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Nova šola: najlepši spomenik - Na Trebelnem se je v nedeljo zbralo več
sto gubčevcev in borcev drugih brigad ter 5.000 občanov ■** Pozdravno pis
mo tov. Titu - Slavnostni govor Janeza Vipotnika prebral Stane Škrlj
Največjega sla\ja ob letošnjem trebanjskem občinskem praznik'u
so se na partizandcem Trebelnem udeležili številni ugledni gostje:
prvi komandant slovenske partizanske voj^e Franc L e^ oš^ Luka^ član predsedstva SFRJ inž. Maiko Bulc, podpredsednik
skupščine S l^ dr. Jože Brilej, generalpolkovnik Stane PotočarLazar, številni poslanci in predstavniki družbeno-političnih oiganizacij.
Predsednik izvršnega odbora re
publiške izobraževalne skupnosti
Ludvik Zajčje odprl novo šolo, kije
hkiati spomenik in muzej Gubčeve
brigade. Pod vaqo, kjer je bila pred

30 leti ustanovljena Gubčeva bri
gada, pa je bilo zatem prisrčno sre
čanje borcev in občanov.
L. Zajc je ob otvoritvi nove šole
poudaril, da marsikje glede šolskih

z^adb ne zaostajamo več za razvi
timi državami. Preveč pa zaostajamo
pri vzgoji mladega občana; pri odno
su med š61o in učencem vlada še
vedno preveč strahu. Kot smo vajeni
tudi sicer terjati od življenja preveč,
smo prezahtevni tudi do otrok. Ne
kaže pozabljati dognanj partizanske
šole, ki je zlasti glede odnosa do
učencev dosegla zavidljive uspehe.
Zadmi komisar Gubčeve brigade
Stane Škrlj je zaradi odsotnosti to
variša Janeza Vipotnika (smrt v dru-

(Nadaljevanje na 4. str.)
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PRVI DAN V SOLL Te dni so šolski zvonci povsod oznanili, daje
brezskrbnih počitnic konec. Na grmski osnovni šoli je govoril otro
kom, ki so začeli obiskovati šolo, ravnatelj, Mirodav Vute. Na sliki:
šolarček si je oddahnil, s^ kaže, da bo šlo tudi brez mame, ki ga je
ta dan pospremila v novo okolje ( Foto: Janez Pezelj)

Končno: vinorodna cesta
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Po 30 letih eubčevci na istem kr^u v gozdu, kjer so ustanovili to slavno brigado. Nova šola nosi
njihovo ime, brigadi pa je posvečen tudi kip D.Tršaija pred šolo. (Foto: A. Železnik)

JUBILANT: SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE PIONIR

25 let zvestih delavskih rok
»Osebna izkaznica« SGP PIONIR: 2860 objektov v 25 letih, vedno pa tudi:
kvaliteto, poslovnost in pravočasnost - Seme, posejano pred četrt stoletja,
je pognalo sadove po vsej Jugoslaviji
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Srebrnega jubfleja SGP Pionir
so se preteklo soboto med šte
vilnimi gosti iz Slovenge, Hrva
ške in ^ugih republik udeležfli
tudi podpredsednik IS SRS dr.
France Hočevar, predsednik
slovenske gospodarske zbornice
Leopold Krese, predstavniki
sindikata gradbenih delavcev in
dolenjskih občin, JLA, številni
investitoiji, direktoiji ter seveda
davljenci podjela: jubilanti s
2S-letno delovno dobo v pod
je lu ter tisti, ki gredo letos v
pokoj kot Pioniijevi delavci ali
pa so v kolektivu po 20 oz. 10
let.
Naj nikogar ne užali vesela ugoto
vitev: tako skrbno priprav^ene jubi
lejne proslave^ kot je bila sobotna po
častitev 25-letnice SGP Pionir, v No
vem mestu že zlepa ni bilo! Smre
čica, ki so jo Pionirjevi delavci po
stavili na „stavbo**, dolgo 25
le t. . .** kot smo zapisali prejšt^i
četrtek, krasi veličastno delo: po
v^j državi stoji 2860 njihovih stavb,
ki so nelepše spričbvalo zvestobe
delavskega razreda svojemu ljudstvu.
O tem sta na sobotnem slavju go
vorila Antona Bučar, p re d ^ n ik
Pionirjevega delavskega sveta, in
Ivan Kočevar, glavni direktor pod
jetja. T^rcd 25 leti so začeli pravza
prav iz nič, danes pa sodijo med naj
vidnejša in n^solidncjša jugoslovan
ska gradbena podjetja. „Kvaliteta,
pravočasnost in poslovnost so vaše
glavne odlike!“ jim je na proslavi
med drugim dejal Avgust Avbar,
predsednik novomeške občinske
skup^ine, ki je izrekel javno pri
znanje za Pionirjevo prehojeno zma
govito pot. Iz resnično delavskega
samoupravljanja pa je vzklilo tudi
vse to, s čimer je cementiran novo
meški Pionir: s tovariškimi odnosi, s
skrbjo za delavca in njegovo živ
ljenje.
Odličen prikaz uspehov in delov
nih zmag našega jubilanta smo videli

Vilmo Bukovec, Rajka Koritnika,
v barvnem filmu „25 let PIONIRJaneza Rohačka, prof. Marjana
JA“ , ki bi ga kazalo še marsikje za
Lipovška, ugledni Slovenski oktet in
vrteti, saj je hkrati tudi zgledno spri
napovedovalca Matjana Kra^a,jebil
čevalo razvoja širše Dolenjske v zad
sklenjen drugi del proslave, pri
njem četrtstoletju. Jubilantom pod
čemer so za dobro voljo poskrbeli
jetja so nato na okrašenem odru
tudi harmonikaš Henček in njegovi.
slavnostno podelili priznanja m na
grade, s pravo delavsko besedo pa se . - PIONIRJU in njegovim delavcem
doma ter po delovnih mestih v dru
je zboru zahvalil Ivan Dornik-Žan,
gih jugoslovanskih republikah so za
ko je dejal: „Nihče nam ne bo nič
jubilej čestitali številni delovni ko
dal, če ne bomo tega sami ustvarili!
lektivi, investitoiji, predstavniki ko
To je naša obljuba za reševanje no
mand JLA ter razni poslovni prija
vih nalog!**
S kulturnim sporedom, kjer smo
telji.
videli in slišali odlične umetnike:
TONE GOSNIK

Od Metlike proti Drašičem gradijo sodobno asfalt
no cesto, ki bo do Vinomera že letos narejena
Samo za 10 kilometrov makada
ma je od Metlike do Drašič, pa ven
dar več let ni bilo mogoče uresničiti
želje po gradnji sodobne ceste, ki bi
najboljše vinorodne kraje Bele kra
jine povezala s svetom. Gradnja je
zapisana v metliškem občin^em
programu javnih del, zanjo občani
plačujejo samopri^evek, Drašičani
pa so se izkazali še posebno požrtvo
valne, ko so z nabiralno akcgo zbrali
velike vsote. Celotna cesta bo veljala
2,750.000 dinarjev, od tega bo cest
ni slclad SRS prispeval 500.000 din,
ostalo pa občina s pomočjo samopri^evka občanov in prispevka pod
jetij.
Toliko denarja ni mogoče naen
krat stresti iz rokava, zato so začeli
najprej graditi prvi del ceste v dol
žini 2800 metrov. Do odcepa na Vinomer bo cesta dograjena predvi
doma še letos, prihodnje leto do
Drašič, kasneje pa še do meje z re
publiko Hrvatsko. Na oni strani pa
gradijo asfaltni krak čez Vivodino
do Jastrebarskega, kjer bo priklju
ček na hitro cesto Zagreb-Reka.
Hrvati imajo 15 kilometrov ceste že
dograjene. Ko bo gradnja končana
še na naši strani, bo Bela krajina do

bila tudi najkrajšo zvezo z Zagre
bom, od koder prihaja vse več tu
ristov. S slovenje strani pa bodo
dostopni po pi^etni poti najlepši
vinogradi, zato je cesta velikega go
spodarskega pomena tudi za našo re
publiko. Obnova vinogradov, ki se je
v drašičkem predelu začela ž^ pred
leti, je zdaj dobila še več pristašev.
R BACER

Vinski sejem zaprt
Te dni so zaprli vrata 18. vinskega
sejma, prireditve, ki so jo spremljale
hrupne veselice v razstaviščnih pro
storih. Med 107 razstavljalci iz tu
jine in 194 domačimi je bila tudi
nmenska tovarna „Dana“. Sejem je
bil morda še bolj kot za vino
gradnike priložnost za proizvajalce
umetnih alkoholnih pijač, ki jih je
pri nas vse več. Sicer pa naše vino
gradništvo opazno zaostaja. Leta
1820 je bilo na ozemlj,u d ^ š n je
Slovenije še 50.000 ha vinogradov,
zdaj pa jih je še komaj nekaj nad
18.000.
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Anton Bučar, predsednik delavskega sveta, in Ivan Kočevar, glavni direktor podjela izročata jubflantom zaslužena priznanja, diplome in
nagrade (foto: Mirko Vesel)

tedenski
mozaik
Izm ed novic, ki najdejo svoje
mesto v tej itaši rubriki, so ta
teden predvsem lahko zanimive
tiste, ki prihajajo iz našega leto
višča Primoštena. Tu se je nam
reč te dni zbralo nekaj deset
zelo uglednih znanstvenikov, ki
se ukvarjajo z raziskavami raka.
Sestati so se na konferenci, na
kateri v mednarodnem merilu
razpravljajo o vplivu okolja na
nastanek in razvoj raka. Za zdaj
so znanstveniki sporočili nekaj
zelo zanimivih ugotovitev. Med
drugim jih velika večina meni,
da rak ni nalezljiv, hkrati pa so
si edini, da je dim ena izmed
tistih stvari, ki ugodno vplivajo
na razvoj te bolezni. . . s skup
nimi napori nad skupno nad
logo . . .
Medtem pa se je znameniti
pisatelj (bolj po pustolovščinah
in potegavščinah kot po kvali
teti) Inving znašel naposled v
zaporu. K o t smo pred časom o
tem že poročali, je napisal knji
go, za katero je trdil, da je pra
va biografija čudaškega ame
riškega milijarderja Howarda
Hughesa - pa se je izkazalo, da
gre zgo^ za ponaredek. To ne
mara ne bi bUo tako hudo, če
ne bi pisatelj pobral tudi veli
kanski dolarski honorar. Pre
iskava je odkrila vse to in sod
niki so ga obsodili na dve leti
ječe. Sedaj je romal v zapor,
njegova žena pa v Švico, kjer jo
prav tako čaka sodišče za isto
dejanje - namreč prevaro in
goljufijo. . . žalosten konec ve
sele zakonske zgodbe. . .
In še ena z one strani oceana:
najbolj poslušane radijske od
daje so postale v zadnjih nekaj
mesecih tiste, na katerih v Los
Angelesu, Kalifornija, svobodno
razpravljajo o - seksu. Program
je prirejen tako, da lahko (samo
ženske!) svobodno govorijo o
svojih seksualnih izkušnjah, o
tem, kako in kje to najraje
počnejo in podobno. Pravijo,
da je to trenutno najbolj poslu
šan radijski program med nekaj
deset tisoč radijskimi oddajami
v Združenih državah Ame
r ik e ... zanimivo in (ne)pou čn o. . .

Gospodarjev račun
Splošni ali poprečni računi niso uporabni za vse
kmetovalce - Nekateri delajo drugače kot govo
rijo - Pomen strokovnih nasvetov
Kaj se kmetu splača pridelovati in rediti in kaj ne? Na taka
vprašanja je težko odgovaijati, kajti tudi kmetje ne menijo vsi
enako. Upoštevati je treba razne okoliščine. Računati bi moral
vsak kmet zase, saj splošni aJd poprečni računi mnoge bolj motijo,
kot jim koristijo. Zlasti pri reji živine.
Pri kmetijski zadragi Krka v Novem mestu pravijo, da imajo
kmetje za 15 do 20 %manj krav, kot so jih imeli pred zadnjo krizo
v živinoreji, kooperacija pri pitanju goved pa se je od lani zmai^šala
skoraj za polovico. Vzlic neugodnim razmeram na tigu pa ima
zadruga polna pitališča.
leti začel rediti veliko plemen
Pred leti pa smo slišali, da so k e živine, pozneje je pital pra
nekatere kmetijske zadruge šiče, po 40 letno, zdaj pa spet
omejile ali celo opustile pitanje redi goveda, kar 19 j^ ima v
goved, češ da imajo pri njem iz hlevu, prašiče pa pita le še za
gubo. Raje so posvečale več domačo potrebo, ^avi, da po
skrbi pitanju v kooperaciji s sluša le strokovne kmetqske na
kmeti, pri katerem niso tvegale svete — kaj je bolj donosno, pa
veliko ali nič.
računa sam. Že donosnost živi
Na kmetijskem kombinatu noreje ni odločilna le prodajna
v Sremski Mitroviči, v Vojvo cena, ampak tudi stroid doma
dini, so letošnjo pomlad trdili, pridelane krme in drugi. Pride
da bi lani imeU manj zgube, če lovanje krme pa je odvisno tudi
bi vse delavce, ki so delali v hle od tega, kaj se na določenih
vih, poslali domov in jim plače poljih bolj splača pridelovati.
vali osebne dohodke, hleve pa
Nekateri pravijo: „Teleta so
izpraznili, kot da so pitali go draga, krma je draga . . . živina
veda.
pa prepoceni." Kmet na Drav
V občini Murska Sobota so skem polju, ki sem ga omenil,
lani kme^e spitali več kot 7000 pa je rekel, da je zadovoljen s
goved in po predvidevanjih tudi sedanjo ceno pitanih goved in
letos ne bodo manj, če bodo želi, da bi ostala taka, trdna, pa
lahko odpravili posledice po tudi drugo naj se ne bi podra
plav. Nekateri menijo, da se šte žilo. Kako računa on? Ne ku
vilo goved v Pomurju niti zaradi puje krmil, ne telet. Pita pri
lanske suše ni zmanjšalo do le rastek od svojih krav, redi pa
tošnje pomladi.
toliko živine, kolikor pridela
Kateri živinorejci imajo bolj krme. S končnim dohodkom
prav, tisti, ki omejujejo pitanje, od posestva, ki ga dobi za ži
ali oni, ki ga zvečujgo? To 1^- vino, je zadovoljen.
ko presodi le vsak zase. Kmet
Tako gospodaijenje je sicer v
na Dravskem polju je pred krat nasprotju z usmeganjem in spe
kim pripovedoval, daje pred 15 cializacijo kmetij za posamezne

KARTUM - Sudanci zunanji
minister dr. Halid je sprejel jugoslo
vanskega velejposlanika Ljubo Dmdića in se z njim dogovoril za obisk
sudanske gospodarje delegacge, ki
bo prišla v Jugoslavgo ta mesec.

dejavnosti. Tega pa ni kriv kmet
— krive so razmere na trgu, ne
usklađene in ^reminjajoče se
cene, ki naredijo včasih bolj do
nosno to, drugič ono. A vedno
je vsaj nekaj donosno, da pod
jetnim kmetom ni treba obu
pati. Ne smejo pa poslušati vsaluršnih govoric, da ne bi nasedli.
Pred leti sem se pogovarjal s
kmetom, ki je urejal hlev in
hkrati tarnal, da je mleko pre
poceni. Mimogrede sem ga vpra
šal, koliko kredita je dobil za
hlev. Nič, urejal gaje z lastnimi
sredstvi, z dohodkom od molz
nic. Dmgim pa je dokazoval, da
se krav ne splača rediti, če mle
ko ne bo dražje. JOŽEPETEK
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—Kaj pa je to?
—Sviiqa . . . od nje dobimo meso
— Ksg pa je to meso? !

tedenski notranjepolitični pregled
Sedanje olimpijske igre v Muenchnu — ki
so vsekakor svetovni dogodek prve vrste —
so tudi pri nas, se zdi, kar nekako potisnile v
ozadje vsa druga dogajanja na popriščih, ki
so sicer manj živopisna, pa vsekakor življenj
sko pomembna. Tako se kljub začetku sep
tembra, ki je bil običajno nekakšno prehod
no obdobje „ogrevanja“ za jesenski razvoj
dejavnosti na področju notranje politike in
gospodarstva, še nekako niso prav razgibali
dejavniki našega družbenega življenja —saj je
forumska dejavnost praktično še v podaljša
nem počitniškem obdobju. Vendar nekateri
dejavniki že napovedujejo s svojimi prvimi
sestanki dokaj razgibano aktivnost — tako
SOCIALISTIČNA ZVEZA, pa SINDIKATI
in drugi. Seveda pa kljub vsemu, kar smo
pravkar dejali, ne moremo trditi, daje počit
niško obdobje zamrznilo tudi potekanje in
urejanje (kolikor mogoče) naše tekoče GO
SPODARSKE PROBLEMATIKE, ki je seve
da vseskozi živa, saj tudi gospodarstvo teče v
nenehnem proizvodnem procesu.
S tem pa smo seveda že spet pri enem
poglavitnih vprašanj našega sedanjega ob
dobja — pri UREJANJU CEN. Že zadrijič
smo na tem mestu omenili, da se je sedaj —
ko je ZIS z najnovejšim ukrepom (z nekakš
nim samoupravnim dogovarjanjem) postavil
oblikovanje cen za prihodnje na bistveno
drugačne temelje — cela vrsta gospodarskih
panog, da ne rečemo tudi posameznih (zlasti
večjih) delovnih organizacij, nastopila z
močnimi pritiski, s pritiski za VIŠJE CENE
njihovih izdelkov, ki naj bi jih jim dovolili.
Tako so v začetku minulega tedna (prejšnji
torek) največja MLINSKO-PEKOVSKA
PODJETJA v državi (iz Ljubljane, Zagreba
in Beograda) sprožila odločno zahtevo, naj
jim dovolijo podražiti določene vrste kruha.
To svojo zahtevo so predstavniki teh treh
podjetij - torej ljubljanskega, zagrebškega in
beograjskega — utemeljevali s težavnim po
ložajem, ki so se v njem znašla podjetja nji-

Deseti dan olimpqskih iger v Muenchnu se je zgodilo ndcaj nezaslišanega: ndci
V'
treneija izraelske rokoborske reprezentance, nato pa ugrabfli več Izraelcev in jih zaprli
jU
trenu&u ko to poročamo, še ni jasno, kako se bo zadeva razpletla, toda zločin in ugww
doživela obsodbo prav vseh, ki men^o, da so s tem dejanjem Palestinci zagrešili nepopra^Ji^®
svoji stvari in si zapravili velik del simpatij, ki so jih morda uživali. Na diki: v tem delu olimp9^
(označenem s štirikotnikom) seje zgodil zločin in ugrabitev —(Telefoto: UPI)
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(Karikatura P. Ivanoviča v JEŽU)

tedenski notranjepolitični pregled

hove panoge. Peki mesijo kruh z izgubo, zatrjujejo predstavniki teh podjetij, in to jim
resno ogroža AKUMULACIJO, tako da je
vprašanje, kako bo z njihovo reprodukcijo da o tem sploh ne govorimo, da je osebni
dohodek zaposlenih v tej industriji zelo zaostal za drugimi.
Povsem drugo stran medalje tega vprašanja pa je takoj naslednji dan pokazal javnosti direktor zveznega zavoda za cene Vjekoslav Lackovič, ki je takšno zahtevo - kot
je bila izražena) — odločno zavmil. Vpra-

OLIMPIJSKO
OGREVANJE
šanje cen kruha, je dejal, je bilo že doslej
prepuščeno OBČINAM, kar je tudi prav, pa
bi bilo zategadelj nepravilno pričakovati, da
bomo sedaj to vprašanje nenadoma urejali
kar na pamet (in povsod enako, oziroma vsaj
podobno) z ne prepričljivo utemeljenimi PO
DRAŽITVAMI. To vprašanje bomo tudi
nadalje urejali po občinah — je še dejal —
vendar tako, da bodo ob tem povedali svoje
tudi POTROŠNIKI. Vsekakor pa se bo ob
tem odprla razprava, zakaj so nekatera pod
jetja te panoge tako obremenjena z raznimi
dajatvami, pa bo vsekakor treba predvsem
urediti to vprašanje —ne pa se takoj zateči k
PODRAŽITVAM KRUHA.
V minulih dneh smo tudi slišali več novic
o POMANJKANJU SLADKORJA v raznih
krajih po državi — denimo v Zagrebu itd.,
kje so ga ljudje (spričo govoric, da ga ne bo,
da se bo podražil itd.) bliskovito pokupili iz
trgovin. Ta pojav moramo oceniti zelo kri
tično, saj lahko verjamemo odgovornim vo
diteljem iz zvezne direkcije za rezerve pre-

hrambenih izdelkov, da je sladkorja v skladiščih DOVOLJ za potrebe trga ter da so
povsem neupravičene govorice, češ da se bo
sladkor (ker sedaj jemo uvoženega) podražil,
Razmere v naši trgovini, ki so žal vse prepogosto še ostanek stare, distribucijske miselnosti (pa tudi kažejo predvsem usmerjanje
v dohodek, manj pa vsebujejo odgovornost
za preskrbo trga), dostikrat botrujejo takšnim tržnim pojavom — torej tudi sedanjemu
ponekodnemu pomanjkanju sladkorja. Vsakršne količine sladkorja, ki jih je trgovina
naročila, jih tudi lahko dobi za potrebe trga
— zagotavljajo v zvezni direkciji za rezerve.
Seveda pa mora trgovina naročeno blago
takoj PLAČATI, to pa prenekaterikrat ni
mogoče, ker so podjetja nelikvidna. In tako
se pojavlja problem slabe preskrbljenosti na
trgu — ki pa je bolj posledica neustreznosti
trgovine kot pa resničnega pomanjkanja na
ših blagovnih zalog,
Industrijska proizvodnja seje v Sloveniji v
iniriulem mesecu — v avgustu — po sta
tističnih podatkih spet obrnila na bolje. Po
ocenah industrijskih podjetij bo obseg INDUSTRUSKE PROIZVODNJE nekako za
9,7 % presegel proizvodne rezultate v juliju
— to pa pomeni, da bo slovenska industrija
imela v letošnjem avgustu za kakšne 4 %
ugodnejše proizvodne rezultate kot lani v
tem mesecu
Omenimo šc slavnostni dogodek, ki so ga mi
nulo soboto praznovali v prvem velikanu naše so
cialistične graditve - v LITOSTROJU - kjer praz
nujejo 25. obletnico svoje ustanovitve, torej na
stanka tega velikana naSe težke industrije. Na slav
nostni seji ob obletnici v Litostroju je spregovoril
predsednik CK ZKS France Popit, ki je v svojem
govoru poudaril boj za delavske pravice; le-ta se,
kot kaže, šc vedno nadaljuje, saj je pri nas šc veliko
struktur, ki skušajo odtujevuti dohodek delav
skemu razredu, torej tistemu, ki dohodek ustvarja.
Za primer omenimo misel: trgovina in bančništvo
se morata pri nas razvrati kot DEL proizvodnega
in USTVARJA LNliGA DELA —je poudaril I*'rance Popit - ne pa kot nekakšni dejavnosti, ki sku
šata živeti na račun tega dela.

tedenski zunanjepolitični pred‘^
Generalni sekretar Združenih
narodov, ndcdaiyi avstrgski zu
nanji minister dr. Kurt Waldheim, je zopet v New Vorku na
sedežu svetovne organizacge,
potem ko je obiskal več držav,
med njimi tudi Jugoslavijo. Dr.
Kurt VValdheim se je v Jugodaviji pogovagal z državnim sekre
tarjem za zunanje zadeve Mir
kom T epavcem ter premierom
Djemalom Bijedićem, sprejel pa
ga je tudi predsednflc republike
Josip Broz Tito v svoji rezidenci
na Brionih. Obisk generalnega
sekretarja Združenih narodov
pri nas ne sodi med tiste, ki raz
burjajo svetovno javnost in po
vzročajo senzacge, je pa dovolj
pomemben za obe strani, se
pravi tako za Združene narode
kot za Jugoslavgo. Nedvomno
je bil eden n^važnejših razlogov
obiska želja generalnega sekre
tarja svetovne organizacge, da
bi se osebno prepričal o nekate
rih stališčih naše dežele v zvezi
z bližnjim zasedaryem Gene
ralne skupščine. To je lahko
zanj toliko koristnejša informacga tudi zaradi tega, ker Jugodavqa vsekakor ne govori zgolj
v svojem imenu, ampak je po
memben predstavnik neuvršče
nih držav — skupine, ki ima vse
več članov in pristašev. Kot je
izjavil ugledni gost ob koncu
obiska, je prispevek naše države
v svetovni organizacgi pomem
ben in koristen in prepričani
smo, da to ni bfla zgolj vljud
nostna igava zaradi lepšega.
Prav na prihodnjem zasedanju
Generalne skupščine bo ver
jetno vloga neuvrščenih držav
pri razpravah o štev3nih proble
mih svetovnega miru še posebej
izrazita in hkrati z tqo seveda
tudi jugodovanski delež pri
tem. Obojestransko informira
nje o zadevah, ki so v skupnem
interesu, je b io zato med obi
skom uglednega gosta toliko
pomembnejše za obe strani, pa
potemtakem tudi za stvar miru
na svetu. Ni pa kajpak odveč
tudi pripomba, da pomeni
obisk dr. Kurta VValdheima
hkrati svojevrstno priznar^'e, saj
se sicer prizadevni prvi mož sve
tovne diplomacije zanedjivo ne
bi prika:^ na beograjskem leta
lišču, če tega ne bi zaslužila s
svojimi dejanji in prizadevanji
dežela,ki jo je prišd obiskat.
Skoraj obenem pa so v Pragi
končno sporočili podrobnosti
iz zaključnega sporočila o dcsploziji bombe v letalu JAT, ki
je strmodavilo 26. januarja le
tos nad Češkoslovaško. Tedaj je
preživela nesrečo samo stevar
desa Vesna Vulović. Poročilo
potrjuje tisto, kar seje neurad
no vedelo že prej: daje namreč
v prostoru za prtljago eksplodi
ral peklenski stroj, kar je povzročflo padec letala z vi^ne
10.000 metrov. Čeprav preiska
va sicer ni mogla odkriti, kdo ui
kako je podtaknil eksploziv v
nesrečno letalo, je na dlani, da
so se za tako podlo in nizkotno
dejanje lahko odločili samo zlo
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V Ogorelkah n&d Krmeljem razi^uje republik
geološki zavod nahajališče kvarcita, ki ga sicer
uporabljajo za oblaganje visokih peči. Raziskave
plačujeta sklad Borisa Kidriča in novomeški Kre
men. Se bo rudarja tradicija, čeprav le v dnev
nem kopu v Krmelju, nadaljevala? — (Foto: Že
leznik)
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Cmograditeljstvu, temu so
dobnemu zmaju nepokorščine
in zmešnjave, doslej nismo znali
posekati krempljev. Na Dolenj
skem ugotavlja urbanistični in
špektor za štiri občine v zadnjih
letih kar 600 na črno zgrajenih
ali preurejenih stano>^anjskih
hiš, drugih črnih gradenj pa je
še najmanj toliko.
Pred dvema mesecema je za
čel veljati zakon, ki predvideva
za črnograditelje do 10.000 di
narjev kazni, povrhu pa še 30
dni zapora. Podjetje, ki bi pri
ključilo na črno zgrajeni stavbi
komunalne
naprave,
čaka
50.000 dinaijev kazni. Oster za

k o n , samo: ali bo inšpekcija do
volj o d lo č n a in pogum na, da ga
bo uveljavljala?
Z obžalovanjem lahko ugoto
vim o, da je veliko že zam uje
nega. Oglejmo si sam o graditev
novih zid an if (vikendov) v na
ših goricah.' Te so povečini
zrasle brez dovoljenj, brez n ad 
zora, brez reda, in kar je ver
je tn o še najvažnejše — brez n ek
danje človekove povezanosti z
zem ljo in nara\fo, kar je našem u
p redniku narekovalo, kako je
treba graditi, ne da bi naravi de
lal silo.

In po tern se je seve moralo
zgoditi, da med zgrajenimi zi
danicami le redkokje najdete
nov pristen dolenjski vinski
liram, s slamo krit in z do
mačim lesom preprosto okra
šen. Namesto njili se na po
bočjih marsikje dvigajo visoke
stavbe s salonitnimi strehami, z
balkoni in železnimi ograjami,
naši krajini slogovno tuje grad
nje, ki žalijo človekov estetski
čut in pomenijo pravo razpro
dajo nekdanje domačnosti naše
pokrajine — pa tudi okusa njih
lastnikov.
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Pričetek šolskega leta so najbolj nestrpno priča
kali otroci, ki so letos prvič prestopili šolski prag.
Tisto jutro 1. septembra so se še nekoliko zaspani
držali mamic, ob nagovoru ravnateljev pa so po
stali živahnejšK Obljubili so, da bodo ubogali in
se pridno učili —(Foto: J. Pezelj)

Razprodaja domačnosti - pa tudi oi(usa

vinskem
PO"
dobijo
kot da
Priložnost nam
Ob Času
te dni, v

1^'jša kot rvK-

V Sevnici -so ustanovili raketarski klub Vega, V
nedeljo so se že predstavili. Ker še nihče od čla
nov ni polnoleten, smejo tekmovati le z eno
stopenjskimi raketami H-3. Raketa A. Flajsa je
poletela 250 m visoko. Gorivo dobijo pri ameri
škem konzulatu —(Foto: F. Pavkovič)
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Ne čakajmo in odlagajmo!

Prebujanje
Ta čas, ko zbirajo kolektivi po
moč za severovzhodno Stovenijo, so
v nekaterih delovnih or^nizacijah
krške občine že opozorili na priza
dete vasi v domačem okolišu. Toča
je letos petkrat pustošila po občini
in od julija daje so utrpeli veliko
Scodo pridelki na Sremiču in Bučerci, v Kostanjku, na PDavškcm, v
Brestanici, Stotovniku, Kremenu,
Gmajni, Vel in Malem Korenu, v Za
lokah in nazadnje na obm o^u Ko
privnice. Ljudem jc toča uničila
vinograde, ajdo, sadje, koruzo,
nekod ie pfenko, pa celo otavo je
marsikje zmlela in izravnala z
zem^o.
Kmetom bodo o<k>iuli občtndci
davek ali ga vs^r zmajali, toda ljuciie
bodo ostali brez živeža, prispevek z«

NEPREVIDNOST
Ribniki v Brestanici že zlepu niso
imeli toliko obiskovalcev kot to po
letje. Mnogi gostje sc po njem pre
važajo s čolni, sem in tja pa koga
izmed njih zamika tudi kopanje, če
prav jc prepovedano. Ribnik jc za
kopalce nevaren zaradi gostega rast
linja, ki jc razpredeno po njem. Ču
vaj vča.sih zaman vpije in opozarja
ncprevidnežc, ki skačejo iz čolnov.
Letos je v njem utonil en kopalec in
to je bila edina žrtev vode v občini v
minuli kopalni sezoni.

zdravstveno zavarovanje bodo kljub
vsemu morali plačati.
Do zdaj izrečene pobude za po
moč sp vredne upoštevanja in kaže
jo na to, da so delovni ljudje pri
pravljeni dokazati solidarnost z de
janji, da ne nameravajo čakati na
pozive in da je potreben le organizi
ran nastop, ki bo usmeril pobudo v
pravilni tok.
j

Zakq‘ šele po nesreči?

Palica

kaže primerjava prvega polletja z
lanskim.
Doslej smo bili vajeni, da sc je ce
lotni dohodek povečeval v gospo
darstvu hitreje in bolj kot osebni do
hodki, letos pa prvič ni tako. Oglej
mo si, kako je v odstotkih naraščal v
naših olKinah letos celotni dohodek
in kako osebni dohodki: v novo
meški 20,2 in 23,7 odst., v trebanj
ski 40,8 in 34,4 odst., v črnomaljski
22,8 in 35.9 odst. in v metliški obči
ni 33,4 in 39,9 odst. Celotni doho
dek seje povečal bolj kot osebni do
hodki edinole v trebanjski občini. V
vseh primerih so upoštevani bruto
osebni dohodki.
' Tolikšnemu porastu osebnih do
hodkov ne moremo nasprotovati,
toliko manj tudi zato, ker so sc letos
življenjski stroški spet kar precej po
večali. Poleg tega so doslej pri nas
marsikje gospodarili rentabilno ali
na meji rentabilnosti samo zavoljo
nizkih osebnih dohodkov. To je bila
svojevrstna potuha, ki ji je s samo
upravnimi sporazumi odklenkalo.
Kot prikaz produktivnosti lahko
do neke mere smatramo udeležbo
bruto osebnili dohodkov v celotnem
dohodku. V novomeški občini so
znašali osebni dohodki v prvem pol
letju letos 15,7, v trebanjski 11,6 , v
črnomaljski 28,2 (!) in v metU3(i l4
odst. celotnega dohodka. Povsod sO
v normalnih okvirih razen v črno
maljski občini, kjer pomenijo zelo
veliko postavko, poleg tega pa je ce
lotno
tamkajšnje
gospodarstvo
ustvarilo le 2,709.000 din ostanka
dohodka, kar je zelo slab gospodar
ski rezultat.
M. J.

Zakon določa, da morajo zasebni
delodajalci pri občinskih skupščinah
prijavljati delavce, ki so pri njih za
posleni. Delodajalci so dobili celo
priročnike, da bi vedeli, kako rav
nati. Se več: pododbor gospodarske
zbornicc za obrtnike v Krškem je to
pomlad sklical posebno posvetova
nje o tem, a je od 300 vabljenih
obrtnikov prišlo le sedem mojsUov!
Novi zakon označuje vsako
delo pri zasebnem delodajalcu kot
cwilnopravno razmerje, prgav^ati ni
treba edino delavcev pri priložnost
nih opravilih, npr. pospravljanje pri
delkov s polja. Zasebni delodajalec
mora prijaviti delavca 8 dni po pod
pisu {Zgodbe, odjaviti pa ^ mora
vsaj v 5 dneh po njenem izteku.
Obrtniki so torej ^ u č e n i, za kaj
gre. Zakaj ne prijavljajo delavcev?
Marsikdo se verjetno želi izogniti
plačilu obveznosti za socialno zava
rovanje. Izredno slabo varčevanje.
V
Sevnici na primer je imel delov
ni inšpektor inž. Erman že pred ted
ni mapo s 40 prijavami kršiteljev
sodniku za prekrške. V Sevnici so
rok za prijavljanje enkrat žc podalj
šali, v nedogled pa tega ne morejo,
Ponos PIONIRJEVIH grad
bincev
sicer bi zakon izgubil smisel. Gre
namreč tudi za pravice delavccv, za
katere si lahko predstavljamo, kakš
ne so, če niso prijavljeni. Ce torej
delavccv ne bodo prijavljali, bo šlo
„Ne le, ,na ključ', zdaj velja celo;
pač s kaznijo!
,do
žlice‘!“ nam je na tiskovni kon
A. 2.
ferenci pred 8 dnevi dejal Ivan Ko
čevar, glavni direktor SGP Pionir.
Barve naših gradbinccv bodo čez ne
kaj mescccv zavihralc na Poljskem.
Podatek: „Hotel A kategorije HOZAK v Zakopanih" - zveni nekako
suho, za njim pa so skrita tale dej
stva:
Za 9 milijonov dolarjev bo SGP
Pionir zgradilo v svetovno znanih
smučarakih Zakopanih hotel A katcrorijc s 600 Icžiici! Začetek d9l: 15,
februarja 1973» zak^učck: 31. niafr
ca 1974. Kompleten inženiring, pri
čemer jc PIONIR iz Novega mesta
izvajalec del, ki mu jih posredujeta
IMOS in Intcrcksport iz Beograda.
Sodelujejo:
Slovcnijaprojckt
in
Monter ter inštitut za ekonomiko iz
Za dobro ddo dobro plačilo!
Zagreba. Oprema: Slovenijales.
Mi na Poljskem! Cemu? Ministr
ska delegacija iz Poljske sije ob Ja
dranu ogledala sadove sposobnih
Osebni dohodki so sorazmerno
rok naših gradbincx'v: v 4 letih jc
bolj poskočili že lani, ker je konec
Pk)nir zgradil 10 hotelov A in B ka
leta stopilo v veljavo precej samo
tegorije s skupno 6400 ležišči. Vsa
upravnih sporazumov in so po njih
kega točno v dogovorjenem roku,
marsikje opravili šc lani po dve in
vs;ikega, ,na ključ‘.
več izplačil OD. Osebni dohodki pa
■ Delo mojstra krasi.
se nadalje povečujejo tudi letos, kar
T. G.

V Zakopane!

