No
vega mesta je prijavil, da so mu ne
znane Ciganke 4. avgusta iz pred
sobe v stanovanju ukradle 440 din.

SAMO DENARNICA -  Mariji 
Kržišnik iz Smolenje vasi je 5. avgu
sta ostala samo denarnica, neznani 
dolgoprstnež pa je ukradel 2500 di
narjev.

•MLADOLETNIKA -  6. avgusta 
ponoči sta mladoletnika M. in V. Z. 
iz Šentjerneja vlomila v slaščičarno 
Majde Golob v Šentjerneju. V slašči
čarno sta prišla skozi priprto okno 
in sta očitno iskala denar. Ker ga 
nista dobila, sta iz objestnosti raz
metala vse slaščice in naredila za 
1500 dinarjev škode.

SPREDNJA LUC -  Vera Jerman 
iz Ločne je 6. avgusta prijavila, da ji 
je ponoči neznanec ukradel z oseb
nega avtomobila sprednjo levo luč.

Mrtvi dekleti
V soboto zjutraj sta se s stranske 

ceste v Belem bregu pri Drnovem 
pripeljali z mopedom 21-letna Emi
lija M us^r in njena 24-letna sestrič
na Marija Mustar, obe iz Gorice p ri 
Leskovcu, prav tedaj, ko je pripeljal 
po cesti avto, ki ga je vozil Anton 
Banič iz Žabjeka. 21-letna Mustar^ 
jeva je bila brez izpita, avto pa je 
dekleti povozil tako nesrečno, da 
sta bili obe takoj mrtvi. Avto je za
neslo s ceste, da je trčil v verando 
hiše in si nabral udarcev za 12.000 
dinarjev.

\

KJE JE MOPED?
V ponedeljek je Alojz Grubar iz 

Dol. Suhadola prijavil novomeškim 
miličnikom, da so mu 5. avgusta 
ukradli z vrta pred hišo moped z re
gistrsko številko NM 53-557. Škode 
je za 1.700 dinarjev. Moped še išče
jo.

PRETEPAČ
V ponedeljek so metliški milič

niki pridržali domačina Karla Pluta 
(40 let), ki se je na metliškem avto
busnem postajališču fizično lotil 
Rasima Sehoviča iz Črnomlja, že 
prej pa je izzival potnike in goste v 
bifeju.

JOŽE SPLICHAL:

l^AKDANJIM ŽIVLJENJEM JE ZGOLJ NAKLJUČJE

1

'S.Na. _____

i ^ & a „ ovami, 

%  , H  ifan3 Z B a to m -

1 N j e  k je bil vedn° Sl ji ie 
l t̂roJ bolj nar^ 0 ob njej,

in ? n° ; d a s t ^ e

1 5 ^islilaninU n,Ia Pod
i m nit, 1 a ne 
* i%, iJe na Bal e na otroka. 
* V >  so nk- na njegove

i ^ > ove Jrok“lek njen°
V r '  bolje k ’ k,.“ )°

1\ W  ?nal narL« Je t o
1 S w  Se je rn ,dlt* Bojan 
\  l?\ da s^Pjjala v svoji 

1 je J ’ bile ni učne

T/ala ^ i
‘ S f V i u r - r. v samski

Prada so ii 'hS? sPustil* 
V z n i k i  i ‘ b ,h  m u č n i

no strastjo. Ni več mislila na 
prijateljice, pozabila je na mo
ža in domovino. Brezskrbno 
sta se ljubila s prijateljem, ki 
ga je spoznala v Nemčiji, pa je 
iz naše domovine. Vedno bolj 
brezskrbno: zdaj ni več rekla, 
da jo boli glava, ko se je izog
nila prijateljicam. Zdaj je po
zabila na svojo sramežljivost, 
vsa gola in zasopla je odpirala 
vrata, če je prijateljica iz so
sednje sobe potrkala, ker ji je 
morebiti zmanjkalo sladkoija, 
ali ker še ni prebrala časopisa. 
Svojega fanta ni več skrivala, 
nasprotno: postavljala sc je z 
njim, da soji prijateljice, ki so 
štele samo ure dela, pfenige in 
marke, zavidale. Ljubila se je, 
ker se ji je to zdelo omamno. 
Sicer pa. kaj bi mlada*ženska 
brez moža, kaj bi testo brez 
kvasa! Ljubila sta se vsak tre
nutek, ki sta ga mogla izkori

stiti, daje bila Breda od te lju
bezni že čisto pijana.

Potem pa je čaša prekipela, 
zavist je raznesla besede o 
Bredini ljubezni tudi na Boja
nova ušesa. Za Bojana je bilo 
to, kot bi ga s kolom po glavi. 
V največji ogorčenosti je sto
ril dve stvari.

Najprej, napisal je pismo v 
Nemčijo. Težko mu je šlo pi
sanje od rok, saj je bil dotlej 
navajen pisati o ljubezni in le
pih stvareh. Zdaj pa je napi
sal:

„Draga visokokvalificirana 
kurba, sedaj nisi več žena am
pak si ober kurba. Zdaj se pa 
ti samo zavedi, kaj je bilo za 
Novo leto pri sosednji hiši. To 
bo pa tudi tebe doletelo, saj 
iman vse pripravljeno za 
tebe in za kurbirja, če vaju 
dobim. Če bi t? ubil, bi imel 
čisto vest! Po otroka pa kar 
pridi, če bi rada hitro pogi
nila. Tvoje cape sem zažgal, 
ker od kurbe cape ne bodo v 
mojem stanovanju . .

In drugič, poiskal si je 
drugo!

Za ženo je bilo kot nalašč 
pismo, ki je prišlo od moža. 
Takoj je vložila tožbo za raz
vezo po izključni moževi kriv
di, češ da ima drugo.

Na sodišče sta prišla oba, 
vsak s svojim advokatom. Lo
čitvena razprava je bila kratka 
in dostojanstvena. Mož se je 
obrnil proč, da ni videl žene. 
Oddelek za splošne in družbe

ne službe občinske skupščine 
je bil mnenja, da Bojan lepo 
skrbi za otroka, zato je pripo
ročil sodišču, naj otrok, ki je 
navezan na očeta, pri njem 
tudi ostane. Mati je bila sicer 
proti, pa ne preveč. Sodišče je 
dalo otroka očetu, materi pa 
zapovedalo, da mora za njego
vo vzdrževanje prispevati vsak 
mesec po 300 dinarjev.

Breda se je vrnila v domo
vino, Bato pa je ostal v Nem
čiji. Lepili ur seje prej naveli
čal od Brede in naj je bila ta s 
svojimi čari in s svojo priprav
ljenostjo po seksu še tako 
ustrežljiva, Bate ni več privla
čila. Dovolj mu je bilo sonca, 
kije poševno sijalo v podstreš
no sobico, preveč ljubezni z 
Bredo, ki se je navadila nagih 
popoldnevov kot cigaret in 
turške kave. Prijateljice so po
vedale, kolikokrat je Breda 
jokala, a jok ni mogel rešiti ne 
konca z Batom niti ji ni mogel 
prinesti nekdanjega moža in 
otroka.

Na zakon jo spominjajo po
ložnice, ki jih vsakega prvega 
pošilja na nekdanji dom, na 
Nemčijo marke, ki jih je pri
hranila, pa ne ve kam z njimi, 
ker ne bo dobila hiše, kot sta 
se takrat z možem dogovorila.

In če se Bojan tedaj na sq- 
dišču ne bi obrnil stran, ko je 
prišla Breda, bi videl njen za- 
oblen trebuh in bi vedel, dajo 
na Bata spominja otrok, ki ga 
nosi v sebi! /

W
Nič ni pomagalo, edinstvena 

priložnost je žal splavala po vodi in treba je bilo počakati na ber
linsko olimpiado. Štuklja je to še malo potrlo, saj bi bila pot v Ame
riko tudi nagrada za njegovo veliko prizadevnost in izredne uspehe, 
povrh vsega pa si je poškodoval hrbtenico. Če prištejemo še, da je 
mbral skrbeti za svoje strokovno izpopolnjevanje, za vsakdanje delo 
in družino, potem je razumljivo, da je za več let zapustil telovadne 
arene. Vse do priprav za berlinsko olimpiado ga ni bilo več na spre
gled. Z 38 leti se je hotel tedaj dostojno posloviti od športa, ki mu j^ 
pustil mladost. Potihem je celo upal, da bo labodji spev končal z 
medaljo. V mnogoboju je bil kajpak brez upov, ker so prvič uvrstili 
tudi parterno telovadbo, ki je ni nikoli vadil. Čeprav je bil na olim- 
piadi najstarejši telovadec, so o njem govorili z velikim spoštovanjem.

Na Eckartovem stadionu se je program začel v neznosni vročini ob 
14. uri. Štukelj je bil s pomanjkljivo kondicijo v podrejenem polo
žaju. Nemci in njihov Schwartzmann so bili zmagovalci, Jugoslovani 
so s šestim mestom pripravili podvig. Ko bi ne bilo parterja, bi se 
borili celo za bron! Štukelj se je na krogih srdito spopadel s Čehom 
Hudcem za zlato. Čeh je bil prvi, Štukelj pa je dobil srebro. Dotlej 
Štukelj v svoji zbirki še ni imel olimpijskega srebra. Dostojneje se ni 
mogel posloviti od tekmovalnih aren!

Od Ljubljane leta 1922 pa 
do Berlina leta 1936 je Štukelj 
nastopil na treh olimpiadah in 
treh svetovnih prvenstvih ter 
na izrednem prvenstvu ob 
50-letnici FIG. Njegove 
uvrstitve so izredne: 1922 v 
Ljubljani zmaga na bradlji, 
krogih in drogu ter drugo me
sto na konju z ročaji. Pariz 
1924: prvi v mnogoboju in na 
drogu, četrti na krogih in pre
skoku. Lyon 1926: zmagova
lec na drogu in krogih, tretji 
na bradlji. Amsterdam 1928: 
zmagovalec na krogih, tretji v 
mnogoboju in tretji kot član 
jugoslovanske vrste. Luksem
burg 1930: po prvem nastopu 
na drogu, kjer je ocenjen z de
setko, odstopi. Pariz 1931: 
zmagovalec; Berlin 1936: dru
gi na krogih.

Devet zmag je vsekakor briljantna bilanca za Štukljevih 14 zlatih 
telovadnih let, v katerih pa je imel pravzaprav samo sedem mednarod
nih nastopov. Samo dvakrat se je zgodilo, da ni stal na zmagoviti 
stopnici: v Luksemburgu, kjer se je takoj poškodoval, in v Berlinu, ko 
je bil star že 38 let. Ko bi bil zdrav in ko bi bil potoval v Los Angeles 
ter če ne bi bilo nesrečne poškodbe v Luksemburgu, potem bi se 
njegovo število medalj Znatno povečalo.

Vsekakor se ob bok njegovim mednarodnim zmagam postavlja tudi 
velika diploma, ki jo je dobil ob 70-letnici 1968, ko so ga proglasili za 
častnega občana novomeške občine. Štukelj meni, da je  to priznanje 
športu in telovadbi v celoti. In kaj je dobil sicer za svoje velike 
telovadne uspehe? Takrat, ko je bil daven, so ga počastili z dvegia 
odlikovanjima Sv. Save, ki mu jih je podelil kralj Aleksander. „Zal je 
bilo to priznanje enakovredno rangu, ki sem ga imel v službi, ne pa 
uspehom na orodjih," sodi trpko Štukelj. Olimpijski prvak bi v času 
slave zaslužil vse drugačne nagrade . . .

, KONEC

Nemočni pred mladoletniki?
AMD Sevnica: kdo bo plačal škodo: mojster ali 

starši? Enkrat že pred sodnikom za prekrške

Trije mladoletniki, A. H., M. Š. in 
R. D., so 2. avgusta popoldne popi
vali v kolodvorski restavraciji, zatem

USODA:

Trikrat 24
Marija štajdohar s sko
raj enakim življenjem!

O Ani Eršte smo pisali zadnjič in 
o njenem nenavadnem oglasu, s ka
terim je iskala človeka, ki bi doživel 
enako usodo kot ona. Saj se spo
minjate: 24 let je bila dekle, potem 
24 let žena in zdaj je minilo 24 let, 
kar je  vdova.

Ana sama ni imela preveč upanja, 
da bo dobila človeka z enako usodo. 
Oglasila sc je bralka iz Zilj pri Vi
nici, partizanska mati. Toda njena 
usoda se ne kaže v trikratni številki 
24, čeprav je tudi ona vdova. Z Mir
ne je celo dobila na pol ženitno po
nudbo in prošnjo za obisk.

Vse to pa ni bilo tisto, kar sije  
Ana Erštetova želela. Prava dopis
nica je prišla iz Dragatuša. Mimi 
Kocjan ji je čestitala za osebni praz
nik, hkrati pa ji je sporočila veselo 
novico: na»las podobno usodo* ima 
njena mati Manja Štajdohar. Vse se 
ujema -  le poročena je bila 23 let 
namesto 24, k o je  postala vdova.

Zal s srečanjem, litrom vina in 
prigrizkom dveh žena z enako usodo 
nc oo zaenkrat nič. Štajdohaijeva je 
namreč od lanskega septembra pri 
hčerki v Kanadi. .

Erštetovi, kije imela dva otroka v

EarUzanih, pa ostaja do takrat, ko 
o Štajdoharjeva prišla v domovino, 

vsaj zavest, da ni edina z usodnimi 
številkami 24.

se jim je zali otelo še vožnje z avto
mobilom. Odklenili so garaže sevni- 
škega Avto-moto društva, k ije  hkra
ti tudi Cirerjeva mehanična delav
nica, kjer se tudi učijo obrti. Za 
vožnjo so izbrali kom^j leto star fiat 
750 sevniškega AMD in se odpeljali 
za Mirno. Vozniku A. H. je  p n  kraju 
Laze zaradi prevelike hitrosti za
neslo vozilo v leseno ograjo. Tram 
ograje je prebil vetrobransko steklo, 
iz vozila pa je pogledal na zadnji 
strani. Vozilo je nato vrglo 4 metre 
globoko v reko Mirno. Huje poško
dovan je bil le M. š. Kdor je videl 
vozilo takoj po nesreči s tramom 
skazi, nc bi prisodil, da so sopotniki 
živi. AMD ima 15 tisočakov škode.

In mladoletniki? AMD se še ni 
odločilo, koga bo tožilo. Pred 14 
dnevi so proti A. H. zaradi , .izpo
soje" avtomobila že napisali prijavo 
sodniku za prekrške, vseeno ga to ni 
izučilo. Mojster Cirer: ,J»obe sem 
nagnal, a sem moral še isti dan 
ponje; po zakonu velja namreč va
jenska pogodba, dokler ne razsodi 
sodišče! Hudo m ije . Kdo bo ob ta
kem zaupal vozilo v popravilo? “

Brigadirji -  lovci
50-lctni Rade Kordič iz Sadeža 

pri Črnomlju je 2. avgusta zvečer 
pešačil od gasilskega doma proti 
Crmošnjicam. Za njim je pripeljal 
motorist, ga zbil na tla in odpeljal 
naprej. Kordič je obležal s komplici
ranim zlomom desnega gležnja; po
magali so mu brigadirji „AVTMOJ“ , 
ki so taborili v bližini. Nekaj briga
dirjev je steklo za motoristom, kije

E ustil neregistriran motor, sam pa 
cžal naprej. Izgubil je tudi čelado. 

Ugotovili so, da je nesrečo zakrivil 
Iz le tn i Darko Kraševec iz Komarne 
vasi, ki nima izpita.



POSKUSNA PROIZVODNJA SE 00 SEPTEMBRA

Vsako uro — 8.000 steklenic
Osvežilno pijačo »excorado tonic vvater« polni 

Agraria Brežice -  Delo teče v dveh izmenah

V kooperaciji z Agrario Koper je kolektiv brežiške Agrarie 
opremil v skladišču ob železniški postaji polnilnico excorada. Na
ložbo financirata'obe podjetji in pozneje si bosta delili tudi do
biček. Letna proizvodnja bo 15 milijonov steklenic osvežilne pijače 
,JExcorado tonir w a t r r ‘

Yudi na tržišču nastopata obe 
podjetji skupaj, pod firmo Agrarie 
Koper. Nova polnilnica v Brežicah 
bo oskrbovala mariborsko, ljubljan
sko in zagrebško območje.

N O V O  V  
B R E ŽIC A H
NA SLAVNOSTNI SEJI BRE

ŽIŠKE GASILSKE ORGANIZACI
JE so 6. avgusta podelili vrsto odli
kovanj najzaslužnejšim članom. Med 
drugim je Gasilska zveza Slovenije 
odlikovala Franja Zorka in Ivana 
’/farolta, oba pa sta prejela tudi pri
znanje Gasilske zveze Jugoslavije.

LASTNIKI STANOVANJSKIH 
HI S so te dni prejeli obvestilo, da za 
nove zgradbe ne velja več oprostitev 
davka za obdobje 25 le t  Po zad
njem odloku občinske skupščine je 
rok za oprostitev skrajšan na deset 
le t

DANES SE BO SESTAL upravni 
odbor sklada za podeljevanje 
oktobrskih nagrad. Sklepal bo o raz
pisu oktobrskih nagrad za leto 
1972.

OBČINSKA KONFERENCA 
Zveze mladine še vedno zbira pri
spevke o vtisih s pohoda Po poteh 
Kozjanskega odreda. Objavila jih bo 
v zborniku, ki ga namerava izdati v 1 
ipomin na pohod skozi kozjanske 
vasi.

V NEDELJO POPOLDNE IN 
ZVEČER so zasedli tržnico gasilci 
in številni drugi občani, ki so se od
zvali povabilu na gasilsko veselico 
ob 90-letnici obstoja - brežiškega 
društva.

POPREČNA GRADBENA CENA 
za 1 kv. meter koristne stanovanjske 
površine je znašala za leto 1971 po 
/.6 0 0  din, za leto 1972 po 2.700 
din in za leto 1973 že 2.800 din. 
Poprečna oena zemljišča pa je za vsa 
ta leta v mestu 20 din, v okolici pa 
17,20 din.

BREŽIŠKE VESTI

Poskusna proizvodnja seje začela 
te  d n i Usposabljanje ljudi na delov
nem mestu in vpeljevanje obrata bo 
trajalo do konca avgusta. Prve dni 
septembra je napovedana redna pro
izvodnja za trg. Delo teče v dveh 
izmenah, v vsaki je zaposlenih po 12 
delavcev. Na novo so jih sprejeli 17, 
od tega dva moška in 15 žensk. Za 
večino je to prva zaposlitev. Vred
nost proizvodnje v polnilnici bo 12 
milijonov dinaijev na leto. S to de
javnostjo se bo podjetje približalo 
140 milijonom dinarjev ustvarjene 
letne vrednosti.

Za kolektiv Agrarie je polnilnica 
velika pridobitev. Pomeni izredno 
smotrno uporabo prostorne skla
diščne zgradbe, ki so jo preuredili v 
ta namen. Na novo so postavili le 
kotlovnico, ki stoji na dvorišču in ki 
bo pozimi ogrevala tudi upravno 
poslopje. V novem obratu si bo ko
lektiv nabral sčasoma izkušnje za 
polnjenje drugih brezalkoholnih 
pijač, to pa spet pomeni nov razvoj.

JOŽICA TEPPEY

POMOČ POPLAVLJENCEM
Družbenopolitične organizacije 

so razposlale delovnim organiza
cijam, krajevnim skupnostim, sindi
katom in osnovnim organizacijam 
Rdečega križa obvestilo o zbiranju 
pomoči za poplavljena območja Po
murja in Slovenskih goric^Iz podje
tij so odgovorili, da bodo nakazali 
prispevke takoj, ko bodo zvedeli, da 
jim zanje ne bo treba plačati 8od- 
stotnega prispevka, s katerim je ob
davčen sklad skupne porabe.

KMALU 
POKLICNA ENOTA?

Vedno manj je  idealistov, ki bi se 
brez plačila žrtvovali za korist skup
nosti in za svojega bližnjega. Prido
bivanje novih članov v gasilske vrste 
ima zlasti v mestih vedno manj uspe
ha. Zaradi tega so tudi v Brežicah 
prišli na misel, da bi ustanovili stal
no poklicno gasilsko enoto po vzor
cu sosednih občin Novo mesto, Sa
mobor, Zaprešič itd. To enoto naj 
bi vzdrževala obč ina.

Sredi minulega tedna se je zdiv
jalo nad Sromljami neurje s 
točo. Oklestilo je vinograde v 
Volčjem, na Rucmanvrhu, v 
Sromljah in deloma na Silovcu. 
Darko Jelčič iz Oklukove gore 
(na sliki) je povedal, da prebi
valci težko čakajo na ureditev 
strelnih postaj za obrambo 
proti tej nesreči. Sromeljski 
predel toča namreč pogosto 
prizadene. Tokrat je bilo naj
huje v Rucmanvrhu, kjer cenijo 
škodo na 80 odst. — (Foto: J. 
T.) *

TESNO ZA AVTOBUSE
Brežiška avtobusna postaja je zelo 

utesnjena in podjetje SAP komaj 
čaka na odgovor, kje bo lahko gra
dilo novo. Vsaj za deset avtobusov 
bodo morali imeti prostora in še 
restavracijo nameravajo graditi za 
potnike.

OTROKOM ZA LETOVANJE
Za prošnje občinske zveze prija

teljev mladine v brežiški občini niso 
ostali gluhi. Občinski sindikalni svet 
je z vsoto 3.300 dinarjev plačal leto
vanje za deset otrok. Za rejence je 
prispevala celotno vsoto za obmor
ski oddih socialnovarstvena služba

Eri občinski skupščini Občinska 
onferenca SZDL je nakazala 500 

dinarjev, odzvale pa so se tudi neka
tere delovne organizacije* Slovenija 
vino, Ljudska potrošnja, Cestno 
podjetje Novo mesto, medtem ko 
sta Krka in Tovarna pohištva plačali 
letovanje otrokom svojih delavcev. 
Vsa društva v občini so prav tako 
prispevala delež za počitnice otrok v 
Savudriji.

