I

icicev »dopust«

š e eno pism o k poročilu o zadn jih dogodkili v m e
tliški tovarni »Beti«
bodo^y?
~ Danes se
ZKS Mru ^ ^ “'skem komiteju
Wjsl?fn ?
0 izSedhH?

konferenc iz DoGovorili bodo

W u le T

’

*ufa^ieV^r^ iT K^^etijska za^ zdie intrgat?
n« ♦ nn ^ iz n o belo
je dtvF i
Slabo vre-

je na raz•'^ga sveta '^^“ ^ega sindikalf®^Piava o ^
zaključna
invalidsicem
zakona o
^Varovanju
Pokojninskem
kongreMm°^®"®"“

Jugoslfvl?"'

^OCevjp

t
^ ^ medvedov

*?^esto u

na ohtn«^®,

lovske dru-

‘?-Trto‘r „ i “.

“Ml-

Prvič slišim, da nekdo, ki gre
na dopust, postavlja pogoje za
svojo vrnitev. Dopust je vendar
nekaj, kar si človek pridobi z
SS<?:::W
delom, zato jih za vrnitev ni tre
ba postavljati. Ob članku
„Nova dejstva metliške zadeve“
bi rad še jaz postregel z nekate
rimi, da ne bi bralci blodili v
labirintu polresnic. Vujčičev
dopust v prijateljski Avstriji ni
bil samo to, ampak tudi pobeg
v tujino, V Celovcu si je dal ta
koj ob prihodu opremiti vilo,
vpisal otroka v šolo in sklenil,
da bo najbolje ostati. Ni se zbal
„gonje“ , ampak zakona, ki je za
vse državljane enak. Zveza ko
munistov v svoji dosedanji zgo
dovini ni nikoli prirejala gonje.
Nasmejana po nedeljivi zmagi: na cesti je bil najhitrejši Goran $trok iz zagreb^ega Dinama (z vencem Tudi proti Vujčiču ne, prirejal
okrog vratu), veselo pa se smeji tudi Franc Globočnik, direktor dirke. Kljub dežju je bila organizacija * pa jo je on njej, ko mu je v ime
nu razrednih interesov delavskedobra.
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No 6500 m etrov dolgi progi z a »N agrado Slovenije 1972« je 3000 g le d a lce v v slab em v re m e n u videlo
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Mnogi so prerokovali, da je Goran Štrok že za v staro železo,
malokdo je pričakoval, da bo v deževnem vremenu, pondcod celo v
megli, na nedeljski, J^agradi Slovenge“ na Goijancih podrl rekord
proge in postal absolutni zmagovalec!
Zgodilo se je prav to, ob
brezhibni organizaciji je v dru
gem teku, ko se je cesta že sko
raj posušila, peljal hitreje kot
kdorkoli pred njim na tej progi.
Z več kot 110 km na uro je na
6500 metrov dolgi progi poka
zal pravo mojstrovino.

Izpit so naredili tudi organizatoiji, ki se pripravljajo, da
bodo čez leto ali dve pripravili
na Goijancih tudi dirko za ev
ropsko oziroma svetovno prven
stvo. Organizacijsko bodo Novomeščani gotovo sposobni,

vprašanje je le, kaj bo delegat
mednarodne zveze rekel o cesti.
Bržkone bo potrebna večjega
popravila. To pa ne bi bilo ko
ristno le za dirke, marveč tudi

za razvoj turizma, gostinstva in
za pomoč gospodarsko se razvi
jajoči Beli krajini.
Obširneje poročamo o dirki
na 10. strani.
J. SPLICHAL

PO 30 LETIH
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Snidenje bo v e se lo in slo v n o stn o kot n ek o č
Ob 3Q-letnici ustanovitve Cankar
jeve brigade, ki ima že več let do
micil v črnomaljski občini, bodo v
soboto, 23. septembra, priredili pri
spomeniku na Gričku v Črnomlju
večjo proslavo.
Poseben vlak bo kmalu po 10. uri
pripeljal na železniško postajo blizu
500 nekdanjih partizanov iz slavne
brigade Ivana Cankaija. Domačini
jih bodo pričakali z godto in dobro
došlicami, seveda pa bo navzoča
tudi mladinska Cankaijeva brigada,
ki je letos naredila že več pohodov
po poteh svojih vzornikov.
Slavje s kulturnim programom se
bo nadaljevalo pri spomeniku na
Gričku, medtem ko bo zabavni del
srečanja v parku pod spomenikom.
Tu bodo gostinci organizirali zabavo
po belolaai\jsko.