OD v porastu

•••

Kar je, beži, aV beg ni
bog. . . bi lahko s Prešer
nom dejali o seliti’i kmetij
skega prebivalstva v druge
gospodarske panoge, ki bo,
če se bodo uresničile napo
vedi slovenskega razvojnega
načrta, do leta 1975 še večja
kot doslej.
Ob dokajšnjem napredku
kmetijstva v zadnjih letih je
presenetljivo, kako je v
istem času zaradi Škarij cen
zaostal narodni dohodek in
osebni dohodek kmečkega
človeka. Tako je leta 1967
znašal narodni dohodek na
kmečkega prebivalca še 46
odstotkov narodnega dohod
ka nekmeta, tri leta pozneje
pa samo še 37,1 odst. Hkrati
s tem se je sorazmerno
zmanjšal tudi kmetov zaslu
že k. Leta 1967 je kmet za
služil še 52 odst. tistega kot

Zakaj beg?
nekmet, leta 1970pa le 37,3
odst. Nesorazmerje se torej
povečuje, ne pa manjša, ka
kor bi želeli iz več ozirov.
Osnutek srednjeročnega
razvoja Slovenije, ki je bil v
javni razpravi, prinaša v tem
pogledu kmečkemu človeku
kaplje pelina. Glede prejem
kov namreč načrtuje, da se
bodo do leta 1975 skupni
prejemki v družbenem sek
torju povečali za 16,2 odst.
na leto, prejemki kmečkega
prebivalstva pa le za 12,2
odst. na leto. Predvidevanje
je izračunano na podlagi te
kočih cen.
Z drugimi besedami pove
dano: v prihodnjih letih se
bo nesorazmerje, če bo šlo
življenje po planskih tirni
cah, povečevalo. To bo Se
spodbudilo beg iz vad, ver
jetno do pretiranega oblega,
kar utegne škodljivo vplivati
na splošni gospodarski in
družbeni razvof. Vsestranski'
ppmen k m etstva presega
njegovo zgolj gospodcffsko
vlogo, tega se zavedajo v
mnogih deželah, saj je zelo
redka, ki bi zanemarila last
no kmetijstvo in postala od
visna o d uvoza in s tem od
kmetijstva drugih dežel. Vtis
je, da naših načrtovalcev ni
vodila taka misel Razvojni
načrt še ni dokončen in je še
mogoče kaj popraviti
M. LEGAN
/

DOLENJSKI LIST

OB 30-LETNICI BRIGADE »MATIJA GUBEC«

Oddolžitev za sodelovanje v boju
(Nadaljevanje s 1. str.)
žini) prebral njegov govor. Predsed
nik republiške konference SZDL jc
zapisal, da partizani s ponosom gle
dajo na doseženi napredek, saj po
meni uresničenje njihovih želja.
Razvoj seveda ne teče sam od sebe.
Podobno kot med revolucgo bi mo
ral tudi danes vsak občan takoj
ukrepati ob nepravilnostih, kot je
ukrepal vsak partizan, ne da bi čakal
na resolucije, sklepe in povelja.
Vsakdo je ob tem, ko je branil skupi
no stvar, branil tudi sebe. Parti
zanom sta bOa tuja lažna morala in
karierizem, zato nas tudi danes ne bi
smela zasužnjiti potrošniška misel
nost.
Srečanje gubčevcev, občanov in
udeležencev mladinskih pohodov po
partizanskih poteh v gaju pod Trebelnim je trajalo ob lepem vremenu
še pozno popoldne.
A. ŽELEZmK

Lisci
zavarovali
nekaj
nad
362.000 ha površin. Na celotnem
območju bo 149 strelnih mest. Vsa
ka občina bo prispevala delež, ki
ustreza obsegu njenih površin. Za
Krško je predvidenih 9,63 odst., kar
je v gotovini nekaj nad 467 tisoč di
narjev. Precejšen del te vsote bo na
menjen za postavitev radarskega
centra na Lisci. Znesek za obrambo
je precejšen, vendar se bo obre
stoval, saj je toča samo letos na
pravila ogromno škode in prizadela
velik del občine.

RAZPRAVE
V PODJETJIH
Zaposleni v brežiški občini že do
ber teden prisostvujejo sestankom o
osnutku zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju delavcev.
Osnutek jim tolmači predstavnik
komunalnega zavoda za socialno za
varovanje iz Celja, nakar sledi raz
prava, v kateri povedo svoje pred
loge udeleženci javnih obravnav.
Tudi upokojenci so se že sestali.

MOPEDISTI!

OSNOVNA SOLA
PODBOČJE
razpisuje

prosta delovna m esta za:

- dve mesti za učitelja
razrednega pouka na podružnični šoli
Brezje — U,

RADARSKA OBRAMBA
Na jutrišnji seji bodo odborniki
o b čin ^e skupščine v Krškem izrekli
dokončno besedo o vključitvi tega
območja v obrambo proti točL
Predračun zanjo so pripravili za sa
vinjske in posavske občine. Tako bi
s strelnimi mesti in z radarjem na

PRIPRAVITE MOPEDE ZA REDNI TEHNIČNI
PREGLED IN PODAUŠANJE VELJAVNOSTI

- tajniica šole
v Podbočju — srednja izobrazba.
Stanovanja zagotovljena.

PROMETNIH DOVOUENJ!

_
n a ia rs iin «

OSNOVHA ŠOLA
»Sava Kladnik«
v Sevnici
razpisuje
prosto
delovno m esto

- mediclnslce
sestre
pediatrične sm eri
Razpis traja 15 dni.

Osnovna šola Mirna peč

1»
•

BALETNA VZGOJA

Na željo staršev bo zavod organiziral baletno vzgojo za
otroke, ki so baletno vzgojo obiskovali že prejšnja leta,
kot tudi za začetnike — predšolske in osnovnošolske
otroke — v času od 13. septem bra 1972 do 16. maja
1973.
Celoten prispevek za 8-m esečno baletno vzgojo znaša
200,00 din in vpisnina 50,00 din. Starši se morajo obve
zati za plačilo celotnega prispevka.
Starši naj vpišejo otroke do 12. septem bra 1972 v pi
sarni zavoda od 8. do 14. ure.

razpisuje
JAVNO U C IT A C U O

R edna baletna vzgoja se prične v sredo, 13. septembra
1972, v Domu kulture v Novem m estu ob 15. uri. Na ta
dan se bodo določile skupine in ure baletne vzgoje.

za prodajo
OSEBNEGA
AVTOMOBILA
KOMBI IMV — 1600

Prosimo vodstva posam eznih zavodov, da z okrožnico
seznanijo otroke z baletno vzgojo.

Zavod za Iculturno dejavnost
Novo mesto

Licitacija bo 15. septem 
bra 1972 ob 9. uri.

I

AVTOSERVIS » P I O N I I R « , NOVO ME^STO

NCaVOMKBTO
BO IMEL REDNE LETNE TEHNIČNE PREGLEDE V
•
•
•
•
•
•
•

ČRNOMLJU
METLIKI
ŠM AR J ETI
ŠENTJERNEJU
ŽUŽEMBERKU
DOL. TOPLICAH
NOVEM MESTU

7. In 8. septembra
11. septembra
12. septembra
13. septembra
14. septem bra
15. septembra
od 18. septem bra dalje

Pregledi bodo vsak dan od 7. do 17. ure.
OPOZORILO: lastnike mopedov opozarjamo« da morajo biti vozila predplM**^
opremljena, še posebno pa opozarjamo, da morajo biti Izpušne cevi in glušniki
na vozilih brezhibni!

Vtem mesecu-

dolenjka

nagradne
prodaje:
veliko

dolenjM

Z N IŽ A N JE !
ŽENSKE ZIMSKE PLAŠČE PO 400 din
MOŠKE OBLEKE PA PO 500 din
DOBITE V PRODAJALNAH: »TEKSTIL« v Novem
mestu, »BLAGOVNICA« v Črnomlju in »OBLAČI
LA« v Mokronogu
Ne pozabite tudi na nagradno prodajo v tem mesecu. Za vsak nakup za
100 din dobite v vseh Dolenjkinih prodajalnah kupon, na katerega lahko do
bite eno izmed dragocenih nagrad. Vrednost vseh nagrad je nad 40.000 di
narjev. Žrebanje kuponov bo v začetku oktobra.
DOLENJSKI UST

Št. 36 (1171)

# P red pričetkom šolskega le ta boste vaše šolarje
• najbolje in n ajce n eje oblekli v p ro d aja ln i

O elefeksiil''

Č r n o m e l j

® Od 1 1 . do 15. septembra velika tovarniška

•

razprodaja

To stran ste napisali sami!

—

To stran ste napisali sami!

Med iztrebki
ni prijetno

Ce ne bi stanovala v neprimernem
bivališču, zaradi katerega ši ne mo
rem in ne morem pozdraviti hude
revme, bi bila morda še tiho, toda
leta bežij^ zame pa zdravega sta
novanja v Črnomlju ni.
V dnevih raz p ro d aje si brezobvezno oglejte zaloge in
Na Semiški cesti v železniškem
prepričali se boste o m ožnostih ugodnega nak u p a.
bloku stanujem v kletnem stano
vanju že 20 let. Otroka sta zdaj že
______________
»►VELETEKSTIL^,Ci-nomelj
velika, toda sem mati samohranilka
in v podjetju BETI zaposlena 13 let.
Sodelujem
v
organih
samo
upravljanja, med NOB sem bila sko
jevka, izhajam iz partizanske dru
žine.
Stanovanje imam tako, da mi ob
vsakem nalivu vdre vanj voda. Ob
nedavni poplavi mi je greznica šti
rikrat udarila v kuhinjo. Hodili smo
po človeških iztrebkih, kar je videl
tudi predsednik občinske orga
vse potrošnike, da sl lahko
priskrbijo kvalitetno kosov
nizacije ZZB NOV, ko sem ga pro
no apno v naSih obratih v
sila, naj si to „svinjarijo" ogleda. V
Kresnicah In Dobrepoljah
takem živim, imam priporočilo
Zdaj je najprimernejši čas
zdravnika, ker stanem dnižbo težke
za gaSenje apna.
denarje zaradi zdravljenja, a nič ne
Informacije telefon: 88-601,
88-607 in 782-001.
pomaga. Prosila sem v podjetju, pro
sila po borčevski poti in na občini,
toda zame stanovanja ni. Na gradnjo
lastne hiše ne morem pomisliti, zato
posojilo ne pride v poštev.
'»•ormacije tel.: 88 601, 88 607 in 782 001
Ne prosim za luksuz, samo za
suho in zdravo bivališče. Čudno je,
da stanovanj ni, kot mi vsi zago
tavljajo, nekateri pa se selijo iz lep
^ ^ O -M O T O DRUŠTVO K RSK O
šega v lepše. Kaj zame res ni po• kvalitetnih
• ženskih jesenskih kostimov
T *®nskih jesenskih in zimskih plaščev
• PO ceni, znižani do 60

moči^

prodaja
*^VA OSEBNA AVTOMOBILA
letnik 1970

OLGA JANŽEKOVIČ,
Črnomelj

Postrežba pa t a k a . . .
^0 v d ru štv e n i garaži n a S tad io n u M a tije
^ soboto, 9. septem bra, ob 9. uri.

®«siinsko podjetje

•J^^UANA, OB UUBLJANICI 24
f e j m e v uk:

\
^

ZA POKLIC - NATAKAR
ZA POKLIC - KUHAR
“ oski ali ženska
ZA SPREJH M :
esno končana osem letka.

^

D o b r e u Oin e
hrano,
delmV
stan o v an je,

p o g o je

:

Kakor vedno tako sem tudi 25.
julija nakupovala v „Zadružni t r ^ vini“ v RibnicL Naj še pripomnim,
da sem vedno kupovala samo v tej
trgovini, zato me je še tembolj za
bolel odnos prodajdke.
Razen dnigega sem kupila tudi
nekaj ovsa. Ko sem videla jajčka,
sem jih tudi nekaj vzela in lepo pro
sila trgovko, da bi pretresla oves v
malo večjo papirnato vrečico.
Obregnila se je; ,Jaz sem vas po
stregla, kaj hočete še? Kam bom s
tistimi papiiji? “ „Prav lahko jih bo
ste porabih za drugo stranko," sem
rekla mirno.
Ni prišla blizu, pa čeprav smo bile
same in še ena prodajalka. Druga čast ji - je pristopila in rekla: „Pro
sim, kaj bi pa radi? “ Nadvse pri
jazno mi je postregla in položila
jajčka v oves.
Mlada je, a je čutila, kako je treba
pridobiti ljudi in da lepa beseda ču
deže dela, trpka in robata pa seka
globoke rane.
REZKA PRIJATEU,
DoL Laze 31, Ribnica

- U{ „Obl eko,
“ o nagrado.

®*^ene

prošnje sprejem am o do 20. se p tem b ra 1972.

»Dolenjski list«
v vsako družino

I^KODE' v Novem mestu!
udobna osebna vozila SKODA po nizkih cenah lahko naročite
v Novem mestu.
*‘*^ODajam o ;

| k o d a 100 s
^KODA 100 L
Sk o d a 110 L
Ji

28.000 din
29.900 din
31.200 din

za leto 1973 - izboljšani z ALTERNA■<JEM In DVOSTOPENJSKIM VENTILATORJEM
Hitro dobavo sl lahko zagotovite s predplačilom 25.000 din
v gotovini ali z nokazilom na naS tekoCi račun 521-1-491
Pfi SDK Novo mesto.
/G v id o m a bomo v nekaj mesecih začeli IzvrSevatI tudi
servise vozil ŠKODA.
Informacije daje in sprejema vplačila

KMETIJSKA ZADRUGA »KRKA«,
NOVO MESTO
EE Agroservis,
Pot na Gorjance 8, tel. 21-479

Pravigo, da je letos slaba letina krompiija. K^ub temu se je morala Luzageva mama iz Sel pri Ratežu
velikokrat skloniti, saj morajo, kot je potožila, po njivah garati samo še stari ljudje — (Foto: Zvone_
'Šeruga)

Svojevrstna
mojstrovina
So ljudje, ki se uveljavljajo s ta
lenti zelo različnih oblik. No, moj
ster Peter Glazar, zidar iz Črnomlja,
ima prav izredne ^osobnosti, ki jim
pravimo bogatenje na .tuj račun.
Ana Vrščaj iz Lokev pri
Črnomlju je dobila kot mati borcev
NOV in zaradi svojih priznanih let
dela med vojno posojilo iz sklada za
gradnjo borčevskih stanovanj, da bi
si na podstrešju s pregradami uredila
stnaovanjske
prostore.
Mojster
Glazar je ujel priložnost pri 77 let
stari ženski ter izkoristil njeno ne
poznavanje materiala. Podtaknil ji je
račune z navedbo gradben^a mate
riala, ki ga je potreboval zase ali za
poslovanje v obrti. Ana Vrščaj je
podpisala na banki: „Material v redu
prevzet,“ dejansko pa ga je prevzel
Glazar in ga uporabil.
Tako so družbena sredstva v zne
sku 2,5 milijona starih dinarjev pre
šla v zasebna obratna sredstva.
ANICA TROJER,
Lokve p. Črnomelj

PIONIR pojasnjuje
v Dolenjskem listu št. 34 z dne
24. avgusta 1972 ste objavili članek
tov. M. Moškona „HISA ZA 112 TI
SOČAKOV?
V članku je nave
deno, da sta ceno izračunala Dominvest in SGP „Pionir“ na podlagi
predloženih načrtov.

Sporočamo vam, da je gornji po
datek nepravilen. Dejstvo je, da SGP
„Pk)nir“ do danes za to hišo ni dal
nikomur niti predračuna niti kakih
drugih podatkov. Res pa je, da smo
s tov. Hlava^jem dogovorjeni, da
bomo izdelali predračun in izdali
ponudbo za gradnjo takih hiš. To
vam pišemo zato, ker načrta za hišo
še nismo videli in zato za sedaj še
močno dvomimo, da bo v članku
navedeno ceno možno dosečL
S projektantom tov. Hlavatyjem
sodelujemo že dosti let in potrju
jemo, da si on resnično prizadeva
pri svojem delu in z uspehom pro
jektira kar najbolj ekonomične re
šitve. Zato ne dvomimo, da bo hiša
poceni. Vendar bomo konkretne po
datke o tej hiši lahko povedali šele,
ko bomo izdelali predračun.
F^osimo vas, da gornji popravek
objavite v naslednji števiUd Doleryskega lista.
Komercialni direktor
SLAVKO GUSTIN
OPOMBA UREDNIŠTVA: Pri
Hlavatyju smo preverili podatke, ki
nam jih je posredoval v zvezi s član
kom
za 112 tisočakov? “ Hlavaty je dejansko predložil SGP
PIONIR popis del za to hišo in za
prosil za njegovo uradno ceno. Ker
pa ima Hlavaty v KRKINEM pro
jektivnem biroju na razpolago PIO
NIRJEVE dnevne cene za etK>te mer
za posamezna dela, je po teh cenah
izračunal stroške za gradnjo hiše po
njegovem načrtu, k ^ š n e nam je
povedal, preden je dobil uradni od
govor od PIONIRJA.

Dopust, nomenjen
uničevanju narave?
Ko sem se 1. avgusta roiehajal,
sem z a d i^ čudno pokanje, rabližal
sem se mestu, kjer je pokalo, in vi
del, kako Martin B«le iz Otočca v
Dol. Suhadolu pobija s flobertom
ptiče. Med tem, ko je streljal, ga je
skt^ina otrok navdušeno opazovala!
ftavyo, da je Bele lovec (LD
Brusnice). S tem dejanjem, ki ni
vzgojno vpUvalo na otroke, se prav
gotovo m izkazaL Pred otroki že
morda, pred drugimi pa ne.
Zak£U samo govorimo o varstvu
narave in o ogroženosti n aš^a oko
lja, naredimo pa tako malo? Kaže,
da lek „Psi lajajo, karavana gre
dalje,“ drži! Večkrat sem opazil, da
so dnevi, ki so namenjeni člove
kovemu oddihu, nepravilno izkori^eni, kajti ljudje v tem času po
gostokrat uničujejo naravo. C as bi
že bU, da bi na take uničevalce bolje
pazili in jih primerno kaznovali. Po
tem ne bo ostalo pri večnem govoričergu.
^
DOL. SUHADOL

Temeljna izobraževalno skupnost Trebnje
RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE
Izvršni odbor Temeljne izobraževalne
skupnosti Trebnje
razpisuje
šolah:

štipendije za študij na naslednjih

3 štipendije za študij pedagošice olcademije razredni poul(
1 štipendijo za študij pedagošice alcademije m atematika, fizilca
1 štipendijo za študij pedagoške okademije slovenski jezik, knjižničarstvo
2 štipendiji za študij pedagoške akademije ortopedagogika
2 štipendiji za študij višje šole za telesno
kulturo
2 štipendiji za študij višje šole za socialne
delavce - upravna smer
2 štipendiji za študij srednje vzgojiteljske šole
V išina štip en d ij bo določena n a podlagi d ružbenega
dogovora o š tip e n d ira n ju d ijak o v in študentov.
P ro šn ji, v k ateri n av ed ite število p resk rb lje n ih in n e 
p resk rb lje n ih članov d ružine, priložite:
— p rep is zadnjega šolskega spričevala,
— p o trd ilo o prem oženjskem sta n ju d ru žin e <izdaja ga
d av čn a u p ra v a občine),
— p o trd ilo delovnih organizacij o višini osebnih do
hodkov sta ršev in višini otrc^kega d o d atk a. Z a upo
kojence p rilo žite zad n ji odrezek o izplačilu p o k o j
n in e .’
P re d n o st im ajo prosilci z boljšim i u čnim i uspehi in
slabšim gm otnim položajem .
Rok za oddajo prošenj je 15 d ni po o b jav i razpisa.

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO IN FiNANCi
OBČINSKE SKUPŠČINE KRŠKO
r a z p i s u j e n a podlagi 10., 11., 12. in 13. člen a za
k o n a o u re ja n ju in o d d a ja n ju stav b n eg a zem ljišč^
(U rad n i list SRS, št. 42^63 in St. ZCi'?!) in določb od
lo k a o u re ja n ju in o d d a ja n ju sta v b n eg a zem ljišča w
tPbčini K tšk o (Skupščinski D olenjski list, št. 5/68)

JAVNI NATEČAJ
)Lr za oddajo urejenega stavbnega zem ljišča v Krškem,
Ta gradnjo stanovanjsko-poslovne stavbe, ki ga tvo
rita pare. št. 511,'6 v velikosti 183 m^ in pare. št. 511/7
^ velikosti 319 m^ k. o. Stara vas. Izklicna, cena za
$0 stavbno zem ljišče je 30 d in 'za l m ‘ ;
£. za oddajo delno urejenih stavbnih zem ljišč, za grad«njo individualnih m ontažnih stanovanjskih hiš n^
Dovškem pri Senovem , k. o. Dovško, in sicer:
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.
pare.

št.
št.
št.
št.
Št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

468/6
488/7
468/8
479/2
479 3
47Đ/4
479/5
479
479/7
480 8
480/9

velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti
velikosti

682 m*,
694 m*,
680 m*.
690 m*.
705 m*,
681 m*.
652 m*.
681 m*,
883 m*.
965 m*.
841 m*.

Izklicna cena za posamezno stavbno parcelo je 17 dfat
za 1 m* zem ljišča.
Poleg odškodnine za u p o rab o stav b n eg a zem ljišča se
p lačajo tudi stro šk i za p rip ra v o zem ljišča. T i stroški
so razv id n i iz n a te č a jn e d o k u m en tacije, ki je n a v p o 
gled p ri oddelku za gospodarstvo in fin an ce ObS K rško,
soba št. 33.
Javni natečaj bo v ponedeljek, 11. septem bra 1972, ob
7.30 na Dovškem za zem ljišča v k. o. Dovško in ob
11. uri v Krškem za stavbno zem ljišče v k. o. Stara vas.
ponudbe Je tre b a d o stav iti do 8. se p tem b ra 1972 na
naslov O bčinska sk u p ščin a Ki'ško, oddelek za gospo
d arstv o in finance, z označbo »^Javni n atečaja.
Vse in fo rm acije in n ateč ajn o d o k u m en tacijo lah k o do
b ijo in terese n ti n a oddelku za gospodarstvo in fin an ce
O bS Kršlco, podroben razp is pa bo o b ja v lje n tu d i pri
v seh k ra je v n ih u ra d ih občine K rško.

Občlnskcfi skupščina Krško
oddelek zo gospodarstvo in finance

kultura
in
izobra
ževanje

ZAMISEL IZ KOČEVJA:

Mestu več umetnin
Lado Gašparac: »Začenjamo s Plemljem, pH'
hodnje leto pa: likovna kolonija«
g

KRŠKA VAS:
45-LETNICA
Prosvetno društvo Ivan Kobal v
Krški vasi bo v nedeljo, 10. sep
tembra, proslavilo 45-letnico ob
stoja. V Kulturnem sporedu bodo
med drugim nastopili pevski zbori
brežiške občine, ki bodo zapeli tu ^
dve skupni pesmL Društvo zadnja
leta ni bilo posebno delavno, zato
pričakujejo, da bo nedeljsko slavje
prelomnica.

BREŽICE: KNJIGA
O IZOBRAŽEVANJU
Brežiška delavska univerza je
avgusta razmnožila in razposlala na
črt svojih dejavnosti za naslednje iz
obraževalno obdobje. V prvem delu
knjige so naštete oblike za izobraže
vanje odraslih, v drugem tečaji nem
škega, italijanskega, angleškega je
zika in esperanta ter drugih jezikov.
Družbeno-politično izobraževanje
bodo organizirali
dogovoru z
družbeno-političnimi
organizaci
jama

DAR IZ BRATISLAVE
Pošiljko 51 knjig o Slovaški, njeni
kulturi, umetnosti, literaturi in jezi
ku je poslala Slovaška matica iz Bra
tislave v dar novomeški študjski
knjižnici Dragoceno darilo je posre
doval prof. Viktor Smolej, lektor
slovaškega jezika na Ijub^anski uni
verzi in znani prevajalec iz slovaščine. Knjižnica bo zdaj lahko po
magala študentom in dnigim izobra
žencem, ki želijo spoznati Sk)vaško,
to zbirko in podobne druge knjižne
novosti pa bo kasneje pokazala tudi
na razstavi

FRANČIŠKANSKA
KRONIKA ZDAJ TUDI
V KNJIŽNICI
Republiška kulturna skupnost je
omogočila študgski knjižnici Mirana
Jarca, da je dala napraviti foto
grafske posnetke dr^ocene kronike
novomeškega frančiScanskega samo
stana. Kronika se začne z letom
1472, o))sega pa osem knjig. Za zgo
dovino N ove^ mesta je to po
membno dek).

MORDA DRUGIC
Namera, da bi pri novomeškem
zavodu za izobraževanje kadrov že v
tem šolskem letu odprli nekaj več
oddelkov srednjih strokovnih šol, se
ni uresničila. Med drugim so hoteli
ustanoviti gradbeni oddelek, pri če
mer naj bi bil Pionir dal predava
telja, ki bi ga tudi sam plačevaL Za
radi poznih priprav so uvedbo to
vrstnega izobraževanja odtožili. Svet
za prosveto^ in kulturo pri novomešKi občinski skupščini je pred
lagal, nsg bi vprašanje srednjega s^okovnega izobraževanja ob<felali v
občin^em srednjeročnem razvoj
nem načrtu.

Kipaiji na dovesnosti v samostanski ceikvi v Kostanjevici — od desne v prvi Vrsti: L. Mwaniki, R.
Tamura z ženo, M. Šutej, R. Hanlan z ženo in sinom, T. Lapajne, B. Holslagova in D. Tršar. (Foto: M.
Jaranović)

V KOSTANJEVICI SPUSTILI ZASTOR:

XII. Forma viva je končana
Na sklepni slovesnosti je dr. Boris Kuhar, predsednik kulturne skupnosti
Slovenije, poudaril izreden pomen te kulturne manifestacije - Slovenski
oktet pripravil nepozaben umetniški koncert
S petkovo slovesnostjo v galeriji
Forme vive se je v Kostanjevici kon
čal XII. mednarodni simfMzg kipar
jev. Na njem so julga in avgusta
ustvarjali: Anglež Roderick Hanlan,
Holandčanka Bepy Holslag, Ja
ponca Kosuke KiAiura in Ryoichi
Tamura, Kenyec Louis Mwaniki ter
Dušan Tršar, Tone Lapsgne in Miro
slav Sutej iz Jugoslavge. Tone Kralj,
Prešernov nagrajenec za leto 1972,
je z izredno udeležbo na Formi vivi
upodobil punterskega vodjo Matgo
Gubca. Priznanja je kiparjem piodelfla in jim izrekla zahvalo za sode
lovanje inž. Vilma Pirkovič, pred
sednica upravnega odbora Forme
vive.
Na sklepni prireditvi, ki so se je
udeležile mnoge ugledne osebnosti
kulturnega in družbeno-političn^a
življenja, med drugim dr. Jože Brilej
in Miloš Poljanšek, člani diplomat
skega zbora in ljubitelji umetnosti iz
Slovenne in Hrvaške, je predsednik
slovenje kulturne skupnosti dr.
Boris Kuhar poudaril, da je Ko
stanjevica kot nekakšen obrubljeni
kraj za takšno umetniško dejavnost,
kjer so lepa narava s Krko in za
sanjanimi Gorjanci v ozadju, starin
skost (arhitektura) in umetnost do
živele posrečeno sožitje. Naša
Forma viva je znana po tem, da dela
od začetka brez presledkov, Ko
stanjevica pa tudi po tem, da ima
najve^o in najbolj obiskano galergo
Forme vive. Seveda vsega tega ne bi
bilo, ko bi Kostanjevica ne imela
sposobnih organizatorjev, kot sta
npr. Jože Jankovič in Lado Smre
kar.

Mwanikqu, udeležencu tega medna
IZKOPAVANJA Arheolog
rodnega kiparskega simpozija, pri
^ubljanskega Narodnega muzeja dr.
pravili razstavo v ljubljanski Mestni
Vinko Sribar tudi letos izkopava na
galeriji
Otoku pri Dobravi. Dosedanje raz
ZBOR SLAVISTOV - Sredi tega
iskave kraja, kjer je včasih stal sredmeseca bo v ju rsk i Soboti slavistič
i\jeveški Guttenwerth, so dale že
ni strokovni seminar, hkrati pa bodo
precej dokaznega gradiva o gospo
opravili redni občni zbor slovenske
darskem in kulturnem napredku na
ga Slavističnega društva. Dolenjska,
ših prednikov.
ki je bfla na takih shodih vselej
SMRT MED USTVARJALCI dobro zastopana, bo tudi tokrat po
po smrti dr. Franceta Steleta, kij e
slala v Mursico Soboto večje število
veliko napisal o kultumo-u metnimi
slavistov.
preteklosti Dolenjske, je ob koncu
VELIK OBISK - Razstave v ko
tedna za vselej zaprl oči tudi znani
čevskem Likovnem sakinu obišče
pesnik, prevajalec in urednik Cene
po 3.000 ljudi Največ obiskovalcev
Vipotnik.
do zd^j si je ogledalo razstavo likov
S SIMPOZIJA NA RAZSTAVO
— Ob koncu Forme vive v Kostanje nih del znanega pisatelja Toneta
Svetine, avtorja romana „Ukana".
vici so keng^em u umetniku - ki
ZDRUŽITEV - Novo šolsko leto
paiju, slikarju in grafiku Louisu
so te dni začeli tudi v novi brežiški
šoli. Dosedanja gimnazija in šolski
center za kadre v blagovnem pro
metu sta sc združila v šolski center
srednjih SoL Pri tej ustanovi bo letos
Glasbena šola Mapana Kozine
tudi prvi letnik pedagoške gimna
v Novem mestu še ni taka, kot jo
zije. V prihodnje bodo osnovali ie
želimo. Tako meni svet za pro
nekiu oddelkov drugih Sol.
sveto in kulturo pri občinski
DO KONCA SEPTEMBRA skupščini "podobno pa je v zad
Knjižna razstava Literarnd^ kluba,
njem času pogosto slišati na po
posvečena 30-letnici smrti pesnika
svetih in sejah, kjer obravnavajo
Ivana Čampe, bo v novomeški štuvprašanja kulture in izobraževa
d y ^ i knjižnici odprta do konca sep
lca. Soli zlasti primanjkuje k ^
tembra.
der. Pomaga si sicer s honorarci,
OHRANITEV S POSNETKI vendar to po mišljenju sveta ni
Studijska knjižnica Mirana Jarca ima
rešitev. Strokovmake mora do
v načrtu fotografske posnetke nekaj
biti z razpisi Tudi z razvojem x
številk Dolenjskega lista, ki jih zdaj
svet ne more zadovoljiti, zato je
ne hrani, Pucljevo kroniko stiškega
imenoval komisijo sedmih čla
samostana in drugih knjižnih red
nov, ki naj prouči ta vprašanja.
kosti.
Ne nazadnje gre tudi za to, kako
O ZDRUŽENJU - V kratkem sc
šola porabi denar, k iji ga odmeri
bo v Brežicah sestalo predsedstvo
izobraževalna skupnost. Člani
občinskega sveta Zveze kulturrosveta so prepričani, da šola s tre
prosvetnih organizacij. Razpravljali
nutno kadrovsko zasedbo ^ d i
bodo o dejavnosti v novi kulturni s©'
ne more prevzeti nalog, ki jih ji
zoni in pripravah na ustanovitev
dajeta izobraževalna in kulturna
posavskega združenja gledaliških
skupnost.
skupin.

Tako ne gre

DOLENJSKI LIST

Slovesnost je dopolnil Slovenski
oktet s celovečernim koncertom v
obnovljeni samostanski cerkvi. Za
posluš^ce je bila ta prireditev do
živele vrhunskih akordov izbranega

KRŠKO:
ŠELE OKTOBRA
Mariborski umetnik Gabrijel Kolbič bo prvi kipar in slikar, ki bo je
seni razstavljal v Krškem: razstavo
njegovih kipov in akvarelov bodo v
^ e r iji odprli v prvi polovici
oktobra. Valvasorjevo knjižnico in
galerijo vodi od poletja Vida Cešnovar, doma iz okolice Velikega Trna.
Nekaj časa je na sevniški osemletki
poučevala angleščino. Aiheologinja
Marjanca Uršič, kije knjižnico vodi
la dolga leta, galergo pa od ustano
vitve, se je zaposlila v LjubljanL

Hmeljnik ohranjen
Novomeško društvo ekonomistov
je začelo pri delovnih, družbeno-političnih in kulturnih organizacijah
ter oblasteh akcijo za ohrpitev ozi
roma obnovo gradu Hmeljnik. Za ta
dela je republiška kulturna skupnost
letos že prispevala 180.000 din,
okoli 40.000 din bo dala novomeška
kulturna skupnost, društvo ekono
mistov pa sc je odločilo primakniti
250.000 din, ki naj bi jih zbralo v
nabiralni akcqi. Pobuda ekonomi
stov je tako morda prišla še pravo
časno, da bi Hmeljnik, ta srednje
veški grad in eden najpomembnejših
kulturnozgodovinskih in arhitekton
skih
spomenikov iz obdobja
romanike, zaščitili in mu poskušali
vrniti vsaj del njegove nekdanje podbbe. -

Podpredsednica slovenskega
izvršnega sveta dr. Aleksan^a
Komhauser je pred začetkom
šole poudarila, da pri izobraže
vanju ne bi smeli biti popustljivi.
„V našem času šteje izobrazba
vse, zato si moramo prizadevati,
da bi bfli otroci pri učenju bolj
vztrajni. Da lahko tudi slabši na
predujmo, je dokaz olimpiada:
zlate kolajne dobivajo mnogi, ki
so včasih veljali za slabiče, pa so
se ob trdem delu povzpeli na

Na začetku
najvišjo stopnico. Kajpak,** je
dalje menila, „v teh naporih za
htevamo tudi znaten delež Sole,
učiteljev in vzgojiteljev, da jim
snov približajo t ^ o , da bo mi
kavna in ne oidvratna.“
Volja, zanimanje, veselje in
učni pogoji - to njg bi bilo vse,
kar zagotavlja uspeh. Izkušnje pa
učijo, da to še ni dovoU za „kolajno**; znano je, da npr. več da
učitelj, ki se mu ni treba voziti
ali potikati se po podstrešnih in
drugih n^razlicne^ih podnajem
niških sobah. Dobro, primemo
stanovanje - to je slej ko prej Se
vedno sen številnih „podežel
skih" učiteljev na Doler\jskem.
č e ni stanovanj, doživi Sola tudi
najhujSe: učitelji jo zapuščajo in
se odseljujejo. Brusnice so lep
primer za to, poleg tega pa so
men^a edini krig brez tako ime
novanega prosvetarskega bloka.

________

JJU^

sporeda: Slovenski oktet je namreč ^
za to priložnost pripravil skladbe
starih mojstrov in klasikov, začenši
z Gallusom.
V
imenu kiparjev se je zahvalil
prikupni Anglež Roderick Hanlai^
Kr^ši govor je sklenil z besedami:
„Tu nismo le kiparili, ampak smo
tudi ustvarjali složnost, medsebojno
razumevanje, prijateljstvo. Tega, kar
človek tu doživi, ni možno povedati
z besedami"
I. Z.

del na pročelju Likovn^a sa
Jutri, 8 . septembra zvečer, bo
lona, da bo salon že na zun^ ^
po poletnih počitnicah v Likov
kakšna stalna umetniška raz*
nem salonu v Kočevju spet od
va.
st>va
prta nova razstava. Tokrat bo
V prihodnjih letih želiino
razstavljal slikar-samouk Anton
ii fe, da
mesto
............
. dobilo
— - vec
seči
— bi
Plemelj iz Ljubljane 56 slik na
umetnin, predvsem kipov,
steklu. Obiskali smo Lada Galovne organizacije, ki so pokro'jj!
šparca, tajnika upravnega odbora
telji posameznih razstav, naj®
Likovnega salona (LS), in ga za
iz sredstev za propagando nan*®"
prosili za razgovor o načrtih sa
lona.
- Spet se začenja sezona raz
stav. Kakšne razstave ima Likov
ni salon v načrtu v tej jesenskozimskisezoni?
- Salon je dobil letos od kul
turne skupnosti 10.000 din do
tacije za organizacijo likovnih
razstav in 7.000 din za ureditev
in prenovitev prostorov LS. Naš
upravni odbor je zato že v za
četku leta sklenil, da bo denar
čimbolj smotrno porabil in da
bo prebivalstvu predstavil vsaj
10 umetnikov. Letos smo orga
nizirali že 6 razstav, torej nam
ostango še štiri. Jutri bomo od
prli razstavo del Antona Plemlja,
za občinski praznik 3. oktober
pa enega izmed tržaških slikar
jev. To bo izmenjava razstav s
pobrateno občino Dolina. Na
Tržaškem bo v zameno razstav
ljal naš kipar Stane Jarm. Za no
nile denar Likovnemu
vember in december pa se tudi
prav za nakup takih del.
že dogovarjamo za razstavo z ne
niška dela bi naročili
katerimi slikarji.
dfli po mestu v soglagu s .
- Kakšni so vaši načrti za
turno
skupnostjo,
mprihodnje leto in kasneje!?
skupnostjo, turističnim
- V letu 1973, ko bomo pro
štvom, občinsko skup^
slavljali 30-letnico zbora odpo
urbanisti itd.
slancev slovenskega naroda v Ko
- Lastnik Likovnega
čevju, nameravamo povabiti več
je zdaj krajevna skupnost.
kiparjev in slikarjev, ki bi v Ko
sodelujete?
čevju ustvarjali dela na temo
- Likovni salon
NOV na Kočevskem. Potem bi
vati krajevni skupnosti
pjoodprli razstavo teh del in naj
sko najemnino za uporabo ^
boljša nagradfli oziroma odkuštorov. Kulturna skupnort ^
iill To kolonijo umetnikov bi
je že zagotovila, da nam
inancirali iz različnih virov.
V
naslednjih dveh letih name toliko zvečala letno
kolikor bomo morali P**
ravamo podobno kolonijo likov
J.
najemnino.
nikov zaposliti z ustvarjanjem
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»POSODA DUHA« ŠE VEDNO ZAPOSTAVLJENA?

Knjiga ni samo za mladi
^

^

,

—

-------

Letos v mednarodnem in jubilejnem letu knjige moramo tudi pri nas
beti, do bo dobra knjiga prišla v roke tudi ljudem, ki so prerasli
značke - V Ljubljani kmalu: knjižni sejem in simpozij
Najpomembnejša prireditev, s katero bomo v Sloveniji počastili
mednarodno k to ki^ige, bo jesenski knjižni sejem v Ljubljani. Na
men je vzbuditi večje zanimanje za knjigo, hkrati pa prkazati več
letno ddo založb. V času sejma bodo literarni večeri, na Gospodar
skem razstavi^u pa posebne prireditve za §olaije.
Obširneje bodo o razvoju tiskane
leposlovne besede spregovorili na
siinpozlju o slovenski knjigi: pred
stavniki založb, knjižnični, knjigar
narji in seveda ustvarjalci. Beseda bo
o splošnoizobraževalnih knjižnicah,
knjižničarstvu, založniški politiki,
posredništvu do bralcev in tudi o
tem, kako bralcu omogočiti dobro
čtivo za malo denarja.
Odbor za mednarodno leto knjige
pri republiški ZKPO si je naložil še
posebno nalogo: širjenje knjige med
mladimi bralci. Pokušal bo odstra
niti ovire, ki hromijo akcijo „bralna
značka“ . V Sloveniji se učenci pote-

gujejo za 23 takih značk, na Dolenjskem imamo med drugim Županči
čevo, Golkjvo, Kajuhovo in Levsti
kovo. V zadnjem letu je prek
70.000 mladih bralcev prebralo vsaj
desetkrat toliko najboljših knjig iz
slovenske, jugoslovanske in svetovne
književnosti. Tudi značke so v mar
sičem spremenile delo v šolah.
. Mednarodnemu letu knjige bi radi
dali tudi zunanji pečat. Prizadevajo
si, da bi z zakonom vsako leto v ted
nu knjige po vsej državi uvedli pro
dajo posebne poštne znamke, izku
piček pa namenilila razširitev knjiž
ničarstva.