NOVOST V OKOLICI TREBNJEGA

S kumaricami do kruha
Nepoklican škodljivec razredčil njive -  5.000 din 

z 10 arov -  Kumarice prehitevajo obiralce

,,Kaj hočejo kmetje s temi blešča
vimi črnimi trakovi na poljih? “  so 
se spraševali potniki na avtomobilski 
oesti okoli Trebnjega, tisti, ki še niso 
videli,' kako se vrtnine pridelujejo s 
pomočjo tankih ponjav, folij, ki va
rujejo vlago v zemlji, dušijo plevele 
in ohranjajo čiste plodove.

Folija se je svetlikala na več kot 
sto njivah, zakaj lanski uspeh na 
dveh hektarjih je opogumil 114 
kmetov, ki so v sodelovanju s Kme
tijsko zadrugo Trebnje za tovarno 
ETA v Kamniku zasadili že 14 
hektarjev kumaric za vlaganje.

400 ton plodov naj bi, kot so 
pričakovali, dala letošnja letina, žal 
pa bo verjetno nekaj manjša zaradi 
nepoklicanega gosta, pa tudi zaradi 
pomanjkanja spretnih rok za obi
ranje. Nepoklican gost je bila mala 
škodljivka -  sovka, ki je „pincirala“ 
sadike, ko so lezle skozi luknje 
črnih folij. Kjer je to delo opravila 
sovka, je ostalo prazno mesto, razen

če niso semena vnovič posadili in 
vnovič upali, da se to ne bo več 
ponovilo. Na nekaterih njivah so to 
morali narediti tudi po večkrat, pri 
Gašperšičevih v Jezeru celo petkrat, 
pa je še njiva preslegasta in ne bo 
dala toliko, kot bi lahko.

Ljubljanski Kmetijski institut raz
iskuje, kako bi se bilo mogoče 
uspešneje spoprijeti s škodljivcem.

Zdaj, ko vsak dan že mesec dni 
po dva ali tudi trije tovornjaki vo
zijo pridelek v Kamnik, so težave z 
obiranjem. Prvo kvaliteto, to so 
kumarice, dolge do 6 cm, plačuje 
tovarna po 2 din kilogram, drugo 
(kumarice od 6 do 9 cm) po 1,30 
din, tretjo (od 9 do 12 cm) pa samo 
po 50 par. S trganjem je treba hiteti, 
da je kar največ obranih še majhnih 
kumaric, to pa zahteva veliko dela. 
Ce se bo pridelovanje kumaric še 
razširilo, bo obiranje potrebno or
ganizirati kako drueače.

M. LEGAN

Za Pomurje
Na četrtkovem posvetovanju

vodstev občinske organizacije
SZDL, sindikata in R dečega knža so
soglasno podprli akcijo, s katero so 
tudi na območju trebanjske o**11® 
začeli zbirati pomoč za poplavljeno 
Pomurje. Menili so, d a je  treba zdi- 
rati predvsem v delovnih organizacij 
jah, kar pa seveda ne pom eni, 
dobrodošla pomoč MsebJUK°l*>
obrtnikov in  k m e to v , ki j ih  bodo za*
prosili s posebnimi dopisi, razen 
tega pa obiskali tudi predstavni« 
Rdečega križa. V Trebnjem  P^PI' 
rajo predlog o 2-odsto tnem  Pn‘ 
spevku od osebnili dohodkov, ven
dar menijo, d a je  treba pustiti dar 
valcem na voljo, če  želijo pi^P6"* 
v kaki drugi obliki. Pripravili sov«* 
različnih predlogov, ki so na izdh • 
KPD Dob je že pred tem  rfflgovj 
rom zbral 2.600 dinarjev. Kot J 
bilo že objavljeno, se denarna P 
moč zbira na računu števil** 
501-8-391/3.

TREBANJSKE
IVERI

BLIŽE ZA TRAKTORJE -  
bo uslišana prošnja kmetijske 
ševalne službe, bodo kmetje 
vozili na tehnični pregled traKi J 
bazo AMZS v Trebnjem in Jim j» .  
treba v Novo mesto. Pričakujejo*^ 
bo Avto-moto zveza ustregla * 
kom traktorjev. V občini Je z J L  
približno 200 zasebnih trak to fl^  , 
od teh precej registriranih za J

F  ODBOJKARSKI ZAČETEK '  
Kljub poletnemu času dopusi 
počitnic so tre b a n js k io d b ^ ^  jg. 
čeli redno trenirati. Vadbo J! 
vzel igralec Nace Sila, študent • 
šole za telesno kulturo. ,
jateljska tekma z okrepljeno 0 
Novega mesta (rezultat 3:2 za. ^  
mesto) je pokazala, da ima 
več mladih odbojkarjev, ki o 
Ligaško tekmovanje se bo^zac ^  ^
septembra, vendar ta datuini ^
dokončen, ker namerava 0£l^ tj v 
ska zveza tekmovanja p*®*® ^  
dvorane, za to pa potre 
stanek klubov. Trebnje je 
rilo, naj ostane pri starem. s4 j , e, 
nima primerne športne o 
šolska telovadnica pa je, 
nizka in komajda zadovolj r 
vadba

Dva do tri kamione kumaric za vlaganje na dan: tehtanje pridelka 
pri Mamovih v Jezeru. — (Foto: M. L.)

TREBANJSKE NOVICE

V VINOGRADIH RAZSAJA PERONOSPORA

Čas za mlatev, a še požeto ni
Kombajn dela le po nekaj ur na dan, do prve ne
vihte -  Pridelek pšenice komaj 22 stotov na hektar

26. julija, ko godujejo Ane, Ančke in Anice, in še pozneje v 
avgustu na Krškem polju ne pomnijo žetve. Tudi pri Agrokombi
natu niso še nikoli zavlekli pospravljanja pšenice tako kot letos. 
Vreme se ne ravna po koledarsKih pravilih in deževje je do kraja 
pokvarilo obetajočo letino.

Pšenico je načela progasta rja. 
Zaradi prepozne žetve je odpadlo 
precej zrnja. Pri kombinatu v Kr
škem so računali na povprečni pri
delek 30 do 35 centov na hektar,

KRŠKE 
NOVICE

'  V PETEK JE BILO V BAZENU 
pri tovarni celuloze in papirja repub
liško plavalno prvenstvo za mlajše 
pionirje Nastopilo je več kot 
150 mladih tekmovalcev iz devetih 
khibov.. V moštveni konkurenci so 
domačini zasedli dobro če trto  me
sto in dosegli več odličnih časov. 
Tako je Andrej Škafar postavil kar 
tri republiške rekorde: na 200 meša
no, 200 prosto in 50 m delfin, nje
gova mlajša sestra Branka pa enega, 
v disciplini 50 m hrbtno.

RED DELA S SREBRNIM VEN
CEM so pred dnevi podelili Jelki 
Poljanec, vodii kuhinje v krškem ho
telu „Sremič . Visoko p rizn a le  so 
ji izročili v Kopru v podjetju Slav
nik, katerega temeljna organizacija 
združenega dela je tudi krški hotel.

NA DRŽAVNEM PLAVALNEM 
PRVENSTVU v Zagrebu je pred 
dnevi nastopila tudi članica krškega 
Celulozarja Nevenka Jenkole. Uvr
stila se je  v finalni del tekmovanja in 
v disciplini 100 m delfin zasedla 
dobro peto  mesto, v istem času, kot 
ga je imela četrtouviščena tekmo
valka.

TA C AS UREJAJO V KO- 
' STANJEVICI mestno kanalizacijo. 
Dela opravljajo na višku turistične 

, sezone, kar vsekakor ni v prid raz
voju turističnega prometa. Ro bodo 
dela zaključili, lahko Kostanjevičani 
računajo tudi z asfaltiranjem glavnih 
m e s tn ih  ulic.

KRŠKI 
TEDNIK

naželi pa so komaj 22 centov. Se
veda, saj so želi konec julija, v času, 
ko so prejšnja leta že zaključevali 
strojno mlatev.

Kombajn žanje največ po dve, tri 
ure na dan, zato je razumljivo, da ne 
zmore niti dela v domači hiši, kaj 
šele, da bi ustregel vsem strankam. 
Pred deveto uro dopoldne ne more 
začeti, ker je pšenica vlažna. Potem 
dela v najboljšem primeru do dveh, 
ko ga ujame dež, in žetev je za tisti 
dan končana. Pa še okvar je na stro
jih več kot sicer, ker je žito vlažno 
in so stroji bolj obremenjeni.

Deževni juUj je tudi vinogradni
kom omajal upe. Trto kar naprej 

• škropijo, pa jo vseeno napada pero
nospora. Menjajoča se dež in sonce 
ji nudita odlične možnosti za razvoj, 
zato kmetom priporočajo, naj bodo 
vztrajni in čimveč škropijo, da ne 
bo vse dosedanje delo zastonj. Sicer 
smo pa te dni brali napovedi za lep 
avgust in vsi po vrsti smo jim pri
pravljeni verjeti, vsaj za tolažbo. In 
če bo dovolj sonca ta mesec, bo vsaj 
koruza izpolnila obete. Za sedaj 
povsod lepo kaže, le vročine ji 
manjka.

JOŽICA TEPPEY

KUPILI SO 
30 KRAV

Agrokombinat je pred kratkim 
kupil 30 brejih krav in telic sivorjave 
pasme za 210 tisoč dinaijev. Popje 
so šli v kmetijski zadrugi Vipava in 
Postojna. Polovico kuppe vsote so 
pri prevzemu kreditirali »rojim ko
operantom. Ti bodo odplačevali ži
vino dve le tL

MANJ RIBEZA KOT LANI
Pridelek črnega ribeza v krški ob 

čini letos ni dosegel lanskega. Zaradi 
neugodnega vremena spomladi je 
obrodil za tretjino manj kot lani. 
Kooperanti Agrokombinata v Kr
škem goje to kulturo na 50 hektar
jih. V polni rodnosti daje do sedaj 
zasajeno grmičevje do sto ton pri
delka.

— , >  
Kino v vasi
Spored predstav potujočega 

kina v krški občini bo znan te 
dnu Pogodbo za repertoar v je- 
sensko-ziinski sezoni 1972-73 
sklepa s „Filmoteko 16“ v Za
grebu delavska univerza. Ta usta
nova že vrsto let vrti ozkotračne 
filme prebivalstvu Rake, Veli
kega Podloga in Viher, ki obisk 
potujočega kina vsako sezono z 
veseljem sprejemajo. Do kina 
imajo daleč, pozimi in jeseni, ko 
je vreme slabo, pa še tisti z avto
mobili neradi krenejo na pot v 
Krško ali Kostanjevico.

Lani je imel potujoči kino 81 
predstav. Ogledalo si jih je 7.306 
občanov. Vsekakor spodbudna 
številka, ki kaže na to, da kino 
na vasi ne sme zamreti.

J. T.

BENEŠKA NOč
V KOSTANJEVICI?

Po dolgem premoru bo turistično 
društvo iz Kostanjevice letos ponov
no organiziralo priljubljeno ,.Be
neško noč“ , seveda le, če bodo 
imeli na voljo dovojj denarja. Osred
nja zanimivost te prireditve naj bi 
bil poleg sprevoda čolnov, okrašenih 
z lampioni, ples na splavu sredi 
Krke.

MANJKA SVDMINE
V krških mesnicah je bilo v zad

njih tednih govedine dovolj, teletine 
tudi, medtem ko mcsaiji s svinino 
niso bili dosti založeni. Tovrstnega 
mesa še vedno primanjkuje.

SLAB PRIDELEK 
BRESKEV

V nasadih Agrokombinata Krško 
bi bilo letos lahko 12 vagonov 
breskev, pa jim jih je  vzela spomla
danska pozeba. Natrgali so jih ko
maj 6.0Ć0 kilogramov, niti za en va
gon. Sadeži so izredno lepi, toda kaj 
pomaga, če bo fetržek majhen.

JAGODE
V KOOPERACIJI

Kmetje so se letos lotili v sodelo
vanju z Agrokombinatom iz Krškega 
pridelovanja jagod. S sadikami so 
doslej zasaditi dva hektarja, na dveh 
hektarih pa bo gojil jagode tudi 
Agrokombinat sam. Doslej so posa
dili 220.000 sadik. Kombinat bo dal 
kooperantom na razpolago tudi fo
lijo, da bodo sadeži cisti. Za polaga
nje folije nameravajo kupiti poseben 
stroj.

H0CEM0:

protipožarno 
obrambo!

Martin Pajk: »Zbranih 
je 12 mož in fantov.«

Kot da smo v minulem sto
letju, v času ustanavljanja proti
požarnih bramb, nas obhaja ob
čutek, ko prisluhnemo Martinu 
iz Zabukovja. Prav nič za da
našnji čas? Morda pa le, Zabu- 
koyje je v hribih, 15 km kota- 
njastc in ozke ceste jo loči od 
Sevnice, konec koncev je Martin 
tudi gostilničar, uslužbenec na 
železnici, delaven član krajevne 
skupnosti, skratka, dosti med 
ljudmi. Taki vedo, kaj potrebu
jejo, preden jc prepozno!

„Pieden nam bo iz Sevnice 
lahko kdo pohiagal, nam lahko 
marsikateri skedenj pogori do 
ta t  Najprej moramo biti na me
stu sami, vendar ne le z vedri in 
koli. Izbral sem 12 mož in fan
tov, orodje lahko zaei _rat spra
vimo v moji garaži, če nam bodo 
kaj dali.4*

Ste že zaprositi za družbeno 
pomoč?

,,Svojo željo smo sporočiti 
nekaterim službam občinske 
skupščine, tudi na gasilski zvezi 
vedo za nas.“

Kaj meni o tom edini sevniški 
poklicni gasilec Anton Simon
čič?

„Podpirali bomo ustanovitev 
gasilske desetine v Zabukovju.”

A. ŽELEZNIK

TOČA. KOT JE NE POMNIJO

Sevniške črne srede
Samo kmetijski kombinat ima 3 milijone škod®  ̂
jabolčnih nasadih. Kmetje: škodo prijaviti nfl 

čino v 15 dneh po ujmi!

Bodo srede za Sevnico postale 
črne? V sredo, 26. juljja, je bilo 
močno neuije z izlivi kanalizacije in 
poplavami v poslovnem delu mesta, 
v sredo, 2. avgusta, neurje s točo. 
Noben kmet ne da roke v ogenj, da 
bo v jeseni kaj spravil od tistega, kar 
je  sadil, čeprav ga je morda ujma že 
dvakrat obšla. Toča je opustošila 
širok pas: od hmelja kmetijskega 
kombinata v Šentjanžu preko vino
rodnega Topolovca, Boštanja, ja
bolčnih nasadov v Sevnici in Čanju 
do Krškega.

Po izjavi vodje komerciale pri sev- 
niškem kmetijskem kombinatu Nika 
Pečnika škode na zorečem hmelju v 
Šentjanžu še niso ocenili, na obeh 
jabolčnih nasadih pa imajo za 3 mi
lijone dinarjev škode. Da je ironija 
Še večja, jc treba zapisati, da so rav
no ta jabolka le tn  dni pred točo 
izredno ugodno prodali, čez 20 dni 
bi morali prejeti že prvi predujem

Sevnica je imela v preteklosti sre
čo  glede toče. P ro f Reja je  leta

ra k e tn o  o b ra m b o  p ro ti toč?- 
bo  so za tem  opustili, k in e^ ji f f
več ob u d ili  navade zavaj® je I 
delke p r i zavarovalnici. £  f  

prava red k o st k m e t, ki D 0pu^. 
delke zavarovane. Pogled .jt0 
šene v inograde , u n *^eIV . 
K lad ju  in R o žn em  tik pj* 
nom  je  bil ž a lo s tc a  
da k m etje  ne po zn a jo  n «  ^ ,5 «  
šav v n es reč i, k i j i h  daje . ^  \ f t -  

č as : v 15 d n e h  p o  n e s j ^ * ^  
šk o d o  prijav iti pri o b č in * ^  ^  

n i  Ce znaša šk o d a  vsajI 
kov o d  višine k a t a s t r s k e ^  p r  

odp iše jo  u strezn i zfiese_aleŽe!/̂ JpC 
S am o  ta rn a n je  torej n£

seviuiSK1 
PABERKI

PLODlSČE ZEU '  £ju o tfijr  
včasih  slovela tud i 
gali, zel so  škropili s so #  o |C jj  
pravki. Z adnje c ase P j e^ n p \ j i ) !  
p  v Šm arju  in p ro ?  %  *  j*|

m ostu  b u jn o  razr^  !:e tno K . 
bo ji vsak km et. Vefl bo ^ ju niv 
tega že šlo  v sem e, z .. j^aj 
s itnosti, vse skupa) PJ fj*

^ S A N ,  K A fp̂ i
K o zjansko , to č ^ r ;ćcli 
b o d o  slej k o  p re j pri« U p f l jp #
rati m akadam sko  V
bodo zajeli tud i * L ) c J

na križišču v S m L̂črlŜ th 
maj prebere, kam i je r  
turistični sezoni *
potov in znakov v

“awrco%Rocga
se jo  v Sevnici P 0^
(p ri C izc rb v ih  sc s fe  
p o ro k o ) :  Jo že  C HMI» p o ^  
m  Cecilija Povhe g  ^ i  ^  

K nez iz H ras to ' j , ranjc zn ro ^  s
šek iz  V rhka,IvanK  c ^ p r ^

v rti a in Iva*1̂ * >k in An8H|ajife 
V ladim ir M e**«* "Jrib z ^  
P ok leka  tor Ivan k ick»- ^  
Š tefan ija  Cize rit

1954 proučil na kupe gradiva, a ni 
mogel najti zapisov o kaki omembe 
vredni to č i  Leta 1954 so imeli prvo

Občani, hvala!
Občinski odbor Rdečega križa 

Sevnica sc toplo in prisrčno zahva
ljuje vsem večkratnim in posebej 
vsem novim krvodajalcem, ki so to 
edinstveno in dragoceno zdravilo 
darovali ob naši letošnji krvodajalski 
akcyi v dneh 23. in 24. junija v Sev
nici in dne 24. junija 1972 v Krme
lju. Vsi ste lahlco srečni in organi
zacija Rdečega križa je na vas nad
vse ponosna.

Prosimo vas, da se ob tej akciji 
pojavite in oddate kri tudi v pri
hodnje v zavesti, da s tem humanim 
dejanjem lajšate trpljenje in rešujete 
življenje svojemu bližnjemu.

Istočasno se javno zahvaljujemo 
vsem darovalcem denarnih prispev
kov ob priliki fluorografske akcije v 
naši občini. S svojo denarno po
močjo ste pomagati pri obnovi 
zdravniških aparatur zdravilišča za 
pljučne bolnike na Golniku in k iz
boljšanju materialnega stanja TBC 
bolnikov, ki so v domači oskrbi.

Sc enkrat vsem iskrena hvala!
OBČINSKI ODBOR 

RK SEVNICA
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EETRTK0V INTERVJU

i Kopica nevšečnosti j
|  ' 1 --------------------------------------------------------------
 ̂ Jože črtalič: »V poklicnih šolah premalo učijo 

t zo obrt, pa tudi vajence je težko dobiti!«

EVIDENTIRANJE SE NI ZADOVOLJIVO

Ne pet minut pred dvanajsto!
V sedanji občinski skupščini sedijo le tri ženske, med možnimi kandidati 
za novo skupščino jih je le pet! -  Se bo stara in že večkrat kritizirana prak

sa ponovila tudi na prihodnjih volitvah?

V prejšnjem četrtkovem  
intervjuju je Boris Savnik, 
ravnatelj Šolskega centra 
kovinske stroke v Novem 
Mestu, vprašal Jožeta Črta
l a ,  ključavničarja iz No
vega mesta, kaj meni o po
klicni šoli kovinske stroke in 
kaj o zasebni obrti v novo
meški občini Jože Črtalič je 
Hfcovoril:

-  Poklicna šola naše stro
fe je v Novem mestu nepo- 
Fešljiva. Kot obrtnik me- 
IBm,da bi moral pouk v njej

tQk0’ to bi bU de~
jo zapusti, vešč 

del •°̂ )rav âriia obrtniških 
dPL ln n? ^mo industrijski 
do^A^ Morda bi se to dalo

Z m  ' * * & * »  P o 
dane’ Pa je, saj
nika u  Snideš več obrt-

(m niceh,! S°prai’/-'a/ kliu~ 
jih im ’ a 0 težavah, ki
učevan!*10 2 dodatnim po- 

Vfiencev < * *  
plat resnice £ V?nm- Druga 
naSa Sola v M]e v terrk da 
nima dpnn^ y° Ve*n mestu 
<*”, b rT ? lZ° p e s t r o -  
Doul-n P0 sodobnega
P rel c i  stroki ni Tudi 

-  R*t!-ev nima dovolj’ 
s tem J  J* P° vašem težave 

ern odpravljene?

Četek! }e šele za~
uČenci- tas, dnja stvar so

Preprosto6!!; i  mS°  Stroko 
uk ovmvr ,C za 
S f r a i n i 7 na osemletka.

predlogu Qobn di  bi UStrCgli nice in% b? mkov iti zbor- 
dovoliu uk v kovinski

stroki tudi učencem, ki ni
majo popolne osemletke. 
Praksa namreč kaže, da so 
takšni učenci pri praktič
nem delu veliko boljši, za 
šolski pouk pa se jim glava 
tudi nekako odpre. Morda ni 
najboljše, da smo odpravili \ 
slovesen način podeljevanja J 
pomočniških spričeval, saj je j 
tudi to dajalo poklicu ne- \ 
kakšno vrednost in mikav- J 
nost.

-  Koliko učencev pa J 
imate vi v delavnici?

-  Nobenega, ker jih ne J 
morem dobiti Z oglasom % 
sem ponujal 500 din nagrade J 
v /., 800 din v II. in 1000 i 
din v III. letniku in plačani j 
prevoz na delo, pa so se pri- i 
javili samo takšni z nepo- J 
polno osemletko, ki jih ni- j 
sem smel sprejeti

-  Zdaj pa ste dolžni še i 
odgovor o zasebni obrti!