Organizatoiji želijo, da bi se sni
denja udeležilo čimveč domačinov,
kajti obujanje spominov bo le tako
doseglo namen. Vojska in ljudstvo
sta bili eno v najtežih dneh, prija
teljstva iz tistih časov pa se borci
Cahkaijeve še živo spominjajo.

ga razreda skušala dopovedati,
da je treba spoštovati red in
zakonitost v poslovni politiki,
saj je znano, d^ je jasno nasto
p i (sestanek gospodarskega in
političnega aktiva v občini)
proti ukrepom gospodarske sta
bilizacije, kakor tudi, da je le z
'znojem in trudom ter pošte
njem moč dosegati resničen,
trajen družbeni ugled, ne pa z
izkoriščanjem sti^ e in čustev
preprostih delavcev in občanov.
Kaj je delal Vujčič? Pod nje
govim vodstvom je zrastlo v
Beli krajini veliko podjetje. Kot
predsednik skupščine in kot
direktor Beti se je povzpel nad
ljudi Avtoritativno je odločal o
vsem in često na način ter z
metodami in sredstvi, ki se jih
poslužujejo le tehnokrati, željni
vladanja. Kot vsakemu tehno
kratu in demagogu je bila tudi
njemu ZK na poti.
V Metliki vedo povedati, da
si je* znal, izkoriščajoč verska
čustva občanov in materialno
stisko delavcev, z nekaterimi
premišljenimi gestami ustvariti
med ljudmi politični kapital, ki
ga je spretno uporabljal sebi v
prid. Res, veliko je napravil za
podjetje, toda ne smemo poza
biti, da je to napravil z dohod
kom skromnih delavk in delav
cev ter nepoštenimi poslovnimi
mahinacijami. Vedeti je tudi
treba, da so pogoje za razvoj
podjetja ustvarjali delavci, da so
se predvsem oni trudili in odpo
vedovali večjim osebnim do
hodkom. Njemu pa je ob tem
rastel le kupček bogastva, saj
razpolaga danes njegova družina
s tremi hišami v Metliki, Ljub
ljani, Celovcu in dvema avtomo
biloma. Ali se lahko vse to za
služi z delom? Praktičen člo
vek je. Nedavno tega je še pisal,
da bi za delavce bil pripravljen
iti pod ključ, sedaj pa je v Ce
lovcu vtaknil ključ v vrata nove
ga doma.
Če hoče ostati Dolenjski list
v svoji uredniški politiki razred
no orientiran, bliže interesom
in ciljem delavskega razreda,
potem bo moral nehati objav
ljati članke, ki jim takšne
usmerjenosti ni prisoditi.
FRANCI ŠALI

EDVARD KARDEU NA PROSLAVI V MOSTARJU

Ustvarjalna svoboda delovnega človeka
Boj z a n a p re d e k n a š e so cia listič n e in s a m o u p ra v n e d ru žb e je h krati o bram ba n e o d v isn o sti narod ov
in v s a k e g a n a ro d a Jugoslavije*
Na proslavi ob 30-letnici ustanovitve X. hercegovske proletarske
brigade^ Mostaiju je zadnjo soboto govoril odpodanec tovariša
Tita, član sveta federacige in predsedstva ZKJ Edvard Kardelj. Ko
je pozdravfl zbrane borce, nosilce velike ideje bratstva in enotnosti
jugodovanskih narodov, je tovariš Kardelj opozoril na glavne značflnosti našega sedanjega političnega in gospodarskega življenja.