Repnik spet v trebanjski galeriji
Do 17. septembra: 42 slik samorastnika
v okviru prireditev v počastitev praznika občine Trebnje so 1. septembra
zvečer v galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem odprli razstavo Antona
Repnika, slikaija iz Mute ob Dravi Z uvodno besedo ga je predstavil prof.
Andrej Pavlovec, ravnatelj Loškega muzeja in član umetni^ega sveta tre
banjskega tabora.
Res, Anton Repnik se tudi zdaj ni
odpovedal grenkemu, črnemu hu
Repnikova „vrnitev“ v Trebnje
morju in ironyi, s katero nam poda
(na taborskili srečanjih slovenskih li
kovnih samorastnikov v letih 1970 ja naS svet. Njegove oči pa so nekam
vedrejSe: morda tudi zato, ker je
in 1971 ga ni bilo, pogrešali pa smo
ga tudi na nekaterih razstavah v njegov bodoči dom na Muti že dobil
drugo beton^o ploščo in ker je to
Trebnjem) je prijetno dožhretje. Sre
čanje z njegfl^vimi 42 olji na juti in jesen že kar 6 izmed 7 njegovih
otrok v šoli Samo najmar\jSi je šc
platnu nas sooča s slikarjevim
doma. Otroke, sonce in življenie pa
ustvarjanjem
v
obdobju
ima Repnik rad, tako zelo rad, da
19S3-1972; zdaj je pred nami deset
zaradi njih vztraja v vsem hudem in
njegovih slikarskih let, ki pa nam
težkem, s čimer mu v ^enki mla‘
povedo o Antonu Repniku kot člo
dosti in kasneje nikoli ni bilo priza
veku še veliko več. S „svojim čloneseno.
vckom“, o katerem nam je pred
Tudi zato smo sc tega novega,
dnevi dejal: „Zame je človek po
svetlejkga, v uspehe upajočega Rep
vzročitelj vsega lepega, vsega hu
nika v Trebnjem še bolj razveselili.
dega, zato ^a slikam vedno v
TONE GOSNIK
ospredju,** seje Repnik srečeval vse
življenie. Na dnu garanja je stal in
tam zi^emal vročo sapo razbeljenih
Gallus v Karlovcu
peči in žarečega belega železa. Od
18. avgusta je delavsko vseučh
tam so doma njegovi delavci kmetje
UŠSe karlovškega kulturnega centra
in kmetice pa krave in otroci, vsi
(Zorin dom) priredilo nastop zna
kosci in ohcetni, grenko-veseli ljudje
nega slovenskega okteta Gallus iz
z velikimi prečudno žalostnimi
Ljubljane. Pevci so imeli na sporedu
očmi marternikov. Socialna podoba
skladbe iz renesančnega obdobja.
sveta je Repnikova osebna izkaz
Njihovo petje lahko ocenimo kot
nica, neglede na to, da so temne, ža
svojevrstno umetnost. Koncert je
lostne barve zadnja leta zamenjale
dokazal, da ima pevska tradicija na
rumena, rdeča, čista zelena in druSlovenskem res globoke korenine.
ie, svetlejše ploskve z njegove paete.
DRAGO PASSEK
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Kaže torej, da smo
poti, da dobra knj>ga
mimo bralcev. T ako pa

yr

biti samo letos - v jubilej

narodnem letu knjigei
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Lepi uspehi mladih atletov
/ V J,

Na vseh tekmovanjili so se novomeške atletinje in atleti dobro izkazali
Ker jih čaka še nekaj tekem, še naprej pridno trenirajo
Medtem ko so se novomeški
športniki in ekipe pripravljali za je
senska tekmovanja, so atleti že na
stopali, dosegli vrsto dobrih rezulta
tov in zasedli nekaj odličnih mest.
Tako je nadarjeni mlajši mladinec
Marjan Nagode v teku na 300 me
trov z ovirami postal prvak Slove
nije. Vojko Dragaš je na državnem
prvenstvu za starejše mladince v pe
teroboju, ki je bilo v Sabcu, zasedel
drugo mesto, ^ Splitu pa, prav tako
na državnem prvenstvu starejših
mladincev, je v metu kopja osvojil
srebrno kolajno. Že po tradiciji je
Marjan Špilar kljub poškodbi ponov
no prehitel vse druge tekmovalce in
še enkrat osvojil republiško člansko
prvenstvo.
Rezultati: Nagode je na državnem
prvenstvu za mlajše mladince' v
Kranju pretekel 110 m z ovirami v
času 43,7 sekunde in zasedel solid
no peto mesto, v teku na 110 m z
ovirami na r^ubliškem prvenstvu
pa je bil z 17,o drugi. Na istem tek
movanju je Cvetkovič v metu kopja

stvo
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zmagovalec med penjači Janez GrošeK (AK
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g ^ , ki bi se sistematično ukvarjal s
pionirji, mladinci in odraslimi, ki so
prav tako potrebni športnega udej
stvovanja. Žal tudi denarja ni.
Pred leti smo imeli v mestu roko
metaše, lepo število mladih, ki so
igrali namizni tenis, in kup vadi
teljev za orodno telovadbo. Mala te
lovadnica je bila vsak dan zasedena.
V njej so vadili malčki, mladinci in
ni dolgo, ko so tudi starejši imeli
svojo vrsto. Zdaj pa se ukvarja s
portom nekaj več ljudi le ob občin»em prazniku in v času delavskih
športnih iger.
Koristno bi bilo, če bi priprave na
občinski praznik in delavske športne
igre raztegnili na vse leto!
TONI GASPERIC

košarka
Celje : Novoteks 65:53
v prvenstveni tekmi slovenske
košarkarske lige so Celjani, ki vodgo
na lestvici, doma premagali novo
meški NOVOTEKS 65:53 (28:26).
Gostje iz Novega mesta so se s pre
udarno igro močno upirali domači
nom, ki so si odločilno prednost na
brali šele v zadnjih petih minutah
tclcinc.
Za NOVOTEKS so igrali: Splichal
14, 2 . Kovačevič 8 , PoČrvma 4,
Benčik 2, S. Kovačevič 8 , Ivančič
6 , Šepetave 9, Piletič 2, Kopač, Bla
žič, Pirc in Papič.

NOVOTEKS: RADENSKA
74:95
Tudi v trenem ,kolu republiške
košarkarske lige so Novome^ani na
domačem igrišču ostali praznih rok.
Pb slabi igri v napadu in v zadnjih
minutah tudi v obrambi in ob ne
upoštevanju treneijevih navodil so
domači brez Splichala izgubili z eki
po, ki bi jo morali prepričljivo pre
magati. Koše za Novoteks so do
segli: Z. Kovačevič 4, Papič 5, Sepetavec 17, Kopač' 2, S. Kovačevič
16, Ivančič 14, Piletič 13, Počrvina
2 in Pirc l. Pri gostih seje izkazal T.
Orozc, kije sam dosegel 46 točk.

Pokal
Metličanom
V okviru športnih srečanj v
počastitev XV. SNOUB, ki se
vsako leto sestane v Metliki, so
bila organizirana razna tekmo
vanja med ekipami metliških in
črnomaljskih športnikov. Tek
movanje v šahu je že končano,
rezultat med Črnomljem in Me
tliko pa je 4:4. Pokal je torej do
bila metliška šahovska ekipa.
Med posamezniki si prvo mesto
delijo trije šahisti: Petrič, inž.
Kostelec in Žlogar.
Tudi kegljači obeh občin so
že imeli tekmo v Semiču. Prvo
srečanje se je končalo v korist
Metlike z rezultatom 442:297.

Obisk GO mojstra
Novomeški igralci goja se že dalj
časa dobivajo v prostorih kluba in
redno trenirajo. Odigrali so tudi več
manjših pr^lednih turnirjev, ki so
pokazali, da so igralci od ustano
vitve precej napredovali. V torek,
29. avgusta, pa so napredek le še po
trdili. Na obisku v Novem mestu je
bil japonski mojster goja Jasumy
Takahaski. Bil je tudi v go klubu in
tam odigral nekaj prijateljskih iger z
najboljšima Novome^anoma r a n 
čem Draganom in Tamarjem Cefarinom. Medtem koje Cefarina prema
gal s 3:1, je moral po izenačenfli in
zanimivih tekmah priznati premoč
drugega Dolenjca, ki je japon^ega
mojstra premagal s 3:2.
To je že drugi japonski mojster
goja, ki je obiskal Novo mesto in
njegove igralce goja. Oba mojstra sta
igro nadarjenih Novomeščanov pohvalDa.
p.

zasedel odlično drugo mesto, ko je
kopje zalučal 48,98 metrov. Bučar
je na 3000 metrov z 10:04,5 prišel
skozi cilj četrti. Dragaš je v Sabcu
osvojil v peteroboju 2792 točk, v
Splitu pa je kopje vrgel 54,76 me
trov daleč. T uje nastopal tudi Janez
Sečnjak, ki je zalučal kopje 52*18
metrov, se uvrstil na četrto mesto in

Suho smučanje
Devetnajst mladih smučarjev
novomeškega SD Rog se je vrnilo te
dni s prvega poletnega treninga, kije
bil na plazu pod Prisojnikom. S tem
se je za Novomeščane začela sezona,
pred zimo pa bodo šli na Vršič še
najmanj trikrat. S treningom so bili
zadovoljni, le prvi dan jim je zaradi
zaledenele proge delalo ravnotežje
precej preglavic.
Plaz pod Prisojnikom, kjer treni
rajo boljši slovenski smučarski klubi
(Jesenice, Novinar), je bil vedno
poln. Znani tekmovalci, ki vadyo
trikrat na teden, vozijo že tako, kot
da bi bili v tekmovalni sezoni. Tudi
novomeškim smučagem so tren il^
koristili, ker z njimi vzdržujejo
znanje, prehod v zimsko sezono pa
ne bo težak. Razen tega bodo mla
dinci te dni začeli še z rednimi su
himi treningi.
P.

odbojka
MEŽICA:
TRIMO (TREBNJE)
3:1
Oslabljeno moštvo „Trimo“ iz
Trebnjega (Alojz Babnik je s to se
zono začel igrati za Novo mesto,
Igor Slak pa je poškodovan) je v
prvem kolu slovenske odbojkarske
lige izpustilo iz rok priložnost, da bi
osvojili prvi to č k i S približno ena
kovredno ekipo Mežice je izgubilo s
3:1 (10, 13, - 8 , 12). Zanimivo je,
da so Trebanjci vodUi v vseh nizih
razen v tretjem, v katerem so zma
gali po vodstvu domačinov z 8:0. Za
Trebnje so igrali: SUa, Mišmaš, Stor,
Zupančič, Brajer, Pavlin, Grandovec
in Legan. Pred več kot' 250 gledalci
je odlično sodil Letar iz Maribora.
M. L.

Teniški tečaj
Novomeški teniški klub bo za
novinke in novince organiziral
deset do petnajsturni tečaj. Vo
dil ga bo i^alec, k ije v Mariboru
(pravil tečaj za trenerje. PrijavIjenci bodo vadili v dveh skupi
nah: v dopoldanski, za tiste, ki
so zjutraj v dužbah, pa v popol
danskih urah. Vsi zainteresirani
se naj zglasijo na teniškem
igrišču danes ali jutri ob 16. uri.

Babič tretji v Ljubljani
Kljub smoli dobri rezultati v Ljubljani
27. avgusta-je bila v Ljubljani dru
ga dirka za državno prvenstvo v
speedwayu. Udeležili so se je tudi
trije predstavniki AMD Krško. Mno
gi navijači so bili nad nastopom tro
jice Krčanov razočarani, ker so pri
čakovali precej višje uvrstitve.
Evald Babič sedaj služi vojaški
rok, zato ne more redno trenirati.
IGjub temu je vozil odlično do zad
nje dirke. Ker mu je na startu po
begnil motor, je zdrsnil na četrto
mesto.
Janez Nunčič je zaradi obvez
nosti do družine bolj malo treniral.
V Ljubljani je vozil dobro, a je imel

prav tako nekaj smole in zavzel
šesto mesto.
Branko Vene je novinec. Dirkati
je začel šele letos. Zanj je uvrstitev
na deveto mesto spodbuden uspeh.
Po dveh dirkah vodi Draško Uršič
s 30 točkami, Evald Babič pa je s 23
točkami na tretjem mestu.
L. L.

tako prehitel mnogo dobrih mladih
metalcev kopja. SpUar je na republi
škem prvenstvu vrgel kopje 64 me
trov, Tatjana Gazvoda pa je osvojila
dve tretji mesti: v teku na sto me
trov je dosegla 12,8 sekunde, na
dvesto pa 27,2. Soliden rezultat in
četrto mesto v troskoku je zasedel
poškodovani Milan Simunič, ki je
skočil 13,81 metra.
s. V.

rokom et
NEODLOČENO - USPEH
Oba dolenjska predstavnika v dru
gi zvezni ligi sta v prvem kolu prese
netila: Brežičanke bi kmalu prema
gale v gosteh nekdanje državne prva
kinje, Sevničani pa ekipo Celja. Rib
ničani so na domačem igrišču v
zadnjih minutah tesno odpravili Izo
lo, neizkušena in pomlajena ekipa
Brežic pa je doma izgubila s Slovenj
Gradcem.

PODRAVKA : BREŽICE 8:8
Iz Koprivnice seje vrsta brežiških
rokometašic vrnila s pol točke. V
prvenstveni tekmi druge zvezne ro
kometne lige so gostje vodile še dve
sekundi pred koncem, nato pa so
domače igralke sedemmetrovko iz
koristile in izenačile. Za Brežice so
bile uspešne: Zorko, Buzančič 1,
Molan 3, Staube 2, M. Mišič l.

CEUE : SEVNICA 9:9
V prvem nastopu v drugi zvezni
rokometni ligi so Sevničani v gosteh
postavili napoved Celjanov na glavo
in tekmo odigrali neodločeno. Sev
nica: Sirk, Svažič 3, Koprivnik 2,
Sile 1 , Trbovc 3.

RIBNICA : IZOLA 16:15
Tekma je bila ves čas izenačena
in šele z golom Ponikvarja so si do
mači rokometaši zagotovili po
membno zmago. Ribnica: Lošin, S.
Kersnič 1, Matelič 1, Mikulin 1,
Andolšek 2, Ponikvar 8, J. Kersnič 3.

BREŽICE: SL. GRADEC
12:19
Pomlajena ekipa Brežic se ni
mogla upirati bo^šim ^ sto m in po
dveh koUh so Brežičani na dnu lest
vice brez točke. Brežice: Berglez,
Novosele 2, Blatnik 3, Božič 2, Go
rišek 3.

SEMIC : CRNOMEU
24:20

V prvem kolu zasavske rokomet
ne lige so se v Semiču pred 50 gle
dalci pomerili domači rokometaši z
ekipo Črnomlja in zasluženo zma
gah. Skoda, ker je Crnomaljčan Vin
ko Lozar proti koncu tekme posku
šal z nešportno potezo tekmo pre
kiniti.

KRŠKO : BRESTANICA
38:14
Pred približno 200 gledalci je eki
pa Krškega prepričljivo premagala
goste. Največ golov za domače je
dosegel Iskra - 11.

KRMEU : ŠMARTNO
22:19
V prvi tekmi zasavske rokometne
lige so domači rokometaši v lepi
tekmi zasluženo odpravili igralce
Šmartnega. Najboljši mož na igrišču
je bil veteran Zaman z 8 zadetki.

UPRAVNI ODBOR CESTNEGA SKLADA
PRI OBČINSKI SKUPŠČINI KRŠKO
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NOVO MESTO — Na letošnjem
teniškem prvenstvu Novega mesta je
nastopilo deset tekmovalcev. V fina
lu sta se pomerila lanskoletni prvak
Uhl in Turk. Po izenačenem in zani
mivem boju je zmagal Turk z 2:1
Tretje in četrto mesto sta si razde
lila Berger in veteran Gerbec.
Še n t j e r n e j - Rokometna eki
pa, ki letos prvič nastopa v zasavski
rokometni ligi, že dalj časa redno
trenira. Sen^ernejci so do sedaj od
igrali nekaj prijateljskih trening te
kem, med drugimi tudi z ekipo No
vega mesta.
MIRNA PEC - Tu na tristeznem
kegljišču že več tednov trenirajo po
samezne novomeške ekipe, ki se pri
pravljao na jesenska tekmovanja.
NOVO MESTO - Telovadnico
osnovne šole „Katja Rupena", ki jo
je uničil požar, že več kot dva me
seca popravljajo delavci splošnega
gradbenega podjetja Pionir. Po vsq
verjetnosti bodo dela končaU drugi
teden.
VINICA - Prejšm teden je bil na
malem igrišču v Črnomlju nogo
metni turnir, ki so ga organiziral
nogometaši Bele krajine. Zasluženo
je zmagala ekipa Vinke, kije v fina
lu premagala drugo ekipo Bele kra
jine z 2:1. Turnir si je ogledalo več
kot sto gledalcev, n^več nogomet
nega znanja pa je pokazal Der^.
BREŽICE - Prejšnji teden sta se
v prijateljski trening tekmi pomerili
enajsterici trgovsk^a podjela Ljud
ska potrošnja in ftevoza. Po zani
mivi igri so zmagali nogometaši
Ljudske potrošnje s 6:2.
MOKRONOG - V počastitev tre
banjskega občinskega praznflca so na
hitropoteznem turniiju med osmimi
ekipami zmagali šahisti Novega me
sta, ki so zbrali 26 točk. Sledjo Mo
kronog l. s 17,5 in Krmelj I s štirin^stimi točkami Med posamezniki
je med 28 igralci zmagal Ljub^ančan HaUk, sledjo pa Komelj (Novo
mesto), Debelak (Krmelj) in drugi.
Novomeščani so dobili prehodni po
kal, igralci pa knjižne nagrade in
diplomo.
KRMELJ - Na hitropoteznem
turnirju za mesec avgust je zmagal
Sribar, ki je zbral 10,5 točke. Sle
dijo Markovič 9, Debelak in Po
gačnik po 8,5 in drugi. V skupni
uvrstitvi vodi še naprej Sribar.
MOKRONOG - Nada Petrle je na
hitropoteznem turniiju za av ^ st še
enkrat dokazala, da je najboljša šahistka. Zbrala je devet točk, sledijo
pa ji Debelak 7,5, Ponikvar 7, Žvagen, Blas, Hočevar in Zutič (vsi po
6,5).
BREŽICE - Brežiški nogometaši
se bodo letos ponovno potegovaU za
vstop v slovensko ligo. V nedeljo so
gostovali v Slovenski Bistrici in tam
kajšnjo Osankarico prepričljivo pre
magali s 4:1. Zadetke so dosegli:
Kandič dva in Kolešnik ter Mirkac
po enega.
BREŽICE - V prijateljski nogo
metni tekmi je ekipa Prevoza s 7:2
premagala igralce Tovarne pohištva.
ČRNOMELJ - V mladinski
pwenstveni košarkarski tekmi so
Crnomaljčani odpravili tekmece iz
Novega mesta s 65:57. Tekma je
bila odigrana na košarkarjem
igrišču Beti v Metliki
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TREBNJE — V soboto je v Prapročah pri Trebnjem narodni heroj
Franc Krese-Coban slavnostno odprl
novo strelišče. Pred tem je bilo še
občinsko strelsko tekmovanje z ma
lokalibrsko puško za pokal predsed
nika občinske skupščine. Pri članih
je zmagala strelska družina Matija
Gubec z Mirne s 502 krogoma, pred
3. ekipo iste družine in Mokro
nogom. Pri mladincih so zmagali
mokronoški strelci s 568 krogi pred
Trebanjci Člani posamezno: 1. Mir
ko Hrovat starejši - Mokronog (204
kroge), 2. Miran Zupančič - Treb
nje (197) in 3. Sandi Leskovar Mirna (193). Mladinci posamezno;
l. Mirko Hrovat ml. — Mokronog
(221), 2. Franc Maraš - Trebnje
(212) in 3. Zlatko Longar - Trebnje
(192).

ADMINISTRATIVNE MOČI
ZA VODENJE ADMINISTRACIJE
IN RAČUNOVODSKIH OPRAVIL
CESTNEGA SKLADA

Kje, kdo, kdaj?

P O G O JI:
— srednje.^olska izobrazba ekonom ske .smeri z znanjem
stro jep isja in 3 leti delovniH izku.^enj. P oskusna
doba tra ja 2 meseca.
P ism ene ponudbe s k ratk im življenjepisom in dokazili
o izobrazbi pošljite u p rav n em u odboru cestnega sklada
pri občinski skupSčini K rško najp o zn eje v 15 dneh po
izidu razpisa.

Krika trojica obljublja: „V Mariboru bo bolje.‘

Elgmbtg 1972________________________________________

V Brežicc pridejo rokometa
šice Ivaniča, v Ljubljani pa se
bodo Sevničani pomerili z moč
no ekipo Slovana. Košarkarji
Novoteksa bodo odšli v Kranj,
kjer bodo branili spomladansko
zmago v Novem mestu. Roko
metaši Ribnice bodo odšli po
točke v Ajdovščino, pomlajena
vrsta Brežic pa na težko srečanje
v Šoštanj. Na odbojkarskem
igrišču v Trebnjem bo igrala
Kropa, Novomeščani pa upajo v
tekmi z Gabeijem na zmago.
Ekipa novomeških odbojkaric
igra s Kamnikom na domačem
igrišču, ekipa Brestanice pa bo
gostovala pri mariborskem Bra
niku.
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v ŠENTJERNEJU

Mnogo novosti!

Tisoč nepreštetlh...

Največji velesejem
doslej
L

d
DVA VLOMA
V noči na 3. september je bilo
vlomljeno v sevniško trgovino „Pa
pirnica in knjigarna**. Neznani vlo
milec je iz nezaklenjenega predala
vzel za 4 milijone starih dinarjev zla
tih predmetov in ur. V Župelevcu
pri Brežicah pa je bilo vlomljeno v
tamkajšnjo trgovino v noči na 30.
avgust. Neznanec je nasilno odprl
vhodna vrata, odprl v trgovini več
predalov, registrsko blagajno, od
nesel pa je 150 zavitkov cigaret raz
ličnih znamk v vrednosti 500 dinar
jev. Oba nepridiprava še iščejo.

A

PRIJELI VLOMILCA?
4. septembra popoldne so milič
niki v Trebnjem prijeli 28-letnega
Franca Avsca iz Beričevega, sicer pa
brez stalnega bivališča. Ker sumijo,
da je 24. avgusta vlomil na Čatežu'
pri Veliki Loki, so ga privedli v
Novo mesto k preiskovalnemu sod
niku. Kot smo že poročali, je vlo
milec iz Mercatorjeve trgovine Gra
dišče odnesel za. 2.890 dih raznega
Uaga.

DOLENJSKI BANKI IN
HRANILNICI Novem mestu
V

In poslovnih enotah v KRŠKEM, METLIKI,
NOVQy| MESTU In

TREBNJEM
•

k jtr zbirajo hrahlliM vloge in jiii obrtstuj^Jo od
7 ,S d o 1 0 - o d s t

#

vodijo žiro račune in devizne raCune obConov

•

opravijajo devizno-voiutne posie in odicup ter prodojo deviz

#

dojejo Icredite za stonovanjsico gradnjo, pospeievanje Icmetijstvo, obrti in turizma na podiagi n o m ^
^kego varčevanja

•

odobravajo kratkoročne in doigoročne kredite

#

Opravijajo vse druge bančne posle

METLIKA:
OTROK PRED AVTO
Anton Nemanič iz Krivoglavic je
28. avgusta vozil tovornjak po Cankaqevi cesti v Metliki Pri Bračikovi
hiši je opazil skupino otrok, zato je
zatrobil in zmanjšal hitrost. VendM
to ni preprečilo nesreče, zakaj v
tistem trenutku je čez cesto nenado
ma stekla 11-letna Tabana Tudqa.
Tovornjak jo je zbil na tla. Ob pad
cu si je pogodovala nogo, zato so jo
odpeljali v novomeško bolnišnico.

PRIVOŠČITE Sl
TO ZADOVOUSTVO!

1. septembra, je Janez Kavčič iz
Brestanice s tovornjakom peljal iz
Brezovice proti Brestanici. V blagem
levem ovinku v Grahovici je po des
ni pripeljal Ivan Hafner iz Hrastnika
in čelno trčil v tovornjak. Laže sta
se poškodovala sopotnik v Hafnerje
vem avtomobilu Anton Grum in nje
gova žena. Nudili so jima prvo p o 
moč. Na avtomobilih je za 6000
dinarjev škode.

4. septembra ob 6.10 zjutraj je
peljal iz smeri Zagreb po avto cesti
Franjo Bogatin. Pri Drnovem je zavil
na odcep proti Krškemu, ni pa upo
števal prometnega znaka STOP. V
tistem trenutku je iz krške smeri pri
peljal voznik tovornjaka Anton
Pečjak iz Hmševca pri Novem me
stu. Kljub zaviranju je trčil v Bogati
nov avtomobil in ga rinil pred seboj
13 metrov. Voznik Franjo Bogatin
je bil takoj mrtev. Skoda na avtomo
bilih znaša 20.000 din.

Kaj sopred 80 leti pisale Dolanjsko Ilovice.

Ruse so jim slikali na steno

( K o l e r a ) mori ljudi po Evropi, toda ne le
na Ruskem, temuč pokazala seje in vže več sto
ljudi v prezgodnji grob potisnila tudi na Nem
škem v Hamburgu, kjer vsaki dan po več sto
ljudi zboli in umije. Tudi v druge kraje na
Nemškem seje vtihotapila kolera, enako se godi
na Francoskem, kamor jo je zanesla neka
nemška ladija. Celo v naši državi, pišejo nekateri
listi, da so nastopili posamni sumljivi slučaji,
toda oficijelno ni nič priznano. Presv. cesar so
opustili potovanje v Galicijo in to iz uzroka, ker
sedanje zdravstveno stanje ne dopušča prevelicega zbiranja naroda.
( T o č a ) je zopet pobila poljske pridelke v

V TELEFONSKI DROG
1 . septembra ob 10 . uri je voznica

osebnega avtomobila Pavla Horvat iz
Gor. Brezovega peljala proti Šent
jerneju. V Gornji Prekopi je opazila,
da iz stranske poti porivajo avto.
Mislila je, da je od njenega btata,
zato ^ je med vožnjo ozrla naz^’in
'lem trčila v bližnii telefonski
drog ob cesti. Pavla Horvat je dobila
lažje telesne poškodbe, škode pa je
za več kot 10.000 din.

MRTEV, KER NI
UPOŠTEVAL ZNAKA

2 . septembra, ob 15.30 je 6 8 -letni
Mihael Cmič iz Ledine 14 pri Sev
nici peljal voz otave s travnika pod
domači kozolec. Ko je pripekal do
kozolca, je z delom voza zadel v sto
ječo lestev, ki seje prevrnila na vole.
Živina se je splašila, podrla Crniča
na tla in z vozom zapeljala čez nje
govo glavo. Črnič je bil takoj mrtev.

(V T r s t u ) razpočila se je zadnje dni
pod namestništvom bomba, ne da bi veliko Ško
de napravila. Tudi so zaprli mladega moža, ka
teri je o priliki smrti necega italganaša, mladino
navduševal za veleizdajske namene. O, irredenta
ne počiva in kjubu temu se italganski živel ob
Adriji bolj neguje, nego slovanski.

v Ljubljani bo 27. septembra
imela nastop ena najbolj znanih in

GRAHOVICA:
V TOVORNJAK

SMRT POD
VOLOVSKO VPREGO

(N a A n g l e š k e m ) nastal je nepotrebni
krik, da je Indga v nevarnosti in Ruse so jim
slikali na steno, katerih se Angleži posebno
boje, da jih le kedo nalaže, da se pomikajo proti
Indgi. Pa to je bil le manever propale liberalne
stranke in prefriganih Nemcev, češ, da že takoj
v stiske spravno izkušenega Gladstoneja in nje
govo stranko.

Slepi muzikant pri nas

PRI JEZERU;

Zoupojte DBH svoje idenarne zadeve, soj je. to v o ia
banko.

I

Ray Charles — pevec, pianist, komponist, igra tudi orgle in alt
saksofon. Rojen v AIbanyju leta 1932. Slep od šestega leta, sirota
od 15. leta, danes eden najbolj priljubljenih pevcev zabavne glasbe
na svetu.

petek, dne 26. avgusta v Prečni, na Novi gori.
Daljnem Vrhu, v Zdinji Vasi, Sent Petru, Beli
Cerkvi in Šent Jerneju, po nekaterih krajih je
uničila skoraj vso ajdo.
( N a r o d n a ) tola je društvo v podporo slovendcemu ljudskemu šolstvu se sedežem v Ljub^anl To društvo uspešno deluje že 20 let s tem,
da za nabrane denaije kupuje za šolsko mladino
potrebne stvari ter jih po vsg deželi zastonj
deli. Vsak lahko razvidi vel^o korist tega
društva, torej čast g o z d o m , ki se za to trudgo;
( I t a l i j a n s k a ) , vina pričeli so uvažati z
27. avgustom v našo državo in to sicer ker so
carino tem vinom pri nas znižali na 3 gld. 50 kr.
od hektolitra. V Trstu in na Reki je uže nad
150.000 litrov vina po skladiščih. Po vseh
večjih mestih imajo italijanski vinski trgovci pri
pravljene prostore za razprodajo vina.
( P r o d a ) se iz proste roke lep vinograd, se
zidano, z opeko krito in obokano zidanico, ka
tera se lahko priredi za klet, hlev - in zgoraj
stanovanje z dvema sobama. Zraven vinograda
. je hosta, njiva, sadunosnik. Vse posestvo obsega
nad 9 oralov ter je v prijetnem kraju, v bližini
okrajne ceste iz Cermošnic ali Slateneka v
Gabeije. Plačilni pogoji so ugodni. Več pove
Franc Kastelic v Novem mestu, št. 87.
. «(iz DOLENJSKIH NOVIC
1. septembra 1892)

Smola
Zdomec v nesreči brez
potnega lista
Prometnih nesreč nenasitna cesta
pri Jezeru je » e t zahtevala žrtve:
štiri ranjene in 40 tisočakov gmotne
škode. Poročila trdgo, da je bilo za
vse krivo brezglavo prehitevanje.
Zagrebčan Branko &kač je 30.
avgusta popoldne med vožiyo od
Ljub^ane pri Jezeru ni zdržal za ko
lono vozil. Ob 15.40 je pritisnil na
plin v Nemčiji (kjer je začasno na
delu) registriranega avtomobila in
začel prehitevati disciplinirano ko
lono prav tedaj, ko je pr^e^jal Vin
ko Vesel iz Kočevja naproti z oseb
nim avtomobilom, polnim sopotni
kov. Silovitemu trčenju se vozili
nista mogli ogniti.
SUmjena kolona je že odšla, koje
od ljubljanske strani prihitel z oseb
nim avtomobilom Zagrebčan 2elimir Stromar. Prehitel je tovornjak,
ki ga je vozil Jovan Rajkovič iz
Aleksinca, nato pa naglo zavil pre
denj: pred seboj je namreč zagledal
razbitine Krkačevega in Veselovega
vozila. Rajkovič je v naglici zavrl,
l^jub temu pa zadel Stromaijev av
tomobil.
Štiri ranjene sopotnike v VeseloIvem avtomobilu so odpeljali v novomejko bolnišnico. Preiskovaliu sod
nik je za Krkina odredil zapor, ker
je bil brez p o tn ^ a lista in dnigih
potrebnih dokumentov.

Medvedje v koruzi
Ze sredi avgusta so medvedje na
valili na njive s koruzo v Cabranski
in Kolpski dolini, čeprav na storžih
Se ni bilo zrnja. Tekmovanje med
medvedi, jeleni in kmeti, kdo bo po
pravil več poUščin z njiv, se je torej
& začelo in se bo nadaljevalo vse do
pozne jeseni, dokler ne bodo t\jive
prazne. Lovske družine bodo spet
plačevale škodo po divjadi. K o m isi
za ocei\jevanje škode bodo imele
precej dela.
’ V lovski družini Osilnica so med
vedje najprej obiskali njivo blapjnika lovske družine Janka Stimca
a Ribjeka, ki je seveda zadol&n
tudi za izplačevanje škode, po
vzročene po divjadi. Čeprav je te
ikode precej in so kn^tje slabe
w>ye, so zaradi tega dogodka uganili
marsikatero smešno na račun lovcev
in Se posebej blagajnika lovske dru
žine.

NERODNOSRECAVANJE
2. septembra, ob 14.30 je pejjal
voznik Stanko Cizel iz Globokega
proti Pišecam. Ko je pripekal v Pi
leče, je iz nasprotne smeri pripekal
voznik z nemško registracgo Karel
Plevnik iz Dednje vasi. Prišlo je do
trčei\ja, alkoskop pa je pri Plevniku
ozelenel čez polovKo. Škode je za
5.000 dinarjev.

?

atraktivnih show skupin na svetu
RAY CHARLES SHOW. Organi
zatorji, vodstvo zabavnega programa
Doma mladine iz Beograda, za
trjujejo, da bo to'naj večja predstava
pop ^ s b e , kar jih je bilo kdaj v Ju
goslaviji. Skupino sestavljajo Ray.
Oiarles, slavna ženska vokalna sku
pina Raeletts in orkester Ray Char
les. V programu sodeluje 27 umet
nikov pop glasbe in bluesa. Pred
stava bo trajala celi dve uri, publika
pa bo imela priliko uživati v inter
pretacijah Charlesovih najbolj zna‘nih svetovnih hitov, ki so mu pri
nesli slavo in ime „genij show
businessa“.
Ray Charles bo imel v Jugoslaviji
koncerte le v Brogradu in Ljubljani:
v Beogradu v Domu sindikatov 24.
in 25. septembra po dve predstavi, v
Ljubljani pa 27. septembra ob 17.
uri in 20.30 v hali TivolL Ce bodo
vse vstopnice prodane, organizatorji
pričakujejo največ od Ljubljane, si
bo nastope Raya Charlesa ogledalo
blizu 14.000 IjudL Televizija na
stopa ne bo prenašala, ker orga
nizator tega ne dovoli. Vstopnice
bodo po 40, 50, 70 in 100 din. Naj
več bo tistili po 50 in 70 dinarjev.
Od 1. septembra jih bodo prodajali
v vseh poslovalnicah Kompasa.
M. VESEL

Od 7. do 17. septembra bo le
tošnji zagrebški velesejem. To bo že
79. tovrstna prireditev. Razstavljalo
bo kar 5000 inozemskih in 1300
domačih razstavljavcev. Zagrebški
velesejem je po velikosti tre^i v
Evropi in med največjimi na svetu.
Sodeluje okrog 60 držav z vseh ce
lin. Prikazanih bo 300.000 izdelkov,
na sejmu pa pričakujejo okoli
100.000 poslovnih ljudi in približno
2 milijona obiskovalcev. Slovenski
razstavljavci bodo zavzeli skoraj 30
odst. razstavnega prostora. So
vjetska zveza bo r n ^ drugim p6 kiazala doslej najveći računalnik
Minsk 3 ’ in športne avtomobile,
Američani pa bodo predstavili pri
zadevanja za zaščito okolja in re
kreacijo. Obiskovalci bodo lahko ve
čino iazsta\1jenih predmetov tudi
kupili za dinarje.
Kq pa dolenjska podjetja? Mi
renska Dana bo tudi v Zagrebu na
stopila z novos^o ljubljanskega vin
skega sejma — sokom rdeče pese,
posebno priporočljivim sladkornim
bolnikom. Metliška Beti bo pred
stavila, nove dezene potiskanih tka
nin diolen loft, potiskano nylon
žensko perilo, nočno žensko perilo
iz nylon velurja in žensko pleteno
perilo iz pletiva symp^resh. Komet
iz Metlike bo razstavil običajne iz
delke, ki so se že uveljavili na trži
šču. Novomeški Labod bo pokazal
nove kroje modnih črtastih in ka
rirastih arajc. Novoteks prikazuje
nove kolekcije za jesen in zimo.
Krka predstavlja obogatene zbirke
kozm etiči^
pripomočkov,
iz
peljane iz že znanih izdelkov, novost
pa je kolekcija za nego las. M no^
novega imajo pri Novolesu; iz
nega programa prikazujejo dnevno
sobo z novo sedežno garnituro Cancan. Pripravili so novo stilno spal
nico Desire, novost lanskega beo
grajskega sejma spa^ico Evo so obo
gatili, taka je tudi ^alnica Alma.
Prikazujejo tudi novo sodobno
dnevno sobo iz 5 elementov, brez
raznili okraskov.
Sevniška podjetja prikazujejo
same novosti; Jutranjka otroške gar
niture za jesen in zimo in opremo za
dojenčke, Lisca žensko perilo iz
modne barve kože, kopalne obleke
za pi^odnje poletje, StjUes pa se
stavljivo garnituro Teso 2sa mnogo
namenov. Vsekakor - vredno
ogleda!
A. ZELEZNIK

HODITI JE TREBA
PO LEVI
1. Kptembra zvečer je Albin
Primc iz Nove^ mesta šel pes od
kolesu po Partizanski cesti ob des
nem robu. Pri pljučnem oddelku
bolnišnice je za njim pripeljal osebni
avtomobil dr. Smiljan Trobiš in ga
med prehitevanjem zadel. Primc je
pri nesreči dobil lažjo poŠcodbo,
škode pa je bilo za 1.000 din. Te
meljni zakon o varnosti v cestnem
prometu določa, da morajo pešci
.obvezno hoditi ob levem robu ceste,
če ima pločnik, pa po njem. Albin
Primc tega ni upošteval.