-  Ni napredka, stoji na i 
istem mestu. Občinska skup- j 
ščina bi morala vsaj enkrat o J 
njej kompleksno razprav- 1 
Ijati. Pomagala bi lahko pri 
lokacijah za zasebno obrt, za 
nove prostore in opremo pa 
bi morali biti na voljo kre
d iti Davčna politika je v 
redu, čeprav so morda tu in 
tam med posamezniki obrt
niki še prevelike razlike v 
obdavčitvi Vlaganje v obrt 
naj bi priznali kot davčno 
lajšavo. In še nekaj: prav bi 
bilo, ko bi spremenili precej 
razširjeno napačno gledanje, 
da je obrtnik dobičkar! Tudi 
on mora krepko delati, da 
ustvari in zasluži, ker se de
nar nikomur ne steka sam 
od sebe!

Moje vprašanje: Janez
Požar naj kot predsednik 
pododbora za obrt za ob
močje Dolenjske pri Go
spodarski zbornici SRS od
govori, kaj je zbornica na
redila, da bi se poklicno šol
stvo bolj razvilo in prilago
dilo potrebam, in kaj je sto
rila, da bi bil odpravljen ne
pravični prometni davek, ki 
ga plačujemo obrtniki za 
material

M. JAKOPEC

V novomeški občini so do konca 
julija evidentirali 116 možnih kan
didatov za odbornike, poslance in 
druge voljene funkcije. V 12 kra
jevnih organizacijah SZDL so jih evi
dentirali 45 in v 11 delovnih orga
nizacijah 21. Občinski sindikalni 
svet je predlagal 16, občinski ko
mite ZMS 11 in izvršni odbor občin-

NOVA MOTORKA 
V STRANSKI VASI

V nedeljo, 6. avgusta, so imeli 
člani gasilskega doma v Stranski vasi 
krst nove motorne črpalke. Častni 
gost in pokrovitelj prireditve je bil

Eredsednik občinske skupščine
lovo mesto Avgust Avb ar. Pri pro

b a v i so sodelovali še gasilci iz Lok
vice, Šmihela pri Novem mestu in iz 
Dobindola, ki so bili v gasilskih uni
formah. Po uspešno opravljeni 
mokri vaji, ki so jo imeli člani gasil
skega društva iz Stranske vasi, so se 
vsi zbrali na vrtni veselici. Okoli 200 
obiskovalcev in vse gasilce je nato 
zabaval trio Toneta Košmrlja. p t

Suhokrajinski
drobiž

ORGANIZACIJA ZMS DVOR je 
s svojo dejavnostjo pritegnila v član
stvo veliko mladine. Sedaj jih je 
menda v članski evidenci že okoli 
100. Zadnjega sestanka, ki je bil 
pred kratkim, se je udeležilo kar 
okoli 60 članov. Letošnja glavna na
loga je urediti klubske prostore s 
knjižnico in sobe za družabna sre
čanja ter sestanke. Pri teh delih so 
mladinci letos opravili preko 2000 
ur prostovoljnega dela.

ZUŽEMBERŠKA KRAJEVNA 
SKUPNOST je do konca julija zbra
la za uresničitev letošnjega pro
grama 80% predvidenega denarja, 
zato je financirala že veliko del. Do
slej je največ porabila za krajevna 
pota, spomeniško varstvo, civilno 
zaščito in socialno skrbstvo, neko
liko v zaostanku pa je gradnja dvor
skega vodovoda. To bodo v tem me
secu pospešili.

• LETOŠNJA MLAČEV je zaradi 
zakasnitve nekoliko v zaostanku. 
Čeprav imajo po vaseh že večje šte
vilo mlatilnic, niso utegnili pravo
časno opraviti mlačev in izprazniti 
kozolce za sušenje detelje. Tudi že
tev ovsa bo nekoliko zamujena.

V HINJAH BODO V NEDELJO, 
13. AVGUSTA j davili 50-letnico 
obstoja gasilskega društva. Slavje 
bodo pričeli ob 14. uri s sektorskimi 
vajami, na katerih bodo sodelovala 
društva iz hinjske in žužemberške 
krajevne skupnosti. Podelili bodo 
gasilska priznanja, potem pa bo ve
lika veselica na prostem. Dohodek 
veselice so namenili za nakup gasil
ske opreme. Prizadevni gasilci so se 
na slavje dobro pripravili in po
skrbeli za izbrano kapljico ter dober 
prigrizek.

M. S.

NOVOMEŠKA P0M0C POPLAVLJENIM

Če udari nesreča, ni ozkih src
  . ■   —

zvezo r skc kontcrence
*> £ „ I,tanc Bes i e spo-
skupščini1 .°r8an,zaeije in 

^ ekm dna zhr ? k°nca prejš- 
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> r,nih vozil PH S,JO vsc last-

S e v t,li tekmoval V asu dirk • . ovakev m organi-

nir, Goijanci, Labod, Kmetijska za
druga Krka, Gozdno gospodarstvo, 
Cestno podjetje, Podjetje za ptt pro
met, Dolenjka in Novotchna ter 
Občinska skupščina. Posebej velja 
omeniti, da so se pri Pionirju in Gor
jancih odločili prispevati v skupen 
republiški sklad za prizadeto pre
bivalstvo Prekmurja in Slovenskih 
goric po 10.000 din.

Naj večji znesek je iz novomeške 
občine poslala za poplavljence novo
meška podružnica zavarovalnice 
Sava, in sicer kar 39.320 din. Za tak 
znesek pa so se v novomeški podruž
nici odločili na podlagi dogovora v 
centrali zavarovalnice.

Zbiranje denarne'pomoči se bo v 
novomeški občini v naslednjih dneh 
nadaljevalo. Poleg prispevkov iz go
spodarskih in drugih delovnih orga
nizacij pričakujejo tudi delež prebi
valstva, zlasti zasebni delež za
poslenih. Denar od njih bodo spre
jemali v delovnih in sindikalnih 
organizacijah ter krajevnih orga-

Novomeščani!
Občinski odbor Rdečega križa 

vas prosi za pomoč. Potrebuje po
steljo z vložki in posteljnino, mizo, 
stole, omaro in druge predmete za 
družino s štirimi mladoletnimi otro
ki. Kdor je pripravljen kaj darovati, 
naj to takoj sporoči občinskemu od
boru RK v Novem mestu v pisarno 
ob Cesti komandanta Staneta!

ske konference SZDL 23 kandi
datov.

Med možnimi kandidati je: 31 de
lavcev, 11 kmetov, 43 ljudi z vod
stvenih in 27 z vodilnih položajev, 8 
pa je predlaganih iz vrst upoko
jencev in drugih slojev prebivalstva. 
Med predlaganimi je samo 5 žensk. 
Bolj zadovoljuje podatek, da je med 
evidentiranimi kar 67 članov Zveze 
komunistov.

Občinska konferenca Sociali
stične zveze, Id  je evidentiranje za
čela že lani, zdaj pa zbira tudi vse 
predloge za možne kandidate, z do
sedanjim potekom te akcije ni za
dovoljna. Zlasti prepočasi poteka 
evidentiranje v organizacijah SZDL, 
saj kar o 42 ni podatkov, da bi že 
začele uresničevati to pomembno 
politično nalogo. Poleg tega še ni 
čutiti, da bi se v evidentiranje vklju
čile tudi druge družbeno politične

UREJENO NASELJE
Stanovanjska soseska, ki jo že ne

kaj let gradi PIONIR, Nad mlini v 
Novem mestu bo še letos v celoti 
dograjena. Stari del soseske je dobil 
lani asfaltno prevleko, letos pa je 
Komunalno podjetje v že dograje
nem delu soseske posejalo travo, po
sadilo okrasno grmičevje in posta
vilo klopi Tudi pošta je postavila pi
semski nabiralnik, te dni pa bodo 
komunalci postavili še Učne oglasne 
deske. Soseska Nad mlini je ena naj
lepše urejenih v Novem mestu, samo 
za ozelenitev in dela pri dokončni 
ureditvi, ki so bila opravljena letos, 
pa je občina odštela več kot 25.000 
din. ^

$kih q0 .or9an^acije zbrale za prizadete prebivalce Prekmurja in Sloven- 
S7n*e 120 000 din “  Prošnja sindikatom, krajevnim organizacijam 
. ^ L j n  Rdečemu križu, naj nadaljujejo z zbiranjem denarja

Taksi

Pred Metropolom sem za
gledal taksi, pohitel k njemu 
in ga prosil, če se lahko 
peljem. Voznik me je ljubez
nivo povabil Še preden pa 
sem se usedel, je iz svetlega 
rekorda, ki je tudi taksi, pla
nil taksist in zavpil: „Poča
kaj, enega si mi že odžrl, se
daj hočeš pa še tega. “ Moj 
voznik se za njegova vpitje 
ni dosti zmenil in odpeljala 
sva se do bloka, kjer oba sta
nujeva.

organizacije, zlasti ZK, ZMS, ZB, 
ZRVS in krajevne skupnosti.

Resda bodo volitve šele spomladi 
(opozorimo naj, da bomo volili po 
novem, delegatskem sistemu) in je 
do takrat še mnogo časa, vendar to 
ne pomeni, da je treba čakati do 
„pet minut pred dvanajsto". Ni vse
eno, komu bomo ,.obesili“  odgo
vorno funkcijo odbornika au po
slanca. Med drugim nam v tem pri
trjuje tudi evidenca o delu sedanje 
občinske skupščine; če bi listah po 
njej, bi zlahka ugotovili, da pri mi
nulih volitvah na kandidatnih listah 
niso bili vselej najboljši in najspo
sobnejši ljudje.

VODOVOD BO
Količki že označujejo, kod bo šel 

vodovod v Prapreče, ki ga bodo na
peljali iz Jurke vasi. Praprečani so 
na to pridobitev pripravljeni že ne
kaj let. Nekaj denarja so dobili od 
veselic, večjo vsoto so sami zbrali 
(300 din vsaka hiša), večji prispevek 
pa nai bi dala krajevna skupnost. 
Sami bodo izkopali jarke in jih po 
položitvi cevi tudi zasuli. Kaže, da 
se bodo dela začela v nekaj tednih.

KOŠARKA 
V JURKI VASI

Mladinci iz Jurke vasi so si v goz
du nad vasjo s prostovoljnim delom 
uredili 16 x 10 m veliko košarkar
sko igrišče. Minulo nedeljo, 6. av
gusta, so priredili'že prvi zelo uspel 
košarkarski turnir, na katerem je 
zmagala ekipa Jurke vasi, k ije  pre
magala Vavto vas z 52:27, Stražo pa 
z 38:35. Vavta vas je premagala 
Stražo z 52:29. Najboljši strelci tur
nirja so bili: Dušan Dular s 56 koši, 
Milan Ravbar s 44 in Jože Dular s 
40 koši. Organizatorji so za udele
žence pripravili skromne nagrade, 
posebej pa še za najboljše strelce.

BORIS DULAR

10.510 POTNIH LISTOV
V novomeški občini je 10.510 

lastnikov potnih listov. Lani je potni 
Ust dvignilo 3772 občanov, letos do 
avgusta pa 1649 občanov. Vse tiste, 
ki večkrat potujete preko meje, 
opozarjamo, naj pred odhodom po
gledajo v potni list, kajti velikokrat 
se zgodi, aa obmejni organi potnika 

.s potnim listom, ki ni podaljšan ne 
pustijo v sosednjo državo.

P.

-MINI ANKETA-----

Za Pomurje
Vsi za hitro pomoč

Občinska skupščina Novo 
mesto, občinska konferenca 
SZDL in občinski sindikalni svet 
so sprožili mCd delovnimi orga
nizacijami akcijo za zbiranje 
denarja za poplavljence v Po
murju in Slovenskih goricah. 
Koliko so dah in zakaj, so pred
stavniki delovnih organizacij 
povedali:

Evgen Pungerčič (Dolenjka): 
Za pomoč smo se odločili, ker je 
škoda katastrofalna. Upam, da 
bo naših 5000 dinarjev dobro
došlih, saj ogroženo prebivalstvo 
sedaj potrebuje pomoč širše 
družbene skupnosti, da hitro 
odpravi najtežje posledice.

Jožica Bajt (Gozdno gospo
darstvo): 5000 dinarjev smo
zbrali. Za pomoč smo se odločili 
hitro, saj jo prebivalstvo v ogro
ženih območjih nujno potre
buje.

Jože Tanko (Kmetijska zadru
ga Krka): Tudi če to ne bi bilo 
kmetijsko območje, bi se odlo
čili za pomoč 5000 dinarjev. 
Tako pa je bila to že nekako na
ša dolžnost.

Milan Bratuž (Labod): Pri nas 
mo bili vedno za solidarnost 
med delavci. Za pomoč smo se 
hitro odločili in če bomo kdaj v 
podobni stiski, vem, da nas drugi 
delavci ne bodo pozabili. Zbrali 
smo 7000 dinarjev.

Lenča Knaflič (Novotehna): 
Za pomoč smo se odločili takoj, 
ko je prišel z občine dopis. Mi
slim, da je ta pomoč potrebna, 
saj jo bodo ljudje, ki so preživeli 
nesrečo, močno potrebovali.
Dah smo 5000 dinarjev.

Anica Jazbec (Pionir): Že
sama beseda pomoč poplavljen- 
cem pove, zakaj smo se zanjo 
odločili. Zbrali smo 10.000 di
narjev.

Vlado Avsec (Cestno pod
jetje): Iz solidarnosti ob nesreči 
ter zato, da bi škodo čimprej 
odpravili, smo se odločili za
5000 dinarjev.

Franc Kump (Gorjanci — Vav- 
ta vas): Iz solidarnosti smo na 
priporočilo delavskega sveta
nakazah 1000 dinarjev. To pa ni 
vse. Organizirali smo tudi akcijo 
med delavci, ki bodo od oseb
nega dohodka zbrali šč posebno 
vsoto.

Janko Goleš (Novoles): Pri
spevali smo 10.000 dinarjev. Pre
pričani smo, da bo tudi naša 
pomoč dobrodošla.

Jožica Progar (PTT Novo 
mesto): Za 7000, ki naj bi pre
bivalcem poplavljenih območij 
olajšalo težko življenje in delo, 
smo se odločili zelo hitro. Pre
bivalstvo sedaj nujno potrebuje 
pomoč! J.PEZELJ

V trgovini suša za naložbe
Pri MERCATORJU v I. polletju za 20 odst. večji promet -  Od investicij sep
tembra »»mini« blagovnica v Šentjerneju, za drugo pa ni denarja in ostajajo

le pri željah

nizacijah SZDL in RK, ki so jih 
občinska konferenca SZDL, občin
ska skupščina in občinski sindikalni 
svet s skupnim pismom naprosili, 
naj zbirajo denarne in druge pri
spevke ter o tem obveščajo občin
sko konferenco Socialistične zveze.

1. ZORAN

POGODBENI CESTAR
Darko Steh, upokojenec iz Hru- 

ševca, že več tednov vzdržuje ceste v 
domačem kraju, proti Praprečem in 
Drganjim selom. Straška krajevna 
skupnost je z njim sklenila pogodbo, 
na podlagi katere ga tudi plačuje. 
Zlasti avtomobilisti hvalijo Steha 
kot dobrega cestarja.

PREMALO PROSTORA
Zaradi utesnjenosti prostora za 

prireditev so se priprave za letošnji 
tradicionalni piknik na valovih 
Krke, ki ga prirejajo že četrto  leto 
zapovrstjo, pričele nekoliko pozno. 
Vendar je nedeljska prireditev poka
zala, da so tudi v kratkem času spo
sobni opraviti dobre priprave. Na 
pikniku je bilo kar okoli 1.800 ljudi, 
ki so bili dobro postreženi, za za
bavo pa jc poskrbel ansambel Matije 
Slaka. Udeležba bi bila lahko še ve
liko večja, če bi imeli več prostora 
za parkiranje vozil. Zaradi stiske pri 
parkiranju je namreč več voznikov 
odpeljalo naprej, čeprav so gledali, 
kje bi sc lahko ustavili. M. S.

Pri novomeškem MERCATORJU 
smo poradovedili, kako kaže z le
tošnjim prometom v trgovini in kaj 
se nam obeta pri nadaljnji obnovi 
trgovin. Kot vsa leta nazaj promet 
tudi letos narašča. MERCATOR
JEVA poslovna enota Novo mesto 
je iztržila v prvih 6 mesecih letos za 
50,406.000 din. Slabo tretjino pro
meta so opravili s prodajo na de
belo, ki je bila letos večja za 14 od
stotkov kot lani, preostanek pa s 
prodajo na drobno, ki je bila večja 
za 25 odstotkov. Porast prometa, ki 
se še ni ustavil torej kaže, da kupna 
moč še ne upada, čeprav gre seveda 
del porasta v prometu tudi na račun 
višjih cen; to velia zlasti zaa živila.

Odgovor na vprašanje, kaj name
ravajo graditi, kje se nam obetajo 
nove prodajalne in kako kaže s pre
ureditvami obstoječih, je bil manj 
razveseljiv. Denarja za naložbe ni, 
zato se ukvarjajo predvsem s tem, 
kako končati že začete gradnje. Le
tos bo MERCATOR presenetil po
trošnike z novimi prodajnimi zmog
ljivostmi edinole v Šentjerneju. Tam 
se bližajo koncu, preureditvena dela 
v obstoječih poslovnih prostorih. 
Prihodnji mesec bodo, tako upajo, 
izročili namenu novo podeželsko 
„mini“ blagovnico, prvo takšne 
vrste na našem območju. Potroš
nikom bo na voljo nekaj več kot 
400 kv. metrov čistih prodajnih 
površin, preurejena trgovina pa bo 
imela tudi vse potrebne stranske 
prostore, kot so skladišča, sanitarije 
itd. Šentjernej bo torej letos dobil 
res lepo in sodobno urejen trgovski 
objekt, kakršnih je pri nas malo.

To, kar bomo našteli zdaj, so za 
zdaj le želje. Radi bi povečali bla
govno hišo na Glavnem trgu v No
vem mestu. Lokacija za dograditev 
je že določena, zem^jiško-lastninska 
vprašanja so rešena, poslovni pro
gram je pripravljen, gjojekt pa je v 
izdelavi. Za to gradnjo bi potrebo
vali 4 milijone dinarjev, prostore 
blagovnice pa bi s tem podvojili. 
Radi bi poleg tega preuredili proda
jalno v Šmarjeti ter prodajalno v 
Prečni, za katero se zavzema zlasti

KS, v Mirni peči pa bi bile potrebne 
obnovitve v prodajalni.

To, kar smo našteli kot želje, so 
le želje zaradi zaviralne investicijske

?alitike in obstoječih predpisov, 
rgovina ne ustvaija niti toliko ka-

Eitala, da bi zadoščalo za naložbe, 
aj šele, da bi imela za 30-odstotne

depozite in za obratna sredstva, to 
dvoje pa je danes pogoj ob vsaki na
ložbi Z okoli 2 milijona dinarjev 
skladov, kolikor jih na leto ustvari 
poslovna enota MERCATORJA v 
Novem mestu, se kaj več, kot je na
rejenega, ne da storiti.

M. J.

Novomeška kronika
POČITNICE NA MORJU -  60 

novomeških tabornikov bo v pone
deljek, 14. avgusta, odšlo na deset
dnevne počitnice na Valeto pri Por
torožu. Ker je še nekaj prostih mest, 
se zainteresnirani taborniki lahko 
pri vodstvu tabora še vedno prija
vijo.

PREMALO KRVI -  Mestni Rde
či križ vabi krvodajalke in krvoda
jalce ter druge občane, da se udele
žujejo krvodajalskih akcij. Ker je za
loga krvne plazme že močno pošla,, 
naj se krvodajalci hitro oglasijo na 
novomeški transfuzijski postaji.

PONUDBA NA DOMU -  Ker 
pečice za čevapčiče na trgu ne gre
do dobro v promet, so jih proda
jalke začele ponujati po 25 dinarjev 
kar po hišah. Pri ponujanju so več
krat nedležne.

ŠPORT IN TRENING -  V jeseni 
se bodo nadaljevala tekmovanja v 
najrazličnejših slovenskih ligah, zato 
so se nekateri novomeški športniki 
in športnice začeli na jesen resno 
pripravljati. Odbojkarjem so se pri
družili nogometaši in košarkarji.

TRŽNICA -  Lepo vreme je ta 
ponedeljek na tržnico zvabilo še več 
branjevk in z dobro ponudbo, da so 
bile številne gospodinje zadovoljne. 
Cene: lubenice 4 din za kilogram.

solata 7 din, slive 7 do 8 din, grozd
je 7 do 10 din, čebula 6 din, zelje 2, 
kumare 2, breskve 7 din, banane 7 
din, paprika 10 din, marelice 10 din, 
jajca po 0,80 do dinar, paradižnik 7 
din, krompir 3 do 5 dinarjev, rdeča 
pesa 5 din, limone 12 din in domači 
med 15 din Za liter.

ROJSTVA: Rodile so: Boža Šu
štaršič iz Klice, Majda 5ilc -  dekli
co, Jožica Pekeč, Nad mlini 23 -  
Suzano, Ana Vrbanek iz Kettejevega 
drevoreda 43 -  deklico in Stanka 
Podobnik iz Pugljeve 1 -  dečka.

POGREBI: Umrla sta Alojz Jer
man v 65. letu , upokojenec iz Foer- 
sterjeve 12, in Josip Medved v 77. 
letu, v Ragov log, 4.

radovedna, s čim  si mažejo nos m- 
špektoiji, da jih ne moti smrad iz 
razmetanih gnijočih odpadkov na 
tržnici.



Zvesti mladostnim idealom
/  nedeljo so se po 30 letih v Adlešičih zbrali 

ljudje, ki so preživeli internacijo

Senčnati vrt sredi Adlešič je bil v 
nedeljo, 6. avgusta popoldne, poln 
domačinov, ki so prišli na slavje ob 
srečanju internirancev. Pred-30 leti 
so jih Italijani množično odgnali v 
svoja taborišča.

Kot govornika sta nastopila do
mačin Lojze Cvitkovič in eden naj
starejših internirancev Jože Fortun 
iz Damlja pri Vinici, ki je bil tudi 
med organizatorji Rabske brigade. 