\

Pri tem je zlasti poudaril naloge,*
ki so zdaj pred komunisti in organi
zacijami ZK v državi. Ob kritiki, ki
je seveda potrebna, pa se moramo
zavedati, da je treba hkrati tudi
ustvarjati, iskati rešitve in prevze
mati odgovornosti. Skrivati se za
splošenimi kritikami vsega mogo£ega, namesto da bi sc lotSi ustvar
jalnega dela, je poudaril tovariš
Kardelj, ni v čast komunistom: ta
kega načina „dela“ se dostikrat
podužujejo tudi zelo odgovorni

Kardelj in nadaljeval: „Vendar se
živi tudi od ustvarjalne svobode de
lovnega človeka, od njegove aktivne
družbene vloge in od njegove zavest
ne pobude v boju za višjo produktiv
nost dela. Zato ni treba dvomiti, da

Komunisti.
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tovarne COSMOS-BELT v Črnomlju, je prvo lastno vozilo

« na zadnji strani. (Foto: Maks Jurman)
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Komunisti se dandanes tudi vse
premalo določno in odločno postav^ajo po robu raznim odklonom. Ko
je ZK nastopila skupaj z družbo
proti raznim Skodljivun pojavom s
tako
imenovanimi
„delavskimi
ustavnimi dopolnili", smo z raznih
strani že zaslišali približno takšne
proteste: „Kaj nas zaslišujete, kakš
no samoupravljanje je pri nas, kak
šen je položpj delavca, kdo upravlja
družbeni kapital itd. Vprašajte nas
raje, kakšni so naši poslovni rezul
tati, saj se od tega živi.” Da, živi se
od rezultatov dela, je dejal tovariS
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dobro organizirano samoupravljanje
delavcev, naslonjeno na njemu odgo
vorne strokovne službe, lahko da.
zmeraj večje rezultate v proizvodnji
in poslovanju kot kakr^nkoli teh
nokratski monopol“
S tem v zvezi je tovariš KardeU
opozoril na pomen uresničitve dru
gega dela ustavnih sprememb, ko
moramo preprečiti, da bi katerakoli
s^c fkratile oašim .delovnim ^udem
njihove samoupravne pravice.

tedenski
mozaik
Po vsem, kar je svet zadnje
čase doživel v zvezi z najrazlič
nejšimi ugrabitvami letal, pri
haja ko t dobrodošlo znamenje
novica iz Združenih držav A m e
rike: vlada je namreč sklenila
kupiti 1090 televizijskih kamer,
ki bodo spremljale potnike ob
vkrcavanju v letala in še 1200
drugih naprav, ki naj bi izsledile
teroriste in ugrabitelje, oziroma
njihovo skrito orožje. Za to so
plačali 2,7 milijona dolarjev,
menijo pa, da se bodo vložena
sredstva hitro „vrnila“ . . . na
posled le slabi časi za ugrabite
lje in zračne pirate vseh
vrst. . . ?
Medtem pa je prispela v Pe
king iranska cesarica Farah
Diba. Dogodek skoraj gotovo
nima kake posebne politične
teže, vendar je zanimiv zaradi
tega, ker so prikupni iranski
cesarici priredili ria letališču v
Pekingu izjemno prisrčen in
barvit sprejem, ki ga je vodil
premier Ću En Laj. Pravijo, da
že dolgo časa ni bil tako pri
srčen, prijazen in ljubezniv go
stitelj ko t ob tej priložnosti. . .
šarmanten premier za lepo cesa
rico na Daljnem vzh od u .. .
Za tiste, ki se bojijo potresov
(in takih nas je večina, kar pri
znajmo) pa bo dobrodošlo spo
ročilo ameriških strokovnjakov,
ki so nekaj mesecev proučevali
potres, nastal po eksploziji
atomske bombe na Aleutskih
otokih. Sporočili so namreč, da
najnovejši izsledki dajejo upa
nje, da bo m oč potrese vendarle
napovedovati - čeprav nemara
z bolj grobimi n a p o ved m i...
boljši časi za trpeče Zemlja
n e . ..?
Pa še pogled v preteklost:
arheologi ki so raziskovali neko
votlino v Španiji, so odkrili nič
manj in nič več ko t odtis jam
skega človeka! Menijo, da je na
stal tako, da je truplo umrlega,
ki ga je zasula zemlja, počasi
strohnelo, praznino pa je napol
nila izredno fina materija. Tako
se je ohranil neke vrste „odli
tek*', kar imajo v arheoloških
krogih za izjemno odkritje, ki
bo lahko dalo dragocene podat
ke o naših, v jamah živečih,
prednikih. . . še ena skrivnost
manj. . .