Dlani so tleskale, kot že lep čas ne - Na sejmu se
je zvrstilo več kot tisoč glav lepe živine

Mladi Anto Brkič z ujeto lisičko —(Foto: J. Primc)

Lisička v pasji uti
Mladi Anto, ki jo je ujel, pravi, da jo bo krmil še
kak mesec, nato pa spustil

Fantič je moral večkrat krepko
zategniti uzdo, ko se je konj, ki ga je
prestrašilo trobljenje avtomobilov,
vzpel pod njim. Oba, jezdec in konj,
sta bila zaradi razbeljenega asfalta
oblita s potom. Cesta proti Šent
jerneju pa je postajala vse bolj
polna. Vozovi s prašiči, kmetje in
kmetice s kravami, volmi ali ne
ugnanimi junci, živahni žrebički, ko
l e g i , motoristi, otroci in C i^ni s
psi - vse to je hitelo proti Šent
jerneju na „veliki avgustovski
sejem“.
Takoj ko se je pisana procesija
zlila na premajhen trg in se po
mešala s tamkajšnjimi branjevk^!
in kupd, je bil trg za vse premajhen.
Živinorejci so kmalu zavili na levo
proti m^hni kotlini, ki je bila zaradi
brezštevilnih prodajalcev, kupcev,
mešetarjev, opazovalcev in živine
podobna čebejem panju. Po dolgih,
včasih preglasnih prepričevanjih so
dlani le tlesnile in kupčija je bila
sklenjena. Toda vselej, preden je
težka kmečka roka s e ^ v kupčevo,
je*|ireteklo precej časa in tatoat je
starejši mešetar veselo zavihtel
grčavko, da je po zraku rezko za
žvižgalo. Potem so kmet, kupec in
mešetar odšli po sejmu. Ogledovali
so lepo pitano živino, ^ajaU, hvalili,
dodali tu in tam pripom b, pom ag^ z nasveti pri prodaji, se po
hvalili z zaslužkom in se končno
ustavili pri na hitro roko zbiti go
stilni Tu so zalili prodajo, se po
govarjali o cenah na sejmu, o go

spodarstvu in politiki. Večkrat so
pogledovali po živahnem sejmu in
vsak zase je počasi žulil toplo pivo
in premišljeval o sklenjeni kupčgL
Na naj večji sejem, kot so se p<>
hvalili Sentjernejci, pa so prihajah še
zadnji kmetje iz najbolj oddaljenih
podgorskih vasi in glasno hvalili svo
jo živo „robo“. Tisti, ki so priši
med prvimi in so bile prodaje ali na
kupi ze za njimi so si v senci nizkega
grmičevja poiskali primereA'prostor,
ga postlali s slamo in počivali. OkoH
sebe so razložili nekaj domačih do
brot in vino. Vonj po prašičih, kra
vah in človeškem potu jih pri jedi ni
motiL Glasno šumenje rmd kotlino,
pogovori v tazUčnih narečjih, mu
kanje živine in smeh otrok je mar
sikoga premagal in za trenutek je zaspaL
Sejem pa so poživili še glasni pro
dajalci, ki so ponujali dobro ali
slabo blago: obleke, obuvalo, lon
čarijo, suho robo in kičaste okraske,
ki so se kmalu znašli v velikih ce
karjih kmečkih ženic in bodo doma
razveselili otroke.

Ste kdaj naplsoli kaj več kot dopisnico znoncu,
proSnjo za sprejem v- službo ali prosti spis za
domačo nalogo v Soli?
Kotiček za leposlovne sestavke naših bralcev, ki smo ga z nagrad
nim razpisom za n^bo^ši prispevek uvedli pred dobrimi tremi leti, je
zbral na straneh našega lista več kot 200 ustvarjalcev n£yrazličnejših
starosti in poklicev. Mnogi med njimi se še vedno oglašajo s p r i ^ ^ i ,
mnogi pa nas spodbujajo, naj ponovno razpišemo podobno tekmo
vanje.
Resje, roka, kije vjgenavsakdar^ega dela v proizvodnji, na polju, v
prometu ali trgovini, v šoli in zdravstvu ali pisarni, težko prime za
pero, da bi prenesla na papir vse tisto, kar človek lep^a in hud^a,
veselja ali CTOzIjivega nriisli, čuti, želi in ve. Ste sploh p o ^ u ^ kdaj
kaj napisati? Morda niti ne veste, da se v vas skriva košček pisatelja,
misleca, časnikarja ali vsaj globoko čutečega človeka!

Kotlina je ta dan sprejela več kot
tisoč glav živine in nič manj njenih
lastnikov in kupcev.
Večina je počasi odhajala proti
domu, da bi še enkrat v mirnem ko
tičku preštela dobiček, se potihem
poslovila od živine, ki ji je vzela to
liko časa, in p re ra č u n i, za kaj bo
šel denar.
J. PEZEU

Mlado lisičko ima privezano kot
psa Anto Brkič, mladi gozdni dela
vec, ki stanuje v gozdarski koči na
Mestnem vrhu. Ujel jo je okoli 1 .
avgusta.
„Videl sem skozi okno, kako naša
mlada mačke preži v travi, da bo na
nekaj skočila. Ko sem bolje pogle
dal, sem videl, da na nasprotni strani
prav tako preži na mačko mlada li
sička," je začel pripovedovati o ne
navadnem ulovu mladi Brkič.
Potem je šel fant ven, lisička pa je
pobegnila kar po gozdni poti. On je
stekel za njo in jo kmalu ujel. Bila je
zelo sestradana.
feani jo s kruhom, slanino, krompiqem in fižolom, se pravi z vsem,
kar pač jedo gozdni delavci. Lisička
^ je že lepo poredila. Anto pravi, da
jo bo hranil še kak mesec dni, da si
bo nabrala dovolj moči, potem pa jo
bo najverjetneje spustil, čeprav mu
nekateri predlagajo, naj bi jo dal lov
cem. Nekega lovca je o svojem plenu
žc obvestil, pa še vedno ni prišel po
gledat lisičke.
Lisički je Brkič uredil lepo „sta
novanje", ki je še najbolj podobno
pasji hišici, in tudi privezano ima
kot psička.
j, pRiMC

»Dolenjski list«
v vsako družino

Ste izkoristili vse
svoje sposobnosti?

Poskusite,
sebi v olajšanje, drugim v razvedrilo in za boljše razumevanje med
ljudmi,
■V B

napišite.
kako gledate na današnji čas, na srečo, na ljubezen in smrt, denar in
tovarištvo, žalost in strast, skratka na živ^enje okrog vas.
Temelj takemu zapisu je lahko resničen dogodek; pa tudi izmiš^ena zgodba lahko učinkovito podkrepi vaša ra^glab^anja, če jo boste
prav zastavili.

Če vam pisanje težko steče,
nžg vas to ne moti! Slovnico bo uredil naš strokovnjak. Ponujamo
vam možnost, da uveljavite svoj talent, za katerega do zdaj morda niti
niste vedeli. Ponujamo vam možnost za zaslužek in svobodo delo,
katerega se lahko lotite, kadar in kjerkoli vas je volja. Najboljše pisce
bomo povabili k rednejšemu sodelovanju.
Že vznemirjenje ob pričakovanju prvega honorarja in zadovoljstvo
ob pogledu na svoje ime, tiskano v časopisu, sta doživetji, poleg tega
pa razpisujemo tudi pet lepih nagrad:

1.000
800
600
400
200

Na avgustovski sejem v Šentjerneju so pripeljali več kot tisoč glav živine. Na sliki: kupčija je le
sklenjena
^

za najboljše sestavke

VSAKA POD OBNOST Z VSAKDANJIM ŽIVLJENJEM JE ZGOLJ NAKLJUČJE

Šesta zgodba
govori o JoZičInem tre
buhu, Janezovem vese
l u do otrok, stediril ta*
bietoh, volčjaku in otro
cih, ki ponoči, ko je
mama s strici, spijo ,
To je zgodba o prešuštvu, o
stari, trdni zaverovanosti o
tem, da mora biti na svetu to
liko otrok, kolikor jih hoče in
zmore narediti narava sama.
To je hkrati zgodba o ljube
zenskem šesterokdtniku ali
celo liku,' ki ima več kotov.
. Mož in žena — zraven pa lju
bimci in ljubimke kot v ka
kem pregrešnem pornograf
skem filmu.
Ce vlečemo dve niti, može
vo in ženino, potem je najprej
treba potegniti ženino. Ta bo
daljša, z več moškimi — in
bolj pikantna. Že takoj do po
roki se je Jožica spogledovala
z nekim fantom. Nekoč je
trkal na vrata, ker je mislil, da
je Jožica sama doma, pa je od
prl mož Janez in fantu so oči
skoraj izstopile iz jamic od
presenečenja, usta pa je poza
bil zapreti. Komaj je izjecljal,
da je prišfel po meso, kar pa je
bila debela laž.
Kmalu nato je bila Jožica
noseča, Janez je njen trebuh
spravljal v zvezo s pogostimi
fantovimi obiski. Toliko bolj
zato, ker je imela Jožica, kot
je sama pravila, tablete proti

zanositvi. In kar je bilo za
Janeza najhuje: splavila je!
Tale nit se dolgo vleče.
Družina — ob ločitvi je bilo
kar 6 otrok! —se je preselila v
blok, fant pa ^ et k Jožici! Ni
vrag, da ni znal paziti — in
spet je bila Jožica noseča.
Spet je splavila, spet brez Japezovega dovoljenja. Kar je
preveč,Je preveč!
No, fanta je Janez sčasoma
pozabil in prebolel in z Jožico
sta začela misliti na gradnjo
hiše. Družina je bila številna, v
blokih pa delajo majhna in
draga stanovanja. Da bi bilo
več denarja pri hiši, je šel Janez delat v Nemčijo.
Jožica, zdravo dekle, ki ni
imela z rojstvi niti toliko Pro
blema, kot ga imajo n ^ ^ r e
ženske s spolno potešitNij*^, jet<
šla svojega moža, kot ljubeča
žena obiskat. Iz Nemčge sej©
peljala z nekim Grkom, ta pa

je svojo vročekrvno naravo
pokaži tako, kot je bilo Jo
žici najbolj všeč. V času
seksualne revolucije je bila Jo
žica prava revolucionarka, pa
sta se šla z Grkom očka in
mamk:o. Grk pa, zadovoljen s
slovensko krvjo, Je deldetu
pustil še naslov. Človek pač
nikoli ne ve: morda bosta spet
kdaj skupaj potovala v Nem
čijo, Pot z vlakom je dolgo
časna, seks pa kratkočasen.
Janez pa — kot vsi Janezi.
Tujine se je naveličal, prišel je
domov. In kaj najde? Spal
nice ni več, žena jo je prodala.
Mizarskega orodja tudi ni več,
zato pa najde naslov fanta, ki
mu je Jožica spet pisala. Brez
moža ji je bilo dolgčas, otroke
pa je treba delati, dokler je
čas!
Janez je ženo malo trše
prijel, pobrskal tudi po njeni

torbici in našel recept za ste
diril tablete. Nosečnosti to
rej ne bo, ali pač: Jožica se
je začela izgovarjati, da jih je
kupila za gostilničarko, ko
je šla v mesto po nakupih.
Janez je hitro ugotovil, da
zveza z gostilno sicer je, a ne
taka, kot jo je opisala Jo
žica. StedirU je goltala njego
va žena, ko je hodila v gostilnič^evo posteljo, medtem
ko je Janez nabiral marke v
NemCqi.
Otroci pa, ki so ob taki
materi hitreje odraščali in se
spolno temeljito izobraže
vali, so očetu lahko podrob
no pripovedovali, kako se
mamica sleče, kadar pride
stric k njej, kako jo stric v
^alnici boža, najstarejši, ki
ima 12 let, pa je lahko pove
dal vse-do konca in potrdil
očetov sum, da stric ne pri

de zgolj za to, da bi mamico
božal!
Jožica je bila toliko pošte
na, da svoje seksualne revo
lucionarnosti in zavesti ni
tajila. Povedala pa je: „Po
dnevi skrbim za otroke, da
mi ne more nihče očitati
niti toliko, kolikor je za
nohtom črnega. Priznam pa,
da me ponoči navadno ni
doma. Res sem imela dru
gega, toda tudi on je prešu
štvoval!”
Medtem ko so Janezu
otroci povedali, kako se ma
ma slači in ljubi s tujimi
strici, je Jožica za Janezove
grehe zvedela drugje, a ni
bila nič slabše poučena. Zob
za zob, greh za greh, je bilo
bržkone načelo moža, ki ni
zanikal ženinih ugotovitev.
Tako je nekje v Savinjski do
lini za grmom ob cesti nadle
goval neko žensko tako
strastno, da ji je strgal
hlačke, ko jih je vlekel s te
lesa ^riče to lahko potrdijo,
je rem Jožica). Ko je šel k
neki drugi, je od zaljubljeno
sti verjetno pozabil, s katere
strani mora skozi okno, pa
je padel naravnost tja. Iger je
gospodaril privezan volčjak.
Ta ga je za spomin ugriznil v
nogo. Tako je Jožica pove
dala še za več drugih žensk,
s katerimi je imd Janez raz
merje.
Oba sta bila v glavnem kar
soglasna, da nista imela niče
sar niti proti zakonskemu

Ndin
Ndin
Ndin
Nditi in
Ndin

seksu, kar dokazuje tudi šest
otrok, čeprav je žena v tor
bici venomer prenašala stedi
ril tablete proti zanositvi.
Otroci so vendar dar boi^i!
l
Možu se je potem zazdelo
Jožičinih skokov čez plot
preveč, pa je vložil tožbo za
ločitev. Menil je, da zadene
izključna krivda za razdor v
družini ženo. Sodišče, ki j^
pretehtalo vso to množico
zakonskih skokov čez plot,
je bilo mnenja, da sta laiva
oba, saj sta tudi oba ljubim
kala izven zakona. Formal
nost o dodelitvi otrok je bila
samo formalnost, saj je šlo
za šestero majhnih ust. Sodi
šče je bilo mnenja, da ne
kaže preveč preskušati še
očetove vj^ je, saj mati po
dnevi za malčke kar dobro
skrbi. Ponoči, ko telovadi
po postelji s tujimi strici, pa
običajno otroci spijo. Mož,
ki tudi ne zavrže rad lepega
dekleta, pripravljenega za
ljubezen, bo poslej plačeval
za vzdrževanje otrok po 100
dinarjev za vsakega. Bržkone
je izredno vesel, da je po ne
kaj obiskih mladega fanta
žena vsaj dvakrat plavila.
Skokov čez plot pri Jane-'
zu in Jožici zdaj ni več. Seks
se pa nadaljuje z nezmanjša
no močjo. Oba sta še dokaj
mlada, Janez ima rad veliko
otrok, Jožica pa poljube, ob
jeme, božanje in še kaj dru
gega, kar sodi sem zra
ven . . .

•
•
•

o odnosih med ljudmi, ali
o prihodnosti, ki čaka naSo mlado razvijajočo se
druZbo, ali
o znanstvenih In tehničnih doseZkIh, ki jih na
povedujejo.

Pogoji razpisa:
1.vpoštev prihajajo izvirni in še nikjer objavljeni sestavki v obliki
reportaž, razmišljanj, črtic, humoresk in intervjujev;
2 . če je zgodba napisana s pisalnim strojem, n^ ne bo da^ša od 80
tipkanili vrstic, ce pa je napisana z roko, n^ nima več kot 800
besed;
3. sodelujejo lahko vsi, ki so ta razpis prebrali; rokopis n ^ pošljejo v
uredništvo Dolenjskega lista (68000 Novo mesto, p. p. 33), niykasneje do IS. oktobra 1972. Vse poslane prispevke označite s šifro,
pravi in celi naslov pa napišite na poseben list (na kater^a ne
pozabite napisati tudi svojo šifro), da bomo sestavke lahko oce^evali, ne glede na to, kdo jih je napisal. Prispevke bomo objavili s
celim imenom, na željo pisca pa tudi samo s kratico ali z izmišlje
nim imenom.
4. Za vse prispevke, ki ne bodo nasajeni, si uredništvo D olenjska
lista pridržuje pravico, da jih objavi in plača z običajnim hono
rarjem 2 N-din za tipkano vrstico, neuporabne prisp ele pa bomo
vrnili piscem na iyihov naslov.
5. Komisijo za oceno poslanih prispevkov bodo sestav^ali trye člani
uredniškega odbora našega tednika.
6 . Izid razpisa bomo objavili 15. novemb^ 1972.

Anton Repnk: KOSCI (1971)

POTA

»ISKRA« - tovarna usmerniških naprav
Novo mesto
v ZP »Iskra« Kranj
RAZPISUJE
prosti delovni m esti za:

1. vodjo produkcije
2. ponovno vodjo normirske službe
Poleg splošnih m orajo k an d id ati izpolnjevati še n a 
sled n je pogoje:

Dežurni
poročajo
TAT NA BREGU - Pri Slakovih
na novomeškem Bregu je „gostoval"
tat. Ukradel je 3.100 din.
KOMU ROJIJO Č e b e l e ? - Ne
navadno sladko življenje si je omislil
neznan tat: 30. avgusta je Pavlu Mo
ravcu v BirČni vasi smuknil panj s
čebelami in jo pobrisal.
DELILA STA KLOFUTE Sodniku za prekrške so prgavili bra
ta Branka in Stevana Petroviča, ker
sta 30. avgusta zvečer na Partizanski
cesti v Novem mestu tebi. nič meni
iiič delila klofute ljudem, ki so šli
mirno mimo. Ko so ju zasačili, sta
morala noč prespati v priporu.
KJE JE MOPED NM 56-179? Moder moped NM 56-179 je od
peljal neznanec izpred Novoteksa v
BrŠinu lastniku Antonu Juncu iz
Golušnika pri Otočcu.
KAJ BO S TABLICO? - Brez re
gistrske tabUce na avtomobilu se je
prejšnji teden odpeljal iz Novega
mesta Živorad Rajšič iz Negotina.
Ko je prenočeval v hotelu Kandga,
je imel vozilo na dvorišču. Kdaj mu
je tat odnesel tablice, ne vedo.
POGUM S KOZARCI - Novo
meški miličniki so 29. avgusta pri
držali do iztreznitve Jureta Matiča
in Karla Sekulo, ker sta v hotelu
Kandija razgrajala in razbijala ko
zarce.
VDOR V ZIDANICO - 2. sep
tembra je Miran Beretič iz Ljubljane
prijavil na postaji milice v Novem
mestu, da mu je neznanec vlomil v
zidanico v Zburah in v njej vse raz
metal
UKRADEN IZ AVTOMOBILA V noči na 2. september je nekdo
vlomil v osebni avto Martina Golo
biča z Dolža, ki je na delu v Fran
ciji Avtomobil je bil parkiran na Za
grebški cesti v Novem mestu. Vlo
milec je odnesel fotoaparat, vreden
558,80 frankov.
OB SUKNJIČ - Stjepanu Morošu, delavcu SGP Pionir, je nekdo v
samcem domu ukradel suknjič in
ga s tem oškodoval za 200 din.
UKRADENO KOLO - Iz kole
sarnice pri Novoteksu je neznanec
odpeljal Francu Nadu iz Bršlina
kolo, vredno 300 din.
V PREMIŠLJEVANJE - Novo
meški miličniki so 2 . septembra pri
držali do iztreznitve Blaža Jakiča,
delavca SGP Pk)nir, ker je razgrajal
in se nedostojno obnašal v hotelu
Metropol V nedeljo, 3. septembra,
so zadržali tudi vinjenega Stanislava
Kastelca s Pangerčgrma, ker je moč
no vinjen hodU po cesti in se izpo
stavljal nevarnostim.

SKOOAN;
KONJ SE JE SPLAŠIL
Alojz Zibert iz Brezovega je v so
boto zjutraj vozil osc.bni avtomobil
od DobruŠce vasi proti Škocjanu.
Tam mu je naproti pripeljal s konj
sko vprego Roman Franko iz Mršeče vasi. Zibert je opazil, da je konj
nemiren, zato je med prehitevanjem
ustavil. V tistem trenutku se je konj
splašil, skočil na pokrov prtljažnika
in naredil za 4.000 din škode.

V Rogu so našli prevrnjen tovornjak, ki je bil „sposojen** pri STANGRADU v Ribnici 24. avgusta. Na
tovornjaku oziroma zdaj pod njim, je bUo 8 kubikov jelove hlodovine, ukradene novomeškemu GG.
Po preiskavi, ki je trajala več dni, so se miličniki odločili, da bodo predlagali tožilstvu v kaznovanje
33-letnega Franca Lesama, že starega znanca ribniških miličnikov in izkušenega ,4zposojevalca“ avto
mobilov, avtobusov in tovornjakov, ter 36-letnega Janeza Zbačnika iz 2^mosteca — (Foto: J. Primc)

DEKLETA-MAMICE-PROSTITUTKE

pod 2 . višja stro k o v n a izobrazba elek tro ali stro jn e
sm eri in 3 le ta ustrezn ih delovnih izkušenj.
O sebni dohodek po p rav iln ik u o d elitvi osebnih dohod
kov.
P rija v e vložite v 15 dneh po objavi.

Mlada dekleta na krivih poteh
»LABO D«,

Otroka pustila v porodnišnici - Pri Ciganiii se je navadila marsikaj - Vse
so nezakonske mamice in vse se ukvarjajo s prostitucijo - Sedanji način
kaznovanja zanje ni učinkovit
Skupne značilnosti štirih deklet
iz kočevske občine, ki so zgrešile
pravo pot, so: vse so odšle mlade (3
celo mladoletne) od doma, rodile so
enega ali dva otroka, otroke so pu
stile svojim staršem, jih pustile v po
rodnišnici ali dale v rejo, same pa so
^ e t izginile neznano kam, da jih
celo sodišče ali milica težko najde.
Ukvarjajo se s prostitucijo, zato
domnevajo, da vsaj med sezono žive
ob Jadranu. Večkrat so bile kazno
vane zaradi prostitucije, klateštva,
zanemarjanja otrok itd.
Imena deklet bomo zamolčali,
ker posvojitelji njihovih otrok ne
žele vedeti, čigave otroke so posvo
jili. Razen t ^ a je skoraj gotovo, da
jih tudi objava s celim imenom nc bi
spravila več na pravo pot in k svojim
otrokom.
Pač pa te zgodbe lahko koristijo
predvsem staršem mladih deklet, da
bodo bolj pozorni na dekleta, ki
žele od doma, da bodo ^remljali
njihovo delo in življenje in jim spet
omagali na pravo pot, če bodo zae.

nesla otroka svojim staršem m spet
odpotovala neznano kam. Zaradi za
nemarjanja otroka, za katerega kljub
skromnim dohodkom vzorno skrbe
njeni starši, je bila že kaznovana,
razen tega pa je morala pred sodnika
tudi zaradi mnogih drugfli pre
krškov . . .
Danes 23-letno dekle pa je že z
11. ali 12. letom rada obidcovala Ci
gane. Zaradi kraje in b ra n ja je bila
večkrat kaznovana oziroma predana
v vzgojne zavode. Tudi od tam je
bežala, na enem izmed begov je za
nosila in leta 1969 rodila hčerko.
Pozneje se je vrnila domov, se za
poslila, pa ^ e t pustila delo, mater
in otroka ter izginila v neznano. Do
mnevajo, da se ukvarja s prostitucijo
nekje na Reki.
Najmlajši je letos 20 let. Se mla
doletna je odšla v Ljubljano za go
spodinjsko pomočnico, menjala
dužbe, ostala brez dela, bila kazno
vana zaradi prostitucije, junga letos
pa je rodila hčerko in jo oddala v
posvojitev, sama pa spet izginila
brez sledu.

Štiri žalostne zgodbe

Kaj storiti?

Najstarejša izmed tdi deklet je
danes stara 28 let. Pred devetimi leti
je prvič rodila nezakonskega otroka,
katerega oče še danes ni znan. Otro
ka je kmalu po rojstvu pustila svo
jim staršem in odšla neznano kam.
Leta 1967 je spet rodila otroka in ga
ustila kar v koprski porodnišnici,
osvojila sta ga zakonca iz Zasavja.
Zaradi zanemarjanja otroka je bila
kaznovana z letom dni zapora, za
radi prostitucije in drugega pa se je
tudi že večkrat zagovarjala . ..
Naslednja najstarejša je rojena ko
nec leta 1946. Že 14 aU 15-Ietna je
delala pri nekem filmskem kolek
tivu. Leta 1968 je prvič rodila, pri-

Socialnega delavca pri občinski
skupščini Franca Žlindro sem vpra-

P

pa kaj, ko je veljal sporazum.
Vzdržal se je in ostal na svo
jem .. .
Cez čas pa sc je domislil in
rekel: ,,Poslušajta, vidva! Po mo
jem tole ne bo prav. Travnik
smo si res razdelili in vsak se
zdaj pasemo po svojem. Toda
rekli smo zraven, da bomo sode
lovali tudi na drugih po
dročjih .. .**
„In? “

„Nič. Ostalo je vse po starem.
Vidva dobivata še posebej oves
in krmo, se dodobra najesta,
potlej pa prideta sem na truvnik,
kjer imata vajin delež le kot po
slastico. Jaz pa nič’**
„Midva vendar zelo težko de
lava .. .“
„Že, že . .. Toda lahko bi si
delo delili, pa bi še name kaj od
padlo. Saj vesta. Sporazum .. .‘*
Konj in krava pa se nista dala.
Trdila sta, da bi bil kaj takega
poseg v njune osnovne pravice,
da pač lahko sama odločata, kaj
bosta še posebej delala in zaslu
žila in da naj zato sporazum
ostane tak kot doslej. In osla sta
nato - preglasovala.
In pouk iz te zgodbe? Ni vsak
osel za sporazum.
JAKA PRAVIČNIK

Res pa je, da je to mogoče v ure
jenih družinah, v neurejenih pa ne.
Izmed „naših“ štirih deklet sta dve
iz urejenih družin in njuni starši
vzorno skrbe za vnuka. Od preosta
lih dveh pa je prva nezakonska, dru
gi pa seje oče celo obesil.
V začetku smo že omenili, da ver
jetno tem štirim dekletom-mamicam-prostitutkam ni več pomoči in
da n^ bi na podlagi izkušenj teh po
skrbeli, da bi čim manj mladih de
klet v bodoče zašlo na taka pota.
Res pa je tudi, da so d o se d ^ e
izkušnje s kaznovanjem vseh štirih
pokazde, da take kazni sploh niso
učinkovite. Dekleta-mamice-prostitutke jih odslužgo, nato pa met kar
najhitreje izginejo neznano ibm in
spet zaidejo v prostitucijo in celo
laim inal. . .
J. PRIMC

Voznik tovornjoka ni čutil, da bi koga povozil Stara mama se je bala, da bi jo miličniki tepli, in
priznala, da je ubilo vnukinjo
Poročali smo že, da je v Mačkov
cu pri Kočevju 17. avgusta na nepo-

»Sposojeni« tovornjak z ukradeno oz. »sposoje
no« jelovino se je prevrnil v Rogu
Tovornjak so neznanci vzeli ozi
roma, kot se sme uradno reči, spo
sodili v Ribnici pri podjetju STANGRAD, hlodovino so uicradli in na
ložili na novomeški strani Kočev-

šal, kako bi se dalo preprečiti, da
mlada dekleta ne bi zašla na'krivo
pot. Menil je, da mladoletnih deklet,
ki se zaposle kjerkoli, starši ne bi
smeli povsem zapustiti, ampak bi jih
morali še naprej usmerjati po pravi
poti ali jih vzeti spet domov, če dru
go ne pomaga.

Otroku strlo glavo

Tatovi niso imeli sreče

BASEN
Onega dne so se na pašniku
sešli krava, konj in osel in skle
nili, da bodo odslej bolje sodelo
vali. Družno bodo načrtovali iz
koriščanje pašnika, proučevali
stanje drugod in popravili svoj
odnos do cbveka. Bolelo jih je
namreč, da se vsak zase peha
skozi to žalostno življenje, ko bi
lahko enotni in združeni pred
stavljali močno fronto v boju za
obstoj in pravice.
Prvi korak pri uresničevanju
sporazuma je bil ta, da so si raz
delili travnik: vsakemu pravičen
in lep del
In živeU so dalje. Konj je tru
doma vlačil težke tovore in go
spodar mu je po opravljenem
clelu nasul lepega ovsa; potlej pa
ga je pognal na travnik. Krava je
dajala mleko in tu pa tam poma
gala pri plugu in gospodar ji je
dal sočne krme, potlej, pa jo je
pognal na trav n i. Le ubogo ode
ni imelo kaj prida dela inje zato
samevalo na travniku. Paslo seje
po svojem deležu in trave na
njem je bilo kaj kmalu konec.
Žalostno je gledal sivček na
dela travnika, ki sta pripadala
konju in kravl Trava na njima je
bila še lepa in sočna in še dosti
jo je bilo. Že ga je mikalo, da bi
skrivaj pomulil skromen delček.

pod 1. višja strokovna izobrazba stro jn e sm eri in 3 leta
ustrezn ih delovnih izkušenj ali
sred n ja šola stro jn e sm eri in 5 let ustrezn ih de
lovnih izkušenj;

skega Roga, prevrnili pa so se na
ozemlju kočevske občine. Ts^o to
tatvino in nesrečo obravnavajo kar
tri postaje milice.
Neznanci so torej prejšnji četrtek
zvečer vzeli v Ribnici tovornjak. Od
peljali so se v Kočevski Rog in
ukradli, se pravi naložili 8 kubikov
jelove hlodovine, last Gozdnega go
spodarstva Novo mesto. Ko so se z
ukradenim lesom vračali, so se
16 km od Kočevja, v bližini icraja, ki
mu pravilo Stale, prevrnili pod
cesto. Na tovornjaku je za okoli
25.000 din škode.
Miličniki so tatovom na sledi. Do
mnevajo namreč, da jih je bilo več.
Na kraju nfesreče so našli tudi krvave
sledove in avtomobilski ključ avta
znamke Volkswagen. Malo pred ne
srečo je tovornjak in še osebni avto
videl neki lovec.
Zadevo obravnavajo zdaj kar tri
postaje milice: ribniška sposojanje
avta in išče sumljive ljudi, novo
meška tatvino lesa in kočevska pro
metno nesrečo.
Pri postaji milice v Ribnici smo
31. avgusta zvedeli, da bodo zaradi
suma, da sta zakrivila „sposojanje**
tovornjaka, krajo jelovine in pro
metno nesrečo, prijavili tožilstvu
33-letnega Franca Lesarja Iz Ribnice
in 36-letnega Janeza Zbačnika izZamosteca. Lesar je že star znanec mi
ličnikov in sodišč. Njegova ,,special
nost** je sposojanje motornffi vozil.
J. P.

KRAJA IN OBJESTNOST
Novomcščan Stanko 1’ink jc 4.
septembra prijavil na postaji mUicc,
da so mu ukradli pony*exprcs, vre
den več kot 2.000 din. Zvečer pa so
miličniki odvedli na iztrcznitev Pioniijevega dclavca Ostoja Radića, ker
je vinjen oviral promet na novome
škem Glavnem trgu.

jasnjen način izgubila življenje dve
letna Patricija Frank. Njena 44-letna
stara mama Jožefa Slapšak je nam
reč najprej trdila, da je otrok padel
z vodnjaka in se ubil, nato pa, da ga
je ubila ona tako, da ga je udarila s
steklenico po glavi.
Obdukcija pa je pokazala, da tr
ditve stare mame ne drže. Komisija,
ki je spet odšla na kraj dogodka, je
ugotovila, da je malo Patricyo stisnSo zadnje kolo tovornjaka, ki ga je
vzvratno vozil avtoprevoznik Alojz
Gorše iz Črnega potoka pri Ko
čevju. Tako poročilo je postaja mi
lice poslala 28. avgusta tudi okrož
nemu javnemu tožilstvu v Ljubljani.
Jožefa Slapšak je zdaj povedala,
da je otroku dala v stekleničko z
dudko mleko in ga položila na odejo
na travniku. Medtem je tovorr\jak
pripeljal pesek. Ko je odpeljal, je
našla mrtvo Patricijo in bila popol
noma zmedena, ker ni vedela, zaradi
česa je umrla. Bala se je tudi, da je
ne bi miličniki tepli, zato je enkrat
skušala pobegniti, skrila se je celo v
omaro za perilo, in tudi priznala, da
jo je ona ubila, čeprav je n i
Voznik tovornjaka je zatrdil, da
ni čutil, da bi koga povozU. Ogled je
pokazal, da je tam zemljišče valo
vito, da je Patricija ležala v vdolbini
in da ji je kolo stisnilo vrhnji del
glave.
J. PRIMC

tovama perila
NOVO MESTO
objavlja

prosto delovno mesto

KURJAČA PARNIH KOTLOV
P060JI:
- Izpit za upravljoča parnih kotlov,
- urejena vojoška obveznost.
Kondldatl noj vlože proSnjo z dokazili o strokov
nosti na naslov: »LABOD«, tovorna perila. Novo
mesto - splošni sektor.

v.
PUSCAVA: SKOK V GLOBEL Ljubljančan Jože Ancelj se je 27.
avgusta zjutraj peljal s fičkom iz Ga
brijel proti Puščavi pri Mokronogu.
Pri Puščavi mu je avto zaneslo s
ceste, tako da se je večkrat pre
kucnil in obstal v globeli Med pre
vračanjem je voznika vrgk) iz vozila,
sopotnik pa je ostal v njem. Voznik
ima hujše poškodbe, zato so ga od
peljali v novomeško bolnišnico. So
potnik Milan Majcen je dobil več
prask in odrgnin po glavi. Škode je
za 3.000 din.
KARTELJEVO: OBSTAL NA
TRAVNIKU - 26. avgusta je okoli
druge ure zjutraj vozU osebni avto
proti Zagrebu Jovo Mirkovič iz
Smiljevca, ki jc na delu v Avstriji. V
karteljevskem klancu mu je naproti
pripeljala kolona vozil, ki jo je neki
voznik hotel prehiteti Mirkovič je
zavil na bankino, ko pa se je skušal
znova vrniti na cesto, mu je avto
mobil zdrknil, sc dvakrat prekucnil
in obstal na travniku. Sopotnika Ma
rija Janjič in Radivoje Janjič sta se
pri nesreči poškodovala, tako da sDl
morala v bolnišnico. Gmotne škode
je bilo za 15.000 din.
METLIKA: PESa CENJE PO
DESNI - Milan Stipanovič iz Metli
ke je šel 30. avgusta dopoldne po
Cesti bratstva in enotnosti proti
bencin^i črpalki v Metliki Hodil je
po desni strani, kakšen meter od
pločnika. Za njim sc je pripeljal z
avtomobilom Željko Golas iz Metli
ke in ga med prehitevanjem zadel.
Pešec je padel na vetrobransko
steklo in nato zdrknil na tla. Na sre
čo je dobil le lažje poškodbe, pa
tudi na avtomobilu ni bilo veqe
škode,
METLIKA: TRK V OVINKU Na cesti tovarne BETI v Metliki sta
si 30. avgusta pripeljala naproti Ru-

Dva mrtva pod hruško
Zdaj so posekali hruško, ki je terjala dvoje živ
ljenj in 6 hudo ranjenih
Žena Frančiška je bila takoj
mrtva, 8 -letni sin Andreas pa ie umrl
na poti v bolnišnico, koje 29. avgu
sta okoli 17. ure zaliodnonemški
državljan Kurt Marks iz Stuttgarta
zapeljal na ovinku pri žlebiškem
kamnolomu s ceste in se zaletel v
hruško. V bolnišnico so prepeljali
hudo poškodovanega voznika in nje
gova otroka 6 -letno Angeliko in
5-letno Edith. Zaradi silovitega trče
nja se je avto okoli hruške kar ovil.
Do nesreče je prišlo na sicer pre
glednem, a zahrbtnem ovinku med
bencinsko postajo in vasjo Žlebič.

Tam se je zgodilo že mnogo nesreč.
Ta ovinek je posebno nevaren, če je
cesta spolzka, zasnežena ali polede
nela.
V isto hruško je lani trčil neki
avto. V tisti nesreči so bili hudo po
škodovani trije ljudje. Takoj po zad
nji nesreči so zato hruško posekali.
Zvedeli smo tudi, da se je že sestal
svet za vzgojo in varnost v cestnem
prometu pri občinski skupščini Rib
nica, ki je razpravljal, kako prepre
čiti oziroma omUiti prometne ne
sreče na tem ovinku. O sklepih sveta
bomo še poročali.
j. PRIMC

dolf Benko iz Žakar^skih sel, k ije
začasno na delu v Zahodni Nemčiiji,
in Josip Stanešič iz Trnovca. Med
srečanjem v ovinku sta trčila in na
redila za 6.0 0 0 din škode.
PRECNA: TRCENJE NA GOZD
NI CESTI - Od Prečne poti proti
Frati sta se prejšnjo sredo po gozdni
cesti pripeljala naproti Jože Rozman
iz Gričvrha, ki je vozil motor, in
Leopold Brulc z Vrhovega, ki se je
peljal v Zastavi 750“ . Med sreča
njem sta trčila, mopedist seje hudo
^škodoval in je moral v bolnišnico.
Škode pa je bilo za 2.500 din.
VRH PRI ŠENTJERNEJU: NA
TRAVNIK - Rudolf Rus iz Dol.
Maharovca je v soboto vozil tovori\jak od Šentjerneja proti No
vemu mestu. Na Vrhu pri Šentjer
neju je prehitel kolesarja Janeza
Videta, zapeljal na levo stran ceste v
živo mejo, (plazil drevo in zdrknil
na travnflc. ^ o d e je bilo za 6.000
din.
ŽUŽEMBERK: OPLAZILA STA
SE - Jože Golobič iz Jurke vasi je v
soboto peljal tovornjak proti Žu
žemberku. Blizu tega kraja mu je
izza ovinka pripeljal naproti to
vornjak Mercatorja, ki ga je vozil
Mihael Javornik iz Ljubljane.. Vozili
sta se oplazili. Škode je za 5.000
din.
OTOCEC: o b s t a l V GRMOV
JU - V nedeljo okoli ene ure je
Alojz Sluga iz Mirne peči, ki je za
časno na delu v Zahodni Nemčyi,
vozil fička od Otočca proti Novemu
mestu, ne da bi imel dovođenje za
vožnjo. Že pri Otočcu je zapeljal s
ccste na levo stran ter po nasipu pri
stal v grmovju. Škode je bilo za
1.000 din.
SREDNJI LAKENC: TRCENJE
V OVINKU - Za 10.000 din škode
je bilo, ko sta se v nedeljo, 3. sep
tembra, v nepreglednem ovinku pri
Srednjem Lakencu zaletela Mirko
Tadič iz Zadubravlje pri Slavonskem
Lrodu in Zdravko PovŠič iz Zagreba.
Povšič in iyegova sopotnica Marica
Povšič sta se pri trčenju lažje poško
dovala.
ORNUSKA VAS: NEPREVIDNA
VOŽNJA - Ljubljančan Dejan
Bleiweis je v nedeljo peljal avto od
Trebelnega proti Poljanam. Pri
Ornuški vasi je naproti pripeljal Mokronožan F'ranc Zajc. Vozili sta
trčili, sopotnik v Zajčevem avto
mobilu Vilibald Saje se je lažje po
škodoval.