1 Kulturni spored so pripravili godbe
niki iz Črnomlja, domači šolarji, 
folklorna skupina in ženski pevski 
zbor iz Adlešič, kot gostje pa so na
stopili fokloristi iz sosednjih hrva- 

«ških krajev.
i V Adlešičih, kjer se je ob vaškem

slavju zbralo tudi precej sorodstva iz 
drugih krajev, so v šoli odprli raz
stavo izdelkov domače obrti. Sre
čanje z obujanjem spominov na bo
deče žice, krematorije in težke dni v 
taboriščih pa so starejši nadaljevali 
ob kozarčku pijače na veselici, med
tem ko je mladi svet plesal, da seje 
oder majal.

ČRNOMALJSKI 
DROBIR

ZA DEŽJEM PREDE SONCE -  
Konec tedna je bil po daljšem raz
dobju spet lep, Črnomaljcem pa so 
bile ta dan na voljo veselice na več 
krajih. Doma jih je v nedeljo popol
dne malo ostalo, saj so bile ulice kot 
izumrle.

KMETDSKA ZADRUGA je v le
tošnji sezoni odkupila rekordno šte
vilo gob. Letina je  bila taka, da so 
posamezne dni odkupili po 250 do 
300 kg suhih gob. Otroci, pa tudi 
starejši iz odročnih krajev si bodo z 
gobami letos zaslužili najnujnejše za 
jesen.

RIBIČI iz celotne občine se vne
to pripravljajo na tekmovanje za po
kal Bele krajine, ki bo 27. avgusta. 
Pričakujejo čez 100 tekmovalcev.

ZA LETOŠNJI OBČINSKI praz
nik 12. avgust ne bo posebnih pro
slav in zborovanj, ker praznujejo 
tako rekoč že dalj časa. Vsako ne
deljo je kje na deželi slavje, v mestu 
pa so ljudje tako na dopustih. Orga
nizirajo pa srečanje borcev, ki so so
delovali 11. avgusta 1942 pri na
padu na italijanski vlak pri Vrano- 
vičih.

UMRLA STA: Jože Plevnik iz 
Črnomlja, star 80 let, in Marija Bil- 
kerbach iz Kanižarice, stara 76 let.

Na nedeljski vaški veselici v 
Adlešičih so bili ljudje med po
slušanjem programa še hudo 
resni, potem pa, ko so muzi* 
kant je urezali poskočne, smeha 
in plesa ni manjkalo. — (Foto: 
R. Bačer)

»Hudo je reči 
NE«

Socialni delavki Anici 
Zelič manjka 6 rok

„Med študijem so nas učili, 
kako ravnati s starimi ljudmi, 
kako z otroki in kako pre
pričevati alkoholike, da bi spet 
postali ljudje. Večina tega je teo
rija. V nekaj mesecih, kar oprav
ljam v Črnomlju službo 'na  
občini, sem spoznala, da mar
sikdaj tratim  čas. Ko zberem vso 
dokumentacijo za kak primer, 
nakažem rešitev, naletim na ne
premostljivo oviro: ni denaija.“ 
Tako pravi o svoji službi mlada 
socialna delavka Anica Zelič, 
Črnomaljka z dušo in telesom.

— Kakšne vrste stranke naj
večkrat trkajo na vaša vrata?

„Stari, osameli in bolehni 
občani najčešče iščejo pomoč. 
Pripovedujejo mi svoje živ
ljenjske zgodbe, marsikdaj res 
pretresljive. Hudo je, če moraš 
^garani starki pri 70 letih, ki se 
mora še preživljati z delom na 
njivah, reči: „Teta, vem ^da bi 
morali v dom počitka. Zal, ni 
denarja. Potrpite še malo.“

— Socialni delavec je torej 
neke vrste tolažniik; človek, ki 
pri vsakdanjem delu sliši samo za 
temne plati življenja. Kaj vas naj
bolj presune?

„Poslušati žene, ki obupane 
pravijo o početju moža alko
holika, in videti otroke iz takih 
družin, je zame najhuje."

— Število socialno ogroženih 
občanov se povečuje, medtem 
ko na referatu za socialno-službo 
ostaja ena -moč, čeprav so že 
pred leti opozarjali, da bi morali 
biti vsaj dve. Zakaj tako?

„Pravijo, da ni denarja za po
večanje števila uslužbencev. Dela 
je za tri. En sam naredi pač, ko
likor je v njegovih močeh.“

V - >

IZREDNA PRIL02N0ST!
V ponedeljek, 14. 8., in torek, 16. 8., velika
RAZPRODAJA
ženskih plaščev, kostimov in kril po ceni, znižani 
do 60 odstotkov.

Izkoristite to enkratno letno priložnost!

O e l e f e k s f i l "  Č r n o m e l j

DROBNE U 
KOČEVJA

NEURJE je prejšnji ponedeljek 
divjalo nad Kočevjem. Najhujše je 
bilo popoldne proti 18. uri. Izn®" 
nada seje močno zabliskalo in stre® 
je švignila proti stari osnovni šouifl- 
izginila po strelovodu. Ista strela se 
je  tik nad drevoredom proti domu 
upokojencev razdelila in treščila v 
topol za avtobusno postajo. Topol- j 
je raztreščilo na trske. Močna stre« 
se je torej razdelila na dva kraka. 
Tako so opisah ta redki prime1 
ljudje, ki so čakali na avtobusni p0, 
staji.

RAZPRODAJA -  Poslovahu« 
NAMA ima razprodajo letne kofr 
fekcije z 20 do 50-odstotnim P®\ 
pustom. Trajala bo do 19. avgusta.

DRAGA SOLA -  Potrebščine m 
knjige za šolske otroke so že 
voljo in jih  starši kar pridno k\lPu’' 
jejo. Ž al se ponavlja vsako leto ist?*,
V knjigarni Državne založbe 
še vseh knjig, ker nekatere še 
natiskane, čeprav je šolsko leto  ̂
pred vrati. Imajo pa ostalih ŠO“|~L 
potrebščin dovolj. Ko je neki stan 
očka kupoval potrebščine * ; 
vnučka — prvošolčka, je Ponl,£v 
kako bo to otroče z vsem tem roK 
valo. Celo nalivno pero mora ime«! 
Odštel je dvajset starih ju  rje  v. Me 
potjo dom ov j e premišljeval, kakor  
Sil on „poceni41, saj mu je oče kup 
samo tabhco in grife^ček.

VEČ POZORNOSTI bi moral p r 
svetiti otrokom, kdor gre z njimi 
sprehod v Gaj. To ni otroško igfl~ * 
da bi bilo vse na voljo otrokom* ^ 
kateri razmetujejo papir, vrečke _ 
drugo, lomijo veje ipd. Zalostnoj > 
če delajo škodo tudi otroci, ki , 
spremstvu staršev ah varušk. Po* 
no hudo je ob nedeljskih sprehod^.

MOSTIČEK preko Rinže F JJ  
stari elektrarni in kovinskim deiavj£ 
cam vajenskega centra je  sPe.t
ren: odbite so varnostne ogr^e* v®̂
ko podnic pa je  že 
zlomljenih ali pa sploh manj*^j 
Kdo naj sedaj to popravi? S * . 
mostičem so vsako leto slCl0nJ. ir 
Objestnost nima meja, ker pron II 
silnežem ne ukrepamo ali boje p 
vedano: jih sploh ne izsledimo. .

■ PIVSKO STEKLENICO je .g j ,
■ čal razigrani ponočnjak v 
omarico kina Jadran na Trgu 
odposlancev nasproti sp o m e n ik a -  

,,kultuma“  reklama P °n°^nLied !! 
dejavnosti je bila občanom na.ffste- 
kar štiri dni, nakar so o d s t r a n i -  
klenico in zamenjali šipo. Na 0 
omarici pred samim vhodom v & ^  
pa so razrezali šipo z diamant0111
jo  je bilo treba tudi zam enja ti. ^

Predsednik, tajnik in blagajnik prostovoljnega gasilskega društva 
Stara cerkev, ki praznuje ta mesec 90-letnico, so nam razkazali 
prenovljen gasilski dom in del pokalov ter priznanj, ki jih je to 
društvo prejelo za svoje uspešno delo v povojnem obdobju. $om 
bodo odprli na proslavi 13. avgusta. (Foto: J. Primc)

90 LET PGD STARA CERKEV

Odprli bodo prenovljeni dom
Najboljši v občini in med najboljšimi v republiki -  

Predsednik jih je odlikoval

V~nedeljo, 13. avgusta, bo gasil
sko društvo Stara cerkva pri Kočev
ju  praznovalo 90-letnico obstoja. Ob 
tej priložnosti bo gasilska parada, 
praktične vaje (sodelovale bodo 
PGD Ložine in Stara cerkev ter IGD 
LIK), otvoritev prenovljenega gasil
skega doma, svečani govor, podeli
tev priznanj zaslužnim gasilcem in 
vaščanom ter velika vrtna veselica s 
srečelovom.

V razgovoru s predsednikom dru
štva Milanom Trpinom, tajnikom 
Jožetom Klunom in blagajnikom Ja- 

. nezom Hočevarjem (poveljnik Fran
ce Koncilja je bil službeno odsoten) 
smo zvedeli, da je njihovo gasilsko 
društvo vedno dosegalo lepe uspehe, 
posebno po vojni. Na gasilskih tek
movanjih so bili vedno med najbolj
šimi. Tudi lani in predlanskim so bili 
občinski prvaki, 1958 so bili okrajni 
prvaki, v letih od 1961 do 1964 so 
zasedli 2., 3. oz. 4. mesto na repu
bliškem tekmovanju gasilskih dru
štev, leta 1968 pa so bili 14. na 
zveznem tekmovanju GD. Za dose
žene uspehe je njihovo društvo leta

1965 odlikoval z redom zaslug za 
narod s srebrno zvezdo tudi pred
sednik Tito.

Pred desetimi leti je društvo ku
pilo novo m otorko, leta 1968 so s' 
pomočjo občinske gasilske zveze 
kupili nov avto, lani in letos pa so 
temeljito obnovili gasilski dom. Za 

I  obnovo doma so predvsem gasilci 
prispevali 2.200 prostovoljnih delov
nih ur in še 60.000 din, ki so jih 

• zbrali iz raznih virov. Tako so vašča
ni prispevali v lesu in denarju okoli 
20.000 din, ostalo pa podjetji ZKGP 
in LIK, gasilska zveza in sami gasilci.

Društvo šteje 47 aktivnih članov, 
od tega je polovica mlajša od 30 let. 
Med njimi so 4 častniki, 5 podčast
nikov in 4 strojniki.

Komisija društva vsako leto pre
gleda hiše v vaseh in daje navodila, 
kaj je treba popraviti, da ne bo pri
šlo do požara. Gasilci sodelujejo v 
civilni zaščiti, se vadijo v dajanju

Erve pomoči in so vedno priprav
nem posredovati, kjer koli bi bila 

njihove, pomoč potrebna.
J. PRIMC

KOČEVSKE NOUltf

OB 50-LETNICI GASILSKEGA DRUŠTVA:

Srebro za delo v Rosalnicah
Ob jubileju je društvo prejelo srebrno priznanje Osvobodilne fronte, najza

služnejši Člani pa visoka zvezna in republiška odličja

18. junija 1922, ko je  bilo usta
novljeno gasilsko društvo v Rosal

nicah, je stelo 31 članov. Pet jih še 
živi. Jubilej so v Rosalnicah lepo po
častili s parado vseh gasilcev v obči
ni in zaključno veselico. Za dolgo
letno delo v društvu je ob tej pri
ložnosti dobil Tone Vraničar zvezno ’ 
odlikovanje II. stopnje, republiška 
priznanja pa so prejeli Anton Ne
manič, Martin Slane in Janko Bado
vinac. Petim, še živečim ustanovnim 
članom so podelili častne diplome.

Na slavju so razvili tudi nov dru
štveni prapor, društvo pa je dobilo 
srebrno priznanje Osvobodilne 
fronte. V petdesetih letih delovanja. 
so bili predsedniki gasilskega dru
štva: Janko Pečarič, Martin Vra
ničar, Martin Brodarič, Franc Ka
štele, Anton Kočevar, Niko Matja
šič, Martin Slane, Tone Vraničar in 
Anton Nemanič. Najdlje je pred-

SPREHOD 
PO METLIKI

NA CESTI PROTI Črnomlju je 
bilo že precej lukenj. Pred kratkim 
so jih zakrpali, tako da se šoferji 
manj jezijo.

2E  DOLGO SE GOVORI, da bo 
Metlika dobila svojo krajevno skup- 
Host. Do zdaj do dejanj še ni prišlo, 
čeravno bi bil čas.

POT OD ZADRUGE do Obrha je 
precej razrita, kakor je sploh zane
marjen ta del mesta. Stanovalcem se 
velikokrat zamašijo tudi kanali in ne 
gre jim zameriti, če so nejevoljni.

MLADINSKA ŠPORTNA tekmo
vanja bodo končana 20. avgusta. 
Najboljšim ekipam in posamezni
kom bodo podelili diplome in po
kale.

RAZOBESILI so natiskane le
pake, ki vabijo na I. belokranjski iz
seljenski piknik v Semiču. Napak je 
precej, med drugim tudi piše, da bo 
nastopila „semiška folklorna gru- 
pa“ . 2!akaj grupa, če je od nekdaj 
skupina?

metliški tednik

sedoval Janko Pečarič, dve leti pa je 
bil poveljnik društva tudi narodni 
heroj Ilija Badovinac.

Rosalniški gasilci so velikokrat 
pomagali ljudem v nesreči, ne le v

ZA IZVOR PREMOŽENJA
Občinska skupščina je na zadnji 

seji imenovala komisijo za ugotav
ljanje izvora premoženja. Gre za 
nadzor nad neupravičenim boga
tenjem, ki ga povsod uvajajo. Za 
predsednika komisije je bil ime
novan Milan Bajc, člani pa so: Tone 
Nemanič, Boris Weiss, Anton Urbas, 
Maks Koležnik, Tone Muc, Tone 
Vraničar, Jože Žlogar in Jože 
Vukšinič.

ODLOŽENO 
DO PRIHODNJIČ

Ko je pred 6 meseci Slavo Orlič 
postal sodnik za prekrške v Metliki 
-  to službo pa opravlja tudi za 
občino Črnomelj -  je povedal, da

?>rejema delo samo za 6 mesecev, 
a čas je minil, sodnik za prekrške 

je prosil za razrešitev, toda nado
mestila zanj zaenkrat ni v celi Beli 
krajini. Občinska skupščina je zato 
razrešitev odložila do prihodnje seje, 
medtem pa bodo bolj prizadevno 
iskali novega.

NOVI PREDSEDNIK: 
ZVONKO HANZELJ

Občinska skupščina ZZB NOV, 
ki bi morala biti 20. aprila, je za
sedala v Metliki šele konec junija. 
Konfercnca je torej bila, vendar tudi 
tokrat novo vodstvo ni v celoti 
znano. Predsednik občinske bor
čevske organizacije je postal Zvonko 
Hanzelj, ostali člani predsedstva pa 
bodo voljeni naknadno.

NOVA IMENA
Občinski sindikalni svet je imel 

razšiijeno sejo, na kateri so med 
ostalim razpravljali o sklepih in sta
liščih konference ZK o politični 
konsolidaciji in bodočem delu. Raz
pravljali so tudi o kadrovski pro
blematiku Franc Zist, ekonomist v 
tovarni Komet, je bil kandidiran za 
predsednika občinskega sindi
kalnega sveta, Jože Mozetič, pred
metni učitelj na osnovni šoli, pa za

Poklicnega tajnika. Dosedanji t*ynik 
gon Petrič bo še dalje sekretar 

občinske konference SZDL.

svoji vasi, ampak tudi drugod. Vse, 
kar imajo, so sami nakupili. Lahko 
se pohvalijo z lepim gasilskim do
mom, imajo avto kombi, uvoženo 
motorno brizgalno in nove cevi. 
Zdaj šteje društvo 68 članov. V na
črtu imajo še nakup novih uniform 
in dozidavo garaže, poskrbeti pa na
meravajo tudi za oddih in izobraže
vanje svojega članstva.

T. GASPERIČ

GASILCI SO 
PRILJUBLJENI

V ribniški občini deluje v 23 ga 
silskDi društvih 1264 aktivnih čla
nov, od tega 120 mlajših od 18 let 
in 81 žensk. Če k temu prištejemo 
še rezervne, častne in zaslužne tćr 
podporne člane, dobimo skupno 
1723 članov gasilske organizacije. 
Te številke nam dovolj nazorno po
vedo o izredni priljubljenosti ga
silstva med prebivalstvom. Zato je 
razumljiva pripravljenost ljudi za so
delovanje v akcijah, ki jih organizi
r a o  gasilci Pri gradnji novih in 
adaptacijah obstoječih gasilskih do
mov in vodnih bazenov so člani ga
silskih društev in ostali prebivalci 
prispevali nad 19.000 prostovoljnih 
delovnih ur v zadnjih nekaj letih.

Znova potrjeno pobratenj^
V soboto pride na obisk delegacija iz Arcevi^j

iz Ribnice in krajev katere 
obiskali, najlepše vtise. Želim0 J 
dobro počutje.

A

OSAMOSVOJITEV
S 1. julijem je začel veljati sklep 

občinske skupščine Ribnica o usta
novitvi samostojnega Stanovanjske
ga podjetja kot organizacije združe-, 
nega dela, ki je prevzelo od STAN- 
GRADA vse naloge s področja sta
novanjskega gospodarstva in pro
meta s stavbnimi zemljišči. Do do
končnega konstituiranega podjetja 
bo novo delovno organizacijo vodil 
poslovni odbor in vršilec dolžnosti 
direktorja Gvido Čarman.

Kaj šele bo .
Parkiraj pred gostil
no, vozi, kolikor grel 
Tako delajo v Metliki
 -------------

Že ob navadnih dneh, kaj šele 
ob nedeljah in sejmih, nastaja v 
Metliki prometna gneča, narašča 
pa tudi število nesreč. Tovor
njaki parkirajo ob glavni cesti, 
najraje pred Badovinčevim go
stiščem, zasebnikom je najbolj 
prikladen prostor pred bifejem 
na avtobusni postaji. Na ome
jeno hitrost skozi mesto se za 
volanom le redkokdo spomni.
< Da je zmeda še večja, pri
pomorejo tudi zastareli in že dalj 
časa neveljavni prometni znaki. 
Meščani, ki se spoznajo na pro
met, napovedujejo, da bo zmeš
njava po 1. septembru letos še 
veliko večja. Avtobusni promet 
bo z uvedbo novih lokalnih prog 
podjetja- VIATOR občutno 
močnejši.

Tako po domače kot doslej se 
po Metliki gotovo ne bo dalo 
dolgo voziti, ne da bi izzvali 
hujše posledice. Za tiste, ki pre
hitro vozijo, bi bile koristne vsaj 
občasne radarske kontrole in ta
kojšnje kazni, .parkirišča pa bo 
treba čimprej ozruflhti. Največ 
težav bo menda s postavitvijo 
nove cestne signalizacije. Že' 
pred dvema letoma so o tem go
vorili, toda prizadeti sc vedejo, 
kot da sc jih to ne tiče. Skozi 
eno uho noter, skozi drugo ven. 
Kaj tu ni osebne odgovornosti?

^ ________________________R. B.^

Ribnica dobi 12. avgusta v goste 
delegacijo občine Arcevia iz Italije. 
S tem bo vrnila obisk ribniške dele
gacije junija letos v Arcevil Pobra
timstvo, ki se je med tema krajema 
začelo že med zadnjo vojno, ko so 
se slovenski in italijanski partizani 
borili z ramo ob rami proti skup
nemu sovražniku — fašizmu in na
cizmu, se poglablja z obiski delegacij 
ribniške v Arcevii, italijanske pa v 
Ribnici Na ta način so se spletle 
vezi trdnega prijateljstva med pre
bivalci ene in druge občine, enim in 
drugim narodom. Gostitelji bodo 
pripravili gostom iz Italije lep spre
jem. Na čast gostom bo 12. avgusta 
kulturna prireditev, v kateri bo na
stopil moški pevski zbor „Lončar1* 
iz Dolenje vasi Drugega dne obiska, 
to je 13. avgusta, se bo italijanska 
delegacija udeležila proslave 100-let- 
nice gasilstva in 30-Ictnicc oboro
ženega upora v Dolenji vasi, 14. 
avgusta pa si bodo gostje ogledali 
nekatere delovne organizacije v 
Ribnici in novo šolo v Loškem po
toku. Prepričani smo, da bodo 
gostje iz pobratene Arceviie odnesli

ob£«n
vprafuj«

odgQV*

Dolenja vas vabi
Krajevni praznik in stoletnica gasilskega društva, 

kjer so prvič poveljevali slovensko

-  Kaj pa zdaj, ko imamo * ^  
sijo za ugotavljanje izvora P1*

ž c n ja ?  .  neiiptf'-  Bojim se, da bo tudi ta ne r
vičeno obogatela.

ZOBOTREBCI
LETOS je bila gobja & ***!&  

zdovih ribniške občine 
plodna. Toliko jurčkov in 
užitnih gob ne pomnijo lju J jia 
desetletja. Največ gob je jjjio 
območju Male gore. Letos J ^ jo 
tudi rekordno število P. \
prišli iz bližnje in daljnje o k o l i j ^  j 
vse je bilo dovoli gob. Niso i*® 
so nabrali po 50 in več )e I
jurčkov. Zaradi pogostega koli 0̂ i 
bila letos gobja letina tudi ne 
daljša kot druga leta. CP

SMO sredi turistične s e z o n ^ i  , 
vek bi pričakoval, da bodo « j j 

gostinci veseli letnih ineseccv. ^  $ 
če sodimo po tistih gostincu*, 
iineli v juliju, nekateri pa tl1̂  w  
avgustu, zaprte lokale, in to V" 
tednov, ni tako. .« pr®'

KJE vse letujejo Ribničan j^jld 
cej jih je v Novein gradu *n.. ,.b[rtot" 
Banjo lah pri Pulju in drugih : [n 
skih mestih in krajih. Spe* <ioPu 
teh je največ, preživljajo jcO' 
doma. Tisti, ki imajo jek>  ̂
njiče, gredo za krajši čas 0 .0pus*? 
nekateri pa se bodo v času ® 
nagarali za vse leto, predvsem 
telji stanovanjskih hiš. lin^

KOŠNJA je bila letos v v' \ fl p  
predelih v Loškem potoku. ĵj Z* 
Gori izredno slaba. Pridelek J p  
polovico manjši kot druga c ^  t>° 
tako skrčeno število goveu ^  ^  
verjetno zaradi slabe košnje 
čilo.