Skupni kmetijski stroji
Česar ne zm ore en sam km et, jih zm ore v e č s
sk upnim i m očmi - Denar naložiti tak o , d a bo pri^
n a ša l v e č koristi! - U godnost oli g o sp o d arn o st?
Traktor si že kupiš, vseh kmetijskih strojev pa ne moreš. Tako
pravijo kmetje v Lipi v Pomuiju. V vasi je okrog 170 zasebnih
posestev in 35 traktoijev. Veliko večino sojih prislužili v tujini kot
začasni delavci. Ker pa jim sami traktoiji niso veliko koristUi, so se
začeli dogovaijati med sabo, da bi si skupno kupili nekatere kmetij
ske stroje. Imajo že dva kombajna za žita, dve vrsti strojev za
pridelovanje koruze in pet za pridelovanje krompiija. Kupili so jih
kot solastniki v strojnih skupnostih.
V Tišini in okoliških vaseh za strojno skupnost, ki ima
prav tako v Pomuiju — pa kombajn za žita in vrsto strojev
kmetje ugotavljajo, da so pora za pridelovanje koruze. „Lepo
bili preveč denaija za nakup je, če ima kmet traktor na svo
traktoijev, preden so se odločili jem dvorišču, ni pa vedno naj
bolj gospodarno,“ pravijo neka
teri. Če bi za denar, porabljen
TELEGRAMI
za nakup premalo zaposlenih
BONN - Kancler Brandt se je
traktoijev, kupili dobro ple
odločil za glasovanje o zaupnici, ki
jo sicer zaradi povsem enakega šte mensko živino in izboljšali pri
vila poslancev vladajoče in opozicij delovanje krme, bi bili dohodki
ske stranke ne more dobiti, kar
pomeni, da bodo v Zvezni republiki s posestev veliko večji kot zdaj.

••••••••••

Nemčiji morali razpisati predčasne
volitve.
NEW YORK - Na sedežu Zdru
ženih narodov seje danes začelo 27.
zasedanje Generalne skupščine. Med
opazovalci vlada prepričanje, da bo
to doslej najbolj skrbno varovano
zasedanje, saj so Združene države
Amerike podale varnostnim silam
Združenih narodov močne okre
pitve ker se bojijo, da bi utegnilo
priti do kakega terorističnega iz
pada.
BEOGRAD - Včeraj je prispel na
uradni obisk v "Jugoslavijo predsed
nik ciprskega parlamenta Kleised s
soprogo. Povabil ga je predsednik
zvezne skupščine Mijalko Todorović.
TEL AVIV - Jzraelske enote, ki
so vdrle na libanonsko ozemlje in
napadle nek^ vasi, v katerih se za
držujejo komandosi, so se vrnile v
Izrael. V zvezi s to akcgo je gene
ralni sekretar Združenih narodov dr.
Kurt VValdheim izrazil obžalovanje
in obsodil nasilje vsake vrste proti
slehernemu.
SAIGON - V Južnem Vietnamu
se nadaljujejo ogorčeni boji. Saigonske enote so po dolgem obleganju
zavzele osredrije oporišče v ^oraj
povsem razdejanem provincijskem
središču Kvang Triju, toda osvobo
dilne enote so začele z napadi na
območju okoli 500 kilometrov seve
rovzhodno od Saigona. Položaj na
tem področju so v Saigonu označili
kot „resen".
KAIRO - Predsednika Libije in
Egipta Gadafi in Sadat sta podpisala
pomemben dokument, ki se nanaša
na bodočo ureditev libijsko-egiptovske enotne države. Dokument ima
tri dele in obravnava enotno poli
tično upravo in nekatere druge po
drobnosti, pomembne za delovanje
bodoče enotne države. Kot je zna
no, so Libija, Egipt in Sirija sklenili
pred časom trojno federacijo, ki jo
sedaj postopno uresničujejo. Dose
danje zveze arabskih držav se niso
obnesle in so vse po vrsti razpadle.