SMRT NA ROGU
4. septembra se je na Rogu
smrtno ponesrečil sekač Peter bJ^
lajac, 34 let, doma iz Lukovice pft
Sanskem mostu. Med sekanjem ji
nanj padlo drevo in ga ubilo. Bjel*jac je z drugimi gozdnimi delavci
stanoval v Podstenicah.

v' '

MINI ANKETA

I^RTKOV INTER%IQ

Zadnje čase se o kruhu precej
piše in govori. Ali je predrag ali
prepoceni in kako zanj skrbijo v
novomeških trgovinah?
Dana Avsec: „Kruh najpogo
steje kupujem v samopostrežni
trgovini na Cesti herojev. Preveč
krat ga zmanjka, a v trgovini se
vedno trudijo, da ga imajo do
volj. Kadar ga ni, grem ponj v
mesto.“
Lea Cvitkovič: „V. samopo
strežni v Kristanovi ulici mora
mo velikokrat dolgo čakati na
kruh. Zdi se mi, da je kruh tu
nekaj par dražji in da v tej trgo
vini še najbolj pazgo na l^ e n o .
prodaje."
Antonfla (]k>senca: ,^*rodajalna na Glavnem trgu je za naše
mesto prem^ghna. Ob sobotah je
vrsta dolga do vrat, s prodajo in
kakovostjo kruha pa sem zado
voljna."

Ko bodo Upori TOZD 1

I

Lucivik Simonič: »Pravica, da bomo o dohod
ku sami odločali, ne sme nikogar zapeljati Živeli bomo, če bomo pametno sodelovali«

y prejšnjem četrtkovem
5 ^ f ^ u ju je Janez Požar,
^ predsednik
novomeškega
S
kovnega odbora pri re\ P^btiški gospodarski zbomiS ^ predlagal, naj Ludvik Si^ fnonič, vodja šentjernejskih
S ^Porov - obrata ljubljanske
\
elementov za elek^ tronil^^ pove, kako se priS P^^Vojo na uveljavitev de\
ustavnih dopolnil in
b 7 J P^^^kujejo od tega.
K ^^ovik Simonič je odgo-

Kp čas smo bili orga[S ^vrani po načelu ugotavlja^Ja dohodka za vsako enoto
^ ^ b ej, to pa tako, da so
delovne enote
skupen žiro račun,
ustvaril, so
JS ^ ^ }a li periodični obrar*uipa smo upoObijali obračun ob koncu
Takrat smo se tudi doi ^^/^ali, kako bomo doho5 ^^kdeUli
.7

IS 2fl(?e/ - z a k o n a smo se
Popravljati na ustaOžje

tovarne (naše
in obratov so
nariof .
sklepov, ki se
takn na
rtn priprave
^Zd
ustanavljanje
S Pravi '
takih sklepov
\
/woramo najprej
S iak: ^ ’ ^U ko je kdo teS
premoženje
S ci)’e,
, ^fdstva, investiS

zadnjih desetih

letih in drugo) ter se dogo
voriti, kaj in koliko kdo
dobi
Poleg tega smo pri tovarni
izvolili več komisij, ki bodo
pripravile dopolnjene samo
upravne akte tako za tovar
no kot za obrate. V teh ko
misijah sodeluje tudi nekaj
ljudi iz šentjemejskega ko
lektiva. Pomembno vlogo pri
vsem tem imajo politične
organizacije - Zveza komu
nistov in sindikat.
- Kaj se bo spremenilo,
ko boste TOZD?
- Odnose smo do zdaj
gradili na skupnih dogovo
rih. Dogovori so veljali za
medsebojno prelivanje sred
stev, obrati ki niso izvažali,
so o d drugih kupovali devize
po prostem tečaju, med se
boj smo si vselej znali poma
gati. Vendarle se mi zdi, da
bo v prihodnje najpomemb
neje rešiti vprašanje, kako
pokriti izgube obratov, ki od
časa do časa zabredejo v te
žave. Kritje izgub je bilo do
zdaj vselej najbolj kislo ja
bolko sporov m ed obrati, če
že o tem govorim. Poslej pri
čakujem, bo drugače: o de
litvi ustvarjenih sredstev bo
temeljrm organizacija zdru
ženega dela sama odločala.
Ta pravica ne bo smela ni
kogar zapeljati, saj se brez
pametnega sodelovanja, ki
bo potrebno tako med posa
meznimi TOZD kot med
TOZD in „centralo'*, ne bo
moglo kaj prida živeti, če
tudi slišimo, da si bo poslej
vsakdo sam krojil svojo uso
do bolj kot do zdaj.
- Kdaj bodo šentjemejski Upori TOZD?
- Med sklepi samoupravnih organov tovarne je rečeno, naj se to zgodi z novlm Ictom 1973.
Svoje vprašanje naslavljam
na občinskega načelnika za
upravno pravne zadeve in re
publiškega poslanca Jožeta
Suhadolnika: pove naj, kako
se bo v nadskdnjih letih na
našem območju razvijalo
srednje šolstvo! j ZORAN

S

Kruh
Preden je začel buldožer prejši^i teden orati na prostoru za novo šolo v Dolenjskih Toplicah, so morali
očistiti gozd. Hlode so zv le^ k cesti, kjer so jih domačini obelili. Šola bo na lepem kraju, daleč od
naselja in z lepim pogledom na Dolenjske Toplice. Ob koncu tega šolskega leta bo zvonec v sedanji šoli
(v 02^ j u levo) utihnil za vedno —(Foto: I. Zoran)

Ni novih obrtnili obratov!
Družbenih obratov je vedno manj, ker se združujejo ali praraščajo v indu
strijske, novih pa ne ustanavljajo: ne občine in ne delovne organizacije!
Novomeški strokovni odbor za
obrt pri GZ Slovence je letos izdelal
zanimivo andizo o poslovanju obrt
nih delovnih organizacg. Tokrat se
bomo pomudili ob podanih o razvi
tosti družbene obrti v novomeški

Suhokrajinski
drobiž

I

® Ra z p i s
^ ZA VPISOVANJE v PLESNI TEtAJ
Z ritmiko
d ejav n o st Novo m esto o rg an iz ira
TBO a j z r i t m i k o za žen e in d ek leta v
® 13. se p tem b ra 1972 do 15. m a ja 1973.
<lo

VEC SENA KOT PREJŠNJA
LETA so pridelali letos kmetovalci v
Suhi krajini, saj so marsilge imeli po
dva odkosa, kar v prejšnjih letih ni
bil tako p o ^ s t pojav. Tako bo gove
doreja nekoliko na boljšem. Za svinjerejo pa bo manj kime, saj smo že
porocah o majhnem krompiijevem
pridelku, pa tudi žitni pridelek bo
manjši, kot je bil v prejšnjih letih.
KRAJEVNO POT NA PODLISEC so pričeli širiti in popravljati.
Tako bodo imeli odslej la^i dostop
v tamkajšnje gozdove in vinograde.
Nekaj denaija za to akcijo je pri
spevalo Gozdno gospodarstvo Novo
mesto - obrat Straža, nekaj bo po
magala žužemberška krajevna skup
nost, precej pa bodo prispevali pre
bivalci v delu in v denaiju.
ŽUŽEMBERSKA MLADINA se
zelo zanima za olimpijske i^ e . V
času popoldanskih televizijslah od
daj je mladina zbrana ob svojem
balvnem televizoiju v klubskih pro
storih in živo spremlja potek tek
movanj.
SPOMENIK PADLIM BORCEM
NOV, ki je postavljen ob glavni cesti
pri križišču na Dvoru, ima zdaj ne
urejeno in večkrat onesnaženo
okolje. Tam se ustavljajo vprežna
vozUa, avtomobili in kamioni, pa
tudi šolarji delajo nered, ko čakajo
na svoj avtobus. Borčevska orga
nizacija in .krajevna skupnost bosta
zato po^ušaU urediti prostor pred
spomenikom m ga zaščititi tako, da
ne bo več mogoče ustavljati vprež
nih vozil in parkirati neposredno
pred spomenikom, in tudi šolaiji
bodo mogli najti drug prostor za
igranje. Menijo, da bodo zamisel
uresničili pred letošnjim 1 . novem-

Vsakdonje

sprejem a zavod do 11. se p tem b ra 1972 od 7.
• Ure ali po telefonu 21 - 210 .

J^fadi rt

Sest
° pro g ram u in časovni raz p o red itv i
'^Odlla
se p tem b ra 1972 ob 20. uri. T ečaj bo
Pflznana k o reo g rafin ja IMilica Buh.

Zovod za kulturno dejavnost
Novo mesto

Na Glavnem trgu je bilo pro
sto le še eno parkirišče (brez
ure). Voznik v prinzu je počasi
pr^eljal in nakazal, da bo paridral. Takrat se je pripodil beli
„fičko“, presenečenemu vozni
ku „ukradel" prostor, veselo iz
stopil in se krohot^je n^^otil v
kavarno. Dinar za nekatere le še
nekaj velja!
P*

V

____________________^

30 LET PO USTANOVITVI NA PRAGU:

ej Gorjanskega bataljona
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Oktobra v Šentjerneju - V Orehovici In Šestnajstih okollSkIh
bodo tedaj odprli nov vodovod - Jubilejna značka^

t ,f ^ f ^ n s k o eno8®brska.
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sovražPOcfoTan^^*
Gorjanprizadevno pri

pravlja na proslavo tridesetletnice,
pri tem pa mu pomagiyo številne koHjo, da bodo jubilej
misije, mdiddcvigo,
praznovali v nedeljo, 1. oktobra.
Na proslavi, ki bo tudi v počasti
tev letošnjega občinskega praznika,
bo poleg preživelih borcev Goijansk ^ a bataljona sodelovalo več kot
200 pioniijev, mladincev in odraslih.
Pričakujejo tudi udeležbo enot teri
torialne obrambe in TLA.
Vasi pod Goijanci bodo jubilg
Go^SiskMaI bataljona počastile z
nekaterimi pridobitvami.
i
Med dru-

septembra 1972

na^ omenimo, da bodo v OreC
ici m šestnajstih okoliških vaseh
dali v uporabo nove vodovode, ki so
jih prebivalci v zadiuih mcsecih pospeteno gradili. V večjih krajih bodo
praznik Goijandcega bati^ona pro
slavili tudi s slavnostnimi akademi
jam i
Čeprav je do proslave nekt^ več
kot tri tedne, gredo priprave h kon
cu. Med drugim so tudi že naročili
jubilejno spominsko značko, ki bo
trajno označila ta dogodek.

občini iz omenjene analize, ki jo je
izdelal tajnik strokovnega odbora za
obrt Julij Stem.
Družbenih obrtnih obratov je
vedno manj, to je ugotovitev, ki jo
analiza ponuja kot na dlani Na Do
lenjskem se je v zadnjih treh letih
število družbenih obrtnih obratov
zmanjšalo za 11 : pred tremi leti jih
je bilo 42, letos jih je le še 31.
Vzrok za to je ^ v sem naraven:
obrtni obrati bodisi preraščajo v
industrijske, se združujejo, bodisi
prenehajo obstajati zaradi težav, s
katerimi se srečujejo. Novih pa ne
ustanavlja nihče: ne občine in ne
druge delovne organizacge. Ob tem
pa je popolnoma odveč poudarjati,
da potrebe po obrtnih storitvah na
raščajo, da so vedno večje!
Od 14 družbenih obrtnih obratov

DOKLADE

Za 550 revnih
50 dinarjev za kmečke
ga otroka ni razkošje, le
skromna pomoč družbe
Ob pomoči krajevnih skupnosti je
socialno skrbstvo odkrilo na kmetih
v novomeški občini 687, otrok, ki bi
jim mogli brez pridržka dodeliti do
klade. N^več takih otrok so našteli
v Suhi krajini (na območju Žužem
berka 154 in Hinj 8 8 ), v škocjanski
(86 ) in šentjemejski (85) krajevni
skupnostu
f ti ponovnem pretresu podatkov
so ugotovUi, da je treba doklKle za
gotoviti 550 otrokom. To so zlasti
otroci iz družin, ki se otepajo rev
ščine z zaplato zemlje, ki imsgo ve
liko otrok, ostarele, za delo nespo
sobne, bolne, invalidne ali kako dru
gače prizadete člane. Na dokladniškem spisku so tako tudi otroci s
„kmetij“ , ki imajo več kot 2.000
din katastrskega dohodka.
Za kmečke doklade bo potrebno
v novomeški obfcini zagotoviti vsaj
.330.000 din: republiška skupnost
otroškega varstva bo prispevala
198.240 din, drugo pa bo morala
primakniti občina. S tem bi zago
tovili, da bi bile doklade enotne, po
50 din za slehernega otroka.
Za letos bodo doklade izplačali v
dveh obrokfli. Na Centru za socialno
delo v Novem mestu pravno, da
bodo prvi obrok poslali najbrž že
septembra.

SPREJET
POSEBEN SKLAD
Zapisnik, ki je bil ntq>ravQen po
ogledu in ocenitvi škode po toči, ki
je divjala po novomeški občini, je
dol& š k o ^ pa ogromna. Toča je
uničila po popisu za 272 milijonov
dina^ev pridelkov, nepopisane, a
ocenjene škode pa je še več. Skupno
znaSa škoda 5,887.850 dinanev.
Zato so na seji občinskega sindikal
nega sveta in občinske Konference
SZDL, ki sta ji prisostvovala tudi
predsednik in podpredsednik ob
činske skupščine Avgust Avbar in
Niko Rihar, prisotni sklenili, da se
pri občinski skupščini odpre pose
ben sklad, kjer b<^o zbirab denar za
pomoč našim ^udem. Vse delovne
organizacije 4)odo pozvtdi, ruij še
e r ^ a t dokažejo, da je v vsesptošni
solidarnosti naša moč in jamstvo in
da smo zmožni obvladati posledice
naravnih nesreč hitro in brez tuje
pomočL Da bi akcija kar najbolje
uspela, 90 sestavili še štab, ki bo de
loval do 15. septembra, vodil pa ga
bo Adolf Šuštar.

v novomeški občini se samo 2
ukvarjata s storitveno obrtjo, drugi
pa so razporejeni takole: 1 v kovin
skopredelovalni stroki, 1 v elektro,
2 v lesnopredelovalni, po 1 v pre
delavi tekstila in usnja, 4 v gradbeni,
1 v živilski in 1 v drugih strokah. Po
ustvarjenem celotnem dohodku so 4
obrtni obrati takšni, da ustvag^o
več kot 5 milijonov dinanev na leto
(ti so že blizu tega, da bodo prerasli
v industrijske obrate), drugi pa vsi,
razen enega, ustvarjajo od Op do 5
milijonov dinaqev celotnega do
hodka na leto.
V Slovengi je poprečje celotnega
dohodka na družbeni obrtni obrat
6,650.000 din in poprečje števila za
poslenih 62 delavcev, v novomeSci
občini pa 6,460.000 din in 53
delavcev. Tu smo se slovenskemu
poprečju zelo približali, presegli pa
smo ga v udeležbi v celotnem do
hodku v gospodarstvu: medtem ko
ustvarja tu ž b e n a obrt v Slovenci
2,92 odst. celotnega dohodka gosppdarstva, ustvarja v novomeški
občini 3,60 odst. celotnega dohod
ka gospodarstva. Ne moremo pa biti
zadovoljni s podatkom, da živi na
območju Dolenjske, 5,28 o d st slo
venskega prebivalstva in da zaposlu
jemo v n ^ ih obrtnih obratih le 3,44
odst. delavcev, ki so v Sloveniji za
posleni v obrti, ter da ustvarjamo le
3,50 odst. celotnega dohodka, ki ga
ustvari obrt v Sloveniji.

Marija Henigman: „Kruh ku
pujemo stalno v pretesni proda
j a l i na Glavnem trgu. 2al ga po
poldan skoraj redno zmanjka.
Zdi se mi predrag in zahteva po
podražitvi neupravičena.**
Angela Tisu: „V naši samo
postrežni na Mestnih njivah je
vedno dovolj d o b r^a kniha. V
primerjavi z drugimi živili je
kruh poceni, zato se ne čudim
zahtevam po zvišanju cen.**
Janja Jazbinšek: „V bršlinski
trgovini večkrat nimajo kruha,
predvsem belega. Zato ga kupu
jem v delikatesi. Prodajalke mi
ga vedno zavgejo v papir, kar mi
je všeč. Kruh ni pre^ag.**
Cveta Žunič: „Vsak dan, ko
grem iz službe, zavijem v Mercato^evo prodajalno na Zagrebški
cesti. Žal kruha v teh urah na
vadno zmanjka. Zdi se mi, da je
predrag, a tudi, če bi bil po pet
dinarjev, bi gi morala kupovati
V naši trgovini prodajalke kruh
zavijejo v m ^hen !^ošček pa
pirja, kar je premalo.**
Pekama Ločna: „Pri nas pri
pravimo vsak dan toliko k n ^ a,
kolikor ga naročijo. Ce ^ v
kakšni trgovini zmanjka, rusmo
mi krivi Razumljivo pa je, da
kruh prevečkrat obležr na poli
cah in da z njim stranke niso za
dovoljne. Tu je tudi vzrok, zakaj
kruha velikokrat zmartjka. Reši
tev bi bila v tem, da bi pekli več
trajnih kruhov.**
J. PEZEU

Prosta sobota:
pomoč Pomurju
Sindikati v novomeški občini po
zivajo zaposlene, naj za prizadeto
prebivalstvo Prekmuija primaknejo
tudi delež iz svojega žepa. Pri tem
podpirajo skupen poziv republiške
gospodarske ztom ice in predsedstva
republiškega sindikalnega sveta, naj
prispevajo po 2 odstotka svojega
mesečnega zaslužka ali pa podarijo
zaslužek na prosto soboto.

Kovomešte kronika
ASFALT DO KONCA SEPTEM
BRA - Po dodatnem naročilu ko
munalnega sklada so delavci novo
meškega cestnega podjetja pričeli
prejšnji teden dela za asfaltiranje
Hodnikove ulice. Računajo, da
bodo Muzejska, ulica Mej vrti, Tru
barjeva in Hodnikova uUca asfalti
rane do konca septembra.
NEUPOŠTEVANJE ZNAKOV Vse več pešcev, ki gredo iz mesta v
Kandijo ali obratno, ne upošteva
prometna znaka, ki stojita na vid
nem mestu na obeh straneh mosta.
Namesto da bi hodili po levi strani
ovirajo druge, ki pravilno prečkajo
most.
IZCRPEN SEZNAM - Mladinska
knjiga je izdala izčrpen seznam vseh
knjig in učbenikov kijih bodo rabili
učenci in dijaki vseh šoL V seznamu
so popisani tudi priročniki za učite^e.
NESRECA GROZI - Delavsko
menzo bi morali začeti popravljati,
saj omet na zidu nasproti ulice Breg
odpada in grozi z nesrečo.
NOV ŠPORTNI OBJEKT - Pred
osnovno šolo na Grmu so delavci
pričeli zemeljska dela za manjši
atletski stadion.
UNIČEVANJE PO MESTU - Mi
ličniki bi se morali po 22 . uri po
gosteje zapeljati skozi mesto, ker so
nepridipravi ponovno pričeli raz
metavati in razbijati posode za
smeti, lotili pa so se tudi parkirnih
ur in napravih precej škode.
RISANKE IN O T R O a - Pohra
dvorana v domu JLA je še enkrat
dokazala, da za naše malčke v obeh
hišah sedme umetnosti premalo
skrbijo. Z risankami so brli zado
voljni tudi starejši obiskovalci.
KRI IN KRVODAJALa - V
pisarni novomeškega R d e č ^ križa
so nam povedali, da se je prejšnji
teden na transfuzijskem oddelku

oglasilo 85 krvodajalcev in krvo
dajalk. Pričakujejo, da jih bo pri
hodnji teden prišlo še več.
TRŽNICA - V poriedeljek je na
tržnici ponujalo svoje blago nekaj
več branjevk in prodajalcev kiča kot
navadno, cene'pa se od pr
‘
tedna niso spremenile. Cene:
30 din za Idlogram, solata 7| lu
benice 2 do 3 din, črno grozdje 9
din, belo 6 , ze^e 2 , kumare 2,
breskve 8 din, čebula 5 do 6 din,
jajčka po 0,80 din, paprika 7 din in
rdeča pesa 5 din za kilogram.
ROJSTVA: Rodila je Jožefa Deželan iz ljubljanske ceste 20 — de
klico. /
POGREBI: UmrU so - Alojz
Bor^nar, upokojenec v 83. letu, iz
Jerebove 16 a; Lado Janc, delavec v
41. letu, iz Foersteijeve 12 in Miro^ v Kumen, delavec v 36. letu sta
rosti, iz Bršlina 59.

— Ena gospa je rekla, ^ bodo
nK>rali poslej razen parkirnih ur na
vijati ušesa nepridipravom, ki pu
stošijo na Glavnem trgu. Znesli so se
tudi nad parkirnimi urami. Še sreča,
da je kapiteljska ura tako visoko . . .
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POSLEJ Z LASTNIM DENARJEM NOVE INVESTICIJE

Za milijon dolarjev izvoza v ZDA
Tovarna pohištva v Brežicah ne pozna zalog ~ Vse izdelke proda sproti
O negotovosti izpred ndcaj let v Tovarni pohištva ni več sledu.
Danes govorijo s samozaves^o o svojem podjetju. Ko so se še lovili
za sanacgski program kot za rešilno bilko, niso tako hitro upali na
rezultate, kakršni so zdaj na dlani. Že leta 19T0 so dosegli za 13
milijonov din brutoprodukta, letos v sedmih mesecih pa znaša
ustvaijena vrednost 31 mil^onov.
Razen tega je imel kolektiv julija
1970 za 250 tisočakov izgube. Le
tos ob tem času je prigospodaril 4
milijone dobička in ta se je v pri
merjavi z lanskim julijem povečal za
45 odstotkov.
„Da ne bo pomote," je dejal di
rektor Franc Puhner, „naj pojasnim,
da je v prej omenjenih 31 milijonih
dinarjev vsebovana inflacfla samo z
desetimi odstotki. Tovarna prodaja
svoje izdelke po enaki ceni že od
1970 dalje. V državi velja kot eden
najcenejših izdelovalcev spalhic.“
„Torej z zadovojstvom ocenju
jete uspehe sanacij^ega načrta? “
„Vsekakor, saj smo ga izpolnili
kar s 300 odst. Iz meseca v mesec
smo večali storilnost. Edino v tem
smo videli obvladanje položaja, ki
nam ga je narekovala stabilizacya.
Letos smo kar petkrat spreminjali
plan. Lani smo :^ede na zamrznitev
cen in vse druge pogoje predvideli za
leto 1972 za 24 mil^onov bruto
produkta, po zadnjem rebalansu pa
smo zvečaU letni plai^na 52 milijo„In kako se uveljavljate kot izvoz
niki? “
„Izvoz raste in konec leta bo pre
segel milijardo dolarjev na zahodno
tržišče. Na Vzhod bo tovarna pro
dala za osem milijonov dinarjev iz
delkov. Tja smo se usmerili pred-

vsem zaradi tega, ker smo računali
na zastoj domače potrošnje. Pa smo
se v oceni povpraševanja doma
ušteli. Prodaja celo narašča, zato v
tovarni nimamo nobenih zalog po-

hištva. Včasih smo izdelovali za do
mače potrebe po 300 spalnic, zdaj
jih 1000 komaj zadostuje. Obvez
nosti do tujih kupcev bomo kljub
temu izpolnili. Seveda pa si žehmo,
da bi biliizvoz na Zahod bolje stimu
liran. Traave nam povzročata tudi
nelikvidnost in pa zamrznitev cen.
Cene raznih reprodukcijskih mate
rialov niso-pod nadzorom in tako se
denar že preliva.
ZAPISALA J. TEPPEV
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TRIJE PARTIZANI IZ ENE DRUŽINE

Kopal in gradil je vodnjake
Življenje zlatoporočencev iz Piršenbrega je bilo
trdo - Spomin rad poroma v minulost
Pred 73 leti jima je stekla zibelka v Piršenbregu, kjer sta Cizelnova mama
in ata avgusta slavila zlato poroko. Jubilant Anton si je v mladosti izbral
mlinarski poklic in je delal v Agreževem mlinu. Z nevesto Marijo sta se pred
50 leti odločila za življenje v domačem kraju. Možje nekaj let hodil na delo
v Zagreb in se enkrat na teden vračal k družini.
Kos gozda, ki gaje dobil za doto,
sta skupaj z ženo spremenila v plod
no zemljo, na kateri sta si leta 1930
postavila skromen dom. Družina se
je povečala za štiri člane. Hčerka
Ljudmila jima je umrla v sedmem
mesecu, drugi so ostali živL Zaslu
žek je komaj zadoščal za preživlja
nje. Oče Anton seje odločil za delo
doma. Skupaj s tastom sta začela v
okolišu kopati vodnjake. Delo je

bilo težko in nevarno, vendar sta
bila mojstra za ta posel.
Leta 1935 sta dobila Cizelnova še
enega sina. Potem je prišla okupa
cija. Dnevi so minevali v strahu, da
jih bodo Nemci selili. Ker je sin

Les je za krško Celulozo vedno večji strošek. Po zaključnem računu za leto 1969 je predstavljal les od
22 milijard S-din brutoprodukta samo 5,9 milijarde S-din, lani pa so str o ^ za les poskočili pri
brutopi^uktu 25 milijard din na 12 milijard S-din. Tovarna je še vedno vezana na uvoz lesa, ta pa je
čedalje dražji. Podjede ob sedanjih cenah roto papiija ne more več poslovati rentabilno, zato kolektiv
nestrpno čadca, kakšne novosti ^ede cene bo prinesel današnji sestanek z največjimi jugoslovanskimi
odjemalci rotopapiga v Beogradu

NAJBOLJ so uničeni MLADI NASADI VINSKE TRTE

Toča spet pustošila po vinogradih'
Prizadela je Reštanj, Jošt, Mrčna sela. Veliki in Mali Kamen ter Koprivnico
do Železnega na meji občine - škodo ocenjuje komisija

Zlatoporočenca Cizel (Foto:
S. Ostrelič)
Anton delal v rudniku v Globokem,
so jih pustili doma. Gospodar se je
1942 povezal z aktivisti NOB. Nem
cem in Kočevarjem je bil trn v peti,
zato so ga septembra 1944 odpeljali
v taborišče v Avstriji. Pobegnil je in
stopfl v Koganski odred, kjer sta
bila tudi njegova dva sinova Anton
in Milan. Zena je ves čas garala
doma, skrbela za oba otroka in p ^
magala partizanom, kolikor je
mogla. Po vojni se niso vsi vrnili do
mov: sin Milan je padel v Savinjski
dolini in ta izguba je starše hudo pri
zadela.
Slavljenca imata za seboj težko
življenje, toda kljub temu sta sreč
na, da sta učakala tako lepo oblet
nico v krogu otrok in vnukov ter
prijateljev, ki jima želijo še veliko
zadovoljstva.
A. MOLAN

„Bilo je v ponedeljek, 28. avgusta,“ obuja dogodek Rado Lapuh
z Velikega Kamna, ,Jco so se okoli petih popoldne nad Reštanjem
začeli zbirati črni oblaki. Nevihta je prišla na hitro, z njo pa usodna
toča, ki je neštetim ljudem imičila lepo obetajočo vinsko letino ter
pridelke na poljih. Kot oreh debela toča je dobrih petnajst minut
padala kar na suho in ljudje so brez moči gledali pustošenje okoli
sebe. Reštanj in Mali Kamen sta bila še v m i^ u čisto bela.“
„Kateri predeli so bili najbolj pri
zadeti? “
„Domnevam, da je bilo najhuje
na območju Veliki Kamen - Sikovec. Škodo bo dokončno ocenila^
komisija, ki ima letos polne roke
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SIGMAT USPEŠNO
Brestaniško podjetje Sigmat je od
lanskega poletja do ,letošnjega pol
letnega obdobja povečalo celotni
dohodek za 52,3 odst., kar je po
sledica ugodnili razmer na tržišču in
velikega povpraševanja po njegovih
izdelkih, zlasti po betonskih me
šalcih, ki jih vsako sezono sproti
prodt^o.

CIMPREJ
V ENI HIŠI

Brežiško Avto-moto društvo je v nedeljo, 3. septembra, slavilo
25-letnk;o obstoja. Ob tej prUožnosti je razvilo svoj prapor. Na
sUki: prvi predse^ik društva Maks Kos (prvi z desne) izroča pra
por Jožetu Z<Hku, praporščaku društva. Na levi je sedanji pred
sednik društva Maks Toplišek —(Foto; M. Jaranović)

NOVO V BREŽICAH
POSTAJALIŠČA ZA LOKALNI
AVTOBUSNI PROMET. Na prop
Cateške Toplice-železniška postaja
Brežice je komisga določila posta
jališča za avtobus. V smeri iz Toplic
proti Brežicam bodo uredili prostor
za postanek pri Jožetu Tomšetu na
Čatežu, nato pred samopostrežno
na Ulici 21. maja, pri stadionu in na
železniški postaji. Za nasprotno
smer bodo postajališča na drugi stra
ni ceste. Vsi avtobusi se bodo ustav^ali tudi na avtobusni postaji.
PETČLANSKA
DELOVNA
SKUPINA, občinskega sindikabiega
sveta in občinske konference ZK*to
preučevala, kako poteka ures
ničevanje ustavnih dopolnil. De
lovne organizacije bodo odgovarjale
na posebej pripravljen vpr^alnik o
ustanavljanju temeljnih organizacij
združenega dela. Te dni pripravljaj
tudi posvet s predsedniki delavskili
svetov, sekretarji osnovnih o r^ nizadij ZK in predsedniki sin
dikatov, na katerem se bodo po
drobneje dogovorili za potek te
akcije.

ZA DKUCK) POLOVICO SEP
TEMBRA pripravka brežiška Agraria uradno otvoritev polnilnice brez
alkoholnih pijač v preurejenih pi;pstorih skladišča na postaji. Poskusna
proizvodnja teče že nekaj časa brez
zastojev. Nova enota zaposluje 25
delavcev v dveh izmenah. Letno
bodo napolnili deset milijonov stek
lenic tonika, ki ga proizvajajo v po
slovnem sodelovanju z Agrario v
Kopru.
DELAVCI CESTNE SLUŽBE pri
občinski skupščini na novo ozna
čujejo promet v mestu. Po novem je
ostala Levstikova ulica enosmerna,
romet je dovoden le od pošte do
semenarne, v nasprotno smer pa ne
več. Za osebne avtomobile so na
novo odprli Usnjarsko pot proti
padu. Pred zdravstvenim domom
bo poslej prepovedano ustavljanje in
parkiranje. V mestnem središču so
omejili parkiranje na eno uro, torej
si bodo morali zaposleni iskati par
kirni prostor drugod. Zadnje dneve
90 na novo označili tudi prehode za
pešce.
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Od prvega septembra dalje v Bre
žicah že deluje novo ustanovljeni
šolski center. Njegove enote so gim
nazija in pedagoška gimnazija ter
šola za kadre v blagovnem prometu.
V naslednjih dveh letih bo center
razvil še nove smeri, kamor sodijo
srednja ekonomska šola, komer
cialna šola, aranžerska in po-,
slovodska šola. Najbolj smotrno bi
bilo, če bi center sčasoma delal v
eni zgradbi Zato že zdaj razmiš^ajo
o investicijah. V tem primeru bi mo
rali dozidati šest do deset učilnic,
štiri do šest kabinetov, telovadnico,
garderobo in pomožne prostore.
Staro zgradbo bivše osnovne šole bi
potem lahko izkoristili za pomožno
šolo, ki zdaj gostuje pod streho šole
bratov Ribarjev.

ZMAGOVALCI PRI KOSNJI
Na nedavnem tekmovanju v koš
nji z motornimi kosilnicami se je v
Bukošku pri Brežicah pomerilo 16
tekmovalcev. Prireditev sta o r^ nizirala domače gasilsko društvo in
kmetyska posTCŠcvalna služba pri
občinski skup&inL Komisija je oce
njevala čas košnje, temeljitost dela
ter splošni videz pokošene travnate
površine. Za zmagovalca je razglasila
Jožeta Opravža z 202,60 točke.
Drugo mesto je zasedel Jože Paviča
iz Sel, tretje in četrto mesto pa si
delita Stanko Deržič in Jože Zeijav.
Zmagovalcem so podelili depame
nagrade in rezervne dele za kmetyske stroje.
pe Sci z a d o v o l jn i

Po starem mostu čez Krko in
Savo v Brežicah so dokončno zaprli
promet za avtomobile. Tisti vozniki,
ki ne upoštevajo prom etn^a znaka,
morajo plačati kazen. Cez most
lahko pelje le mopedist in motorist
brez prikolice. Prosto pot imajo tudi
vprežna vozila.

VRTEC V ARTIČAH
V prosvetnem domu v Artičah
bodo jutri v svetli, centralno ogre
vani učilnici odprli oddelek za pred
šolsko varstvo. Za sedai je pri
javljenih za vrtec 18 otrok. Celo iz
Sromelj se bodo vozili s šolskim
avtobusom. Delo v novi varstveni
ustanovi se bo začelo v ponedeljek,
11 . septembra.

„Potem ljudje gotovo razmišljajo
o obrambi proti toči? “
„Že letos bi nam še kako prav
pri^a. Naša skupščina bo razpravlja
la o predlogu zanjo 8 . septembra.
Odborniki bodo ta ukrep gotovo
podprli, čeravno bo to veljalo občino okoli 500 tisočakov."
JOŽICA TEPPEV

Večji prispevek
za zemljišče

Rado Lapuh
dela. Krški občini toča to polete
res ni prizanašala."
, 4 Colikšna je škoda v vašem vino
gradu? “
„V enem delu je šlo po zlu 80
odst. grozdja, d ru ^ d ga je oklestila
manj. Takoj drugi dan sem šel škro
pit, da bi rešil, kar se rešiti da.“
„Kdaj vas je nazadnje doletela
taka nesreča?
,JPred kakimi osmimi leti za bin
košti, najbolj pa je toča uničila vi
nograde v teh predelih leta 1944.
Naše kraje sta nato prizadeli dve
hudi pozebi v letih 1952 in 1954.
Takrat so nekateri obupali in opu
stili vinogradništvo. Zadi\ja leta vi
nograde spet obnavljajo. Največjo
škodo so tokrat utrpeli mladi, eno
letni nasadi, ker so mladice močno
poškodovane."

ČIMPREJ SKLAD
ZA ŠTIPENDIJE
Komunisti v krški občini se po
novno zavzemajo za ustanovitev
občinskega sklada za štipendiranje.
Z njim želijo doseči enakopravne
pogoje za šolanje delavske, kmečke
m druge mladine, ki je bila doslej
prikrajšana za vpis v nekatere šole,
za katere doma niso zmogli stro
škov, zlasti če je bilo šolanje vezano
na internatsko bivanje.

SREBRNA OBLETNICA
Ribiška družina Brestanica Krško bo 17. septembra slavila
25-letnico obstoja. Prireditev z ri
biškim tekmovanjem bo ob ribnikih.
Dosedanjima ribnikoma se bo za to
prilo^ost pridružil še tretji. Ribiči
bodo izdali tudi spominsko brošuro,
v kateri'bodo prikazali svojo de
javnost skozi dve desetletji in pol.
Društvo je bilo vseskozi izredno pri
zadevno, kar priča tudi prijeten re
kreacijski okoliš v Mačkovcih.

v krški občini predlagajo zvišanje
prispevka za uporabo mestnega zemgišča. Po tem predlogu naj bi mesto
razdelili v dve coni. V poslovni coni
bo prispevek za 1 kvadratni meter
večji kot v neposlovni coni. Letos
uvajajo prvič prispevek za mestno
zemljišče tudi v Leskovcu. Po no
vem naj bi tudi v Kostanjevici, na
Senovem in v Brestanici izenačili
prispevek za mestno zemljišče s pri^ v k o m , ki ga bodo plačevali v
Krškem, kajti komunalna opremyenost teh območij je že precej po
dobna.

»Črne pike«
Na Drnovem varneje
„že veste za n^novejši
čudež? “ ''me je nagovoril
znanec v Krškem.
„Kaj pa se je pripetflo? “
,J^Ia odcepu z avtomobil
ske ceste na Drnovem stoji
znak STOP.“
„Zares dobra novica, saj
so bili vozniki tam vedno v
zadregi."
Na postaji milice sem zvedela,
da se je pripetilo tam v zadnjih
dveh in pol letih več kot 30 ne
sreč, od tega dve s smrtnih
izidom. Ta del je bil slabo in ne
razumljivo označen. Vozniki se
niso znašli in zaradi tega so mi
ličniki zabeležili toliko črnih
pik. Dolgo so opozarjali na po
manjkljivosti. Lani so o njih ob
vestili sekretariat za notranje za
deve, letos so poslali zahtevo po
boljši označitvi Cestnemu pod
jetju v Novo mesto. Molku je
končno vendarle sledil, ustrezen
ukrep. Domačini, ki so se vozili
tam mimo, so poznali past, tujci
pa so se znašli, kot so vedeli in
znali.
Znak je postavljen in nevar
nost prometnih nesreč na tem
kraju se je zmanjšala. P^ubne
pasti za voznike ni več. Skoda
le, da je trajalo tako dolgo, pre
den so upoštevali opozorUa. Tež
ko je reči, da žrtev ne bi bilo, če
bi bile pravilne označbe že od
vsega začetka, prav gotovo pa bi
bilo nesreč mary, ^ bi hitreje
ukrepali.

KRŠKE NOVICE
v STARI VASI poleg Imperiala
je podjetje Istra-benz iz Kopra za
čelo graditi bencinsko črpalko. Pri
čakovati je, da bo dokončana še le
tos. To je že druga črpalka tega pod
jetja v krški občini
V SOLIDARNOSTNO AKCIJO
za pomoč prebivalstvu Slovenskih
goric in Prekmuija se na priporočilo
občinskega sindikalnega sveta in
drugih družbenopolitičnih o rp nizacjj vključuje vse več zaposlenih.
Najprej so prispevali po 2 odstotka
od mesečnega bruto dohodka de
lavci iz Laboda. Akciji so se nato
pridružili zaposleni v vodstvih druž
benopolitičnih organizacij in p t^
svetni delavci osnovne šole Jurija
Dalmatina iz Kršk«^a. Slednji so pri
spevali tudi v občinski sklad za po
moč prebivalstvu v domači občmi,
kjer so mnogi kmetje ostali praznih
rok zaradi ^ o d e , ki jo je povzročila
toča.
KOMITE OBČINSKE KON
FERENCE ZK je razposlal vsem čla

nom organizacije sk le^ o odprav
ljanju sociabiih razlik, rostango n^
vodilo komunistom za sestavljanja
akcijskih načrtov, ki jih bodo spre
jeli za novo obdobje.
,
TE DNI SO SE V OBČINI začele
delavske športne igre. Na sestanku
komisije za šport so se domenili,
bodo moški tekmovali v dvanajstih
panogah, ženske pa v osmih. Najprej
je bUo napovedano tekmovanje V
plavanju. Ta mesec se bodo člani
pomerili še v balinanju, lahki atle
tiki, krosu, vlečenju vrvi in malem
nogometu. Oktobra bodo tekmovali
rokometaši, odbojkajji, strelci, ša
histi, kegljači in igralci namiznega
tenisa.
JUTRI BO OBČINSKA SKUP
ŠČINA določila pokopališke okoliše
in sprejela pokopališki red za poko
pališča na svojem območju. Po no
vem predlogu tam, kjer imajc^
mrliške vežice, mrtvi ne bodo smeli
več ležati doma.