. Z veliko gasilsko parado in zboro
vanjem bodo v nedeljo, 13. avgusta, 
v Dolenji vasi pri Ribnici počastili 
letošnji krajevni praznik in 100-lct- 
nico gasilskega društva. Na prireditvi 
bo govoril Franc Kimovec-Ziga, 
član predsedstva RK SZDL, pokro
vitelj prireditve pa ic predsednik 
ObS Ribnica Bogo Abrahamsbcrg.

Petkove fotografije
V Ribnici tiranijo fotografije par

tizanskega fotografa Petka s pohoda 
slavne 14. divizije na Štajersko leta 
1944. Fotografije, ki so velikega for
mata, so več let samevale, ker v Rib
nici še niso našli prostora za stalno 
rautavo teh slik. Zdaj so fotografije 
začasno razstavili v novi galeriji v 
gradu. Velika škoda bi bila, če bodo 
po razstavi slike nedostopne števil
nim izletnikom, posebno pa mla
dim. Morda bi se zanje našal stalni 
razstavni prostor v bivši grajski ka
varni?

O. K.

Med gosti bo tudi delegacija iz po
bratene italijanske občine Arccvie.

Doler\ja vas slavi svoj praznik v

?>omin na prve žrtve fašizma, na 
as, ko so 1. avgusta 1942 na Jasnici 

Italijani ubili prve štiri domačine. 
Letošnji praznik bo v znamenju ga
silstva -  v ribniški občini, in sicer v 
Dolenji vasi. Osnovano je bilo gasil
sko društvo v silno težavnem času, 
vendar se je hitro uveljavilo med 
ljudmi, saj je Časopis „Slovenski na
rod" že nekaj let kasneje (leta 1880) 
pisal, da ima društvo nad 70 članov 
m ga je slovenskemu gasilstvu po
stavljal za zgled.

Nadvse pomembno je, da je bil te
daj v tem društvu poveijevalni jezik 
že slovenski. Uvedel gaje Ignac Mer
har, rojen 1856 v Prigorici. To z 
drugimi besedami pomeni, daj e  bilo 
društvo v Dolenji vasi prvo sloven
sko gasilsko društvo. Nekaj let kas
neje, leta 1886, je Ignac Merhar uve
ljavil slovensko poveljevanje v vseh 
gasilskih društvih in postal utemelji
telj slovenskega gasilstva.

F. GRIVEC



EETRTK0V INTERVJU

Kopica nevšečnosti
Jože črtalič: »V poklicnih šolah premalo učijo 

za obrt, pa tudi vajence je težko dobiti!«L
j V prejšnjem četrtkovem  
j intervjuju je Boris Savnik, 
\ ravnatelj Šolskega centra 
j kovinske stroke v Novem 
\ mestu, vprašal Jožeta Črta- 
I tiča, ključavničarja iz No- 
\ vega mesta, kaj meni o po- 
\ klicni šoli kovinske stroke in
S kaj o zasebni obrti v novo

meški občini Jože Črtalič je 
odgovoril:

-  Poklicna šola naše stro
ke je v Novem mestu nepo- 

\ gre šljiva. K ot obrtnik me
nim, da bi moral pouk v njej

EVIDENTIRANJE ŠE NI ZADOVOLJIVO

Ne pet minut pred dvanajsto!
V sedanji občinski skupščini sedijo le tri ženske, med možnimi kandidati 
za novo skupščino jih je le pet! -  Se bo stara in že večkrat kritizirana prak

sa ponovila tudi na prihodnjih volitvah?

\ Potekati tako, da bi bil de- 
| lovec, ko jo zapusti, vešč 
\ tudi opravljanja obrtniških 
\ del, in ne samo industrijski 
\  delavec. Morda bi se to dalo 
\ doseči z dvojnim progra- 
J Kom, potrebno pa je, saj 

danes ne najdeš več obrt
nika, la bi popravljal klju
čavnice itd., da o težavah, ki 

imamo z dodatnim po
učevanjem učencev obrt
niki, niti ne govorim. Druga 

\ Plat resnice pa je v tem, da 
< Maša šola v Noyem mestu 
j nima denarja za nakup stro- 

Iev, brez teh pa sodobnega 
Jj Pouka v naši stroki n i Tudi 
) Predavateljev nima dovolj.

-  Bi bile po vašem težave 
\ s fem odpravljene?
, -* Kje neki, tu je šele za-
\ Četek! Naslednja stvar so 
\ Učenci: teh v našo stroko 
| Preprosto ni, ker je pogoj za 
J uk opravljena osemletka. 
\ ^krajni čas je, da bi ustregli 
\ Predlogu obrtnikov in zbor- 
 ̂ nice in dovolili uk v kovinski 

  ___

stroki tudi učencem, ki ni
majo popolne osemletke. 
Praksa namreč kaže, da so 
takšni učenci pri praktič
nem delu veliko boljši, za 
šolski pouk pa se jim glava 
tudi nekako odpre. Morda ni 
najboljše, da smo odpravili 
slovesen način podeljevanja 
pomočniških spričeval, saj je 
tudi to dajalo poklicu ne
kakšno vrednost in mikav
nost.

-  Koliko učencev pa 
imate vi v delavnici?

-  Nobenega, ker jih ne 
morem dobiti Z  oglasom 
sem ponujal 500 din nagrade 
v L, 800 din v II. in 1000 
din v III. letniku in plačani 
prevoz na delo; pa so se pri
javili samo takšni z nepo
polno osemletko, ki jih ni
sem smel sprejeti

-  Zdaj pa ste dolžni še 
odgovor o zasebni obrti!

-  Ni napredka, stoji na 
istem mestu. Občinska skup
ščina bi morala vsaj enkrat o 
njej kompleksno razprav
ljati. Pomagala bi lahko pri 
lokacijah za zasebno obrt, za 
nove prostore in opremo pa 
bi morali biti na voljo kre
d iti Davčna politika je v 
redu, čeprav so morda tu in 
tam med posamezniki obrt
niki še prevelike razlike v 
obdavčitvi Vlaganje v obrt 
naj bi priznali kot davčno 
lajšavo. In še nekaj: prav bi 
bilo, ko bi spremenili precej 
razširjeno napačno gledanje, 
da je obrtnik dobičkar! Tudi 
on mora krepko delati, da 
ustvari in zasluži, ker se de
nar nikomur ne steka sam 
od sebe!

Moje vprašanje: Janez
Požar naj kot predsednik 
pododbora za obrt za ob
močje Dolenjske pri Go
spodarski zbornici SRS od
govori, kaj je zbornica na
redila, da bi se poklicno šol
stvo bolj razvilo in prilago
dilo potrebam, in kaj je sto
rila, da bi bil odpravljen ne
pravični prometni davek, ki 
ga plačujemo obrtniki za 
material

M. JAKOPEC

y  novomeški občini so do konca 
julija evidentirali 116 možnih kan
didatov za odbornike, poslance in 
druge voljene funkcije. V 12 kra
jevnih organizacijah SZDL so jih evi
dentirah 45 in v 11 delovnih orga
nizacijah 21. Občinski sindikalni 
svet je predlagal 16, občinski ko
mite ZMS 11 in izvršni odbor občin-

NOVA MOTORKA 
V STRANSKI VASI

V nedeljo, 6. avgusta, so imeli 
člani gasilskega doma v Stranski vasi 
krst nove motorne črpalke. Častni 
gost in pokrovitelj prireditve je bil

Bredsednik občinske skupščine
[ovo mesto Avgust Avbar. Pri pro- 

slavi so sodelovali še gasilci iz Lok
vice, Šmihela pri Novem mestu in iz 
Dobindola, ki so bili v gasilskih uni
formah. Po uspešno opravljeni 
mokri vaji, ki so jo imeli člani gasil
skega društva iz Stranske vasi, so se 
vsi zbrali na vrtni veselici. Oko h 200 
obiskovalcev in vse gasilce je nato 
zabaval trio Toneta Košmrlja. p#

Suhokrajinski
drobiž

ORGANIZACIJA ZMS DVOR je 
s svojo dejavnostjo pritegnila v član
stvo veliko mladine. Sedaj jih je 
menda v članski evidenci že okoli 
100. Zadnjega sestanka, ki je bil 
pred kratkim, se je udeležilo kar 
okoli 60 članov. Letošnja glavna na
loga je urediti klubske prostore s 
knjižnico in sobe za družabna sre
čanja ter sestanke. Pri teh "delih so 
mladinci letos opravili preko 2000 
ur prostovoljnega dela.

ZUŽEMBERŠKA KRAJEVNA 
SKUPNOST je do konca julija zbra
la za uresničitev letošnjega pro
grama 80% predvidenega denarja, 
zato je financirala že veliko del. Do
slej je največ porabila za krajevna 
pota, spomeniško varstvo, civilno 
zaščito in socialno skrbstvo, neko
liko v zaostanku pa je_gradnja dvor
skega vodovoda. To bodo v tem me
secu pospešili.

LETOŠNJA MLAČEV je zaradi 
zakasnitve nekoliko v zaostanku. 
Čeprav imajo po vaseh že večje šte
vilo mlatilnic, niso utegnili pravo
časno opraviti mlačev in izprazniti 
kozolce za sušenje detelje. Tudi že
tev ovsa bo nekoliko zamujena.

V HINJAH BODO V NEDELJO, 
13. AVGUSTA, slavili 50-letnico 
obstoja gasilskega društva. Slavje 
bodo pričeli ob 14. uri s sektorskimi 
vajami, na katerih bodo sodelovala 
društva iz hinjske in žužemberške 
krajevne skupnosti. Podelili bodo 
gasilska priznanja, potem pa bo ve
lika veselica na prostem. Dohodek 
veselice so namenili za nakup gasil
ske opreme. Prizadevni gasilci so se 
na slavje dobro pripravili in po
skrbeli za izbrano kapljico ter dober 
prigrizek.

M. S.

NOVOMEŠKA POMOČ POPLAVLJENIM

Če udari nesreča, ni ozkih src
plovne organizacije zbrale za prizadete prebivalce Prekmurja in Sloven- 

'h goric že 120.000 din -  Prošnja sindikatom, krajevnim organizacijam 
 SZDL in Rdečemu križu, naj nadaljujejo z zbiranjem denarja

SoojH^dnik občinske konference 
iftfjj Etične zveze Franc Beg je spo
j in  i so delovne organizacije in
StJ? skupščina do konca prejš- 

tcdna zbrale za prebivalce 
jih in Slovenskih goric, ki so

:atlc*c nedavne poplave, pri- 
!k> 2.000 din. Poudaril je, daje

,odmev4 na nedavni posvet 
pjtr “^dniku občinske skupščine, 

^  se dogovorili o organi- 
nhiJi! zbiranju pomoči za severo- 

del Slovenije.
I Prvimi darovalci v novo-
v °bčini so bila podjetja: Pio-

I nedeljo na dirko!
! H 0T « ° ,  13« avgusta, bo novo- 
W , .Mesarsko društvo pripravilo 
i&to Prvcnstvo v kategoriji 

Kolesar)' h°d° startali z 
0, , e?a trga v Novem mestu ob 

bodo skozi Ratež, 
j p o l j e ,  Šentjernej, Škocjan, 

1X1 Mačkovec, cilj pa bo na 
Ir!" tr®u* Tekme sc bo udele- 

S  • slovenskih kolesarskih klu- 
1 ^ .  Ppbliino 50 tekmovalci, med 

bo sedem mladih Novo- 
Pokrovitejj tekmovanja, 

« zveza Slovenije in člani 
, c**ttga kluba prosijo vse last- 

*** bi lotorn>h vozil, da v času dirk 
Ptoju1,10tili tekmovalcev in organi- 
^  • • • P;

nir, Gorjanci, Labod, Kmetijska za
druga Krka, Gozdno gospodarstvo, 
Cestno podjetje, Podjetje za ptt pro
met, Dolenjka in Novotehna ter 
Občinska skupščina. Posebej velja 
omeniti, da so sc pri Pionirju in Gor
jancih odločili prispevati v skupen 
republiški sklad za prizadeto pre
bivalstvo Prekmuija in Slovenskih 
goric po 10.000 din.

Največji znesek je iz novomeške 
občine poslala za poplavijence novo
meška podružnica zavarovalnice 
Sava, in-sicer kar 39.320 din. Za tak 
znesek pa so se v novomeški podruž
nici odločili na podlagi dogovora v 
centrali zavarovalnice.

Zbiranje denarne pomoči se bo v 
novomeški občini v naslednjih dneh 
nadaljevalo. Poleg prispevkov iz go
spodarskih in drugih delovnih orga
nizacij pričakujejo tudi delež prebi
valstva, zlasti zasebni delež za
poslenih. Denar od njih bodo spre
jemali v delovnih in sindikalnih 
organizacijah ter krajevnih orga-

Novomeščani!
Občinski odbor Rdečega križa 

vas prosi za pomoč. Potrebuje po
steljo z vložki in posteljnino, mizo, 
stole, omaro in druge predmete za 
družino s štirimi mladoletnimi otro
ki. Kdor je pripravljen kaj darovati, 
naj to takoj sporoči občinskemu od
boru RK v Novem mestu v pisarno 
ob Cesti komandanta Staneta!

nizacijah SZDL in RK, ki so jih 
občinska konferenca SZDL, občin
ska skupščina in občinski sindikalni 
svet s skupnim pismom naprosili, 
naj zbirajo denarne in druge pri
spevke ter o tem obveščajo občin
sko konferenco Socialistične zveze.

I. ZORAN

POGODBENI CESTAR
Darko Steh, upokojenec iz Hru- 

ševca, že več tednov vzdržuje ceste v 
domačem kraju, proti Praprečem in 
Drganjim selom. Straška krajevna 
skupnost je z njim sklenila pogodbo, 
na podlagi katere ga tudi plačuje. 
Zlasti avtomobilisti hvaljjo Steha 
kot dobrega cestarja.

PREMALO PROSTORA
Zaradi utesnjenosti prostora za 

prireditev so^se priprave za letošnji 
tradicionalni piknik na valovih 
Krke, ki ga prirejajo že četrto leto 
zapovrstjo, pričele nekoliko pozno. 
Vendar je nedeljska prireditevpoka- 
zala, da so tudi v kratkem času spo
sobni opraviti dobre priprave. Na 
pikniku je bilo kar okoli 1.800 ljudi, 
ki so bili dobro postreženi, za za
bavo pa je poskrbel ansambel Matjje 
Slaka. Udeležba bi bila lahko še ve
liko večja, če bi imeli več prostora 
za parkiranje vozil. Zaradi stiske pri 
parkiranju je namreč več voznikov 
odpeljalo naprej, čeprav so gledali, 
kje bi se lahko ustavili. M. S.

ske konference SZDL 23 kandi
datov.

Med možnimi kandidati je: 31 de
lavcev, 11 kmetov, 43 ljudi z vod
stvenih in 27 z vodilnih položajev, 8 
pa je predlaganih iz vrst upoko
jencev in drugih slojev prebivalstva. 
Med predlaganimi je samo 5 žensk. 
Bolj zadovoljuje podatek, da je med 
evidentiranimi kar 67 članov Zveze 
komunistov.

Občinska konferenca Sociali
stične zveze, ki je evidentiranje na
čela že lani, zdaj pa zbira tudi vse 
predloge za možne kandidate, z do
sedanjim potekom te akcije ni za
dovoljna. Zlasti prepočasi poteka 
evidentiranje v organizacijah SZDL, 
saj kar o 42 ni podatkov, da bi že 
začele uresničevati to pomembno 
politično. nalogo. Poleg tega še ni 
čutiti, da bi se v evidentiranje vklju
čile tudi druge družbeno politične

UREJENO NASELJE
Stanovanjska soseska, ki jo že ne

kaj let gradi PIONIR, Nad mlini v 
Novem mestu bo še letos v celoti 
dograjena. Stari del soseske je dobil 
lani asfaltno prevleko, letos pa je 
Komunalno podjetje v že dograje
nem delu soseske posejalo travo, po
sadilo okrasno grmičevje in posta
vilo klopi Tudi pošta je postavila pi
semski nabiralnik, te dni pa bodo 
komunalci postavili še Učne oglasne 
deske. Soseska Nad mlini je ena naj
lepše urejenih v Novem mestu, samo 
za ozelenitev in dela pri dokončni 
ureditvi, ki so bila opravljena letos, 
pa je občina odštela več kot 25.000 
din.

r
Taksi

Pred Metropolom sem za
gledal taksi, pohitel k njemu 
in ga prosil, če se lahko 
peljem. Voznik me je ljubez
nivo povabil Še preden pa 
sem se usedel, je iz svetlega 
rekorda, ki je tudi taksi, pla
nil taksist in zavpil: „Poča
kaj, enega si mi že odžrl, se
daj hočeš pa še tega. “ Moj 
voznik se za njegovo vpitje 
ni dosti zmenil in odpeljala 
sva se do bloka, kjer oba sta
nujeva.

organizacije, zlasti ZK, ZMS, ZB, 
ZRVS in krajevne skupnosti.

Resda bodo volitve šele spomladi 
(opozorimo naj, da bomo volili po 
novem, delegatskem sistemu) in je 
do takrat še mnogo časa, vendar to 
ne pomeni, da je treba čakati do 
„pet minut pred dvanajsto". Ni vse
eno, komu bomo ,.obesiU“ odgo
vorno funkcijo odbornika au po
slanca. Med drugim nam v tem pri
trjuje tudi evidenca o delu sedanje 
občinske skupščine; če bi listah po 
njej, bi zlahka ugotovili, da pri mi
nulih volitvah na kandidatnih listah 
niso bili vselej najboljši in najspo
sobnejši ljudje.

VODOVOD BO
Količki že označujejo, kod bo šel 

vodovod v Prapreče, ki ga bodo na
peljali iz Jurke vasi. Praprečani so 
na to pridobitev pripravljeni že ne
kaj let. Nekaj denarja so dobili od 
veselic, večjo vsoto so sami zbrali 
(300 din vsaka hiša), večji prispevek 
pa naj bi dala krajevna skupnost. 
§ami bodo izkopali jarke in jih po 
položitvi cevi tudi zasuli. Katže, da 
se bodo dela začela v nekaj tednih.

KOŠARKA 
V JURKI VASI

Mladinci iz Jurke vasi so si v goz
du nad vasjo s prostovoljnim delom 
uredili 16 x 10 m veliko košarkar
sko igrišče. Minulo nedeljo, 6. av
gusta, so priredili že prvi zelo uspel 
košarkarski turnir, na katerem je 
zmagala ekipa Jurke vasi, ki je pre
magala Vavto vas z 52:27, Stražo pa 
z 38:35. Vavta vas je premagala 
Stražo z 52:29. Najboljši strelci tur
nirja so bili: Dušan Dular s 56 koši, 
Milan Ravbar s 44 in Jože Dular s 
40 koši. Organizatorji so za udele
žence pripravili skromne nagrade, 
posebej pa še za najboljše strelce.

BORIS DULAR

IO.5 IO.POTNIH LISTOV
V novomeški občini je 10.510 

lastnikov potnih listov. Lani je potni 
list dvignilo 3772 občanov, letos do 
avgusta pa 1649 občanov. Vse tiste, 
ki večkrat potujete preko meje, 

jjpozarjamo, naj pred odhodom po
gledajo v potni list, kajti velikokrat 
se zgodi, da obmejni organi potnika 
s potnim Ustom, ki ni podaljšan ne 
pustijo v sosednjo državo.

P.

— MINI ANKETA-----

Za Pomurje
Vsi za hitro pomoč

Občinska skupščina Novo 
mesto, občinska konferenca 
SZDL in občinski sindikalni svet 
so sprožih med delovnimi orga
nizacijami akcijo za zbiranje 
denarja za poplavljence v Po- 
muiju in Slovenskih goricah. 
Kohko so dah in zakaj, so pred
stavniki delovnih organizacij 
povedah:

Evgen Pungerčič (Dolenjka): 
Za pomoč smo se odločih, ker je 
škoda katastrofalna. Upam, da 
bo naših 5000 dinarjev dobro
došlih, saj ogroženo prebivalstvo 
sedaj potrebuje pomoč širše 
družbene skupnosti, da hitro 
odpravi najtežje posledice.

Jožica Bajt (Gozdno gospo
darstvo): 5000 dinarjev smo
zbrali. Za pomoč smo se odločiU 
hitro, saj jo prebivalstvo v ogro
ženih območjih nujno potre
buje.

Jože Tanko (Kmetijska zadru
ga Krka): Tudi če to ne bi bilo 
kmetijsko območje, bi se odlo
čih za pomoč 5000 dinarjev. 
Tako pa je bila to že nekako na
ša dolžnost.

Milan Bratuž (Labod): Pri nas 
mo bih vedno za soUdarnost 
med delavci. Za pomoč smo se 
hitro odločili in če bomo kdaj v 
podobni stiski, vem, da nas drugi 
delavci ne bodo pozabili. Zbrali 
smo 7000 dinarjev.

Lenča Knaflič (Novotehna): 
Za pomoč smo se odločili takoj, 
ko je prišel z občine dopis. Mi
slim, da je ta pomoč potrebna, 
saj jo bodo ljudje, ki so preživeli 
nesrečo, močno potrebovali. 
Dah smo 5000 dinarjev.

Anica Jazbec (Pionir): Že
sama beseda pomoč poplavljen- 
cem pove, zakaj smo se zanjo 
odločiU. ZbraU smo 10.000 di
narjev.

Vlado Avsec (Cestno pod
jetje): Iz solidarnosti ob nesreči 
ter zato, da bi škodo čimprej 
odpravili, smo se odločiU za 
5000 dinarjev.