Podobno ugotavljajo tudi
kmetje drugod, kjer že imajo
strojne skupnosti, npr. v Ločah
pri Brežicah. Zarodek njihove
strojne skupnosti sega v leto
1955, ko so takratne kmetijske
zadruge začele razprodajati ne
katere kmetijske stroje, čeprav
se takrat še ni imenovala tako.
Pred dvema letoma je 22 kme
tov kupilo še kombajn za žita,
pozneje pa se jim je pridružilo
še šest gospodaijev. Lani je 14
k m eto v k upilo vrsto Strojev za

pridelovanje koruze;
Člani večjih strojnih skup
nosti menijo, naj bodo tako ve
like, da bodo njihovi stroji kar
najbolj, torej polno izkoriščeni
v vsej sezoni. Takrat bodo stro
ški storitev najnižji. Tudi za na
kup strojev bodo prispevali po
samezni kmetje manj denaija
kot v mali strojni skupnosti.
O deležih za nakup strojev,
delu s stroji, obračunavanju
stroškov storitev in o vsem dru
gem odločajo vsi člani skupno
sti kot enakopravni solastniki.
O vsem pa odločajo le oni, ne
zadruge in nihče drug. Stroji so
njihova lastnina. Razlika med
to in drugo njihovo lastnino je
le v tem, daje skupna. To pa ni
nobena novost, saj solastništvo
poznajo tudi v. drugih družbe
nih ureditvah. Novost je le v
tem, da so take strojne skupno
sti priznane tudi z zakonom o
združevanju kmetov. To pa