SEVNIČANI NA ZAGREBŠKEM VELESEJMU

LISCA: že danes za sezono 1973!
Lisca, Jutranjka in Stilles na največjem sejmu v Zagrebu doslej

■

-Proizv^ati za danes je že zdavn^ zastarelo, sodobno tržišče teija glave, Bednja, Krapine, Radakovega
drugih krajev Bosne. Hmeljarje iz
l^elke vsaj za eno sezono vnaprej. Tega se zavedajo v sevniških in
zasavskih revirjev pripeljeta dvakrat
j^ol^tivih: Lisca in Jutranjka želita prikazati modele kar za ndcaj na dan avtobusa. Precej je tudi doletnih časov vnaprej. Narejeno je seveda treba tudi pokazati zahtev- ^mačinov, V starih hmeljskih nasadih
očem poslovnih ljudi in potrošnikov. En teden pred otvoritvijo gojijo tudi 6 metrov visok fižolov
nasad, ki dobro uspeva. Najmar
^rebškega velesejma smo torej povprašali v tovarni:
ljivejši obiralci naberejo tudi 30
Mohorič je bil še zaskrbljen, saj
v tovarni še vedno niso dobili
vseh potrebnih uvoženih in do
mačih surovin za pomladne mo
dele. Nemogoče pa je še vedno
mogoče. Sicer bpdo na sejmu
predstavili dovolj novega: oble
ke za starost nekaj dni do 16 let
in kolekcije za dojenčke za je
sen in zimo.
Kaj pa STILLES? Zbornik
razstavljavcev govori sicer le o
Slovenijalesu in ničesar o jzdelkih. Presenečenje čuvajo torej
do zadnjega trenutka. V Stillesu
so v ponedeljek, 28. avgusta, za
kratek čas namestili sestavljivo
poh^veno garnituro v grškem
slogu pod imenom Teso. Sevniški avtor arhitekt Ivo Čamernik ji je namenil mnogo obra
zov: služila bo lahko kot dnev
na soba, spalnica, salon, jedil
nica, hotelska soba ali kabinet.
Določena je le višina in širina
posameznih elementov, kombi
nacija je prepuščena že^am in
TOtrebam kupca. In cena? Arh.
Camernik meni, da bo nizka
glede na splošni videz in funk
cionalnost kompleta, ki za
enkrat nima para na tržišču. Ne
kaže zamolčati še eno zanimi
vost: mizagi Stillesa so izdelali
vzorec v 5 dneh!
Velesejem ni le barometer za
kupce o tem, kaj je novega, v še
ve^i meri je kompas za proizva
jalce, Sevniška podjetja želgo s
prihodnostjo ujeti dandanes,
A, ŽELEZNIK

^ LISCA: Komercialni direktor
«ton. Jože Žugič nam je dejal,
oa bo Lisca v Zagrebu poleg pri-

stalnega programa
deln
novih me
na ,^?^^^kov s poudarkom
^
barvi. Pričakujejo, da
^vet w ^^.barva osvojila ženski
boa*
barva acry. Kupce
s Vn
seznanili cefo že
3gvpP
za polete 1973!
bo tisto, kar bodo pona sgmu že tudi na-
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^^RANJKA: ekon. Matko

V nedeljo
na veselice
BOSTANJEM bavo v „

priredi vaSko za^bičeif J
popoldne. Cisti
^je namenjen za cesto.

LOKA:
PISANA DRUŠČINA
HMELJARJEV

veŽ^UKOVJE Dopoldne bo
^
'^^ja in ustanoviboH.^
^ kraju. Zan porabK
vesele; dobiček
Obcani 5 ®? gasilsko opremo.
pomagali boste
^ste! ^ P® še razvedrili se

Letos im^o v Loki pri Zidanem
mostu že 47 ha hmeljskih nasadov
savinjskega goldinga, posebno vrsto
Ahil pa so zasadili na 5 ha. Zeleno
zlato obira že od 16. avgusta 350
obiralcev. Nekateri so prišli iz Lepo-

izobraževalna skupnost Sevnica
^^zpisuje
Šo f e r j a
I^rednn

prosto delovno m esto

šo lsk eg a

a vto bu sa

delovnih izkušenj.
im ajo kan d id ati, ki stan u jejo na področju
ali Š en tjanža.

fiR
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Ikafov na dan. Dela vodi kmetijski
tehnik Tone Šinkovec.
S, S.

Hočete vedeti,
kaj se pri nas
godi? Naročite
Dolenjski list!
KRMELJ:
AVTOBUSNA POSTAJA
ŽE LETOS
Odkar nima Krmelj več želez
niške zveze, vozi skozi kraj 24 avto
busov. Krajevna skupnost si že dol
go prizadeva, da bi ob križišču ure
dili sodobnejše postajališče in kiosk
Tobačne tovarne iz Ljubljane za
prodno časopisov. Postajališče in
kiosk bosta stala 60 tisočakov, po
lovico denaija bo prispevala Ijub^anska Tobačna tovarna, ostalo pa
krajevna skupnost. Vajenci krmeljske Metahie bodo s prostovoljnim
delom naredili kovinsko o ro d je. Se
daj so že pričeli nasipavati zemljišče
ob cesti, , kjer bodo stali avtobusi.
Staro tr ^ k o bodo podrli, saj ovira
promet v križišču,, kazi pa tudi po
dobo kraja,
D* D«

ZAKAJ NE VEC?

Le za
ozimnico!?
Zakaj sevniški kmetijski
kombinat ne odkupuje
krompirja za mirensko
tovarno?
Ker je letos krompirja malo,
kupcev kar mrgoli. Tako jo je
pač obriiilo letošnje vreme. Go
spodarjenje pa pomeni boj z vr^
menom.
Marija Borštnar iz Skrovnika:
„Krompir bom prodala Kme
tijski zadrugi Trebnje, k q ti odkupovaleč Vovk ga je vzel pri
meni tudi takrat, ko ga je bilo
dovolj in je drugim gnil.“ Seveda
ni dovoy le odkupovatL „Ce bi
bilo treba, bi dobila semenski
krompir pri trebanjski zadrugi
tudi na kredit in še marsikaj drugcga,“ pravi Marija.
Sicer kmetje s prodajo kroinpirja mirendci tovarni
nimajo
izkušerg. Kako pa je z drugimi
kupci, smo povprašali

Pomnik in prenašalec borbene preteklosti: nova šola „Brigade Matije Gubca“ na Trebehiem, ki sojo
odprii v nedeljo. Učence bo navdihovala velika slika Gubčevega punta in boja Gubčeve brigade, hkrati
pa še lično urejeno zgodovinsko gradivo te legendarne brigade v avli šole —(Foto: Železnik)

LETOŠNJE POLLETNO GOSPODARJENJE:

Mali plačujejo ceho velikih
Ivan Gole, direktor Trima: »Nekatere banke se zapirajo v svoje meje!«
Minuli četrtek so odborniki lahko ugotovili, da se samoupravni
sporazumi o gibalih osebnih dohodkov v občini dokaj dobro
uveljavljajo. Seveda pa so osebni dohodki še vedno za 15 odst. pod
republiškim popregem. Že sedaj je med zaposlenimi kar 42 odst,
žensk. Kakor je to razveseljivo, bo v prihodnosti povzročalo še več
sivih las, premalo vrtcev in drugega.
Odborniki so v razpravi sicer pod
prli prizadevanja za umiritev gospo
darstva in odpravo nelikvidnosti/
Kot je menil Ivan Gole, so razmere
na trgu sicer rešene za proizvajalce
potrošniških izdelkov, fe vedno pa
so prizadeti proizvajalci investicijske
opreme. Ravno nekatera trebanjska
podjetja, ki so še mlada in v polnem
razvoju, čaka v naslednjih letih te
žavna pot.

Strelci pod streho

^ agal

rokometaši v minulih dveh letih pri
dobili tudi najosnovnejše naprave,
seveda ob pomoči gospodarskih
organizacij. V Domu Partizana ima
jo nove kopalnice, slačilnice in raz
svetljavo na igrišču za nočne tekme.
Rokometaši uporabljajo s pridom
razsvetljavo za treninge v nočnem
času, ko ni tako vroče.
ZOPET USPEH PAVKOVIČA!
Fotoamater in kinoamatcr Franc
Pavkovič je avgusta sodeloval na fe
stivalu amaterskega filma v Idriji.
Kot v Trbovljah, je tudi tu sodeloval
z dokumentarnim filmom „Iz žival
skega sveta“ in dosegel zavidljivo
drugo mesto. Sedaj se pripravlja za
festival v Ljutomeru. Amaterji iz
drugih klubov prednjačijo z boljšo
opremo, v glavnem delajo že vsi z
zvočnim filmom, tega pa Sevničani
ne morejo, ker nim^o potrebnili na
prav.
BODRIMO NASE - V soboto bo
druga tekma 2. zvezne lige s Slo
vanom v Ijubljani. Kot običajno
bodo tudi tokrat priredili avtobusni
prevoz navyačev. Ker v ponedeljek v
Sevnici še niso imeli brzojavke o
času tekme, dobite vsa potrebna ob
vestila v trgovini Peko pri tovarišu
Drnovšku.
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Delavska univerza v Trebnjem
spet odpira vrata izobrazbe in
znanja žejnim občanom. Vpi
šejo se lahko v večerno osnovno
šolo (šesti in sedmi razred), v
strojepisni te č ^ , v tečaj gospo
dinjstva, v tečq za pridobitev vi
soke kvalifikacge v kovinski
stroki, v dopisno ekonom ^o
šolo, tečaj za nemški jezik ter
druge teč^e, ki jih je pri
pravljena prirediti, če bo dovolj
zanimanja zanje. Prijave zbirajo
v pisarni delavske univerze v
domu družbenih organizacij v
Trebnjem.

Priznanja za zasluge

4f- I

'h /

Podpredsednik ObS Trebnje
Anton Gole podeljuje pokal
predsednika o b č i n i , skup
ščine najboljšim strelcem na
občinskem prvenstvu.
KATERE CESTE
BODO LETOS
POSODOBILI?
„Nekateri ne vedo, kaj ho
čejo. Pred leti smo peljali v
Trbovlje sorto kardinal, a so sc
je gospodinje branile, ker je imel
krompir rumeno barvo. Ko so ga
nekatere skuhale, so že drugi
dan navalili!"
Bo letošnja ccna pokrila kme
tov trud? nas je zanimalo. Ma
rija meni, da ne bo. Ob dobrih
letinah je npr. 5 centov semena
vrglo tudi 8 ton pridelka. „Kmet
je revež, če pndela mnogo ali
malo,“ potarna Marya.
Verjetno pomeni mirenska to
varna konec takim mislim, Cez
10 dni se bo pričel odkup, tudi
vnaprej sklenjene pogodbe pred
videvajo dnevne cene pridelka.'
To bo podrlo miselnost pridelovat\ja krompirja le za ozimnico,''
meni Ivan Vovk iz Hrastovice, ki
pozna vsakega kmeta v dolini.
Letošnje vreme je sicer še voda
na mlin stari miselnosti, kajti
kadar ni ali zraste malo, je do
volj povpraševanja. Za vnaprej
pa pomeni pogodbeni odnos po
trebanjskem vzoru vsekakor ne
kaj več.
A. 2

Univerza
odpira vrata

v
soboto je narodni heroj Franc Kakšno breme nosi mlado tre
Krese-Coban, po katerem se tudi
banjsko gospodarstvo glede na osta
imenuje trebanjska strelska dužina,
odpri novo strelišče v Prapročah pri
Trebnjem. Največ zaslug za to, da je
SVEČANO s o PODEUBfA
bilo novo strelišče sploh lahko zgra
jeno, ima neutrudni strelski delavec
Jernej Pavlin. Uspelo mu je strniti
pomoč delovnih organizacij in ob
činske skupščine. Vse to je bilo do
volj, da so v enem letu zgradili lepo
stavbo s prostori za strelce, sodnike
Prejeli so jih: Janez Gortnar, dr. Jelena Pavičevič,
in klubski prostor.
A. 2.
Franjo Bulc, »Dana« In »Treles«

I^ošn?a^^^be s d5. oktobrom 1972. S ta n o v a n ja ni.
J® pošljite n a T IS S evnica do 15. septem b ra 1972.

PABERKI

Celotni dohodek je v letošnjem
prvem polletju za 40,8 odst. večji
od tistega, ki so ga v enakem ob
dobju dosegli lani. Kmetijstvo, grad
beništvo in stanovanjsko-komunalna
dejavnost so, v občini dosegli celo
nadpoprečno rast, zmanjšala pa se je
ekonomičnost poslovanja. Da poslo
vanje v preteklem polletju res ni bilo
lahko, kaže primer, ki gaje v razpra
vi navedel direktor Trelesa Janez
Mihevc: „Nekatere gospodarske po
godbe so preklicevale celo sklenjene
pogodbe!“ Vseeno račun£yo tako v
Trelesu kot tudi drugod, da bodo do
konca leta izpe^ali sprejete načrte.

la podjetja, najzgovorneje pove
dejstvo: trebanjsko gospodarstvo je
še vedno kreditor!
^
A. 2.

Ker novomeško Cestno podjetje
ne more dobiti zadostnih količin
gramoza (gre za 12.000 kubičnih
metrov tolčenca), ne bodo mogli
asfaltirati vsega, kar bi radi.- Tako
bodo letos uredili 200 m cestišča pri
blokih v Slovenski, vasi, okrog
540 m skozi Šentrupert, 200 do
300 m skozi Prelesje, 200 m v Pu
ščavi in 600 m ceste do pokopališča
na Mimi. Asfaltirali bodo tum cesto
na Dob. Vse drugo bo moralo poča
kati.

OBRENOVAC-TREBN JE:
BRATSKO SODELOVANJE
Minuli teden se je mudil v Treb
njem domala ves politični aktiv
srbske občine Obrenovac. V sredo,
30. avgusta, so imeli uradne pogo
vore, obiskah so tudi gospodarske
organizacije Trimo, Inkot, Dano in
Trebebio. Domenili so se, da bodo
razširili dosedanje sodelovanje, ki je
bilo omejeno na nekaj obiskov na
leto. Bodoče sodelovanje se bo raz
vijalo med gospodarskimi organi
zacijami, šolami, javnimi službami in
kulturnimi ustanovami obeh občin.
V nedeljo so se predstavniki Obrenovca mudili že drugič v tem tednu
na slavnostih na Trebelnem, kjer so
Šoli podelili umetniško sliko.

Da bi moralno spodbudili posa
meznike in delovne organizacije za
večje delovne uspehe in priza
devnost, so v občini Trebnje uvedli
posebna občinska priznanja, ki jih
podeljujejo vsako leto ob občin
skem prazniku.
Letos so ta najvišja občinska pri
znanja dobili: Franjo Bulc z Mirne
za zasluge pri gospodarskem napre
dovanju občine ter plodno sode
lovanje v družbenih organizacijah,
zlasti v gasilstvu, dr. Jelena Pavičevič za prizadevanja pri razvoju
zdravstvene službe in krajevne samo
uprave v Mokronogu, kjer uspešno
dela kot predsednica sveta krajevne

skupnosti, in Janez Gartnar, dol
goletni kulturni organizator, ki ima
največ zaslug za uveljavitev Tabora
slovenskih likovnih samorastnikov.
Nadale sta prejela priznanji še ko
lektiva tovarne „Dana“ z Mirne in
„Treles“ iz Trebnjega, razen tega pa
še Brigada Matije Gubca, katere bor
ci imajo zaih ge za napredek občine.
Priznanja so podelili na slavnostni
akademiji v petek zvečer, brigadi pa
so ga izročili na slavju na Tre
belnem. Na petkovi akademiji je k
slavnostnemu vzdušju pripomogel
nastop Koroškega okteta in do
mačih recitatoijev.
M. L.

IZ KRAJA V KRAJ
PROSLAVA
ZA KRVODA
JALCE - Občinski odbor Rdečega
križa priredi v nedeljo na Veseli gori
pri Šentrupertu srečanje krvodajal
cev v znak hvaležnosti za darovano
kri. Najboljšim krvodajalcem bodo
podelili značke in priznanja. Iz več
jih krajev bodo vozili avtobusi z od
hodom ob 14. uri: iz Velikega
Gabra skozi Sentlovrenc, Veliko
Loko, Trebnje in Mirno; iz Dobr
niča, Knežje vasi, Trebnjega in Mir
ne ter avtobus iz Trebelnega, Mo
kronoga in Prelesja. Krvodajalce
bodo pogostili. Na slavje vabijo tudi
druge občane.
OD
KOD
ZASTAVE
NA
MIRNI? Občinski odlok določa ob
vezno obešanje zastav ob praznikih.
Dosti hiš je še vedno brez zastav,
precej tudi zaradi tega, ker jih v
trgovinah nimajo. Ne bi bilo slabo,
ko bi se trgovci založili tudi z za
stavami!
ZLIKOVCI V KOPALIŠČU Kaže, da je zadnji dež zapečatil uso
do letošnje kopalne sezone. Pri
zadevni člani sveta krajevne skup
nosti Mirna pa so na mirenskem ko
pališču pod gradom žal ugotovili, da

so jim nepridipravi naredili zopet
precej škode na vodovodnih pipah
in tuših. Upajmo, da bodo miličniki
krivce kmalu izsledili.
KOD
ČEZ
MIRNO
PRI
„DANI“ ? Dolenjska vodna skup
nost je z regulacgo potoka Mirne
odpravila tudi zasilni prehod čez po
tok, tako da morajo sedaj krajani
čez potok po precej daljši poti, če
želijo priti na drugo stran. Bodo
morda naredili sodobnejšo brv za
pešce?
NEOLIMPIJSKA ELEKTRIKA Spremljanje olimpiade preko tele
vizijskih zaslonov ob večerih je na
Mirni skoraj nemogoče, ker je elek
trična napetost izredno slaba. Na
Mirni so sicer pred dvema letoma
zgradili novo transformatorsko po
stajo, kot kaže, pa je neizkoriščena,
ker razdeljevalci električne energije
privedejo do Mirne prešibak tok.
TREBNJE-STEFAN-PLUSKA
PO ASFALTU - V ponedeljek naj
bi ljubljansko cestno podjetje pri
čelo posodobljati dotrajano cesti
šče, Ljubljančani so na dražbi po
nudili zdaleč najugodnejšo po
nudbo.

n tm u sE E NOVICE

Julija odličen izvoz

Poplavljene!

Prejšnje mesece je bil slabši - Letos proizvodnja
za četrtino višja, zaposlenost in Izvoz pa sta porastla za 2 odstotka

»Nimamo denar
ja za te namene«

Zvedeli smo, da so v kočevski
občini že bili sestanki predstav
nikov SZDL, sindikata in občins}^ skupščine, na katerih so raz
pravljali o pomoči poplavljencem. Žal pa zaradi dopustov
nismo mogli dobiti zanesljivili
podatkov.
Občinski odbor RK je tudi
V
vseh prvih sedmih mesecih le 44 odstotkov število z^oslenih pri
pozval vse delovne in druge orga
rudniškem kolektivu, kije konec ju 
tos pa je vrednost proizvodnje ponizacije, naj prispevajo za polija letos štel le še 177 članov.
rastla za 25 odstotkov. Letni plan
plavljence. Hkrati jih je zaprosil,
proizvodnje je bil dosežen s 58,4 od
naj mu sporoče, koliko denarja
V
prvih sedmih mesecih letos je so nakazali. Čeprav je verjetno
stotka. V tem obdobju je proizvod
bilo v primerjavi z istim obdobjem
nja najbolj porastla v ITASU (za
poslalo pomoč že več delovnih
46,8 odstotka), TEKSTILANI (41,6 lani poprečno več zaposlenih 4,9
organizacij, je doslej obvestil RK
odstotka. V tem obdobju so zabele
odstotka) itd. Na Rudniku je zaradi
le MELAMIN, da je že 27. julija
žili največji porast pri TRIKONU
preusmeritve proizvodnja upadla za
nakazal 1.000 din.
(20,4
odstotka),
MELAMINU
in
32 odstotkov. Svoj letni načrt naj
Neko večje kočevsko podjetje
LIKU
(po
10,6),
ITASU
(9,4)
itd.
ugodneje dosega TEKSTILANA, ki
je na okrožnico za pomoč odgo
Pri
Rudniku
je
bilo
letos
20
odstot
je do konca julija izpolnila 72 od
vorilo, d a 'je ,,delavski svet ne
kov manj zaposlenih. Po številu za
stotkov letnega plana; naj slabše pa
odobri, ker nimajo denarja za te
poslenih
prednjači
ITAS,
za
njim
pa
TRIKON, ki je dosegel 55,4 odstot
namerte“ . Seveda je tak odnos
so
LIK,
TEKSTILANA,
TRIKON,
ka letnega plana.
do ljudi, ki so potrebni pomoči,
MELAMIN itd.
nečloveški, netovariški in ni do
Cista fakturirana realizacija industojen kolektiva socialističnega
strijdcih podjetij je bila letos za 32,7
Dosedanji podatki so veljali le za
podjetja. Kdor ne pomaga dru
odstotka večja kot lani. Najbolj je
industrijska podjetja, medtem ko ve
gemu v nesreči, je brez srca. Se
porastla pri TEKSTILANI, in sicer
ljajo podatki o izvozu tudi za druge
veda pa temu kolektivu ne že
za 56,4 odstotka, MELAMINU 47,4
gospodarske panoge. Julija letos je
limo, da bi bil kdaj pomoči po
odstotka, ITAS 44,9 odstotka itd.,
bil izvoz za 51,4 odstotka večji kot
treben in da bi ga vsi odslovili na
padla pa je le pri Rudniku (za 22,2
julija lani. Vendar je v prvih sedmih
enak način, kot je zdaj storil on.
odstotka). Svoj letni načrt fakturi
mesecih letos izvoz le za 2 odstotka
Verjetneje bo, da delavskemu
rane realizacije dosegata' najugod
večji. V primerjavi s prvimi sedmimi
svetu prošnja sploh ni bila pre
neje MELAMIN (73 odstotka) in
lanskimi meseci so letos zabeležili v
brana ali pravilno raztolmačena.
INKOP (71,4 odstotka), najslabše
industriji za 1,2 odstotka, v prevoz
Skoraj gotovo je, da je nekdo
pa TRIKON (42,1) in LIK (43,6).
ništvu za 3,6 odstotka in v gostin
tporočal, da ,Je tu ^ e t neka
stvu za 41,4 odstotka večji izvoz.
prošnja za denar“ oziroma, da
31.
julija letos je bilo zaposlenih vNajbolj občutno so letos povečala
,,^ e t nekdo progači“ . Ce za
industrijskih obratih 2 odstotka več
izvoz naslednja podjetja: TRIKON
deva ni potekala tako, potem
ljudi kot istega dne lani. Z ^osleza 179,5 odstotka, ITAS za 61,4 od
smo lahko le zaskrbljeni, saj bi
nost se je povečala najbolj v ITASU
stotka, HOTEL PUGLED za 41,4
to pomenilo, da naša družba po
(14,4
odstotka),
MELAMINU
odsto&a in Kmetijsko podjele
staja vse bolj nečloveška, neso
914,1), TRIKONU (12,4) itd. Za
ZKGP ^a 40,4 odstotka.
cialistična.
J. PRIMC
radi preusmeritve se je zmanjšalo za
J. P.

Všv,*:
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v juliju je bila v kočevski občini indstrgska proizvodnja vred
nostno za 30,9 odstotka večja kot julija lani. V TRIKONU je bila
večja za 76 odstotkov, v ITASU za 59 odstotkov, v INKOPU 56,7
odstotka, v MELAMINU za 46,5 odstotka, TEKSTILANI za 40,3
odstotka itd. Zaradi preusmeijanja pa se je zmanjšala na Rudniku
za 64,4 odstotka.

'Ji?" '

Tale začasni prcMnetni znak „Obvoz** je res začasen. Vendar ne zato, ker stoji ,^le*‘ od spomladi,
ampak zato, ker ga včasih prekucne veter, včasih objestneži in potem ljudje ne vedo, ne kod ne kam,
naj vozgo. Na gradbišču ceste prihaja do prepirov in zanimivih razprav, posebno če so po cesti naprej
peljali tudi turisti, ki ne znajo nobenega jugoslovanskega jezika in zato tudi ne znajo prebrati, kaj na
tablah v Kočevju piše. Znak za obvezno smer pa je — kot se vkli na sliki — že kar na tleh. (Foto: J.
Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
PREUREJANJE nekdanje dvora
ne množičnih organizacij se je za
čelo. Dvorana bo prirejena za delav
nico oziroma poslovno enoto pod
jetja VEZENINA Bled. V njej bo
dobilo delo okoli 30 mladih delavk,
kar v kočevskih razmerah ni malo.
POSLOPJE
UUBUANSKE
BANKE tudi preurejajo in prezidavajo. V pritličju zidajo tako, da bo
vse en lokal, in to n^sodobneje
opremljen in prirejen za potrebe
bančnega obratovanja.
KAR PO „TEKOCEM TRAKU“
preurejajo po Kočevju. Nismo še
omenili preureditve jx) slovnih pro
storov tiskarne KOČEVSKI TISK.
Sedaj imajo pisarne v prvem nad
stropju, ločeno od ostauh obratnil^_
prostorov.
NOVI CENIK za najem odra,
dvorane in drugih prostorov za pri
reditve v Domu Jožeta Seška in za
druge storitve je že sestavljen. Pred
log cenika je narejen po sklepih in
navodilih posebne komisge pri kra
jevni skupnosti Kočevje - mesto.
Po novih izračunih, ker so upošte
vane sedanje cene potrebnega mate
riala in storitev za vzdrževanje, so
cene za y)orabo prostorov Doma
Jožeta Seška precej višje. Cenik bo
dan v obravnavo na prvi seji kra
jevne skupnosti Koče^e — mesto.
Po sprejemu bo objavljen in poslan
vsem dosedanjim rednim in občas
nim uporabiijUcom Doma Jožeta
ScSkd
p o ' VEC SESTANKIH posebne
komisije pri krajevni skupnosti za
ureditev mestnih parkov, nasadov in
zelenic je predlog za načrt že izde
lan. Sestavfla sta ga inž. Tone Pre
lesnik' in znani strokovnjak Jože
Kregar iz Ljubljane. Na posebnem
sestanku komisije bo dolgoročni na
črt sprejet, nakar bodo do jeseni že
sadili po tem načrtu. Drevesa in

okrasna grmičja so rezervirana v raz
nih drevesnicah oziroma vrtnarijah.
ZAHODNONEMSKI
ZNAN
STVENIK dr. phil. Dietz Ruedinger,
univerzitetni profesor univerze v
Freiburgu, je obiskal Kočevje. Ogle
dal si je muzej NOB v Domu Jožeta
Seška, kjer so ga zanimale predvsem
kočevske pesmi, ker u sta v lja slovendci vpliv na te pesmi. Pripravlja
neko znanstveno delo vseh jezikov
nih manjšin. Pri ogledu slikovnega
materiala iz dobe okupacije so ga
navdušile slike partizanskih pionir
skih šol in se ni mogel načuditi, da
je bilo kaj takega možno med vojno,
streljanjem, požiganjem, selitvami
itd. O muzeju se je pohvalno izrazil.
PRICEL s e j e p o u k . v tem šol
skem letu je bil vpis v prve razrede
posebno močan. V gimnaziji je iz
redno velik priliv, saj bodo imeli kar
tri prve razrede, pa tudi ostali raz
redi so močni.

Jutri, 8. septembra, ob 19. uri
bodo v Likovnem salonu v Ko
čevju odprli razstavo del sli
karja samouka Antona Plemljaiz Ljubljane. Odprta bo do 28.
septembra. Pokrovitelj razstave
je Zdravstveni dom Kočevje.
Slikar bo razstavljal 56 slik na
steklu. —Na sliki: ŠOPEK

občan
vprašuje

DRAGO OZNAČEVANJE

medved
odgovarja
- Ko smo se vselili v novi blok,
so dve leti razne komisije popiso
vale, kaj vse morajo izvajalci del
popraviti, ker je slabo narejeno.
Popravil ni seveda nobeden nič.
2^kaj zdaj nič več ne prihajajo ko
misije?
- Ker je jamstveni rok že zdav
naj minil.

KOGEUSKE NOUIGE

Oznake cest in ulic v Kočevju, ki
so začrtane na cestišču, veljajo okoli
18.000 din, izbrišejo pa se približno
po messcu d ni Tisti, ki to plaču
jejo, menijo, da je to tako drago, da
si pogostega' označevanja ne bodo
mogli privoščtiL Seveda pa bodo
ceste nevarne, če ne bodo označene.

Pomoč Predgradu
Večjo količino oblačil, postelj
nine in obutve bo občinski odbor
Rdečega križa Kočevje poslal letos
osnovni organizaciji RK Predgrad, ki
bo vso to pošiljko razdelila v so
glasju s patronažno oziroma medi
cinsko sestro mod občane, ki so te.
pomoči potrebni. Vse to je bilo
zbrano v spomladanski akciji zbira
nja oblačil, ki jo vsako leto organi
zira RK. Po sklepu občinskega
odbora RK dobi vsako leto tako po
moč ena osnovna organizacija. Na
podeželju je namreč še precej ljudi,
ki so potrebni pomoči.

DONIT iz Medvod je pred kratkim začel graditi novo veliko proizvodno dvorano za svoj
Sodražici. Podjetje DONIT, ki zelo hitro napreduje, gradi hkrati tudi novo, veliko proizvodno dvoi
v Medvodah. (Foto: J. Primc)
I

RAZGOVOR Z MILENO BOROVAC, RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE RIBNICA!
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Slabi pogoji, a zelo lepi uspehi

IV(

Otroci sezoncev, ki so bili v tujini, pozabljajo materin jezik - Manjka
teljev - Potrebna telovadnica - Za podaljšano bivanje ni denarja ~ Obnov^
stari šoli - Na Poljanah 9 učencev
Tik preden je šolski zvonec naznanil novo šolsko leto, smo za
prosili ravnateljico osnovne šole Ribnica Mileno Borovac za raz
govor.
— Koliko otrok bo letos obisko
valo vašo šolo?
— Približno enako kot lani, se
pravi okoli 840. Nekateri se še ved
no vpisujejo in priseljujejo. Na na
šem območju je precej zdomcev.
Nekateri se vračajo domov z otroki,
drugi jih spet odpeljejo s seboj v tu
jino. Nekateri otroci, ki so se vrnili
domov, že slabo govore slovenski.
Letos bomo imeli 11 oddelkov raz
redne in 17 predmetne stopnje. Na
centralni šoli v Ribnici bo eno
izmenski pouk. V šolah Dolenja vas
in Sušje bodo štirje oddelki od 1. do
4. razreda, v Poljanah pa kombini
ran pouk za 1 . in"^. razred, k iju bo
obiskovalo le 9 otrok.
— So tudi letos težave z učnimi
močmi?
— Kljub razpisom nismo dobili
dovolj ljudi. Manjka nam vzgoji
teljev za vzgojnovarstveno ustanovo,
učitelj za likovni pouk in še ne
kateri. Tako bo večina učiteljev uči
la po 24 do 28 ur na teden, čeprav
je njihova obveza 22 ur.
— Imajo učenci potrebne knjige
in učila?
— Letos je TIS naročila vse učne
knjige in pripomočke za pouk nove
matematike v drugih razredih. Sicer
pa z zamenjavo in sposojanjem sku
šamo zagotoviti šolske knjige vsaj
socialno šibkim, medtem ko otroci
bolje situiranih staršev še nekako
dosežejo, da dobe nove knjige.
— Boste letos organizirali podalj
šano bivanje?
— Zal, tudi letos na naši šoli ne
bo podaljšanega bivanja. Ribniška
občina bo ostala med tistimi redki
mi v Sloveniji, ki tega še nimajo.
Naša šola je že pred tremi leti pisme
no predlagala, da bi uvedli podalj
šano bivanje, a za ta namen ni do
bila denarja, ki ga za B program
vedno manjka. Menim pa, daje prav
podaljšano bivanje tisto, ki bi edino
še lahko pripomoglo k boljšemu
učnemu uspehu. Ostale oblike smo
izkoristili. Podaljšano bivanje bi
namreč bilo namenjeno otrokom,
katerih oče in mati sta zaposlena in
torej ne moreta zadovoljivo poma
gati otroku pri učenju. V oddelku
podaljšanega bivanja bi šolarji pod

Proslava AMD
Pred kratkim je Avto-moto
društvo Ribnica praznovalo 15-letnico obstoja. Ob tej priložnosti je
društvo razvilo svoj prapor, zaslužni
člani AMD so prejeli priznai\ja,
občinska skupščina pa je ob tem ju
bileju podelila priznanje tudi
društvu.

Za poplavljene
Akcija za pomoč prizadetim zara
di poplav v Prekmuiju tudi v rib
niški občini uspešno poteka. Pred
stavniki občinskega sindikalnega
sveta so obiskali delovne oiganu^acije in se s predstavniki sindikalnih
organizacij dogovorili o prispevkih
za poplavljencc v Prekmiuju, ki naj
bi znašali 2 odstotka od mesečnih
osebnih dohodkov.
Iz razpoloženja v delovnih kolek
tivih in ustanovah za pomoč pri
zadetim laliko sklepamo, da bo ve
lika večina delovnih ljudi v ribniški
občini prispevala 2-odstotni pri
spevek za poplavljeno območje. To
odločitev so občinskemu sindikal
nemu svetu do konca preteklega
tedna pismeno potrdili: ZICNICA
— obrat Ribnica, SUKNO
obrat
Jurjeviča, 1NL1!S Ribnica (delovna
enota, uprava in skladišča), osnovna
šola Ribnica, ZKCIP Kočevje
gozdni obrat Ribnica in ZKGP obrat Špedicija Ribnica.

vodstvom učitelja delali naloge in se
učili. V podaljšanem varstvu bi osta
li vsak dan tako dolgo, dokler se vsaj
eden izmed staršev ne vrne iz službe.
Oddelke podaljšanega bivanja bomo
. morali kmalu organizirati, saj v Rib
nici hitro narašča število zaposlenih
žensk. Na šoli pa že imamo organi
zirano varstvo* vozačev. Učenci vo
zači pod vodstvom učiteljev delajo
naloge in se uče med tem, ko čakajo
na avtobus, ki jih bo odpeljal do
mov.

an
- Vendar je vaša šola med t^s
mi, ki dosegajo zelo lepe udsl
uspehe. Ce se ne motim, sodite j n
najboljše?
Vr;
- Res so uq>ehi zelo lepi, v eii.
je naš cUj, da bi bila šola brez j
navljavcev. To so nekatere šole;
dosegle. Mi bomo uspeli, če boi
uresničili zadeve, o katerih sva goj
rila, ter če bomo uspešno sodelof
s starši šolarjev in vsemi, ki nam 1
ko pomagajo. Naši učitelji pa soj
izrazili svojo pripravljenost, dal
bodo prizadevali za čim boljšiui
uspeh.
J pRji
|t

Cilj: vsi izdelati
Na šoli imamo organizirano tudi
prehrano. Žal so živila vedno dražja'
in se zato prav otroci, ki so te pre
hrane najbolj potrebni, ne naroče
nanjo. Zato učiteljski zbor odobri
na leto okoli 40 učencem, ki so so
cialno ogroženi in podhranjeni,
brezplačne malice. V šolski kuhinji
skuhamo na dan okoli 500 malic in
100 kosil. Kuhinja je v neprimernih
kletnih prostorih in bi jo bilo treba
preurediti.
— Na šoli imate enoizmenski
pouk, s čimer se lahko pohvali le
malo šol.
— Sedanje šolske zgradbe sicer
dopuščajo v Ribnici enoizmenski
pouk, vendar moramo upoštevati,
da je pouk tudi v dveh starih šolskih
zgradbah, ki sta dotrajali in potrebni
temeljite obnove. V okviru akcijje za
gradnjo, dograditev, obnovo in opre
mo šol bi morali biti obe obnovljeni
do letos, a je zmanjkalo denarja; ves
je bil namreč porabljen za nove šole.
Tako imamo zdaj na šoli v Ribnici
najslabše pogoje za pouk, čeprav
obiskujejo tu predmetni pouk učen
ci iz vse Ribniške doline. Daleč naj
slabše pa je pri nas poskrbljeno za
pouk telesne vzgoje, ki ga imamo
107 u r na teden. Nimamo namreč
ustrezne telovadnice, zato se mora
mo pri pouku telovadbe pač tako ali
drugače znajti.

—

--------------------------------- i

Prvič uspeh
Ribničani dali kri
Letos so Ribničani prvič zeK
močno presegli letni krvodaja!
ski načrt. Po tem načrtu naj t
namreč darovalo kri 20 0 obči
nov, darovalo pa jo je kar 33
krvodajalcev ali 60 odstotkO^
več, kot je bilo načrtovano. 'P|
je prvi tak uspeh, saj so v pr<
teklih letih izpolnjevali letni vi
črt odvzemov le 60 do 80-o((
stotno, kar pomeni, da ga sploj
niso dosegali.
;{
Za območje Sodražice
Loškega potoka je načrt pre^
videval 200 odvzemov. Krije d>
rovalo 180 občanov, kar
meni, da načrta niso dosegli.
Uspeh krvodajalcev na o ,
močju Ribnice je posledica nf'
vega načina dela Rdečega krU
na tem območju. Napravili S
več
propagande za krv*
dajalstvo, sestavili spisek krv<
dajalcev, razen tega pa so leto
tudi prvič pogostili okoli 14'
večkratnih krvodajalcev.