Franc Kump (Gorjanci -  Vav
ta vas): Iz solidarnosti smo na 
priporočilo delavskega sveta 
nakazah 1000 dinarjev. To pa ni 
vse. Organizirali smo tudi akcijo 
med delavci, ki bodo od oseb
nega dohodka zbraU še posebno 
vsoto.

Janko Goleš (Novoles): Pri- 
spevah smo 10.000 dinarjev. Pre
pričani smo, da bo tudi naša 
pomoč dobrodošla.

Jožica Progar (PTT Novo 
mesto): Za 7000, ki naj bi pre
bivalcem poplavljenih območij 
olajšalo težko življenje in delo, 
smo se odločili zelo hitro. Pre
bivalstvo sedaj nujno potrebuje 
pomoč! J. PEZELJ

V trgovini suša za naložbe
Pri MERCATORJU v I. polletju za 20 odst. večji promet -  Od investicij sep
tembra »mini« blagovnica v Šentjerneju, za drugo pa ni denarja in ostajajo

le pri željah

Pri novomeškem MERCATORJU 
smo poradovedili, kako kaže z le
tošnjim prometom v trgovini in kaj 
se nam obeta pri nadaljnji obnovi 
trgovin. Kot vsa leta nazaj promet 
tudi letos narašča. MERCATOR
JEVA poslovna enota Novo mesto . 
je iztržila v prvih 6 mesecih letos za 
50,406.000 din. Slabo tretjino pro
meta so opravili s prodajo na de
belo, ki je bila letos večja za 14 od
stotkov kot lani, preostanek pa s 
prodajo na drobno, ki je bila večja 
za 25 odstotkov. Porast prometa, ki 
se šc ni ustavil torej kaže, da kupna 
moč Še ne upada, čeprav gre seveda' 
del porasta v prometu tudi na račun 
višjih cen; to velia zlasti zaa živila.

Odgovor na vprašanje, kaj name
ravajo graditi, kje sc nam obetajo 
nove prodajalne in kako kaže s pre
ureditvami obstoječih, je bil manj 
razveseljiv. Denarja za naložbe ni, 
zato se ukvaijajo predvsem s tem, 
kako končati že začete gradnje. Le
tos bo MERCATOR presenetil po
trošnike z novimi prodajnimi zmog
ljivostmi edinole v Šentjerneju. Tam 
se bližajo koncu preureditvena dela 
v obstoječih poslovnih prostorih. 
Prihodnji mesec bodo, tako upajo, 
izročili namenu novo podeželsko 
„mini“ blagovnico, prvo takšne 
vrste na našem območju. Potroš
nikom bo na vojjo nekaj več kot 
400 kv. metrov čistih prodajnih 
površin, preurejena trgovina pa bo 
imela tudi vse potrebne stranske 
prostore, kot so skladišča, sanitarije 
itd. Šentjernej bo torej letos dobil 
res lepo in sodobno urejen trgovski 
objekt, kakršnih je pri nas malo.

To, kar bomo našteli zdaj, so za 
zdaj lc želje. Radi bi povečali bla
govno hišo na Glavnem trgu v No
vem .mestu. Lokacija za dograditev 
je že določena, zemljiško-lastninska 
vprašanja so rešena, poslovni pro
gram je pripravljen, projekt pa je v 
izdelavi. Za to gradnjo bi potrebo
vali 4 milijone dinaijev, prostore 
blagovnice pa bi s tem podvojili. 
Radi bi poleg tega preuredili proda
jalno v Smarjcti ter prodajalno v 
Prečni, za katero se zavzema zlasti

KS, v Mirni peči pa bi bile potrebne 
obnovitve v prodajalni.

To, kar smo našteli kot želje, so 
le želje zaradi zaviralne investicijske

?3litike in obstoječih predpisov, 
rgovina ne ustvaija niti toliko ka- 
itala, da bi zadoščalo za naložbe, 

šele, da bi imela za 30-odstotne
pit
kaj

depozite in za obratna sredstva, to 
dvoje pa je danes pogoj ob vsaki na
ložbi Z oko h 2 milijona dinarjev 
skladov, kolikor jih na leto ustvari 
poslovna enota MERCATORJA v 
Novem mestu, se kaj več, kot je na
rejenega, ne da storiti.

M. J.

Novomeška kronika
POČITNICE NA MORJU -  60 

novomeških tabornikov bot v pone
deljek, 14. avgusta, odšlo na deset
dnevne počitnice na Valeto pri Por
torožu. Ker je še nekaj prostih mest, 
se zainteresnirani taborniki lahko 
pri vodstvu tabora še vedno prija
vijo.

PREMALO KRVI -  Mestni Rde
či križ vabi krvodajalke in krvoda
jalce ter druge občane, da se udele
žujejo krvodajalskih akcij. Ker je za
loga krvne plazme že močno pošla, 
naj se krvodajalci hitro oglasijo na 
novomeški transfuzijski postaji.

PONUDBA NA DOMU -  Ker 
pečice za čevapčiče na trgu ne gre
do dobro v promet, so jih proda
jalke začele ponujati po 25 dinarjev 
kar po hišah. Pri ponujanju so več
krat nedležne.

SPORT IN TRENING -  V jeseni 
se bodo nadaljevala tekmovanja v 
najrazličnejših slovenskih ligah, zato 
so se nekateri novomeški športniki 
in športnice začeli na jesen resno 
pripravljati. Odbojkarjem so se pri
družili nogometaši in košarkarji.

TRŽNICA -  Lepo vreme je ta 
ponedeljek na tržnico zvabilo še več 
branjevk in z dobro ponudbo, da so 
bile številne gospodinje zadovoljne. 
Cene: lubenice 4 din za kilogram.

solata 7 din, slive 7 do 8 din, grozd
je 7 do 10 din, čebula 6 din, zelje 2, 
kumare 2, breskve 7 din, banane 7 
din, paprika 10 din, marelice 10 din, 
jajca po 0,80 do dinar, paradižnik 7 
din, krompir 3 do 5 dinarjev, rdeča 
pesa 5 din, limone 12 din in domači 
med 15 din za Uter.

ROJSTVA: Rodile so: Boža Šu
štaršič iz Klice, Majda Sile -  dekli
co, Jožica Pekeč, Nad mlini 23 — 
Suzano, Ana Vrbanek iz Kettejevega 
drevoreda 43 — deklico in Stanka 
Podobnik iz Pugljeve 1 -  dečka.

POGREBI: Umrla sta Alojz Jer
man v 65. letu , upokojenec iz Foer
sterje ve 12, in Josip Medved v 77. 
letu, v Ragov log, 4.

— Ena gospa je rekla, da je prav 
radovedna, s čim si mažejo nos in
špektorji, da jih ne moti smrad iz 
razmetanih gnijočih odpadkov na 
tržnici.
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Petek, 11. avgusta -  Suzana 
Sobota, 12. avgusta -  Klara 
Nedelja, 13. avgusta -  Liljana 
Ponedeljek, 14. avgusta -  Demetrij 
Torek, 15. avgusta -  Marija 
Sreda, 16. avgusta -  Rok 
Četrtek, 17. avgusta -  Radivoj

BREŽICE: 11. in 12. 8. ameriški 
barvni film „Fra Djavolo“ . 13. in 
14. 8. zahodnonemški barvni film 
„Vrag vzemi profesorje**. 15. in 16. 
8. angleški barvni film „Malo, mno
go, strastno**.

ČRNOMELJ: 11. 8. francoski 
barvni film „Tetovirani**. 13. 8. 
francoski barvni film „Tetovirani**. 
16. 8. ameriški barvni film „Dolina 
lutk“ .

KOSTANJEVICA: 12. 8. španski 
barvni film „Ulica Tuset“ . 13. 8.

barvni film „Vohun v zelenem klo- 
buku“ . 16. 8. francoski barvni film 
Astragal44

” METLIKA: 9. in 10. 8. nemški 
barvni film „Pridi, pridi, ljuba mo
ja". Od 11. do 13. 8. ameriški barv
ni film „Buch Casidi in Kid“ . Od
11. do 13. 8 /  francoski barvni film 
„Pot v Katmandu**. 16. in 17. 8. 
italijanski barvni film „Skušnjave 
mladega Casanove**.

MIRNA: 12. in 13. 8. „Dolgi dan 
maščevanja “ .

NOVO MESTO: Od 11. do 13. 8. 
italijansko-amcriški barvni film 
„Cakmul-maščevalec**. 14. in 15. 8. 
ameriški barvni film „Heroji Gvad 
kanala**. 16. in 17. 8. ameriški 
barvni film „Pet lahkih**.

RIBNICA: 12. in 13. 8. ameriški 
barvni film „Hiša iz kart“ .

ŠENTJERNEJ: 12. in 13. 8.

ŠMARJEŠKE TOPLICE: 16. 8. 
ameriški barvni film „Tarzanovo 
izzivanje**.

TREBNJE; 12. in 13. 8. španski 
barvni kavbojski film „Za tisoč do
larjev na dan“ . 16. 8. ameriški 
barvni kavbojski film „Dim revol- 
veija“.

V VIŠNJI GORI prodam enodružin
sko hišo, novejšo, bljzu železniške 
in avtobusne postaje. Naslov v 
upravi lista (1798/72).

SLUŽBO DOBI H  p R OeD A M

IŠČEM dekle, ki bi pomagalo pri 
gospodinjstvu. Pomagam ji pri
dobiti osnovno izobra*>o. Sta
novanje zagotovljeno. Naslov v 
upravi lista (1801/72).

SPREJMEM takoj frizersko vajenko. 
Stanovanje zagotovljeno. Fri
zerski salon Jurij Pestner, Novo 
mesto.

TAKOJ vzamem 4 vajence v učenje. 
Vajencem iz oddaljenih krajev 
dam stanovanje in hrano. Meseč
na nagrada 300 din. Splošno klju
čavničarstvo, Ivan Tori, Mokro
nog (telefon: (068)-83-187).

FRIZERSKO vajenko sprejmem 
takoj. Slavka Južnič, Irča vas 
66 a, Novo mesto.

SPREJMEM V UK vajenko ali v je n 
ča za krojaško in šiviljsko stroko. 
Anton Kastelic, Lobetw a 37, 
Novo mesto.

SPREJMEM ŽENSKO za varstvo 
dveh otrok v dopoldanskem času. 
Nudim hrano in stanovanje. Plača 
po dogovoru. Naslov v upravi lista 
(1796/72).

BRIVSKO-FRIZERSKO pomočni
co sprejmem. Hrana in stanovanje 
preskrbljena. Frizerski salon La
vrin šek, Krško.

STANOVANJA

ODDAM opremljeno sobo samske
mu sostanovalcu. Naslov v upravi 
lista (1804/72).

ZAMENJAM opremljeno sobo s 
centralno kurjavo za študenta v 
Krškem za enako ali neoprem^e- 
no v Novem mestu, v bližini 
ekonomske šole za študentko. 
Zupančič, Tomšičeva 6, Krško. 
TeL 71-079 od 18. do 22. ure.

IŠČEM SOBO v Novem mestu (lah
ko neopremljena) s souporabo 
kopalnice in možnostjo kuhanja 
in pranja. Šifra „Uslužbenka**.

MLADOPOROČENCA, mirna in 
pripravljena tudi pomagati, nujno 
potrebujeta stanovanje, po mož
nosti dvosobno. Naslov v upravi 
lista (1794/72).

IŠČEM večjo sobo ali sobo in kuhi
njo v Krškem ali bližrgi okolici. 
Cenjene ponudbe oddajte v cvetli
čarni „Agraria“ , Krško.

Motorna vozila

PRODAM dobro ohranjen m6tor 
Puch. Alojzija Kunčič, Bršlin 34, 
Novo mesto.

• PRODAM motor JAWA 90 ccm, 
letnik 1971, prevoženih
1.500 km, v dobrem stanju. Miha 
Žagar, Gor. Karteljevo 27, Mirna 
peč.

PRODAM ohranjen globok otroški 
voziček. Poizve se: Novo mesto, 
Nad mlini 8 a, I. nadstropje.

PRODAM FIAT 600 D, letnik 
1962, obnovljen. Ivan Gorše, Ra- 
govska 38, Novo mesto.

PRODAM osebni avto „AMI 8“ , let
nik 1971. Alojz Turk, Podgrad 1, 
Stopiče.

PRODAM FIAT 750, letnik 1965, v 
dobrem stanju. Alojz Serini, Maj
de Sile 18, telefon 21-065.

PRODAM AMI 8, letnik 1971, pre
voženih 18.000 km. Ogled vsak 
dan popoldne. Ragovska 7, Novo 
m esta

PRODAM FIAT 850, dobro ohra
njen. Jože Murn, Adamičeva 31, 
Novo mesto.

PRODAM po ugodni ceni televizor z 
vgrajenim radiom. Urbanija, Za
grebška 4, Novo mesto.

PRODAM vzidljiv štedilnik na drva, 
električni štedilnik in hladilnik. 
Naslov v upravi lista (1807/72).

PRODAM vložke za dve postelji, 
električni brivski aparat 
„BRAUN-SIXTANT“ in lonec 
ekonom, neelektričen. Naslov v 
upravi lista (1811/72).

PRODAM nov gumi voz (14 in 15 
col), tehtnico (500 kg) in molzni 
stroj, ALFA-LAVAL. Žitnik, 
Babna gorica 2, Škofljica.

PRODAM dobro ohranjeno harmo
niko znamke „Kucler** in motor 
znamke* NSU „Prima“ v nevoz
nem stanju. Alojz Mam, Dol. 
Dobrava 13. Trebnje.

PRODAM dve mlatilnici, trosita, re- 
tata in odlično čistita. Tone Gri- 
vec, Sr. G lobodol2, Mirna peč.

PRODAM PODPORNIKE (punte) 
in zagozde (kajle) za h iša  Jože 
Fabjančič, Mestne iyive, blok 
12 /9 , Novo mesto.

PRODAM kuhinjsko omaro, pomi
valno korito, električni in vzidljiv 
štedilnik. Pavlič, Partizanska 3.

ZARADI SELITVE prodam odlično 
ohranjeno kuhinjo „Marles**, šte
dilnik „Gorenje** na trdo gorivo 
in klavir -  pianino znamke Lan- 
berger Gloss, Wien. Pojasnila: Va- 
lantičcvo 2, N w o  mesto.

PO ZELO UGODNI CENI prodam 
30 A. Ž. panjev čebel na 10 sa
tov. Kupec bo lahko imel vsako 
leto ajdevo pasišče. Anton Turk, 
Gor. Stara v as 10, Šentjernej. .

PRODAM električni štedilnik. Skof, 
Jerebova 10, Novo mesto.

PO UGODNI CENI PRODAM novo 
frezo „Maček** s plugom Slavko 
Pucarevič, UL 21. maja 18, Bre
žice.

P O S E S T

V SREDIŠČU BRESTANICE pro
dam takoj vseljivo hišo z vrtom, 
primerno za kakršnokoli obrt; v 
niši vodovod in trofazni tok. 
Cena ugodna. Ogled vsak dan od 
14. ure dalje. Jože Vodopivec, 
Brestanica 66.

PRODAM hišo z vrtom, dograjeno 
do tretje faze, v Trebnjem. Po
nudbe pod „Na lepem kraju**.

KUPIM enostanovanjsko hišo.v No
vem mestu ali okolici, enako v 
Hrastniku prodam ali zamenjam. 
Naslov v upravi lista (1825/72).

KUPIM družinsko hišico na lepem 
kraju Dolenjske, blizu avtobusne 
ali železniške postaje. Vrednost 
do 13 milijonov. Plačilo takoj. 
Jože Srbčič, Mariborska livarna, 
62000 Maribor.

PRODAM kozolec v dobrem stanju 
na 6 oken po 5 kvad. m. Ivan 
Gnidica, 68283 Blanca 18. .

PRODAM manjšo domačijo, pri
merno tudi za vikend, na lepem 
sončnem kraju ob reki Krki na 
Dolenjskem blizu Dvora pri Žu
žemberku. Takoj vsc|jivO. Naslov
v upravi lista (1820/72).

PRODAM .11 arov vrta, stanovanj
sko hišo z gospodarskim poslop
jem, ki sc nahaja ob cesti, pri
merno za vikend. Električna na
peljava in ncprcsahjjiva dobra iz- 
virčna voda. Dostop možen z vsa
kim avtomobilom. Informacjjc 
dobite pri Karolini Svalj, Gor. 
Vrhpo|je 8, 68310 Šentjernej.

PRODAM enonadstropno hišo, pri
merno za obrt. -  Julijana Bevk, 
Krška vas 1.

K U P I M

KUPIM mizarski poravnalnik z eno
faznim motorjem. Ponudbe s 
cena Franc Medic, Jelševnflc, 
Črnomelj.

R A Z N O

VDOVA upokojenka -  imam urejen 
dom, brez otrok, z nekaj zem
ljišča, brez ovir -  želim spoznati 
poštenega, > solidnega, resnega 
vdovca upokojenca za mimo 
skupno življenje. Ponudbe pod 
šifro „Čas beži“ .

4. AVGUSTA sem med 17.30 in
18.00 uro od Glavnega trga do 
avtobusne postaje izgubila žensko 
ročno uro 5BB09/3130. Ker mi 
je dragocen spomin, prosim po
štenega najditelja, naj uro proti 
nagradi vrne v prodajalni v Šmi
helu ali upravi Dolenjskega lista 
(1799/72).

V NAJEM DAJEMO hleve, površine 
približno 200 kv. metrov, za rejo 
te le t Krmo je mogoče pridobi
vati na posestvu. Vse podrobnosti 
bodo dogovorjene z najemno po
go db a  Vse informacije je mo
goče dobiti na posestvu v Lokah 
š t  3 pri Novem mestu. Posestnik 
Jože Rajer.

POŠTENO DEKLE (34 let) s hišico 
in vinogradom želi spoznati ver
nega fanta, nekadilca s službo in 
prevoznim sredstvom. Naslov v 
upravi lista (1797/72).

POROČNI PRSTANI! -  Vsa zlatar
ska dela vam po vaši želji najbolje 
opravi zlatar Otmar Zidarič v Go
sposki 5, Ljubljana, kjer dobite 
tudi poročne prstane vseh oblik!
-  Z izrezkom tega oglasa dobite 
10 o d s t  popusta!

Ljubljeni ženi in mami Mariji 
Božič iz Gabrja iskreno čestitajo za 
40. rojstni dan in god mož Tone ter 
hčerke Olga, Tončka in Brigita.

m m
Janez Strniša iz Meniške vasi, 

Viktor Senica z Obrha in Ivan ?ork 
iz Selišča, Dol. Toplice, prepovedu
jemo hojo in vožnjo po naših trav
nikih v Logu pri Podhosti. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bomo 
sodno preganja h.

OPOZARJAM vsakogar, ki bi od 
Ane Breznik-Grabner kupil kakršne
koli stvari, ki so last mojega pokoj
nega očeta Antona Grabneija, Dol. 
Kamence pri Novem mestu, da bo 
trpel škodo sam, ker je lastnik nje
govih stvari samo njegova hčerka 
Anica Grabner, Ljubljana, Pokopa
liška 1.

Rezka Kralj, Konec 6, Stopiče, 
prepovedujem pašo živine in delanje 
kakršnekoli škode po posestvu. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala.

Prepovedujem vsem vožnjo in 
podiranje ograje, Tei sem jo.postavil 
na mejo svojega dvorišča. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal. Jože Vovk, Potovrh 15, 
Novo mesto.

KOTLE ZA ŽGANJEKUHO v 
vseh izvedbah in velikostih izdeluje 
najkvalitetneje že preko 40 let ba- 
krokotlarstvo Viljem Kapelj, Ljub
ljana, Aljaževa c. 4 -  Šiška.

SLASČIČARNA Majda Golob, 
Šentjernej, je odprta. Priporočamo 
se za obisl^ in naročila. ~

'!§29

Ob težki izgubi mojega moža in 
našega dragega očeta

FRANCA UCMANA 
iz Gabija

sc najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste 
ga spremili na njegovi zadnji poti in 
mu darovali vence in cvetje. Po
sebno se zahvaljujemo Gozdni upra
vi iz Novega mesta in ZB iz Gabija 
za poklonjene vence. Zahvaljujemo 
se tudi g. župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: žena Marija, otroci
Franci, Janez, Ana in Francka z dru
žinami ter Micka in drugo sorodstvo

Ob nenadni, prerani izgubi našega 
moža, očeta, zeta in starega očeta

JOŽETA CUNKA 
iz Gabija

se najiskreneje zahvaljujemo sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem ter vsem, ki so na kakršen
koli način pomagali v nepričakovani 
težki izgubi in pokojnika v tako veli
kem številu spremili na njegovi zad
nji poti in mu podarili vence in 
cvetje. Posebno se zahvaljujemo sin
dikatu Mercatoija, Novo mesto, de
lovnemu kolektivu Mercator Šent
jernej in sodelavcem priprave Novo- 
teksa, Novo mesto, ZB Gabrje in 
Novo mesto. Se enkrat vsem iskrena 
hvala.

Žalujoči: žena Ana, sin Zlatko z 
družino, hčerka Anica z zaročen
cem Ladom, brat Tone in Janez in 
drugo sorodstvo

Ob mnogo prerani smrti in težki 
.izgubi dragega moža, brata in strica

ALOJZA JERMANA 
iz Bršlina 

pri Novem mestu
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom in znancem, prijateljem, ki so 
ga spremili na zadnji poti, mu daro
vali vence in izrekli sožalje. Posebno 
se zahvaljujemo zdravnikom in 
strežnemu osebju kirurškega oddel
ka, ki so mu lajšali težke dneve. Po
sebno zahvalo Novoteksu in ZB 
Bršlin za podaijene vence in tov. 
Krančiču za ganljivi govor, pevcem 
za žalostinke, bratu Francetu za vso 
pom oč, gospodu župniku in kapla
nu za obred in ganljivi govor. Vsem 
še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija in bratje z 
družinami

Po dolgotrajni bolezni nas je za 
vedno zapustil oče, stari oče, brat in 
stric

IVAN SEVER 
iz Coldovce pri Semiču

Najlepše se zahvaljujemo sorodni
kom in znancem za podarjene vence 
in cvetje, sosedom za pomoč in 
vsem, ki so ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi 
vsem, ki so mu med zdravljenjem 
pomagali.