i^izozemska kraljica Julijana in njen soprog princ Bernard sta prispela v Jugoslavijo na
predsednika republike Josipa Broza Tita in tako vrnila obisk, ki ga je opravil leta 1970 na
skem naš predsednik. Gosta iz Nizozemske bosta ostala na uradnem obisku v Jugoslaviji več dm- j
sliki: nizozemski kraljevski par (Arhivski posnetek)
hkrati pomeni, da kmetje mora
jo skrbeti v svoji strojni skupno
sti za vse in ne Čakati, da jim bo
kdo urejal stvari od zunaj, kot
so bili vajeni pri kmetijskih za
drugah v zadnjih letih.
Strojne storitve v malili strojnili skupnostih, v katerih stroji
niso polno izkoriščeni, so draž
je kot v velikih, a vzlic temu ve
liko cenejše, kot če bi imel vsak
kmet vse stroje sam. Dražje so
seveda le takrat, če obračunava
jo amortizacijo za stroje in ne
upoštevajo le tekočih stroškov
kot slabi gospodarji. Kdor
amortizacije ne obračunava, bo
namreč takrat, ko bodo njegovi
stroji odslužili, ostal brez njih
in brez sredstev za nakup dru
gih.
Nekaterim kmetom bolj uga
jajo male strojne skupnosti kot
večje, češ da se manj solastni
kov strojev laže sporazume o
vseh stvareh kot veliko. To je
res. Taka ugodnost pa ni za
stonj in jo je včasih težko uskla
jevati z donosnim gospodaijenjem. Stroške strojnih storitev
bodo lahko zmanjševali le tako,
da bodo opravljali storitve tudi
nečlanom svoje strojne skupno
sti. Morali pa bodo upoštevati
njihove želje, sicer naročil ne
bo.
JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Vsa Slovenija
predvsem pa vsa SLO
VENSKA PRIMORSKA —je minulo nedeljo
^preživela v slavnostnem vzdušju. Na mno
žični proslavi v partizanskem Cerknem, kjer
so tisti dan odprli tudi novo šolo, so bile vse
misli posvečene predvsem velikemu do
godku, ko je slovenska Primorska pred 25
leti S PRIKUUČITVIJO k matični deželi
prvič v svoji zgodovini zaživela svobodno ter
skupaj z vso Slovenijo in JUGOSLAVIJO
začela ustvarjati pogoje za graditev novega
družbenega reda pri nas.
Proslave v Cerknem seje poleg drugih —
udeležil tudi sekretar izvršnega biroja pred
sedstva ZKJ Stane Dolanc, ki se je v obšir
nem govoru dotaknil vseh vidikov boja pri
morskega ljudstva za priključitev k matični
domovini, to pa je povezal tudi S SEDA
NJIMI DOGODKI in stanjem v svetu. Na
tem mestu bomo tokrat povzeli nekatere
njegove bistvene misli.
Z odločitvijo o priključitvi pred petin
dvajsetimi leti je bila tudi formalno potijena
samoodločitev primorskih Slovencev, sicer
že plebiscitarno sprejeta med NOB, daje slo
venska Primorska NEODTUJUIV DEL Slo
venije in s tem nove skupnosti jugoslovan
skih narodov, je poudaril Stane Dolanc. Faši
zem kot najbolj mračna ideologija v zgodo
vini je četrt stoletja pred tem ^ušal brutal
no izkoreniniti slovenski živelj na tem pro
storu, kjer le-ta živi že tisočletje, vendar mu
to ni uspelo. V tedanjem boju proti fašistič
nemu nasilju primordci Slovenci niso dobili
podpore nekdanjih jugoslovanskih režimov
— ki so jim sicer vse mogoče obljubljali, na
redili pa ničesar.
Slovenski narod je že zdavnaj spoznal in
odklonil vsebino, metode in cilje klerikalne
in meščanske NACIONALISTIČNO LIBE
RALISTIČNE politike, je ugotovil Stane
Dolanc. Tudi zaradi tega je DANES že vna
prej obsojen na poraz vsak, ki s stahšča sta
rih ali novih MEŠČANSKIH IDEOLOGIJ
DOLENJSKI LIST

ponuja slovenskemu narodu tako imenovano
narodno spravo in razne lastne zamisli o slo
venski družbi in državi. Narodne sprave s
fašisti in njihovimi sodelavci ni bilo inje tudi
nikoli ne bo. Za Slovence obstaja samo ena
zamisel slovenske družbe - in to je SAMO
UPRAVNA SOCIALISTIČNA Slovenija v
okviru SFRJ. To je koncept, ki izhaja iz pro
grama naše Zveze komunistov.
Danes, po 25 letih, laliko ugotovimo, da
boj in žrtve za priključitev slovenske Primor
ske k matični domovini niso bile zaman. Ta

lepi del Slovenije je v obdobju svojega svo
bodnega žitja dosegel lepe rezultate — na
go^odarskem, kulturnem in družbenem
področju svojega razvoja. S takim gmotnim
in družbenim razvojem nastaja nova Primor
ska, v kateri mladi delavski razred ter kmetje
in izobraženci gradijo NOVE DRUŽBENE
ODNOSE, odnose socialističnega samo
upravljanja.
Ob tem je Stane Dolanc še dejal, da mi
rovna pogodba z ItaUjo in znani londonski
memorandum vendarle nista izpolnila vseh
pričakovanj naših narodov — toda Jugosla
vija je pristala nanju, ker je želela prispevati
k popuščanju mednarodne napetosti takrat,
k utrditvi miru v tem delu sveta. Tu so še
vprašanja naše NARODNOSTNE MANJ
ŠINE, ki je ostala -^onkraj meje, v Italiji.
Vemo, da se položaj slovenske manjšine v