JJ

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
TECAJI z a Š o f e r j e - Rib
niško AMD organizira vsak mesec
50-ume tečaje za bodoče šoferje —
amaterje. Doslej so organizirali tri
tečaje v Ribnici, po enega pa v
Grčaricah in Loškem potolcu. Vsa
kega je obiskovalo poprečno po 25
ljudi Zdaj zbirajo prjave za tečaj v
Velikih Laščah. AMD je letos kupilo
nova učila za šoferje, ki sojih veljala
okoli 10.000 din.
TECAJI DU - Delavska univerza
Ribnica je razpisala za mladino in
odrasle več tečajev, ki se bodo za
čeli predvidoma oktobra in kasneje.
Med njimi so jezikovni (nemščina,
angleščina), strojepisni, knjigo
vodski in drugi.
PREDSEDNIK NA DOPUSTU Predsednik občinske skupščine je z
listkom na vratih obvestil občane in
druge, da bo do 15. septembra na
dopustu in do takrat ne bo spre
jemal.
HRUSKA j e p a d l a - Zvedeli
smo, da so posekali luuško pri žlcbiškem kamnolomu, v katero se je
zaletelo že več avtomobilov, ki so
zdrsnili s ceste. Menijo, da je bila
tudi hruška kriva, da se je nekaj lju
di smrtno ponesrečilo, še več pa
hudo ranilo. Tu je namreč ovinek,
ki je nevaren posebno za velike brzi

ne ali pa če je vreme slabo (d^
sneg, led).
i
TESTIRNO VOZILO - Od i
do 29. septembra bo v Goriči
testirno vozilo Avto-moto zveze, "ft
stirali bodo osebne avtomobile. S
člane AMD je tehnični pregled
zila brezplačen, drugo pa po niim
cenah kot za nečlane. Testiranje|f
v prostorih STANGRADA. AMDb
zbiralo prijave za testiranje še do \
septembra.
'*

—
^ k a j pa delavska univerza
organizira tudi tečaja italyansk|(
k(j'
Jezika, da bi se lahko pogovaiji
pobratenimi Arceviancif
J Le zakaj bi, Ribničani že
dobro obvladajo italijanščino z
kami!

1

REŠETO

Sindikat ima predsednika
Po večtedenskem »brezvladju« v občinski sindikalni organizaciji se raz
mere v Metliki urejajo - Franc Žist je novi predsednik

I 'Va, sodobna stavba za otroško varstveno ustanovo v črnomaljskem naselju Čardak dobiva kmično
lobo. Dela gredo h koncu, vrtec pa bo že letos lahko sprejel 100 predšolskih otrok in 20 dojenčkov
Foto: R. Bačer)

Prvič: kar kmet želi, to dobi
Hietje bodo dobili svoj obrat kooperacije v okviru kmetijske zadruge, ki
90 bodo vodili sami - Določali bodo tudi cene in skrbeli za odkup
jSeptembra bo nared osnutek
organizacije poslovanja kmezadruge, kot zahteva nedavno
zakon o združevanju kmeit ',.
upoštev^o, kar so
krnele, naj bi bila zadruga
yivm nosilec združevanja kmetov,
r e ^ pa bi jo tem zahtevam pri
hodih.
^

V
osnutku je predvideno, n ^
Jiiomaljska zadmga ustanovila satjpstojen obrat kooperacije, ki bi
ujsioval kot temeljna organizacija
rfnizenega dela s svojimi samopiavnimi organi. Ta obrat naj bi v

celoti prevzel sodelovanje s kmeti,
obenem pa skrbel za razvoj zasebne
ga sektoija kmetijstva. Osnutek bo
prav tako določal obojestranske pra
vice in dolžnosti ter roke, v katerih
naj bi določila s papirjev zaživela v
praksi. Gradivo o tem bodo obrav
navali samoupravni organi k metrske
zadruge, člani sekcije za kmetijstvo
bi pri SZDL in druge družbene organi
zacije, svoje mnenje pa bodo imeli
prilo^ost povedati tudi kmetje.‘V
vseh večjih krajih nameravajo skli
cati sestanke s kmetovalci, nato pa
■poskrbeti za tehnično plat zadeve.

________________

Kjer je sloga, je uspeh
Odbornik Franc Kap§ Iz Kota nikoli ne miruje, pravi
mojster pa je za akcije med ljudmi
Drugo leto poteče Francu
^apšu mandat odbornika občinskupščine Črnomelj. Zanj
^ č e ne bo vprašal, kaj je naredil; za časa njegovega odbomikovanja je bilo toliko novega,
Iju in i pa toliko akcij, da
zlobneži celo rekli: „OdX

i
1.
,
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si bomo.“ Za svoj okoliS
potegoval v odborklopeh, zlasti odločen pa
kadar je šlo za odločitve v
kiTieta. In njegovo delo na
Tovariš Kapš, naštejte neglavnih akcg, ki ste jih imeli

pri vas v zadnjem času in pri ka
terih je s prostovoljnim delom
sodelovalo prebivalstvo?
„Uredili smo obzidje krajev
nega pokopališča v Nestoplji
vasi, do prve plošče smo ^radUi
društveno dvorano pri gasUskem
domu Kot, na krajevna pota pa
smo nadrobili, razvozili in posuli
čez 400 kubflcov gramoza. So
delujejo vse organizacij e.“
- Kako vam uspe ljudi pre
pričati, da pridejo na delo, ko
ima v s ^ čez glavo svojih kmeč
kih opravil?
„Ker smo složni, večinoma vsi
zavzeti za napredek, se dogovori
mo, in kar se zmenimo, tudi
drži. Se več bi lahko pokazali, če bi imeU več ljudi, toda na vasi
je zmeraj več starcev in vse manj
za delo sposobnih mož in žena.“
- V čem je naj hujša težava
pri delu?
„Mladi, ki so šli v tujino, se
vračajo ali pošiljajo domov me
hanizacijo, Vaška pota so vedno
bolj obremenjena s traktorji, ko
silnicami, pa tudi z avtomobili,
nima p a jih kdo popravljati. Zdaj
nam je naredilo veliko škodo še
neurje, tako da bo nova akcija za
popravilo potov nujno potrebna.
Tudi pomanjkanje gradbenega
materiala nam dela preglavice.
Letos bi radi spravili dvorano
pod streho, pa moramo čakati
na opeko.“
R. BACER

črnomaljski drobir
Loki imajo zidaije. Preurejajo kuhi
PODRUZNInjo in pomožne prostore. Ko bo tod
JC sklenila
ati J u p o kUopUjRe.UnJCcIlW
eCvV je
mimo Kmalu vodila še asfaltna cesta,
g *10-000 din za razširitev metliič v A
^
domuje - bo tudi gostišče precej pridobilo.
DELAVCI KRAJEVNE SKUP
«;liW ^^omaljskih upokojencev,
NOSTI so pretekli teden čistili stru
tartj
j® ^ interesentov, toda zago Lahinje. Pod tromostovjem v
m
(Ibiin P^°^orske stiske doslej želja -•
Loki je bilo to zares potrebno, saj so
J ^ inogoče upoštevati.
razen grmičja kurili še vsakovrstne
z^^^ALISTICNA ZVEZA oigaodpadke, ki so se nabrali na brego
o osnutku zakona o
vih in sojih tja zmetali neredoljubni
in invaiiasKem
invalidskem zava'Vairiii^skem
♦
občani Nujno bo uvesti strožji red
tvamv
° osnutku statuta tega
glede odlaganja smeti, sicer bodo
*do v
v Slovenfli. Razpravtjali
očiščevalna dela brez pomena.
večjih delovnih organiDA SE JE ZACELO novo šolsko
t u u ^ ^ krajevnih skupnostih, pa
leto, so občutili v vseh trgovinah s
sestankih z upokojenci in
čevlji in tekstilom, nc samo v papir
nici in knjigarni Starši so se držali
za glavo ob velikih izdatkih, ko je
PRVI C testirali otro2,
l *0 Začeli te dni hoditi v prvi bilo treba otrokom oskrbeti tudi
obleko in obutev. Pravijo, da je
trok • ^^''^vne šole. Okrog 250
I.OOO dinarjev za vse take izdatke s
gt^ih
celotne občine je bilo testi
knjigami in zvezki vred na enega
ra
jc bilo 31 spoznanih
otroka komaj dovojj.
irijg^® ^prečno nadaijene, samo
V
-7v. ^ morali v posebno šolo. UMRL je Jože Zajc iz Cmomtja,
A
^NANEM gostišča Mueller v
star 68 let.

če še drži pregovor, da nova
metla dobro pometa, potem se
novemu sindflcalnemu vodstvu
obeta dela čez glavo. Odkar je
pred začetkom poletja Andrej
Smuk odstopil s položaja pred
sednika občinskega sindikal
nega sveta, nadomestila zanj ni
bilo mogoče najti vse do podopustniških dni. Šele 23. avgu
sta je bil plenum sklepčen, tako
da je la ^ o izvolil predsednika.
Franc Žist, komercialist iz pod
jetja KOMET, je postal predsed
nik, Jože Mozetič, predmetni
učitelj iz osnovne šole, pa pla
čani tajnik občinske sindik^ne
organizacije. Tovariš Mozetič
bo hkrati opravljal še posle
upravnika Delavske univerze,
kjer zadnji dve leti dejavnosti
sploh ni bilo čutiti.
Sindikat ima že program za
delo v jesenskem obdobju, in če

bodo hoteli nadomestiti še za
mujeno, gotovo ne bo lahko iz
peljati nalog. Na plenumu so
obravnavali še akcgo za pomoč
poplavljenemu Pomurju ter po
litično vzdušje v občini. Nade
jajo se, da bo besednim dvo
bojem sledil čas dejanj.
DAJO
BREZ PRIPOMB
V
metliški občini z zadovolj
stvom ugotavljajo, da akcija za po
moč Pomuiju lepo poteka. Sklepe o
2 -odstotnem prispevku mesečnega
dohodka so že poslali Kmetijska za
druga, podjetje KOMET in Zdrav
stveni dom. Drugi o tem še raz
pravljajo. Kot kaže, povsod z veli
kim razumevanjem prispevno Pomurcem v nesreči Medtem ko po
kolektivih vodi akcgo sindikat, pa
Socialistična zveza v krajevnih skup*
nostih nosi breme tega dela. Raču
najo, da bo metliška občina do 15.
septembra akcijo zaključila s približ
no 65.000 zbranimi dinaiji.

da bi z začetkom leta 1973 obrat že
začel poslovati.
Gre tudi tokrat za reorganizacijo
zaradi reorganizacije, kot smo v
kmetijstvu doživljali prejšnja leta?
Kaže, da ne! Odkar seje zadruga za
Tudi v Metliki se odločajo za neenako plačevanje
čela ukvarjati bolj s trgovino kot s
kmetovalci, so le-ti pogrešali pravega
oskrbnine v vzgojnovarstvenih zavodih
združevanja in sodelovanja. Novost
prinaša zgotovilo, da bodo obrat
Da bi spravili pod streho otroških
vodih, kakor pač kdo zmore. Za
kooperacije kmetje povsem sami
otrodce jasli je določena ekonomska
varstvenih ustanov tudi otroke star
upravljali. Sami bodo določali cene,
šev z majhnimi ali celo najmanjšimi
cena za mesečno varstvo 700 din,^a
organizacijo odkupa, sami bodo
dohodki, ki navadno nimajo pravega
predšolske otroke pa 500 din. Starši
sklepali glede komercialne službe,
varstva, so v Metliki izdelali predlog
se bodo morali iz l^ a ti s potrdili o
transporta itd. In sami bodo i^ ali
za različno plačevanje oskrbnin v
osebnih dohodkih, kijih nekateri že
tržišče.
zbirajo.
V
okviru tega obrata bo delala vrtcih in otroških jaslih. Menijo
tudi, da ta način pripomore k
Metličani čak^o, kako bodo to
tudi kmetij sko-pospeševalna služba,
zmanjševanju socialnih razlik med
stvar uredili v sosednjih občinah ozi
ki je bila zadnje čase zanemarjena.
prebivalstvom.
roma v okviru celotne Dolenjske, da
Morebitne pripombe na tako organi
Predlog, ki pa še ni veljaven, pred
zacijo pa bi kazalo javno in glasno
bi cene v vrtcih čimbolj uskladili.
videva, naj bi starši plačevali od 30
povedati, dokler je čas, da ne bo po
do 60 odstotkov ekonomske cene
tem očitkov: „Mene ni nihče vpra
storitev v vzgojnovarstvenih zar
šal za svet."
R. B.

Cene bodo različne

STARI TRG ŽIVAHEN
Ko se je 1. septembra začelo šol
sko leto, je Stari trg ob Kolpi spet
postal živahnejši. Letos hodi v osem
letko, ki je po številu učencev ena
najmanjših v Sloveniji, samo 11Q
otrok. Vodstvo šole si je med počit
nicami belilo glavo z učnim kadrom,
kajti precej truda je bilo treba, da so
dobili strokovnjaka za pouk sloven
ščine in matematike. Iz odročnih
krajev tudi učiteljstvo beži.

BO LETOS ŠE VEČ?
Skozi vse poletje so se na vseh
koncih in krajih vrstile veselice, ki
so jih prirejali največ gasilci, pa tudi
druge organizacije. Lepaki še kar na
prej vabqo na nedeljske prireditve v
to ali ono vas, zato kaže, da bo ta
kega veselja še več, kot ga je bilo
lani V letu 1971 so namreč izdali
38 dovoljenj za zabavne prireditve
in 8 dovoljenj za opravljanje verdcih
obredov izven cerkve.

ZA 50-LETNIC0:

Nove uniforme
Gasilce iz Dragomlje v a 
si predstavlja Ivan Težak
v lahkotnem klepetu
Možak, ki ima na skrbi celot
no skladišče Hotela Bela krajina
v Metliki, je tudi predsednik ga
silcev v Dragomlji vasi, kjer je
samo 25 hiš, toda v njih 62 zve
stih gasilskih duš. „Aktivnih je
res samo desetina, pa ti zaležejo
za dve,“ je rekel Ivan Težak.
— Vaše društvo je pred krat
kim praznovalo 50-letniCO; kako
ste ta praznik dočakali oprem
ljeni?
„Pred dvema letoma smo do
bili novo motorko, za jubilej pa
smo se pojavili vsi v novih uni
formah. Tudi nekaj nove opreme
imamo, žal pa je naš dom star in
kliče po popravilu. Za 50-letnico
smo podelili diplome štirim, še
živečim ustanovnim članom in
odlikovanja najbolj požrtvoval
nim gasilcem.**
— Vaše društvo je eno naj
manjših po številu članov, pra
vijo pa, da ste kljub temu uspeš
ni. Zakaj?
„Ker smo složni. Kot smo bili
enotni za časa vojne, smo tudi
danes. So posamezniki, ki jim ne
gredo v račun skupne akcije, a
ker so osamljeni, so brez moči.“
— Ali ste za primer požara
dobro izvežbani? Morate več
krat na pogorišča?
„Na srečo že več let v našem
koncu ni bilo požara, toda mi
smo pripravljeni. Želimo, da bi
bilo sto let tako, delamo pa, kot
da bi že jutri morali v ogenj.“
R.B.

Ivan Drobnič
Ivana Drobniča ni več.
V ponedeljek, 28. avgusta, je
po daljši bolezni ugasnil in dva
dni kasneje so ga pokopali na
metliškem pokopali^u.
S pokojnim Drobničem je z
metliških ulic izginila markantna
postava sivolasega moža, upoko
jenega vodje zemljiške knjige, ki
je v to mesto prišel že pred 63
leti in tu ostal do svoje smrti.
V Rumanji vasi ob zeleni Krki
mu je leta 1884 stekla zibel.
Služboval je na sodiščih v Mo
kronogu, Kostanjevici ob Krki in
Senožečah, od koder je 1909
prišel v Metliko. Tu si je ustvaril
družino, tu je našel zveste prija
telje in Metliki in Beli krajini je
posvetil vse svoje sposobnosti.
Sledovi njegovega dela pa se
niso zarisali le v njegovem po

VZROK NELIKVIDNOST
Delovne organizacije v črnomalj
ski občini slabo izpolnjujejo dmžbeni dogovor o financiranju javnih
del. Od predvidenih 1,200.000 din
so v prvi polovici leta plačali samo
60.000 dinarjev. Pogodbe, ki so jih
delovne
organizacije podpisale,
bodo morale prej ali slej izpolniti,
vendar tolikšni zaostanki povzro
čajo težave. Kot ugotavljajo, je glav
ni razlog za tako slab dotok vplačil
nelikvidnost.

Tako je na gradbišču sodobne ceste od MetUke proti Drašičem.
Delaje prevzelo podje^'e „Gradnja“ iz Osijdca in zaenkrat napredu
jejo po planu, s pomočjo mehanizacije nameravajo še pred zimo
asfaltirati odsek do Vinomera. (Foto: R. Bačer)

SPREHOD PO METLIKI

LETOS 20 KM POTI
Krajevna skupnost Dragatuš je
lani s skromnimi sredstvi, pa več s
prostovoljnim delom uredila poko
pališče. P o l^ tega so popravljali
poti do B elčj^a vrha, v Brdarcih, v
Dr^ovanji vasi, na Goleku, v Kva
sici, Malem Nerajcu, Podlogu, Pu
stem gradcu. Sipku, na Tanči gori, v
Vel. Nerajcu in v Zapudju. Izdelali
so tudi dva nova snežna pluga. Na
črt za letošnja dela predvideva po
pravilo kakih 20 km vaških poti,
urejanje obcestnih kanalov in popra
vilo mrliškega voza. V okviru mož
nosti bodo pomagali tudi Belčjemu
vrhu pri elektrifikaciji.

Za Pomurje
170.000 din
Zbiranje pomoči za prebivalstvo
severovzhodne Slovenije, ki je bilo
hudo prizadeto od poplav, se v
črnomdjski občmi zaključuje. Kra
jevne organizacije SZDL in RK so
zbrale okrog 20.000 din pri posa
meznikih na terenu, medtem ko se
zaposleni v kolektivili odločajo za
2-odstotni prispevek od čistih oseb
nih dohodkov. Do konca avgusta se'
je za tako pomoč odločilo že nad
90 odst. delovnih organizacij, obra
čunali pa bodo pri prvem izplačilu
zaslužkov. Na ta način bo zbranih v
zaostali črnomaljski občini najmanj
170.000 din pomoči.

klicu, temveč tudi na mnogih
področjih javnega življenja. Nje
govo ime je ostalo zapisano v
nekdanji metliški čitalnici kjer
je deloval kot igralec, režiser in
zadnji predsednik tega društva,
zapisano je pri Sokolu in gasil
cih, zapisano v analih metliSke
mestne godbe, kjer je skoraj pet
deset let ustvaijal kot godbenik
in kapelnik. In zapisano je v Be
lokranjskem muzeju, kjer je po
upokojitvi leta 1955 prevzel
mesto honorarnega arhivarja in
tu delal do zadnjih mesecev pred
svojo smrtjo. V muzeju so pod
njegovo roko zrasli debeli zvezki
registrov metliškega mestnega
arhiva, nastali sta zajetni kron&i
o metliškem gasilstvu in domači
mestni godbi ter številni drugi
zapisi.
Za vse to požrtvovalno delo
sta Ivana Drobniča Belokranjsko
muzejsko društvo in domače ga
silsko društvo izvolila za čast
nega člana, prejel pa je tudi šte
vilna odlikovanja, med drugimi
red dela z zlatim vencem.
Ivan Drobnič je svoje življenje
bogato izpolnil. S požrtvoval
nim, vestno opravljenim delom
se je zapisal v zgodovino Metlike
in Bele krajine. Prav zato ga
bodo Belokranjci ohranili v hva
ležnem spominu.
-ar

VES SEPTEMBER bo v Belo
kranjskem muzeju odprta fotograf
ska razstava, ki prikazuje narodni
park Paklenica pod Velebitom. Gra
divo so pripravili člani nekdaj zelo
delavnega fotokino kluba FOKUS.
1. SEPTEMBRA je podjetje
VIATOR uvedlo nove avtobusne
proge, ki se jih poslužujejo pred
vsem delavci Zjutraj in popoldne
odpeljejo avtobusi na Radovico, Ju
gorje, v Drašiče in skozi GribUe v
Črnomelj.
OKOLI IGRISCA na Pungartu so
naredili železno ograjo, ki bo med
tekmami gledalcem branila vstop na
igralni prostor. Pa tudi parkirati in
obračati avtomobile ne bo več mo
goče. Tako je prav.
KEGUACI NOVOUSTANOV
LJENEGA kluba pridno vadijo. Tre
ninge imajo vsak ponedeljek na dvosteznem kegljišču Badovinac. Za
člane bodo nabavili klubske značke.
2E d o l g o n i b il o nobene
kulturne prireditve. Jeseni in pozimi

bo omogočila nekaj gostovanj pri
znanih gledališč temeljna izobraže
valna skupnost. Ob takih prilož
nostih naj bi sindikalne organizacije
v podjetjih odkupile vstopnice, da
dvorana ne bo prazna.
POLETNE POUTICNE SOLE, ki
jo je organizirala republiška konfe
renca ZMS v Ljubljani, so se udele
žili štirje mladinci iz Metlike.
V
CAROVI HiSl nasproti bif
ja je Makedonec Jusufi Isa odprl sla
ščičarno. Sladko snedci se bodo lah
ko gostili od 7. ure gutraj do 22.
zvečer
MLADINSKA IGRALSKA SKU
PINA „Osip Sest“ je v poletnem
'času počiv^a, septembra pa začenja
z dejavnostjo. Pripravljajo program
za tradicionalno srečanje borcev, ki
bo že to nedeljo.
UMRLI STA: Marjja Hudorovac
iz Svržakov, stara 14 dni, Katarina
Starc iz Curil, stara 85 let in Ivan
Drobnič iz Metlike, star 88 let.

metliški tednik
DOLENJSKI LIST
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I i fIy
la“. 13. 9. ameriški barvni film „Prisilien. da ubiia“.
METLIKA: Od 8 . d o '10. 9. ame
riški barvni film „Divji človek“ . Od
8 . do 10. 9. ameriški barvni film
Petek, 8 . septembra - Marija
„Knez vojščak**. 13. in 14. 9. ame
Sobota, 9. septembra - Peter riški barvni film „Tako se ne ravna z
Nedelja, 10. septembra - Nikolaj
ženskami**.
Ponedeljek, 11. septembra - Milan
MIRNA: 9. in 10. 9. ,3og opro
Torek, 12. septembra - Gvido
sti**.
Sreda, 13. septembra - Filip
NOVO MESTO: Od 8 . do 11. 9.
Četrtek, 14. septembra - Jelenko
francoski barvni film „Um kraljuje**.
Od 12. do 14. 9. ameriški barvni
film „Slačenje**. Od 15. do 18. 9.
francoskp-an^eški
barvni
film
„Obriši solze, očka**.
RIBNICA: 9. in 10. 9. francoski
barvni film „Kaster, človek z vzho
BREŽICE: 8 . in 9. 9. andeški
da**.
barvni fHm „Umazana igra“ . 10. in
11. 9. ameiiSu baivni flbn „Pod
ŠENTJERNEJ: Đ9 in 10. 9
,JL ^o srečanje**.
lež**. 12. in 13. 9. ameiiSki baivni
filin „DaoM io postopač**.
SMARJESKE TOPLICE: 13. 9.
ČRNOMELJ: 8 . V. ameriSki buv- n ^ iS k i baivai fim „Pančo a Aca^
ni flbn „ P o j^ pesem Dominflc**., pulca**.
10. 9. nemSki barvni film .jStotnik,
TREBNJE: 9. in 10. 9. ameriSki
ki je »rožQ salve smeha**. 13. 9.
barvni špgonski film „Orlovsko
nemSki baivni fHm „Helga**.
gnezdo**.
KOSTANJEVICA: 9. 9. sovjetski
MOKRONOG: 9. in 10. 9. itali
baivni film ,3oris Gudunov**. 10.9.
janski barvni film „Za dolar več**.
ameriški barvni film ,JCrvava oba-

TEDENSKi^LE

oq^i^

p o m o č n ic o

iščemo za družino, ki bo odpoto
vala za nekaj mesecev v inozem
stvo. Privšek, Medvode 123, Ljub
ljana.
V UK sprejmem fanta^ ki ima veselje
do keramičarskega poklica. Pred
nost ima kandidat z dopolnjeno
osemletko. Hrana in stanovanje
preskrbljena. Franci Denžič, kera' mičarstvo. Krška vas 105.
GOSTINSKO PODJETJE Turist,
Lesce pri Bledu, sprejme v uk eno
vajenko natakarske stroke in eno
kuharico. Zasedba mesta vajenke
takoj, kuharice 1. 10. 1972.
Skupno stanovanje in hrana v
hiši.
DEKLETU nudim hrano in stanova
nje ter preskrbim popoldansko
zaposlitev za varstvo dveh otrok
(3 in S let) v dopoldanskem času.
Nastop takoj, zaželena je mlajša
upokojenka. Stanovanje je centndno ogrevano. Frančiška Ferkoy, Paka 34, Borovnica.
ISCEMO ŽENSKO za dopoldansko
varstvo 6 -mesečnega otroka. Di.
Gabron, Mestne i^ive 12, Novo
IMStO.
I S C ^ ŽENSKO srednjih let (lahko
upokojenka) za varstvo starejše
otebe 4 ure dopoldne. Nudim
sobo, dnioo po dogovoru. Mirana
Jarca 20, ^ v o mesto.
SPREJMEM VAJENCA za avtokleparsko itioko. Ločna 16, Novo
mesto.
!
ISCEM STAREJŠO žensko za čiič e i^ fanoqjere in enkrat dnev^
no Kuho. N ^ o v v upravi tista
(1779/72).
ISCEM ^O SO B N O stanoval^ v
Novem mestu ali bližnji okolici.
Naslov v upravi lista (1747/72).

SLUŽBO

ISCE

v VARSTVO vzamem dva otroka.
Naslov v upravi lista (1758/72).
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PRODAM enostanovanisko hišo (4
in pol sobno), staro 8 let. Sodob
no grajena, s centralno kurjavo,
garažo, vrtom. Ivan Bobič, Irča
vas 65, Novo mesto.
PRODAM manjše posestvo z gospodarslcim podopjem, voda elek
trika v hiši, dovoz z vsaiom vo
zilom. Posestvo je med Krškim in
Brežicami Cena ugodna. Infor
macije pri gostilni Tončka Molan;
Zdole, 68270 Krško.
UPOKOJENCI: PRODAM hišo, do
bre avtobusne in železniške zveze
v lepem kraju. Industrija v bližini
Cena 60.000 din. Naslov v upravi
lista (1770/72).
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PREKLICI
■•MsuaMasi

Franc Repše, Kandijska 13, Novo
mesto, opozarjam, da nisem plačnik
dolgov, ki bi jih naredila moja žena
Gabrijela Repše, Kandijska 13.
Ana Vidic iz Šmihela 24, Novo
mesto^ prepovedujem vožnjo po mo
jih parcelah v Ljubnu. Kdor tega ne
bo upošteval, ga bom sodno prega
njala.
Podpisana Ivanka Plevnik iz
Dednje vasi 40 in Martin Butkovič
m l iz Pišec 26 preklicujeva neres
nične izjave, ki sva jih izrekla zoper
Terezijo Bibič m l, Pišece 59, in se ji
zahva^ujeva, ker je odstopila od
tožbe.
Anton Weis, st. Svibnik 16, Crnome^, preklici^m vse besede, ki sem
jih govoril zoper Antona Kapša iz
Svibnika.
Podpisani Anton Arnšek, kmet delavec, Dolenja vas 23, Krško, iz
javljam, da nisem plačnik dolgov, ki
bi jih naredila moja žena Kristina
Arnšek po objavi tega preklica.

Trebnje 49. Ogled vsak dan od
16. ure dalje.
PRODAM FIAT 750, letnik 1965.
Cena 950.000 S-din. Alojz Serini,
Majde šile, tel. 21 065.
PRODAM FIAT 850, letnik 1968.
Cena ugodna. Franc Bobič, Gub
čeva 18, Novo mesto.
PRODAM osebni avto 750, star
osem mesecev, dobro* ohranjen.
Ogled možen v Detelovi 2 pri
Dolencu - Dermastji, Novo .me
sto.
PRODAM fiat 750, letnik 1970.
Delno plačilo lahko tudi ček.
Jože Pavlin, Cegelnica 64, Novo
mesto.
PRODAM dobro ohranjen tovorni
avto keeper - prekucnik MAGIRUS DEUTZ tipa SATURN, z
dvema diferencialoma, registriran
5 ton. Naslov v upravi lista
(1756/72).
UGODNO PRODAM nov fiat 750,
tovarniška garancija za gotovino.
Naslov v upravi lista (1757/72).
PRODAM STROJ VW 1200 in sko
raj nov PONY EKSPRES. Po
nudbe pod „Nujno**.
PRODAM osebni avto zastava 750,
letnik 1965. Cena ugodna. Rudi
Sali, Cešča vas 5, Novo mesto.
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UGODNO PRODAM spalnico, razt ^ i v kavč, divan, trodelno oma
ro, kombinirano omaro, stenski
obeSalnik. Dr. Weitzer, Kriko, Na
Resi 2.
PRODAM kombinirano sobno oma
ro, dobro ohranjeno. Telefon
22-194.
PRODAM ročni brusilni stroj. Poto
čar, Mej vrti 6 , Novo mesto.
UGODNO PRODAM visečo kuhinj
sko kredenco, kombiniran plinsko^lektrični štedilnik in pomi
valno korito. Drago Foriček,
Adamičeva 34, Novo mesto.
PRODAM pralni strd. Naslov v
upravi lista (1794/72).
PRODAM motorno kosilnico BCS,
vprežne konjske pablje, dve kravi
in konja. Jože lurašovec, Harinja
vas 15, Otočec.
POCENI PRODAM spalnico, elek
trični štedilnik, Štedilnik na drva,
pomivalno mizo, kopalno kad in
eč. Jože Setina, Gotna vas 13,

ZAKONCA srednjih let prevzameta
manjšo kmetijo v okolici Brežic.
Za zahvalo preživita ostarela za
konca brez otrok. Naslov v upravi
PREVZAMEM naročila za dolista (1787/72).
POROCNI PRSTANI! - DarUo po ‘bavo in montažo vseh vrst rolet, ža
luzije, platnene zelene zavese. Bogo
najnovejši modi vam izdela zlatar
Radi Žabja vas 15, Novo mesto.
v Gospodci 5 v Ljubljani (poleg
Cene zelo ugodne, prav tako plačila.
univerze). — Z izrezkom tega
Opravljam tudi vsa popravila.
oglasa dobite 10 odsi. popusta!
SIMPATIČEN, zaposlen, povsem
CE NIMATE izoliranih cevi cen
svoboden fant 33/168 želi spo tralne kurjave, se oglasite na po
znati zelo lepo dekle od 20 do 28 nudbo „Izolater**.
let; en otrok ni ovira. Naslov v
upravi lista (1746/72).
KOTLE za žganjekuho v vseh iz
SOLIDNEMU IZVAJALCU oddam
vedbah in velikostih izdeluje najkvafasadna dela. Ponudbe pod „Ta litetneje že preko 40 let bakrokotkoj**.
larstvo Viljem Kapelj, Ljub^ana,
UPOKOJENEC z lepo pokojnino
Aljaževa c. 4 - Šiška.
išče gospodinjo (da bi mi stregla
in kuhala). Nudim ji tudi
GRADITELJI! Valovito cement
smrtno sobo in nekaj zemlje. Pla no strešno opeko lahko dobite pri
čilo po dogovoru. Naslov v upravi Toniki Vodopivc, Stolovnik 49, Bre
Usta (1767/72).
stanica. Priporočam se za naročila!
SLOVENEC, 45/165, ki že več let
živi v 'Ameriki, dobro situiran, lo
čen ne po svoji krivdi, išče k
3 otrokom pošteno in dobro
srčno žensko staro 35 do 48 let.
PORODNlŠNlCEXvilJ!@i
Poroka ni izključena. Samo resne
ponudbe pošljite na naslov: Gor
jan, Krško, Sovretova 48.
Pretekli teden so v novomeški po
NAJDEN FOTOAPARAT 30. avgu- rodnišnici rodile: Jožefa Gračan z
sta dobite pri Husaku, Cvelbar
Rakovnika — Mihelco, Jožefa Roz
jeva 16, Novo mesto.
man iz Svinskega — Sonjo, Ilina
IZGUBLJEN moški prstan lahko
Lešnik z Vrhnike - Aleksandro,
dvignete v trgovini ,J*EKO**, Marga Jiugevčič iz Radovičev - 2
Novo mesto.
*deklici Marija Križe iz.Občic - Ro
mana, Slavica Kic iz Gornje Straže
- Matejo, Jožefa Kastelic iz S tare^
trga ob Kolpi - Mileno in Alojzija
Nbrkovič iz Žabjeka - deklico. —
Čestitamo!

Iz novomeške«

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, brata in starca ata

MATUA BRUNSKOLETA
a Semiča
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, gospodu kaplanu, sosedom
in prqate^m , ki so ga po^rem ili na
t^efovi z ^ n li poti in mu darovali
vence in cv e ^ .
Žalujoči: žena Angela, sin Miria,
hčerka Cirila z družmo, sestra Jo
hana z družino in drugo sorodstvo

Ob tragični in nenadwnestljhri
izgubi sina in brata

ALOJZA BLAŽIČA
a Čilpaha S

R[ovo mesto.

STAN OVANJA
TRI neoprem^ene sobe oddam ta
kt^ moikim samskim osebam
blizu tovarne zdravil „Krka**.
Naslov v upravi lista (1801/72).
ISCEMO oprem^ene sobe za profe•oije glasbene Sole. Ponudbe na
Glasteno Solo, Novo mesto.
ODDajh komfortno stanovat^
trem itudentkam v Novem mestu.
Infonnacie: Loke 3, Straža.
M LA D Z A K O N S K I P A R iič e eno*
to h m M aM vaaje v N ovem ra e stu .
sva tuđi a m a adM >
tfcv ii. H h G iš o n f e č , Arflin 1 2 ,

NovoMMto.
iS Č E M « i o i k i i M ^ v N o v e « « w
stu a i J I M o k o f i d . ftočam l# »
dM
y d^poUaiMkcm
čaio Cw»mi otroka. Naslov v
u p n v i Usta (1759/92).
MLAD ZAKONSKI
nujno po
trebuje sobo in kuhii^jo ali samo
večjo sobo z možnostjo kuhanja
in souporabo kopalnice v Novem
mestu ali bližnji okolici. Naslov v
upravi lista.

M o to rn a vozila
i
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IŠCEM ž e n s k o za varstvo dveh
otrok. Stanovanje in hrana pre
skrbljena. Plača po dogovoru.
Naslov v upravi lista ( l '’% /72).
g o s p o d in js k o
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PRODAM kombiniran mizarski sko
beljni stroj. Franc Sever, mizar,
Vrhpolje 4, 61296 Šentvid pri
Stični.
PRODAM tapecirane stole po ugod
ni ceni. Stane Grdiša, Trdinova
5 a. Novo mesto.

PRODAM dobro ohranjeno zastavo
750, letnik 1965. Ivan Bukovec,

PRODAM električni mlin s čistilno
napravo in napravo za luščenje
žit. Mlin v odličnem stanju in po>
ceni Peter Deu, Mokronog.
V NOVEM MESITI za ugodno ceno
prodam razna malo rabOena je
senska oblačila za 10 do 12 -letno
deklico (tudi plašče in obutev)
ter otroško kolo za otroka 5 - 8
let. Vprašute ob ponedeljkih in
petkih od 8 . do 9. ure na Mestnih
mivah, bk>k 9, stanovanje 6 —
Novo mesto.
PRODAM prevozno mlatilnico, ki
čisti žito, vpiežno kosilnico t Žet
veno napravo Kiup, eno jv m i
k*k> xa Kotilnko Amina. Rane
Vovko, Potovrii 26, Novo mesto.
PR O D A M v e č k u b ik o v n u e k o ^
4 eak , h ra sto v e
ste b iič k «
r a u iih d im e n tl in e s t i e ^ te r vinA«
p o ao 4 a
A n to n H ra sta r,
BriU n 17, N ovo m e sto .

PRODAM ikot^ novo zakonsko posteHo z vzmetnicami in vio;
Pbrišina, Volčičeva 13, Novo
mesto.
LETINO
GROZDJA
prodam
(700 kg) v (Cerovcu. Jože Pakar,
DoL Toplice 111.
PRODAM SPALNI(X) z vzmet
nicami in žimnicami Ogled vsak
dan od 15. do 17. ure. Slijepčević, Jerebova 20, Novo mesto.
PRODAM rezervne dele za avto Hanomag kurir, primerno za gene
ralno popravilo. Mirana Jarca 20,
Novo mesto.

se iskreno zahvaljujemo ŽTP - sek
ciji za vleko Novo mesto in kolek
tivu Iskra za podarjene vence in
cve^e, vaščanom za vso pomoč,
prijateljem in znancem, ki so ga
spremili na i\jMovi preuodnji zadnji
Oti in gospodu župniku za opraveni obred.
Žalujoči: mama, oče, brat in se
stra z družino

5

lYagično in mnogo pieuodi^ nas je
zapustil nai |)ub||eni sinček

danCekbojanc
te
VM14
Isk re n o

m

x a h v a |i^ e ro o

.
g asil

skemu d r a k v u Novo mesto, z a pivo
po«moč Komunalnemu po4|etju
vo mesto, osnovni io li BrDbi za
podaijene vence in cvetje, sorod
nikom, sosedom in vsem, ki so n am
v ni^tei^ih trenutkih stali ob strani,
nam izrekli sožalje in spremili na
šega sinka v tako velikem ŠtevUu na
i\jegovi zadi\ji p o ti Hvala ^spodu
župniku za obred in tolažilne be
sede.
Neutolažljivi: očka, mamica,
bratca Tonček, Marjanček in se
strica Darinka ter sorodniki

Pretekli teden so v brežiški porodnBnici rodile: Vesna Rasinec iz
Brežic - dečka; Anastazija Kerev
man iz Baboviće - Kristino; Zinka
Deržanič iz Dolenje vasi - Martina;
ErUca Semenič iz Ribnice - Suzano;
Nevenka Krizmanič iz Gor. Skrnika
- Zdenko; Zdenka Maurano iz
Obrežja - Darka; Dragica Pozderec
iz Sevnice - Petro; Zdenka Celnovar iz Prilip —Romano; Josipa Cernjevič iz Novega sela - deklico; S te-.
fica Hotko u Vukove|;a sela - Brankico; Majda Karavamč iz Brežic Leo; Marija Jevtič iz Brežic - Ja
drana; Ruža Beder iz Beške - Dra
žena; Jožefa Budna iz Kališevca Jo^co; Zorica Zlodi iz Strmca —
deklico. - Čestitamo!