Coklovca, 20. julija 1972
Žalujoči: sinova Mirko z družino 

in Tone z ženo, hči Marija z dru
žino, vnuk Janez z mamo, sestra in 
drugo sorodstvo

Ob izgubi naše mame, stare mame

JOŽEFE VOVKO 
iz Žalovič 23

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo  spremili na njeni zadnji poti, ji 
podarili vence in cvetje ter nam izre
kli sožalje. Posebna zahvala podjetju 
„Sukno“ Juijevica, šefu pogrebnega 
zavoda Novo mesto, vsem sorodni
kom in vaščanom, ki so nam kakor
koli pomagali.

Žalujoči: hčerka Pepca, sin Tone 
in Viktor z družinama

Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Tončka Cmclič iz 
Podbočja -  Alenko, Cvetka ćlešetič 
iz Grobelj -  Andreja, Marija Planinc 
iz Črnomlja -  Roberta, Terezija 
Pirc iz Kaplje vasi -  Marjano, Marija 
Bende iz Žužembeika -  Natašo, 
Pepca Pugelj iz MenPJce vasi -  Ber
narda Jelka Seničar iz Praproč -  
Marjanco, Pavla KroŠe|j iz Zgornje 
Pohanoe -  Klavdijo, Marija Kohotec 
s Senovega -  Aleksandra, Pavla 
Stegne iz Sečjcga sela -  Martina, 
Slavka Vidmar iz Dobrave -  Ireno, 
Slavica Žibert s Senovega -  Sabino, 
Cirila Šircelj iz Kota -  Mojco, Ma
rija Pangrc iz Gornjih Ponikcv -  
Mojco, Ljudmila Hutcvc iz Gornjih 
Lakovnic -  Maijana, Marica Jeršin 
iz Velike Bučne vasi -  Matjaža, 
Silva Kuzmijak iz Iiče vasi -  Petra, 
Marija Kosem iz H u d en ja - deklico, 
Marija Vrbovšek iz Ardra -  dečka. 
-- Čestitamo! _________

UMRLI SO 
Pretekli teden so v brežiški bol

nišnici umrli: Stefan Graccr s Seno
vega, upokojenec, star 77 let; Tere
zija Puntar, hči km eta iz Malega 
Podloga, stara 37 let; Bajt Josip, 
upokojenec iz Krškega, star 83 let; 
Alojz Sladič, kmet iz Osredka, star 
60 let; Stjepan Cesnik, upokojenec 
iz Obredja, star 56 let; Franc MuniČ, 
upokojenec iz Rajca, star 70 let; 
Ivan Kostanjšek e  Sromelj, star 28 
let; Pavao Topol, upokojenec iz Vu
kovega sela, star 59 lot; Ana Fras, 
i^pokojcnka iz VeL Obreža, stara 69 
let; Maksa Skarck, gospodinja s Pri
stave, stara 59 let; Jožefa Turnšek, 
gospodinja iz Sp. Starega grada, sta
ra 66 let; Fanika Lazanski, gospo
dinja iz Breganskega sela, stara 74 
let.

Z A H V A L A

Ob mnogo prerani smrti in težki izgubi dragega očeta 
in starega očeta, brata in strica

FRANCA MOLETA
lovca iz Škocjana

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga sp rem ili na 
njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje ter poklonili 
pokojniku vence in cvetje. Posebno smo dolžni zahvalo  
zdravnikom in strežnemu osebju, lovski družini Škoc
jan, glavnemu organizatorju pogreba, za številno sprem
stvo s sosednjimi lovskimi družinami. Hvala pevcem, 
kolektivu podjetja Snaga iz Ljubljane, šolskemu ko
lektivu in gasilskemu društvu Škocjan, govornikom  za 
poslovilne besede, gospodu župniku iz Škocjana in go
spodu župniku iz Šmarjete ter vsem sorodn ikom , Prl" 
jateljem, sosedom in znancem. Še enkrat vsem in vsa

kemu posebej iskrena hvala!

Škocjan, Šmarjeta, Ljubljana, Sevno

Žalujoči: sin z družino, hčere, brat In sestra ter drugo 
sorodstvo

Z A H V A L A

Nenadno in boleče je bilo slovo od predrage in nep°' 

zabne žene, mama, stare mame in sestre

JOŽEFE AVBAR
iz Bršlina 40 ,

Najlepša zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in zna11' 
cem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob stran i, J 

poklonili vence in cvetje ter jo spremili na njeni *3®̂  
nji poti. Posebna zahvala družbeno-političnim organ*' 
zacijam, občinski skupščini za venec in izraze sožalji 
govornikoma Rudiju Mrazu in Janezu Potočarju P 
iskrena zahvala za tople poslovilne besede na pra û 
domače hiše in ob odprtem grobu. Prisrčna zahval0 

vsem za izraze sožalja in sočustvovanja.

Žalujoči: mož Lojze, sinovi Lojze, Gustelj in J®*®J 
družinami, sestri Julka in Micka z družinam* 

drago sorodstvo

Sporočamo žalostno vest, da je umrl naš dobri 
predstojnik

prim. dr. Ivo Smrečn#
ftiziolog

Javnost bo o točnem datumu pogreba obve: 

v dnevnem časopisju.

Novo mesto, 7. avgusta 1972

Uslužbenci pljučnega oddelka bolnicc Novo

Ščen3

Z A H V A L A

Za vedno se je poslovil od nas naš dragi mož, oče, stari 
oče, stric in svak

JOSIP MEDVED
želez, upokojenec iz Novega mesta

Najtopleje se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate^ 
ljem in znancem, ki so nam izrekli sožalje, darovan 
vence in cvetje in se v  tako lepem številu poslovili oo 
pokojnika. Posebna zahvala zdravnikom in strežnemu 
osebju internega oddelka Splošne bolnišnice, kolektivu 
SfV, SPIZ, zavarovalnici Sava iz iNovega mesta in Jav' 
nim skladiščem Ljubljana, DU Novo mesto za sode)lo* 
vanje in poslovilni govor, pevskemu društvu *Dušan 

Jereb« in gospodu župniku za spremstvo in obred. 
Vsem, ki ste sočustvovali z nami, iskrena hvala!

Novo mesto, 5. avgusta 1972
Žalujoči: žena Marija, hčerka Jožica z družino, sinovi* 

Edo, Stane, Ivan z družinami in d ru go  sorodstvo

DOLENJSKI LIS!
u s t a n o v i t e l j i : o b č i n s k e  k o n f e r e n c e  S Z D L  s e vn 

m e l j ,  K o ć e v j e ,  K r S k o ,  M e t l i k a ,  N o v o  m e s t o ,  R 1"*
T r e b n j e  , J iij '

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  TlnC 5
F r a n c  n e « .  V i k t o r  D ra g o f t ,  T o n e  G o S n t k ,  3 oJ -^%g, r<\e \t *  
n o v f to k ,  F r a n c  L u p a j n e .  T i n e  M o l e k ,  Slavko s m e  Oo»^
d o h a r  l n  I v a n  2 lvlfc. /gW v n ,eU.J. , V

U R E J U J E  U R E D N I Š K I  O D B O R :  T o n e  O o fin iK  ur- F e «  ^  
v o r n l  u r e d n i k ) .  R ia  B a č e r ,  M a r j a n  Legan, J  Jn /vl*r  »j« 
P r i m c ,  J o ž o  S p l i c h a l .  J o ž i c a  T e p p e y ,  I v a n  Z o r a n  ^  p  ^
n i  k  — T e h n i č n i  u r e d n i k :  M a r j a n  M o S k o n .  d i n a r '? n i

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  *t e v l yf®t n a  n a & f t O  
n a r o č n i n a  79 d i n a r j e v  ( z a  1972: 64 d i n ) ,  P 0 *10* eV a l i  . ej v
d i n ,  p l a č l j i v a  v n a p r e j  —  Z a  i n o z e m s t v o  180 a 11 l u t»
S k lh  d o l a r j e v  o z .  30 D M  (a l i  u s t r e z n a  d r u g a  ^ 0\o* s
n o s t l )  -  D e v i z n i  r a č u n :  521- M 0- 1- 3MO2- 1O-8-B. i c m  f r iO  

O G L A S I :  l e m  v t s m e  v  e n e m  s t o l p c u  40 1a m .  . 
s t r a n i  55 d i n ,  l  c m  tu* p r v i ,  s r e d n j i  a l i  z a d n j 1 ?  . j n j a  b *ijc* ,  
V s a k  m a l i  o g l a s  d o  10 b e s e d  15 d i n .  v s a k a  n a u »  j  p re * »
Z a  v s e  o s t a l e  o g l a s e  l n  o g l a s e  v  b a r v i  v e l j  y * s e  . 5' fg
št. & o d  1. 7 . 1972. — Z a  o g l a s e  o d g o v a r j a  » j“ v e l0  ^  ^  ^

T E K O Č I  R A Č U N  p r i  p o d m ž n l c I  S D R  v  N  g ^  O ^  ^
—  N a s l o v  u r e d n l A t v a  In  u p r a v e :  68001 N O V y _ _
— P o f t tn l  p r e d a l  33 — T e l e f o n :  (0M ) *w  
p l s o v  in  f o t o g r a f i j  n e  v r a č a m o  — T i s k a  **“ 
v ic e «  v  L j u b l j a n i .



RADIO LJUBLJANA
DAN: Poročila ob 5.00,

K n  J-OO.S.OO, 10 .0 0 , 12.00 , 
i5-°0, 18.00, 19.30 in ob 22 .00 .
{ g  ^sbeni spored od 4.30 do

11. AVGUSTA: 8.10 
P«na matineja -  9.20 Melodije za 

no razvedrilo -  10.20 Pri vas 
jj_ ® 7 11.00 Poročila -  Turistični 
l l S  v  Za .riâ e g°ste iz tujine -  
ten u kmetijski nasveti -  inž. Dra- 
bonir°nza^: Letošnje napredovanje 
gjnanja tal v Sloveniji ~ 12.40 Z 
J T lmi ansambli -  13.30 Pripo- 
* £ ■  Vx m " r  14*30 Naši po
lsenvr čestitaj° in pozdravljajo.
»Vrtii; i^F°tki za turiste -  16*00 
- ]r ic ~  17.20 Operni koncert 
nož * Signali4* -  19.00 Lahko 
tatomki ~  19.15 Minute z
20 oo ?.m Henčka Burkata -  
Vzhrvi Nar0(lne pesmi in plesi
Pops A« Ne"??® -  20-30 - T°P 
•n nn  ̂ -  21.15 Oddaja o morju 
■ K * * *  -  22.15 Besede in 

Sftnr£S°v domačih 
GlasbS?TA’ 12- AVGUSTA: 8.10 
halnK .^ in e j a  -  9.35 S pi- 
10 20 p ^ estroin RTV Ljubljana -  
roča; Tvas doma -  H*00 Po- 
goste ,nstični napotki za naše
»asveti ^ Jme 12-30  Kmetijski 
Sadevani ^ilan Erjavec : Pri
jav v Za- P°večanje mlečnosti 
" 13 3n ~  12.40 Po domače
Pesmih .;riP°ročaj0 vam -  14.10 S 
15.30 n  l  sedo P° Jugoslaviji -  
•VnaSS?*"',1"termezzo -  16.00 
I8.15 n . , .  1?* 10 Gremo v kino -  

se ob isti uri -  19.00

z ansaSS’ °troci! ~ 19-15 Minute
20.00 mv Ion? Borisa Kovačiča -  
âbavna r o ^ t0. zvečer“ — 21.20 

line: etn, '̂  *Sra ~  Marjan Ma- 
Bvedb’a) __ med i° nič . . .  (prva 
Seljencet ^2*20 Oddaja za naše iz-

4 E00Ê ’ 13* AVGUSTA: 4.30
^ ° g a n ^ b;°J Utl o! ~  8‘05 Veseli
V*Jev _ m Ac »Koncert iz naših 
^ • * .  IT«Tu- pomnite, tova-
?not ^ Vp1;?ehl naših partizanskih 

^2 -  in tč ^P^ažnikova ofenziva 
 ̂ Pesmi borbe in dela —

•JADI0 SEVNICA

i abavna g ia i f 110 vzorno kmetijo -  
te4u Z7 Uganko -  Nedelj- 

»3 Poročila nekaj.
a naših i »čestitke in po- 

oddaje poslusalcev -  Zaklju-

JoroČUa^’ Rek,AVGusTA: 16.00 
domače -  m oglasi -  Po
.X°v za zlatom“ iv11* vsakdanjik 

w ? -  Z n an o s tih “» » -k lu b  brez 
-  četri n'k j  (avto-

18.00 z “ k ljJS k °JS '

^ —  ' B R E Ž I C E
pte v zadregi 

darilo4?

10.45. do 13.00 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo — vmes ob
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine -  13.30 Ne
deljska reportaža -  13.50 Z do
mačimi ansambli -  14.30 Humo
reska tega tedna -  R. Hagelstange: 
Rojstni dan -  15.05 Slovenska zem
lja v pesmi in besedi — 16.00 Ra
dijska igra -  Robert Leigh: Izbira je 
težka -  17.05 Nedeljsko športno 
popoldne -  19.00 Lahko noč, 
otroci! — 19.15 Glasbene raz
glednice -  20.00 „V nedeljo zve
čer" -  22.20 Godala za lahko noč.

PONEDELJEK, 14. AVGUSTA: 
8.10 Glasbena matineja — 9.05 Pi
san svet pravljic in zgodb. 10.20 Pri 
vas doma — 11.00 Poročila — Tu
ristični napotki za naše goste iz tu
jine -  12.30 Kmetijski nasveti -  dr. 
Miha Janc: Prašičja kuga -  13.30 
Priporočajo vam . . .  -  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo' in pozdravljajo
— 15.30 Glasbeni intermezzo —
16.00 „Vrtiljak*4 -  17.10 Pone
deljkovo glasbeno p9 poldne —
18.15 Pepevke in plesni ritmi -
19.00 Lahko noč, otroci ! -  19.15 
Minute z ansamblom Maksa Kumra
-  20.00 Stereofonski operni kon
cert — 22.15 za ljubitelje jazza.

TOREK, 15. AVGUSTA: 8.10 
Operna matineja — 9.20 Z orke
strom Andre Kostelan — 10.20 Pri 
vas doma — 11.00 Poročila — Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Danilo Fajdiga: Kako izkoristiti 
zemljišča na gozdnih posekah pod 
daljnovodi — 12.40 Z domačimi 
godci in ansambli — 13.30 Pripo
ročajo vam . . .  — 14.40 „Na poti s 
kitaro“ -  15.30 Glasbeni intpr- 
mezzo -  16.00 „Vrtiljak" -  17.10 
Popoldanski simfonični koncert —'
18.15 V torek na svidenje! -  18.45 
S pevko Ireno Kohont — 19.00 Lah
ko noč, otroci! — 19.15 Minute z 
ansamblom Janeza Jeršinovca s 
Planšarji -  20.00 Prodajalna melodij
— 22.15 Od popevke do popevke.

SREDA, 16. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja — 9.25 Popevke 
in zvoki iz studia 14 -  10.20 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Tone 
Zafošnik: Pomen selekcije vinske 
trte — 12.40 Od vasi do vasi —
13.30 Priporočajo vam . . .  — 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo -  15.30 Glasbeni intermezzo -
16.00 „Vrtiljak** -  17.10 Poletno 
glasbeno popotovanje -  18.15 Igra
mo za vas -  19.00 Lahko noč, otro
ci! -  19.15 Glasbene razglednice -
20.00 Simfonični orkester RTV 
Ljubljana v stereo studiu — 22.15 S 
festivalov jazza.

Č e t r t e k ,  i 7. a v g u s t a :  8.10
Glasbena matineja — 9.20 Z orke-

&
e
i  b * k

strom Johnny Douglas -  10.20 Pri 
vas doma -  11.00 Poročila — Turi
stični napotki za naše goste iz tujine
-  12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Jelka Hočevar: Uporaba herbicidov 
po strnišču -  12.40 Igrajo pihalne 
godbe -  13.30 Priporočajo vam . . .
-  14.10 Pesem iz mladih grl — 
15.30 Glasbeni intermezzo — 16.00 
„Vrtiljak** 17.10 Koncert po že
ljah poslušalcev -  18.30 Iz kasetne 
produkcije RTV Ljubljana -  19.00 
Lahko noč, otroci! -  19.15 Minute 
z ansamblom Jožeta Kampiča — 
20.00  Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov —'21.40 Glasbeni 
nokturno — 22.15 Z naših baletnih 
odrov.

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDELJA, 13. AVGUSTA 
9.00 Madžarski TV pregled (Po

horje,. Plešivec) (Bg) -  9.40 Pet mi
nut po domače (Lj) -  9.45 Kmetij
ski razgledi: Kako pravilno pripra
vimo silažo (Lj) — 10.12 Kmetijska 
oddaja (Bg) -  10.55 Mozaik (Lj) -  
11.00 Otroška matineja: Sebastijan 
in Mary Morgane, Boj za obstanek, 
serijska barvna filma (Lj) -  11.50 
Mestece Peyton (Lj) -  12.40 TV ka
žipot (do 13.00) (Lj) -  Nedeljsko 
popoldne -  16.30 Festival narodne 
glasbe -  Ilidža (Lj) — 17.15 Za ko-

mi vsi
VARČUJEMO'

P

h

PRI

k° Dr:in^ e^č^ov ali vrtnic je primerno darilo za vsa- 
cvetov ° 7/fuSt dnevna proizvodnja je več tisoč 

v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni

eljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

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.

0  vodijo žiro račune in devizne raCune občanov

•  opravljajo devizno-valutne 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 vašo
banka.

nec tedna (Lj) — 17.45 Sinovi Katty 
Elder -  barvni film (Lj) -  19.40 Ri
sanke (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.30 Ko nisem bil več 
vojak -  nadaljevanka (Bg) -  21.15 
Stih in pesem (Zg) -  21.30 Športni 
pregled (JRT) -  22.00 Poročila (Lj)

PONEDELJEK, 14. AVGUSTA
16.45 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec do 17.00) (Bg) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Kre- 

. menčkovi -  serijski barvni film (Lj)
-  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Zdra
vo mladi (Zg) — 19.45 Kratek film 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.30 Lessing-Obradovič: Damon
-  drama TV Beograd (Lj) -  21.30 
Kulturne diagonale (Lj) -  22.10 Po
ročila (Lj) -  22.20 Šahovski ko
mentar (Lj)

TOREK, 15. AVGUSTA 
17.00 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec do 17.15) (Bg) -
18.15 Obzornik — 18.30 M. Jezer
nik: Medvedov godmjavček -  VI. 
del (Lj) -  18.50 Mozaik (Lj) -
18.55 Gostje slovenske popevke 72
-  Barry Ryan (Lj) -  19.20 Kozara
-  oddaja iz cikla Karavana (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Voz na Dunaj -  češki film (Lj) -
21.55 Labodje jezero -  II. del so
vjetskega barv. filma (Lj) -  22.40 
Poročila (Lj)

. SREDA, 16. AVGUSTA:
16.25 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec do 16.40) (Bg) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Seba
stijan in Mary Morgane -  serijski 
barvni film (L j) - -  18.55 Mozaik 
(Lj) -  19.00 S kamero po svetu: 
Danska -  II. del (Lj) -  19.30 Naši 
operni pevci: Rajko Koritnik (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30, 
V. Brancati: Raffaele -  I. del pred-' 
stave SNG Trst (Lj) — 21.30 Nova 
Gvineja I. del iz serije Potovanje 
Tiborja Sekelja (Lj) -  22.00 Poro
čila (Lj) — 22.05 Šahovski komen
tar (Lj)

Č e t r t e k ,  17 . a v g u s t a
16.45 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec do 17.00) (Bg) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Go
spod Piper — barvni film (Lj) -
19.00 Mozaik (Lj) — 19.05 Cami 
svet živali -  serijski barvni film (Lj)
-  19.30 Jugoslovanska: Cetinje (Lj)
-  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 Olimpijska

bakla na poti v Muenchen -  prenos 
(Bg) -  20.35 3-2-1 (Lj) -  21.00 No
gomet Sarajevo : Real -  prenos (Sa)
-  22.45 Vohuni, agenti, vojaki: Na 
sledi leteči bombi (Lj) -  23.15 Po
ročila

PETEK, 18. AVGUSTA:
16.25 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec do 16.40) (Bg) — 
18.15 Obzornik (Lj) — 18.30 Veseli 
tobogan: Jesenice -  I. del (Lj) -  
19.00 Mestece Peyton (Lj) — 19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 Sla
volok zmage -  celovečerni film (Lj)
-  22.35 Poročila (Lj) -  22.40 Ša
hovski komentar (Lj)

SOBOTA, 19. AVGUSTA 
17.45 Kmečka ohcet — Ohcet 

(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
v Deželi klobukov -  barvni film (Lj)
-  18.55 Živalski vrt — barvni film 
(Lj) -  19.20 Mozaik (Lj) -  19.25 
Usodno nebo -  VIII. del (Lj) -  
19.55 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Charles Aznavour v Olimpiji (Lj) -  
21.35 Na poti k zvezdam -  barvna 
oddaja (Lj) -  21.55 Moj prijatelj 
Toni -  serijski barvni film (Lj) — 
23.05 Poročila (Lj)

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 10. AVGUSTA:

16.00 do 16.15 Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki
-  16.15 do 17.00 Nove plošče RTB
-  Aktualnost tedna: Reportažni 
zapis s proslave 90-letnice gasilskega 
društva Brežice — Obvestila, rekla
me in filmski pregled -  Čestitke -
17.00 do 18.00 Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami.

SOBOTA, 12. AVGUSTA: 16.0C 
do 16.30 Pol ure za pop glasbo -
16.30 do 16.40 Radijska univerza -  
16.40 do 16.50 Obvestila in reklame
-  16.50 do 17.10 Čestitke -  17.10 
do 17.20 Jugo ton vam predstavlja -  
17.20 do 17.40 Za naše najmlajše: 
Kljukec vabi na Štrukljevo pojedino
-  17.40 do 18.00 Narodnozabavne 
na valu 192 m.