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!
Pretekli teden so darovaU kri v novomeškem transfuzijskem od
delku: Marta Mišura, članica Laboda, Novo mesto; Jože Gorenc-,)^
Anton Bovhan, Milan Pavlič, Alojz Novak, Terezija Ucman, Franckav!
Bingo, Anton Gazvoda, Alojz Lenčič, Alojz Pavlič, Ivan Bobič, Ka- ■
rolina Zupančič, Karel Kos, Anton Petje, Cvetka Boltez, Jože i
Košmrlj, Vida Jerič, Frančiška KnafeHc, Jože Blažič, Ivan I^bevg,iL
Ivan Surla, Jože Kure, Dušan Krbanjevic, Franc Murgelj, Julijan Kirn,
Ivan Peruci, Anton Rajk, Stane Hrastar, Zvonko Drganc, Janez Jer
man, Jože Goršin, Niko Marjanovič, Franc Jenkole, Martin Plut, .
Jožefa Belko, Janez Turk, Jože Muhič, Anton Tomšič, Slavko Gre
gorčič, Jože Skedelj, Stanko Pirnar, Jožefa Kraševec, Jakob Perpar in
Leopold Rajk, člani IMV Novo mesto; Danilo Kobačič, Slavko Vav
potič, Marija Zarebec, Franc Zupančič, Drago Les, Danijel Badovinac .
in Marjan Bradač, člani Novoteksa, Novo mesto; Janes Smole, Franc
Klemenčič, Milka Macedoni, Ivan Petančič, Jože Korasa in Joža
Košmrlj, člani Krke, tovarne zdravil. Novo mesto; Viktorija Košir,
gospodinja iz Dolnje Straže; Anton Jančar, član Elektra, Novo
mesto; Vinko Klobučar in Miha Turk, člana Vodovoda, Novo mesto; i
Enica Skof, Miha Ilenič in Franc Zupančič, upokojenci iz Cmom^a;
Anton^udm an, član Opekarne, Zalog; Jože Zupančič in Darko Mar- i
kovič, člana Novolesa, Straža; Alojz Novak, član osnovne šole Grm;
Milena Medle, članica KZ Krka, Novo mesto; Tilka Golob, članica
Zavoda za zaposlovanje. Novo mesto; Jožefa Zupančič, Jože Ckahek,
Avguštin Jeviček, M ^ an Malerič in Andrej Schweiger, člani Belta, :
Cmome|j; Martin RoUh, član IMV Novo m ^to; Jože Rožman, Jožefa
Malešič, Ana Mrayunac, Alojz Planinc, Anton Longar in Tončka Pki- :
ninc, č l ^ i IMV CrnomeH; Franc Musar, brivec iz R.egerče vasi

ZAHVALA

Ob smrti našega ljubega očeta *

»

Ivana Drobniča
vodje zemljiške knjige v pokoju
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga v dolgi bolezni
obiskovali, zlasti osebju metliškega zdravstvenega do
ma, ki se je trudilo, da bi mu olajšalo težke ure. Iskre
na hvala vsem, ki ste nam ob njegovi smrti izrekli
sožalje in darovali vence in cvetje. Zlasti smo hvaležni
kolektivu Belokranjskega muzeja, godbenikom, pevcem,
gasilcem, govornikom za občutene besede slovesa in
vsem prijateljem in znancem, ki ste ga v tako lepem
številu spremili na njegovi zadnji poti!
V Metliki, 3il. avgusta 1972
Ž alujoči: sinova Iv an in A n d rej te r hčerki S abina in
Jožica

Za vedno n aju je zapustila lju b lje n a in lju b eča m am ica
in žena
i

MINKJl VAHEN
toj. GOLTES
u čiteljica iz K apel p ri B režicah
N a n jeno željo sva jo pokopa
la v četrtek , 30. avgusta 1972,
pod K am niškim i planinam i,
k je r si je želela im eti svoj
zad n ji dom po križevem potu
svojega živ ljen ja. Z ah v a lju je
v a se vsem , ki so ostali z nam a
ob tem težkem ud arcu usode,
p rav posebno pa tov. Olgi P ln te rič e v i,' D anici GrobovSkovi,
F aniki Radanovičevi, V idm ar
jevim , Sepčevim , žu p n ik u Jo 
žetu H ozjanu, zdravnikom po
lik lin ik e travm atološke bolniš
nice v Z agrebu, dr. S lavku SuSinu, dr. P e tru Zorčidu in
ekipi, ki jo je sk u ia la reSiti, Jožici S avričevi in d ru 
gim. H vala za prem noge Šopke in vence, kapelskim
pionirjem , ki so se s cvetjem poslovili od svoje u čite
ljice, h v ala rav n ateljici Sole Dobova M ariji V ogrinovi,
:sastopniku K S K apela F ra n cu .U reku in ta jn ik u ob
činske skupSčine Brežice M irku K am biču, ki so se od
n je poslovili ob odprtem grobu, h v ala T IS Brežice,
O O RK in Zvezi p rija teljev m lad in e Brežice, Z avodu
za !<ulturo in rad iu Brežice, u čiteljskem u kolektivu Do
bova in kolegici na Soli tov. E rik i Zajčevi, H vala vsem
Iz K apel, Brežic, L ju b ljan e in iz vseh k rajev , postaj
njenega križevega pota v času službovanja, ki so se
priSli tako daleč poslovit od n je in narha povedat, da
nisva ostala osam ljena, n ajin a d rag a m am ica in žena
pa ne pozabljena!
K apele, 3. sep tem b ra 1972

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ

Ž alujoča; mož D am jan V ahen, sin D am jan V ahen

Pretekli teden so se ponesrečili in
iskalii pomoč v brežiški bolnišnici:
Rudoli Nemčič je padel s kolesom

m si poškodoval glavo; M ^ a Kuhar
je padla na d v o rc u in si poškodo
vala levo nogo; Ivan Novak Je padel
z zidarskega odra in si poUcodoval
hrbtenko; Rudolf Umek ie padel na
dvorišču in si noikodoval lebta; ko
lesarko Anico Šetinc je nekdo podrl

t

m o p e d o m ; Ja n e z B ašk o v ec je pa*
d el n a p o ti in si z lo m i lev o n o g o ;
S ta n k o iv k o vC ič je p a d d p r i M in
li p o lc o 4 o v al d e sn o ro k o ; M Ž ica
L e p iin « ae j e « s t o t o m p o r e s a li p o
4 e n e m k a l» q i|.

UMRU SO
Umrli so: Marfla Vahen, učiteljica
iz Kapel, stara 59 let; Bara Petravič,
gospodinja iz Strmca, stara 67 let;
Franc Koretič, upokojenec iz Brlo
ga, star 75 let.

List za vsakogar
»Dolenjski list«

DOLENJSKI UST
USTANOVnSLJl: občtnake konlertnce SZDL BretlM, CmoKočevje. Kriko, MetlUta, Novo mesto. Ribnica. Bevnie« In
'eoS^A T K L JB K I BVVT: L oJ x1m Potrč (predaedaiea aveti^,
rvane Bag, V tttor D rafoi, Tone Ooiolk, JcSe jrek*. Tpne KleM vM i. Franc Uvpain«. Tise Molek, BUivko amenlel, Vtanc šm h
4obar In Ivan 2M e.
VtUUUJm UMBDNISKI ODBOR: TOM OOIOK (gtaVBl la odgCH
voral urednik). Ria BaCer, Marjan Legan. Janec P eu lj, Joto
Prime, Jo te SpUchal, JoUca Teppey, Ivan Zonm In Alfred Eeleenlk. — Tehnlinl urednik: Marjan Molkon.
IZHAJA viak Četrtek — Posamezna ItevUka S dinarja — Letna
naročnina 7fl dliutrjev (aa 1972: M din), polletna naročnina M,80
din, plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo IM dlnarlev ali 10 amerlIkin dolarjev oz. 30 DM (ali ustrezna druga valuta v tej vred
nosti) — Devizni račun: 52l-620-l-S30(»-l0-a-9.
OGLASI: lem vlUne v enem stolpcu 40 din, 1 cm na določeni
strani S5 din, l cm ru prvi, srednji ali zadnji atranl lista 80 din. —
Vsak mali oglas do 10 besed is din, vsaka nadaljnja beseda 1 din.
Za vse osule oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik
St. 5 od 1. 7. 1972. — Za oglase odgovarja Mirko Vesel.
TEKOČI RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 521-8-9
— Naslov uredništva In uprave; 68001 NOVO MESTO, Glavni trg *
— PoStnl predal 33 — Telefon: (008) 21-227 — Nenaročenih roko
pisov In fotografij ne vračamo — ^ s k a tlakama »Ljudske pra
vice« v Ljubljani.

R A D IO

8. SEPTEMBRA: 8.05
W e n a matineja - 9.35 Za prijetL
- 10.20 Pri vas doma
botki!^ Poročila - Turistični na®
Soste iz tujine - 12.30
in
- Dr. Slavica Sidrft ■ ^Koholno-jabolčno kislinmoSta - 12.40 Z domasodci - 13.30 Pri1^-30 Našipo15 in . ^®stitajo in pozdravljajo —
turiste - 16.00
17.10 Človek in zdrav^ e m i koncert - 18.15
til“ iQTc^^-90 Lahko noč. otro^^rajica Pl * “ t® ^ ansamblom

S ..0

- 9.35 s PihalS o
RTV Ljubljana W
- 1100 Porofejste n
napotki za naše
hasveti
12-30 Kmetijski
4 oifntio
lL -;.?r-• "b in a amtar:
Stritarr Varvar-

L J U B L J A N A I t e l e v iz ij s k i

SPORED

čila - Turistični napotki za naše
goste iz tujine - 12.30 ^Kmetijski
nasveti - Dr. Tatjana Stupica; Glo
bina m načini obdelave zemje za
strnine - 12.40 Igrajo velike pihalne
godbe - 1-3.30 Priporočajo vam . ..
— 14.30 Z ansamblom Atija Sossa 16.00 „VrtUjak**

z ansamblom Dorka Skoberneta 20.00 Prodajalna melodij - 20.30
Radijska igra - Robert Ardrey:
„Svetilnik** - 22.15 S pc^evkami
po svetu.
SREDA, 13. SEPTEMBRA: 8.10
Glasbena matineja - 9.25 Popevke
in zvoki studia 14 — 10.20 Pri vas
doma - 11.00 Poročila - Turistični
napotki za naše goste iz tujine 12.30 Kmetijski nasveti - France
Guna: O čebelnem ropanju - 12.40
Od vasi do vasi — 13.30 Priporočajo
vam . . . - 14.30 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo - 15.30 Glas
beni intermezzo - 16.00 V rtiljak17.10 Poletno glasbeno popotovanje
- 18.15 Igramo za vas - 19.00 Lah
ko noč, otroci! — 19.15 Glasbene
razglednice — 20.00 Simfonični
orkester RTV Ljubljana — 22.15 S
festivalov jazza.
ČETRTEK, 14. SEPTEMBRA:
8.10 Glasbena matineja — 9.35 Pes
mi in plesi jugodovanskih narodov
- 10.20 Pri vas doma - 11.00 Poro

coščina (Bg) — 10.4 S M a d ž ar^ i TV
pregled (Pohorje, Plešivec do 17.00)
(Bg) - 17.45 Lutkovna serija (Lj) 18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Kremenčkovi - serij, barvni film (Lj) 18.55 Mozaik (Lj) - 19.00 Zdravo
mladi (Zg) - 19.45 Kratek film (LJ)
- 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV
dnevnik (Lj) - 20.30 B. Shaw:
0*Flaherty z viktorijanskim križ
cem, TV igra (Lj) - 21.10 Diago
nale (Lj) - 21.50 Jugoslovani na
olimpijcih igrah, oddaja TV Beo
grad (Lj) - 22.45 Poročila (Lj)
TOREK, 12. SEPTEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) - 10.40 Ru
ščina (Zg) - 11.00 Osnove splošne
izobrazbe (Bg) - 14.45 TV v šoli ponovitev (Zg) - 15.35 Ruščina —
ponovitev (Zg) - 15.55 TV vrtec
(Zg) - 16.10 Angleščina (Bg) 17.15 Madžarski TV pregled (Pohor
je, Plešivec do 17.30) (Bg) - 17.45

NEDEu a , 10. SEPTEMBRA
9.00 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bg) - 9.40 Pet mi
nut po domače (Lj) - 9.45 Kmetij
ski razgledi: Kakovostni pšenici pri
pada bodočnost (Lj) - 10.12 Kme
tijska oddaja (Bg) - 10.55 Mozaik
(Lj) - 11.00 Otroška mfitineja: Čar
ni svet živali. Risanke (Lj) - 11.30
Mestece Peyton <Lj) - 12.20 TV
kažipot (do 12.40) (Lj) - 14.00
Olimpijske igre Muenchen 72, barv
na oddaja (LJ) — 18.30 Razgovori —
oddaja TV Beograd (Lj) — 19.30
Olimpgske igre Muenchen 72, barv
na oddaja (EVR) - 20.30 Cikcak
(Lj) - 20.40 TV dnevnik (Lj) PONEDEUEK, 11. SEPTEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) - 10.30
Angleščina (Zg) - 10.45 Nemščina
(Zg) - 14.45 TV v šoli - ponovitev
(Zg) - 15.40 Angleščina (Zg) 15.55 Nemščina (Zg) - 16.10 Fran

RADIO SEVNICA
N E D tU A , 10. SEKIEMBRA:
10.30 Reklame in oglasi - Po doma
če z Avseniki - Kmetijski nasveti Zabavna glasba z uganko - Nedelj
ski intervju - Za vsakogM nekaj Ob 12.30 Poročila - Čestitke in
pozdravi naših poslušalcev —ob 15.
uri Zaključek programa;
SREDA,
13.
SEPTEMBRA:
16.00 Poročila - Po domače z an
samblom Jožeta Krežeta - Gospo
dinjski nasveti - Disco klub brez
imena - Kako se obvarujemo pre
hlada - 20 minut za pop glasbo ob 18. uri - Zakguček oddaje.
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TALVAD OR žlahtijo vonj jabolk, okus in barva — ubranost, ki r*azveseljuje.

čez Koren; seveda, ko bi bil pot
poznal. Moral je potrpeti. Še je
ostal in opravljaj krog doma,
kar so mu veleli. K ovcam ga ni
nihče več pravil.
Lovil pa je trenutke, da je
mogel slovenski dekli skrivaj
razodeti svoje želje.
„Le potrpi! Konec tega me
seca pojdem tudi jaz od hiše.
Skupaj pojdeva.“ Za Jakca je
bila to taka tolažba, da je kar
slU: f§nt je lačen; zato je prijo prepeval'in žvižgal okrog hiše.
kal domov. Takoj postavi pre Kljub veselemu žvižganju so se
denj skledo posiljenega mleka. mu zadnji dnevi meseca vlekli
Pastir ne seže po žlici. Joka in kot megle brez vetra. Z nožkom
si je v plotu naredil štirinajst za
joka. Go^odar ga sili; Jok, no,
rez —za znamenje tistih dni, ko
Milch essen (jej mleko)! Deček slovkovaje med jokom z Nano porečeta adijo Korotan.
reče: ,,Mil se mi je zdelo, ko ga Delal pa je tiste dni silno pridno
in glasno pcmavljal tistih nekaj
je nesel.“ —Gospodar mu odre
že debelo rezino kruha in hleba nemških besed, ki so se ga že
in mu ga ponudi: „Brol essen prijele. DeWa Nana je pred od
hodom v pozni noči bosa prita(jej kmh)!“ Pastir pa v joku:
„Na prod ga je nesel.“ — Nefn- pala v čumnato, kjer je Jakec
spal. Skrbno mu je zravnala ne
ški l^ e t ga ne ume in zateg
njeno vpraša: ,,Boos (kaj)? “ — deljsko obleko in jo zavila v
„Oh, ni bil bos, ne, je imt-1 ko svojo veliko naglavno ruto. Ni
pozabila dodati v sveženj tudi
smate noge.“
kos kmha in klobaso, ki jo je
Iz zadrege ju reši slovenska
skrivaj snela v shrambi z ražnja.
dekla, ki l^ etu razloži, da je
Približal se je težko pričako
pastiiju odnesel od tropa eno
vani dan. Vse je Nana skrbno
jagnje medved in odšel na prod
pripravila. Gospodar ji je izpla
z njim. Gospodar je segel po
čal zaslužek in za slovo obža
stari puški in naglo odšel v
loval, da odliaja.
gmajno nad medveda. Jakcu pa
,3aj sem bila rada pri vas,
je bilo nemške šole zadosti.
toda mati so mati. Oboleli so in
Takoj bi jo bil popihal nazaj
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SREDA, 13. SEPTEMBRA
8.20 TV v šoU (Zg) - 16.45
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00) (Bg) - 17.50 Vitez
Vihar, serijski film (Lj) - 18.15 Ob
zornik (Lj) - 18.30 Jazz na ekranu
(Lj) - 19.00 Mozaik (Lj) - 19.05
Kratek film (Lj) - 19.20 S kamero
po svetu: Milijonska Kinšasa (Lj) 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30
Pred proslavo v Cerknem (Lj) —
21.15 Giradoux: Za Lukrecijo, I.
del predstave (Lj) - 22.10 Poročila
Č e t r t e k , 14 . s e p t e m b r a
9.35 TV v šoli (Zg) - 10.30 Od
daja za prosvetne delavce (Zg) 11.00 Francoščina (Bg) - 14.45 TV
v šoli - ponovitev (Zg) - 15.40 Od
daja za prosvetne delavce - ponovi
tev (Zg) - 16.10 Osnove splošne
izobrazbe (Bg) — 16.45 Madžarski
TV pregled (Pohorje, Plešivec do
17.00) ^ g ) - 17.45 Otroški spored
(Li) - 18.15 Obzornik (Lj) - 18.30
Vsi vlaki sveia, senjsKi tilm (Lj) 18.55 Mozaik (Lj) - 19.00 Mestece
Peyton (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) — 20.25
3-2-1 (Lj) — 20.30 Večer črnogor
ske TV (Lj) - . . . Poročila (Li)
PETEK, 15. SEPTEMBRA
9.30 TV v šoli (Zg) - 11.00 An
gleščina (Bg) - 14.40 TV v šoli, po
novitev (Zg) — 1/5.10 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bg) - 16.45 Madžardci TV pregled (Pohorje, Plešivec do
17.00) (Bg) - 17.40 Veseli tobo
gan: Volparija, 1. del (Lj) — 18.10
Obzornik (Lj) - 18.25 Naši operni
pevci: Rudotf Franci (Lj) — 18.45
Gospodinjski pripomočki (Lj) 18.55 Ekonomsko izrazoslovje (Lj)
19.00 Mozaik (Lj) - 19.05 Sodob
niki: Andrej Hieng (Lj) — 19.50
Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
(Lj) - 20.25 Propagandna reportaža
(Lj) - 20.30 3-2-1 (Lj) - 20.35 Ve
liki lov, celovečerni film (Lj) 22.00 Film s festivala športnih, in
turističnih filmov v Kranju (Lj) . . . Poročila (Lj)

RADIO BREŽICE

m

iestitajo in
" ^6.00 v^.^l^sbeni interIg^^eljkovo giaciJ^^^Jak** - 17.L0
19.00 iN®vke
in n? PSPo.l^ne *^.00
I

Ela Peroci; Rožni pogovori (Lj) 18.00 Risanke (Lj) — 18.15 Obzor
nik (Lj) - 18.30 Gostje slovenske
popevke 72: The new Brother-Hood
of man (Lj) - 19.00 Mozaik (Lj) 19.05 Iz sveta oblikovanja: Obnove,
1. del (Lj) - 19.25 Odkrije televi
zije, 1. del (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj)
- 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.35 Festival športnih
in turističnih filmov v Kranju in
predstavitev filma Olimpfla (Lj) 22.25 Poročila (Ij)

mOTam domov7‘ _
Tisti dan pred odhodom pa
privozi na dvorišče Jakčev stric.
Tri kose platna: velik kos pražnja in dva kosa hodničnega iz
debele preje je pripeljal kmetu v
prodaj. Zgovoijena sta bila za
to kupčijo. Nana je hitro poma
gala stricu izpreči in ga grede
prosila, če bi smela prisesti, ker
pojde domov k bolni materi.
„To se ve, da prisedeš. Samo
v Beljaku ostanem dva, tri dni.“
,J^ič ne de. Iz Beljaka bom
pa čez Koren peš hitro doma.“
— Potem se je ozrla, če je go
spodar ne posluša in dodala
prošnjo: „Jakec hoče po vsej
sili domov. Naj bi prisedel še
on.“
,,Ne vem, če bo mogoče. Za
celo leto je bilo dogovorjeno.
Kmet ga ne bo pustil pred letom.“
Stric je prav sodil. Nemški
gospodar se je odločno uprl:
,,Ne in ne!“
Nana je slutila, da bo tako.
Toda prebrisana glavica je že
skovala načrt.
Stric, nemški gospodar in
njegova žena so sklenili kupčijo
za platno. Potem so jo zalili z
močnini moštom in staro sli
vovko ter posedeli Židane volje
prek polnoči.* Stric je že zvečer
izročil konja Nani, naj ga dobro

oskrbi, ker mora že pred dnem
odriniti.
„Kakor nalašč,“ seje smejala
Nana. Nametala je na voz med
lestve sena za konja. Še v mraku
je iztihot^ila Jakca iz čumna
te, mu na vozu postlala s senom
in zagrnila s svojim kocem. Še
pred dnem je prišel stric iz hiše,
pogledal n^reženega konja in
se poslovil od zadanega goq)odarja. K stricu navoz je prisedla
Nana.
,J..epo znaš ravnati s ko
njem," jo je pohvalil stric. „Na,
kar sama vodi, jaz bom neko
liko zadremal.“
Prijela je za vajeti, švrknila z
bičem po zraku, konj je zapeketal po gladki cesti. Večkrat se
je Nana ozrla po Jakcu. Mimo
je skrit ležal na senu, za zglavje
je imel svoj sveženj obleke.
Stric je dremal in kinkal vso
pot, da so bili že blizu Beljaka.
Tedaj se je šele pošteno prebu
dil in sam vodil do gostišča,
kjer se je namenil praviti konja
in iti po opravkih. Nana se »je
lepo zahvalila, a iz sena je mo
rda izkopati pretihotapljenega
Jakca.
„Tegale sem skrivaj vzela s
seboj. Vedno joka po domu.
Revček!“
Stric je Jakca gledal in gledal.
Hotftl je biti hud, a mu ni u ^ e

Č e t r t e k , 7. s e p t e m b r a :
16.00-16.15 Napoved programa,
poročila, šport in turistični napotki,
16.15-16.35 Nove plošče RTB obvestila, reklame m filmski pre
gled, 16.35-17.00 Glasbena oddaja:
Izbrali ste sami.
SOBOTA,
9. SEPTEMBRA:
ODDAJA ODPADE.
NEDELJA, 10. SEPTEMBRA:
10.30 Domače zanimivosti - Pivič
pouk v šolskenj centru (razgovor z
ravnateljem nove srednješolce usta
nove v Brežicah) —Za naše kmeto
valce: dipl. veterinar Janko Vizjak:
Tema za živinorejce — Poročilo s
seje občinske skupščine Krško Vlado Curin: Učni-načrti in rekrea
cija učencev - Obvestila, reklame in
filmski pregled, 12.00—15.00 Obča
ni čestitajo in pozdravljajo.
TOREK,
12. SEPTEMBRA:
16.00-16.51 Napoved-programa in
srečanje z ansamblom Franca Flereta, 16.15—17.15 Poročila —Jugoton vam predstavlja — Kaj prinaša
nova številka Dolenjskega Usta Obvestila, reklame in fUmski pre
gled, 17.15—17.30 Tedenski športni
komentar, 17.30-18.00 MLADIN
SKA ODDAJA.

lo. Široko se je zarežal in rekel:
„Lisica, prava lisica si! Poberita
svoje reči in z mano v krčmo na
pošten zajtrk.“
Poldne je zvonilo, ko sta
Nana in Jakec krepko ubrala
pot proti cesti čez Koren. O
mraku sta bila že blizu Borov
cev — tako so nekdaj rekli
Kranjski gori.
Jakec je od veselja zajokal,
ko ga je presrečna mati obje
mala. Nana se jima je snejala in
rekla: „Ukradla sem vašega sin
ka in vam ga privedla domov.
Kar za med cigane, ki otroke
kradejo, bi bila dobra, ali ne? “
Tedaj so se odprla vrata. Med
njimi je stal oče, kije do večera
drvarilv gozdu. Debelo je gledal
sinka, ki je že skočil k njemu in
v veselem joku vzkliknil: „Ušel
sem. Tam so medvedi, ki jagnje
ta, kradejo.“
Očetu je trda beseda, ki jo je
imel v hiši pripravljeno, cmemefa. Nana je podprla fantovo
pritožbo: „Oče, res, res je. Iz
trq>a mu je medved odnesi
jagnje. “
Oče je stisnil Jakca k sebi in
sodil: „Prav si naredil. C e boš
priden, tudi brez nemščine ne
boš nikoli kmha stradal."
KONEC

DOLENJSKI UST
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Sodelavec in prijatelj
Okrašena, ozvočena in
razsvetljena dvorana, v njej
in na odru najstarejši in naj
zvestejši delavci, ki so začeli
polagati prve opeke in opaže
takrat še rosno mladega
„Pionirja" že pred 25 leti,
sredi tistih težkih in up
vzbujajočih letih povojne
obnove. Med njimi je na
odru v vrsti tudi mož, ki že
1 7 let uspešno obrača krmi
lo zdaj enega najbolj znanih
slovenskih gradbenih podje
tij: Ivan Kočevar, med jubi
lanti z rdečim i nageljni na

katerih je rasla mogočna
Pionirjeva stavba.
Ivan Kočevar, mož, v ka
terem kipi volja in moč,
vredna dveh IjudL Srečaval
sem ga na posvetovanjih in
sejah nekdanjega okrožja,
potem okraja in naših občin,
kot člana in predsednika
svetov ter raznih teles v
organih oblasti, partije in
fronte. Z mirno in preudar
no besedo je poenostavljal
položaj, če so se besede in
naloge zapletale. Vedno je
najprej trezno ocenil vpraša-

Goijan^e diike vedno pritegnejo številne gledalce z Dolenjske in od drugod (Foto;

PRED MEDNARODNO GORSKO DIRKO ZA »NAGRADO SLOVENIJE 1972«

Bo kdo dosegel neuradni štrokov rekord 119,2 km na ura? - Rojtinič, šverko in Pušnik žc P«'*!® j
Ijeni - Inšpekcija delegata PIA
še dober teden dni manjka do letošnje n^večje športne prire
ditve na Dolenjskem, mednarodne avtomobilske gorske diike na
Goijance za ,J^AGRADO SLOVENIJE". Priprave tečejo pod po
kroviteljstvom Industrije motornih vozil iz Novega mesta že več
kot dva meseca. Prirediteyi pričakujejo rekordno udeležbo n^boljših domačih udeležencev, prijavljenih pa je že tudi nekaj tujih
voznikov, kar bo dirko nedvomno popestrilo.
prsih Predsednik delavskega
sveta pa pravi njemu in de
lavcem ter številnim po
vabljenim gostom na jubilej
nem slavju:
„Želimo, da bi nam bil še
naprej ne le glavni direktor,
tem več tako kot doslej hkra
ti tudi sodelavec, svetovalec
in prijatelj, . . “
Ploskanje v dvorani se ne
poleže zlepa. Nekateri si v
zadregi potegnejo s hrapavo
dlanjo čez oči, drugi spet z
robcem brez potrebe M šejo
obraz, da bi nekako skrili ga
notje in ponos, saj je pred
sednik sveta pravkar govoril
iz src vseh, ki so člani velike
Pionirjeve družine. Direktor
je vsa ta leta delil z njimi sla
bo in dobro. Vztrajal je s'
svojimi zidarji in tesarji,
strojniki in tehniki, inženirji
in mojstri v centralnih ter
stranskih obratih. Bil je med
delavci enak z enakimi, kot
oni tolikokrat na dežju in
vetru, veliko na potu in
malo doma, 24 let vedno
vprežen v skrbi in napore, iz

nje, nato pa pokazal rešitev
ali povedal mnenje. K ot zna
jo gradbinci: če ne bi bilo
načrtov in reda, ne bi bilo
hiše in ne gladke ceste.
Ivan Kočevar, o d 1948
dalje pri Pionirju, prej na
slovenskem ministrstvu za
gradnje. Človek in mož, ki
nikoli ni pozabil na prole
tarsko poreklo ogromne ve
čine svojih sodelavcev. Prija
telj in svetovalec, ki je kali
samoupravljanja netil v ko
lektivu že takrat, ko o tem
uradno še nismo govorili
Mož, ki je ob srebrnem jubi
leju Pionirja znova javno po
vedal: „Ob objektih, na ka
terih smo se učili in ustvar
jali, nam je vedno zmanjko
valo časa, da bi pomislili na
graditelja, ki je v te objekte
vložil ne le tisoče ton mate
riala, pač pa tudi del svojega
življenja in m oči “
On, Ivan Kočevar, na tega
graditelja nikoli ni pozabil
Z njim vred je oral ledino,
na kateri je v 25 letih zrasla
velika, ponosna stavba.
TONEGOSNIK

Letos se kot posebni po
ročevalec z \^n^ega sejma
o^ašam nekoliko pozno.
Tega je kriv dr. Rupnik, ki
mi je zaradi nekega vnetja
predpisal penicilin, menda
pa ‘ tudi Dolenjci med do
zami penicilina ne smejo
jemati pieveč alkohola.
No, zdaj je vse v redu. S
penicUinom sem malo po
hitel, in ko je doktor ugo
tovil, da sem zdrav, sem pre
vidno navrgel ženi:
— Skoraj bi pozabil, da
moram na Vinski sejem.
— Pa kako prav ti, ki
imaš rano na želodcu, pa
kroničen revmatizem, pa sla
be živce, pa vnetje srednjega
ušesa, pa tri otroke . . .
— Ampak razumi vendar,
ženka, da se je treba za služ
bo včasih še posebej žrtvo
vati! Kruh je kruh.
— Pijača pa pijača in še
piti ne boš mogel, ker si si
včeraj pri tistem ,4iiudžicdžudo“ zvil palec na desni
roki.
— Bom pa držal kozarec
z levico.

Letos bo tehnični pregled tekmo
valnih vozil v soboto popoldne v
tekmovalnem parku nad Težko

vodo, v nedeljo zjutraj pa bo obyezen uradni trening za vse tekmo
valce. Dostop po progi bo mogoč do

ŽALOSTEN REKORD:

V petih dneh pet mrtvih
Nojbolj črnih pet dni v ribniški občini
Vid Mikolič, star 52 let, iz Grča
ric je 31. avgusta ob 11.10 pripeljal
z mopedom v domači vasi iz nepred
nostne ceste na glavno in trčil v
kombi, ki ga je vozil Janez Kenda iz
Kočevja. Mikolič je bil tako hudo
poškodovan, da je med prevozom v
bolnišnico že pri Ribnici umrl.
Istega dne ob 12.45 je 79-letm
kolesar Jakob Hen^man iz Dolenje
vasi 93 peljal po asfahni cesti iz ko
čevske smeri proti Dolenji vasL
Okoli 100 m pred odcepom v Dole
njo vas je zavil na levo, ne da bi prej
iiakazal smer. Zato je vanj trčil
7Spletni motorist Anton Košnulj iz
Podpreske, 22. Henigman je v Ijubyanžci bolnišnici podlegel poškod
bam.
V nedelo, 3. septembra, pa so
našh na cesti Blate-Dolenja vas
hudo poškodovanca 27-letn(^a ko
lesarja Janeza Bojca iz Blat. Bojc je
med prevozom v bolnišnico umrl.
Ce upoštevamo še nesrečo nem
škega državljana Kurta Marksa, 29.
avgusta pri Žlebiču, v kateri sta iz
gubila življenje njegova žena in

otrok, voznik in dva otroka pa sta
bila hudo ranjena, potem je bilanca
zaskrbljujoča. V petih dneh in nekaj
urah je zaradi nesreč na cestah v rib
niški občini umrlo pet oseb, več pa
je bilo hudo ranjenih. Toliko mrtvih
v tako kratkem čaju je žalosten re
kord, saj so ga doslej presegli le v
redkokateri slovenski občini.
J. PRIMC
'

''

V nedeljo rally

in popijejo vse najboljše
vzorce.
Poskusil sem še tu in tam,
pa nič. Končno sem se usta
vil pri zadnji postaji, v Novi
^ l^ d g i. Ftijazno dekle mi
je zagotovilo, da bom pri
njej prišel na svoj račun. In
res.

po

— Kaj, kar štiri?
— I, seveda!
— In koliko kozarcev?
— Enega!

— Zapišite 182.
Zapisal sem in posta>^ pri
številki zvezdico, češ da je tji
vzorec vina piten. Zvezdico
sem naredil še pri 298, pri
181 pa kar dve. Vendar so
bila to vsa desertna (zelo
močna in sladka) vina, zato
sem se počutil že nevarno
prijetno, pa čeprav sem po
rabil šele blok in pol.

Naprej sem zavil na
desno, a sem tam poskusil le
dva vzorca. Počutil sem se
namreč preveč po domače.
Naročfl sem sladko rdeče,
dobil pa kislo belo, češ da
pridejo nekateri že navse
zgodaj ob desetih dopoldne

Vendar toliko okrogel le
še nisem bil, da se ne bi
spomnil
na
,4zhodišča
SZDL za kandkliranje . .
— „pardon, vse sem po
mešal. . . da se ne^bi spom
nil na eno najpomembnejših
modrosti enega naših do

Zaradi vročine sem zavil
takoj na pokušino:
— Štiri bloke
kušino, prosim.

za

nogrocki
/tove<iye
iJ A

mednarodna gorska dirka
gorjand
17.sept.72ab13^

na '
hitrostjo 119,2
kar je brez dvoma
, L’
je sploh kdo kdaj pe^a*
cih.
^
V tej hudi konkurenci
lani Dolenjci
I
predvsem Doljak,
Satošek pa tudi drugi- ^
nastopili še
^ize
Kump, Bo^i Murn in ^ J^ y pjjrf
Poleg že prijavljenih
Sverka in Damitja Stiin ^
imeli hude nasprotnike se
a
Rojtiniću, Regvartu, Me
nisoP^
vatu, Vidmajerju
„isoP^i I
gorskih stez. Do torka se
.
prijave iz zagreb^eg p ^ o v
(Holjevac, SmiljaniC,
J
Lang, Strok) niti
prav so posamezni tekm ovj^ /
klubov osebno že nap
ležbo.
Prireditelj pričakuje
jance tudi delegate
avtomobilske zveze
dal svojo oceno
njo novomeškega
nje zahtevnejših
med njimi tudi
stva, ki šteje hkrati
prvenstvo.

m

^

TdED EU O

V nedeljo, 10. septembra, bo
Avto-moto
društvo Ribnica
organiziralo avto rally na progi
Ribnica - Stara cerkev - Struge
- Raščica - Ribnica Proga je
dolga 68 km. Prijave za udeležitev na rallyju sprejema AMD le
še danes. Vsi udeleženci bodo
prejeli spominske diplome, naj
boljši trye pa pokale v trajno
last.

Lep sprejem

Sejem propada
Ljubljanski zrak ni za Do
lenjce. Dušiti me je začelo
že na Rakovniku in potem
sem med bencinskimi hlapi
komaj še vdihnil kak atom
kisika. Rešen sem bil šele na
Gospodarskem razstavišču,
kjer so avtomobili redkost,
^udje pa so skoraj tako pri
jetno dišali kot ob nedeljah
v kakšni dolenjski zidanici.

>

nekaj pred 13. uro, po tem času do
začetka dirke pa bodo po progi vo
zila samo še službena vozila z reše
valci, gasilci in- funkcionaiji vodstva
dirke. Zato priporočamo gledtilcem,
naj zasedejo svoja mesta za ogled
glavne dirke že pred tričetrt na eno.
Predvsem od njihove discipline je
odvisno, če se bo dirka lahko začela
ločno ob predvidenem času.
Dirka za „NAGRADO SLOVEr
NUE“ poteka od starta v Koroški
vasi do cUja na Vahti. Proga je dolga
6.500 metrov, višinska ra^ika nied
startom in ciljem pa je 305 metrov.
Uradni rekord v eni vožnji je po
stavil na mokri cesti in v gosti rriegli
član zagrebškega Dinama Joviča
Paliković s časom 4,05,50 v gordiniju. Na treningu je Goran Strok po
suhi cesti vozil 3,16.83 s povprečno

lenjskih vodij SZDL, ki
pravi: ,3p ij^ vedno lahko,
kolikor hočeš, vendar zraven
jej, pa čeprav le črn kruh.
Pitje brez jedače je strup.“
— Tale dimljen sir je od
ličen. Le pokusite ga.
— Dima ne prenesem.
— Potem pa vam pripo
ročam pol kile kočevskega
gavde.
— Kar dajte, saj sem tudi
jaz iz Kočevja.
— No, potem pa ravno
prav, saj takega sira v Ko
čevju gotovo ne dobite, kot
v Ljubljani ne dobimo sira
LJUBLJANSKIH
MLE
KARN.
Potem sem se vrnil v
Novo Zelandijo in zvedel, da
je tudi prijazno dekle iz Ko
čevja, sicer ne prav iz sre
dišča, ampak 60 km od
daljene Osilnice, in potem
sem dobil pijačo, da bi jo
angelčki pili! 135 in 135 in
135 . . . Ko je zmanjkalo
vzorca 135, mije postregla s

136 in 136 in 1 3 6 .._ . Po
tem je zmanjkalo še tega in
mi je ponudila 268, pa sem
jo zavrnil:
— Tal:o na daleč pa ne
smem mešati, bom še pijan.
Dqte mi kar 137.
Za menoj pa se je nekdo
drl kot sraka:
Dajte mi 242,242!
In ko mu je pojasnila, da
je tudi tega zmanjkalo, kot
sploh vsega dobrega hitro
zmanjka, je obupano vzdih
nil:
— Pa mi dajte en DC 9.
Potem mi je blokov
zmanjkalo in^sem šel še po
dva, i nisem nič dobil.
— Zapiramo.
Zamudili
ste.
Vzdihnil sem.
— No, potem se naj pa po
časopisih kar še naprej ču
dijo, da ni na Vinskem
sejmu nobenega pravega pre
tepa in razbijanja več, da ni
veselja in da sejem propada!
In sem z lepo okroglim
trebuščkom, v katerem je
bilo 16 vzorcev vina, krenil
spat.
J. PRIMC

nem avstrijskeni ^
dila številna
Na obisk je o d p o t ^
ba na pihala,
v
SahistoV tet p r ^ ,S
m
organizacij.
^
nadvse gostoljubn ^
3^
so imeli v
vinski razstavi. /"josK*®
kranjci poželi obu
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