NEDELJA, 13. AVGUSTA:
10.30 Domače zanimivosti -  Naše 
avtobusne zveze -  Seje sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu — Za naše kmetovalce: Pri
spevek za živinorejce — Nedeljski 
razgovor: O delu in problematiki 
postaje milice Brežice -  Obvestila, 
reklame in filmski pregled — 12.00 
do 15.00 Občani čestitajo in po
zdravljajo.

Šaleški Finžgar

VEM
Tretjinek

raz ,o žm i-
selitvf c? v°iskih V z8°dovini
O ,  Sl°vencev ’ Up° rih> °  na-
\  nV,no- Razen sekdanj° našo
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i planine: za
N ih j ' p0  O z iji. j u . d r o b n ic o
S L «  S i(doli"»l> med 
Sl^ktm o Tl travnikov, 

v n t  mora živi- 
r  5 M o f e j ™  sc

^m arnsm rn

dom a na travnikih pridelana 
krm a pa se prihrani za ziino. V 
planinah si živina u trd i zdravje, 
sočna paša izboljša m leko, ki 
nam daje sir. Hlebe planinskega 
sira, narejenega iz mastnega 
sladkega m leka,, so imenovali 
stavnik, sir pa je bil narejen iz 
posnetega kislega mleka.

Ko so v dolini ob  rekah zra
sle tovarne, se je pomnožilo 
tud i prebivalstvo. Družine p o 
trebujejo mleka, zlasti za o tro 
ke. Zato ponekod ne gonijo 
molznic nič več v planine; tja 
prihaja mlada goveja živina, ja 
lovina, ovce, tud i koze. Rad pa 
bi vam nekoliko povedal o mi
nulih časih, ko je bil odgon v 
planine prava vaška slovesnost.

Km ečki gospodatji so zboro 
vali že pozimi, da so si izvolili 
pastirja — črednika in ovčarja — 
ter ju  vdninili. V rani pomladi 
so šli ti gospodarji v planino, da

so popravili staje — tam aije — 
za govedo in koče za pastirje, 
kar jih je zima poškodovala. Za 
vse to  urejeno delo vasi niso 
imele nobenih pisanih knjig in 
postav. Stoletja se je to  po 
navljalo in natančno  izpolnje
valo v srenjskem vaškem o d b o 
ru. Tuji prišleki, ki so si sezidali 
hiše in redili po  eno, dve glavi 
živine, niso imeli dc planine no 
bene pravice, če si je niso od 
srenje kupili.

Ko je prišel določeni dan za 
odgon živine v planino, je bil 
vsako leto vaški praznik. Ze na 
večer pred odhodom  v planino 
je zapel težki zvonec z debelim

glasom. Izvoljeni črednik je 
zvonil z njim skozi vas. Nesel ga 
je , da  ga obesi na vrat stari m o
gočni kravi vodnici. Vse živine, 
ki je že poznala glas tega zvona, 
se je polastil vesel nemir. Vse so 
vedele, da se v rano ju tro  pre
selijo iz zatohlih hlevov v pla
nino na sočno pašo. Visoko v 
Stolu so bile še zaplate snega, 
planina pod  S tolom  je bila že 
zelena. Tudi bele lise snega so 
se h itro  krčile, da je tud i ovca 
imela kaj ugrizniti. Počasi je 
kopnel sneg le po  globokih s tru 
gah, kam or so ga stisnili pla
zovi. Ljudje so ga gledali s polj 
in naredili pregovor: V Stolu 
snega za eno gos, na njivah pa 
kruha kos. Bližala se je žetev 
žita.

V ranem ju tru  je priropotal 
črednik v novih krivih coklah h 
gospodarju, da prvo raztveze 
zvončarko, cikasto Rožo. Na 
mizi ga je čakalo kosilo. Obilna 
skleda poetih  žgancev in lonec 
mleka sta ga vabila, da  se je po
šteno podprl za po t v planino.

Ko je prizvonila Roža iz hle
va, je šla najprej h koritu , da se 
odžeja, za njo so prišla vsa 
vaška goveda, določena za pla
nino. Ko sc je Roža napila, je 
krenila prva na pot. Zvonec na 
vratu ji je razodel, kam naj se

obrne. Blizu nje je šel pastir, za 
njim krave molznice in zadaj ju 
nice in nekaj polletnih telic. 
Zadnji za čredo je šel tretjinek. 
Taka je bila vaška postava: koli
ko r repov je imel gospodar v 
planini, toliko dni je moral 
skrbeti za tretjinka in za hrano 
čredniku. Tretjinek je čredniku 
pomagal zavračati živino, paziti 
na mlade glave, ki so se rade od 
trgale od črede in, planine še 
nenavajene, kam zašle in se iz
gubile. Če pa je bilo v čredi le 
preveč telic, je morala vas 
skrbeti tud i za potepenka. To je 
bil navadno mlad fantin, ki je 
skrbel za planine nevajeni d ro 
biž in ga vračal k čredi, da se ni 
po tepe! in zašel. Za potepertke 
so najemali kmetje bajtarske si
nove, ki so imeli za plačilo te č 
no planinsko hrano in na jesen 
nove coklice in še kak kos oble
ke. Tako  je bilo nekdaj urejeno 
planinarstvo.

Naša kajža je imela komaj če 
tr tino  zemlje v primeri s starimi 
km ečkim i grunti. Za seno je 
bila trda. Zato jc edino kravo in 
telico oče rad dal v planino. Se
veda je moral za dva dn i skrbeti 
čredniku za hrano in dati v pla
nino tretjinka. Za tega je bil 
najprej moj dve leti starejši brat 
Janez, za njim pa jaz, ko sem

m

dokončal tretji razred ljudske 
šole v Radovljici. Te častne 
službe sem bil silno vesel. Ker 
m e je naprosil tud i sosed bo ter, 
sem prevzel še dva dni, da  tretji- 
nim za dve njegovi govedi. Ob 
lepem vremenu je bila paša za
res kakor pesem zvoncev. Za 
črednika je bil moj daljni so
rodnik. B rčon so mu rekli, ker 
je  govoril s silno debelim gla
som.

Stara navada in postava je 
bila, da je naša vas prepasla tri 
planine.

(Se bo nadaljevalo)



D u š o  p u n t a r j u

T o n e  K ralj b o  iz  p a n o n s k e g a  h r a s ta  u p o d o b il 
s la v n e g G  k m e č k e g a  p re d n ik a  G ubca

Še pred dvema letoma (ob 
svoji umetniški petdesetlet
nici) je slikar in kipar Tone 
Kralj potožil: „Tega, kar se 
dogaja z menoj, ne razu
mem. Mislil sem, da bom 
,vsaj za ta jubilej doživel mo
nografijo, pa: nič. Zgodi se, 
da umetnika kot človeka po
zabijo v njegovem kraju, a 
t o le . . .“

Retrospektivno razstavo 
slikarskih del mu je tisto 
leto priredila Kostanjevica. 
Akademik Božidar Jakac je 
Kraljevo grenkobo razumel ' 
do bistva in pri otvoritvi 
ugotovil: ,AH moramo Slo
venci res vselej z zamudo 
vrednotiti svoje ustvarjalce? 
Lahko pa smo kljub temu 
veseli, da je ravno tu našel 
odmev in posluh, pri koreni
nah naroda, na Dolenjskem, 
veliki ustvarjalec in veliki 
Slovenec Tone Kralj. “

Tisto poletje je Tone 
Kralj prvič klesal med udele
ženci Forme vive. Iz hrasta, 
podžaganega v Krakovskem 
gozdu, je upodobil človeko
ve „letne “ čase. Na razstavo 
je šel s spokojnim obrazom, 
tak, kakršen se je vseskozi* 
kazal tamkaj v senčnatem 
zatišju kostanjeviškega sa
mostanskega vrta. Malce ne
zaupljiv. Čeprav so mu pri
pravili prisrčno slavje, se je 
zdelo, kot bi mu bil ves ta 
ceremonial tuj, namenjen 
nekomu drugemu.

Letos se je spet začas
no naselil v Kostanjevici 
Kot udeleženec formavivske 
kiparske druščine izven kon
kurence. Umetnik, čigar ime 
je od letošnjega februarja na 
častnem mestu zapisano 
med Prešernovi nagrajenci 
trMati“ Slovenija se mu je 
naposled oddolžila za nepre
cenljivi delež, s katerim je 
obogatil umetniško zaklad
nico . . .  '

Avgustovskega popol
dneva, ko je dež silil iz tem
no sivih oblakov, je -  opira
je se na bergle -  molče ho

dil okrog debelega hrasto
vega hloda, še nedotaknjene
ga in še vsega dišečega po 
gozdnem blatu. Tu in tam je 
z dlanjo pogladil hrapavo 
površino in naposled bolj 
zase vzdihnil: „Kako rad bi 
že začel!“

pozdravljeni'/“ je dejal 
polglasno, ko sem se mu zve
davo približal „,Ga boste 
zmogli? “ sem začel pogo
vor. „O, ja," je zapel po do
lenjsko.

Tone Kralj bo iz tega hlo
da ustvaril Matijo Gubca. 
Tako želijo občinski možje 
iz Krškega.

„Kako se boste lotili 
dela? “

Najprej bom dal hlod 
postaviti pokonci Potem si 
bom ogledal, kaj se da iz nje
ga ,potegniti1. In začel Vse
lej delam tako. Veste, jaz 
lesu nič ne dodajam, samo 
jemljem mu. “

„Kaj vam pomeni Matija 
Gubec? “

„To je bil človek, upor
nik, ki sem ga od nekdaj 
spoštoval Saj sem s kmetov! 
Tudi o puntarjih sem zelo 
zgodaj slišal To mi je že kot, 
otroku nasulo v glavo toliko 
fantazije, da sem zagledal 
kmečko vojsko že na stropu, 
kjer se je luščil belež. Pred
stavo sem poskusil kasneje 
'upodobiti; pred desetletji je 
nastalo več reliefno upodob
ljenih kmečkih puntov. “

,JPa vendar je bil Gubec 
nekaj posebnega, zdaj izgo
varjamo njegovo ime kot 
simbol upornosti “

,JPrav imate. Zato bo tudi 
moj Gubec -  kako bi rekel 
-  puntar, s puntarskim izra
zom na obrazu tudi tedaj, 
ko mu bom nadel krono na 
%lavo in ga postavil na pre- 
sroi"

Čeprav mi Kralj ni odgo
voril, ali bo dat Gubcu tudi 
nekaj svojih potez, sem pre
pričan, da bo to storil. Že 
zaradi ponosa, ker je „s 
kmetov doma“.

IVAN ZORAN

Vse na tej zemlji ima gubčev&o upornost

„Čateška noč‘\  ki jo je v soboto, 5. avgusta, priredilo Zdravilišče Čateške Toplice, je imela rekordno število obiskovalcev, ^ ^ u in o ^  
6 000 gostov. Privabil jih je pester zabavni spored, predvsem pa Dubrovniški trubadurji, pevca Beti Jurkovič in Edvin e,
Drago Bahun-Kerempuh. Tudi nastop folklorne skupine kranjske „Save“ je požel lepo proriznanje. Na sliki v sredini je LjudiJ terZj 
Saša Zajc, nekdanja lepotica Evrope, ki se je predstavila občinstvu kot manekenka. Modno revijo nad bazenom sta organizirala 
sodobno oblačenje in Modna hiša iz Ljubljane. — (Foto: MJaranović)
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Nič hudega sluteče potnike mednarodnega vlaka, ki je v soboto, 
5. avgusta, kmalu po 4. uri prispel na železniško postajo v Dobovi, 
so neprijetno presenetili streli na njivi v neposredni bližini. Vzrok 
za streljanje je bfl pravzaprav nedolžen. Dva miličnika sta pravkar 
pregledovala dokumente potnikov. Eden od njiju, bil je Ludvik 
Zvonar, se je ozrl skozi okno in zagledal tri bežeče postave. Pognal 
seje za njimi.

Neznanci so ga opazili in mu za-
Eožili naj miruje, sicer bo pokalo, 

ip nato je eden od trojice ustrelil v

.PREHITRA VOŽNJA
V ponedeljek opoldne se je Ra

domir Jandrić iz Novega mesta pre
hitro peljal po Cesti herojev v No
vem mestu, zato ga je pri cvetličarni 
zaneslo na levo in se je op laz il z av
tomobilom, ki ga je nasproti pripe
ljal Veljko Bogunović iz Zagreba. 
Škode je za 7.000 dinarjev.

S PONIJEM NA CESTO
S pon i-eksp resom je v nedeljo 

zvečer na Bizeljskem pripeljal s 
stranske ceste Branko Malus iz Dre
novca ter prišel pod avto, ki ga je 
peljal proti Bizeljskemu Anton Iva
nuš iz Stare vasi. Malus je padci in se 
poškodoval po obrazu in nogi. Ško
de je za 3.500 dinaijev.

miličnika, nakar je streljal še on. Za
del je enega od njih. Zlikovec jeUb- 
ležal na tleh, vendar se je hitro dvig
nil, ušel miličniku ter ponovno stre
ljal nanj. Vsi trije neznanci so ubrali 
pot pod noge in jo popihali v ko
ruzo.

Brežiška postaja milice je za be
gunci takoj organizirala zasledovanje 
in dva od njih prijela dve uri pozneje 
blizu proge v vasi Senkovec na Hrva
škem. Begunca sta bila 20-letni Naz- 
mi Bulgija in dve leti starejši Helala

DVE KOLESARKI
Ivana Lendaro je s kolesom s po- 

‘možnim motorjem na Trgu svobode 
v Sevnici peljala tako, da je na Pre
šernovo cesto zavila takrat, ko se je 
z enakim kolesom po njej pripeljala 
Ida Janc iz Sevnice. Pri trčenju sta 
se poškodovali Sevničanka in vozni
ca iz Dol. Boštanja, škode pa je za 
300 dinaijev. Obe so odpeljali v celj
sko bolnišnico.

Hajdini. Oba sta zatrjevala, da sta 
študenta z opravljeno veliko ma
turo, in eden je celo izjavil, da je 
vpisan v prvi letnik pravne fakultete 
v Prištini. Kaže, da sta zlikovca kvar
topirca ali pa tatova, kakršni sprem
ljajo mednarodne vlake. Pri srcu so 
jim zlasti vlaki, v katerih se vozijo 
zdomci. Če jih ne morejo ogoljufati 
s kockanjem, se poskušajo okoristiti 
s tatvinami.

Tretjega neznanca oziroma paj-. 
daša prijetih napadalcev do pone

sideljka dopoldne še niso 
niča, ki so ju brežiški včili preiskovalnemu sodn pjjlif
vem mestu, sta izjavita. “ ^ 0
jala iz Celja, kjer sta MJ $  
obisku pri nekem Pr0“̂ fvolof. 
Na vlak sta se u s e d l a ? 
in sta trdila, da so ju zele  ̂^  
radi tega v Dobovi sp̂ ft-jjca f. 
Oba trdita, da na n* tj* tretji 
streljala in da je bil krivec 
ki ga onadva ne poznata- jpfl
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V soboto ponoči so ukradili fiat 
750 z novomeško registracijo 66-17. 
Alojz Glavič iz Novega mesta, last
nik ukradenega avtomobila, pač ni 
mislil, kako hitro ga bo dobil nazaj.

Avtomobilska tatova sta se z 
ukradenim avtomobilom odpeljala 
dogodivščinam naproti, a nista

-hprišla daleč: v Gornj«1 p0|effl 
bila patrola miličnikov g

1 Mladoletnika v 
srečanja nista
ostro zavila in se set eJpo*up 
njivo. Miličniki so ju ___ 
ujeti, toda sredi noc . frtoTp 
50 minut čez poln^.. Jnepfjj«; 
zaveznica mladoletn avto P̂ l 
vov. Tatova je vzela jUtr» 
čeprav poškodovani
dobil pravega lastnika- ,0jetn pfi-

Miličniki Iščejo n,‘ nan^n ; t 
kavta. Glavič Pa.]e " ; p 
javil, da bo d?blI, ^ u  j° V 5, nar za škodo, ki s* (oV s^d^i

Ker je Predrzn?toriz3ciJ.fi>nî !i lov in druge tnotoVg0& ™
čase vse več, opoz '^ot0* A ^  
kriminalisti lastni -e:0 p*
naj jih dobro zavaruj^ , 
vimi ljubitelji tuje

N a v a d a  j e  ž e l e z n a  s r a j c a

6 5 -le tn i S la v k o  K eg lje v ič  iz  T o to v c a  je  s p e t  s k u 
š a l  k r a s t i  d e n a rn ic e  -  P rije li s o  g a  v  M etlik i

Nekatere kazen spametuje, dru
gim je samo v nadlego, ker ne mo
rejo nadaljevati svojih maloprid
nosti. Tudi v našem tedniku smo že 
pisali o Slavku Kegljeviču iz Totov
ca pri Čakovcu. 1968. leta-je na pri
mer kradel denarnice iz žepov sej
marjev v Metliki.

Pravijo, da se taki tiči vedno vra
čajo na kraj svojih dejanj: tako je 
storil tudi Kegljevič. 1. avgusta so ga 
zalotili pri delu.

Svoje tatinske prste je vtaknil v 
denarnico z dokumenti Juraja Novo

sela iz O zli a in mu hotel ukfasti 260 
dinarjev. Ko so ga prijeli, so ga izro
čili miličnikom. Zanimivo je, da ima 
Kegljevič že 65 let.

Kriminalisti sporočajo, da je zad
nje čase dejavnost žeparjev spet 
večja. Občanom zato priporočajo 
večjo pazljivost pri shranjevanju de
narnic, kajti žeparji izkoriščajo ne
pazljivost sejmarjev in potnikov na 
avtobusnih postajah. Zlasti radi po
segajo v zadnji hlačni žep, v ročne 
torbice ali pa v odložene suknjiče.

Z lom il o b e  z a p o rn ic i
Stane Zupančič, obrtnik iz Sev

nice, se je v soboto zvečer z opel- 
recordom na vso moč zaletel v za
prte zapornice pri železniškem 
mostu v Boštanju. Pfvo je večkrat 
prelomilo, drugo je vrglo čez rdeč 
opel-kadett, ki je čakal pred zapor
nicami na drugi strani Zupančič je 
odnesel le nekaj prask ter razbil 
vetrobransko steklo; skratka, nič 
posebnega.

Ko je pripeljal drugič, da bi s} 
ogledal prizorišče,jc izjavil, daje sli
šal le en pok, čeprav jc odlomil obe 
zapornici. Na postaji milice je dežur
nega prepričeval, naj ne bi pisal pri
jave, češ: „Vse bom takoj plačal!4*

Železnica je te dni pošiljala ob 
'vsakem vlaku na cesto po enega de
lavca, ki opozarja avtomobiliste na 
nevarnost. Žal en človek lahko opo
zarja le na eni strani, kaj pa drUga?
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Reykjaviški hotel, v kate
rem stanuje Fischer, je last 
islandske letalske družbe. 
Reaktivna letala večkrat na 
dan hrupno preletijo hotel. 
Izzivalec je baje zahteval, naj 
nekoliko spremenijo umik 
poletov v juliju in avgustu, 
predvsem v dopoldanskem 
času, ko so ga letala nekaj
krat zmotila pri počitku . . .

Poučevali so nas številni 
strokovnjaki za helikopteije. 
Povedali so nam celo vrsto 
mučilnih metod s helikop- 
teiji. Na helikopteiju je na 
primer tudi debela žica, ki se 
lahko avtomatično dviga ali

spušča. Z njo, na primer, re
šujejo ljudi iz vode; zato je 
tudi narejena. Ampak poka
zali so nam, kako se da na 
takšno žico privezati ujet
nika, na njegov vrat pa se 
pritrdi še ena, tanjša žica. 
ko ga spuščajo navzdol, 
vidi, da je žica okoli njego
vega vratu vedno ožja, 
dokler ga ne zadavi. Lahko 
pa ujetnika tudi privežeš 
pod helikopter, nato pa zle
tiš čez vmove dreves, ki 
ujetnika prav lepo zde
lajo . . .  i 

Vsi pogovori med Rober
tom Fischeijem in njegovimi

odvetniki ali sodelavci na 
drugi strani ter organizatoiji 
in FIDE naj bi ostali v abso
lutni tajnosti. . .

Dobili smo obvestflo, da 
so vojaki Vietkonga v tem 
področju. Šli naj bi v vas in

D V O B O J
to pregledali. Sli smo in se 
obrnili na vaškega starešino. 
Ta je podpiral Vietkong in 
nam je ukazal, naj zapusti
mo njegovo vas. Umaknili 
smo se, potem pa smo se 
vrnili z okrepitvijo, in zrav
nali vas z zemljo . . .

Robert Fischer je zahte
val, da rezervirajo zanj bazen 
z gejzirsko vodo v hotelu 
Loftleidir. Oiganizatorji 
bodo težko ustregli tej želji, 
tudi če je bila mišljena res
no, kajti na Islandu je zadnje 
tedne slabo vreme, zato bi 
hotel izgubil precej gostov, » 
če bi skušal ustrečČRobertu 
Fischeiju. Sicer pa je že sko
raj očitno, daje ameriški ve
lemojster zahteval zase ba
zen samo v nočnih urah . . .

Pokazali so nam, kako 
lahkq odpremo fosforne 
bombe brez sprožilca in 
kako lahko potem fosfor po

tresemo po raznih delih te
lesa, kar resnično povzroča 
bolečine . . .

Robert Fischerje imel do
slej la voljo že najrazličnejše 
avt< mobile tipa mercedes, 
jaguar, rover in druge. Oiga- 
nizato ji so že odgovorili, da 
bo dobil Robert Fischer na 
razpolago mercedes automa- 
t ic . . .

Zelo so se zabavali, ko so 
pripovedovali, kako so ne
koč v Vietnamu privezali 
roke in noge nekega ujetnika 
na dva helikopteija. Potem 
so startali in ujetnika raztr
gali . . .
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