Italiji izboljšuje in pozdravljamo tudi priza
devanja tistih demokratičnih tamkajšnjih sil,
ki se zavzemajo za to, da bi rešili mnoga
vprašanja, ki so glede tega žal ostala še ne
rešena. Zato smo tudi prepričani, je dejal
Stane Dolanc, da poskuse iredentistov in
neofašistov, ki želijo kaliti DOBRE ODNO
SE med Italijo m Jugoslavijo, tako kot vsa
naša javnost OBSOJAJO tudi italijanske
demokratične politične organizacije in sile.
Dobri sosedski odnosi med Jugoslavijo in
Italijo - in ti so otipljiv odraz sedanjih prija
teljskih stikov med obema državama — so
nedvomno pomemben ČINITELJ MIRU v
teni delu Evrope in prispevajo k boljšim
odnosom med državami in narodi po vsem
svetu.
Slednjič se je Stane Dolanc dotaknil še
perečega vprašanja sedanjosti - ohranjanja
NASILJA, ki dobiva prav s sedanjimi terori
stičnimi akcijami še novo dimenzijo. Nikoli
se nismo in se ne bomo strinjali s teroristič
no dejavnostjo, je dejal, že pred vojno je
naša komunistična partija obsodila INDIVI
DUALNI TEROR kot nesprejemljivo obliko
boja. Na nevarnost mednarodnega teroristič
nega nasilja opozaijamo že vrsto let — saj
smo dejavnost teh teroristov sami občutili že
zdavnaj pred tragičnimi dogodki v Muenchnu: ob umoru heroja Rolovića v Stock
holmu, ob podtaknjeni bombi v našem le
talu, ob nedavnem vdoru ustaških zločincev
v Jugoslavijo in še in še.
Naj vedo vsi tisti, je poudaril Stane Dolanc, ki s
takšnimi akcijami ali politiko proti Jugoslaviji
mislijo ali želijo nadaljevati, da bodo NASI
NARODI znali presoditi, kdo so naši RESNIČNI
prijatelji in kdo ne. Saj so se, denimo, vsa doseda
nja hudodelstva in teroristične akcye proti nam
pripravljale v deželah - pripravljali so jih tamkaj
živeči fašistični zločinci - ki sicer sebe cenijo za
vzor demokracije!
Naš delavski razred in vsi naši delovni ljudje
bodo znali braniti pridobitve NASE REVOLU
CIJE, svojo samoupravno socialistično Jugoslavijo,
svojo nacionalno in socialno SVOBODO, jo ob tem
poudaril Stanc Dolanc.

tedenski zunanjepolitični pregl^
Zadnje dejanje v verigi nasil
nih akcij ustaških teroristov še
ni povsem sklenjeno, toda tisto,
kar seje zgbdilo,^ dovolj jasno
izpričalo
neveijetno
brez
umnost nasilnikov, ki im^o
svoja zatočišča na Švedskem.
Skupina ustaških zločincev je
ugrabila švedsko potnico letalo
in zahtevala izpustitev iz zapora
šestih ustaških teroristov, zajM*tih zaradi uboja veleposlanika
Rolovića in drugih zločinov.
Švedske oblasti so njihovim za
htevam ugodile in letalo je na
daljevalo polet v Madrid, kjer so
se ugrabitelji vdali policiji. V
trenutku ko to pišemo, še ved
no ni znano, če bodo španske
oblasti izročile ugrabitelje Šved
ski ali ne. Obe deželi sica- ni
mata pogodbe o medsebojnem
izročanju zločincev, vend^ to
ne bi mogel biti razlog, da se
deveterica ne bi vrnila na Švedsko. Toda ne glede na razplet
naj novejše zločinske akcije
ustašev je mogoče in potrebno
povedati, da je švedska vlada s
tem plačala ceno za svojo po
pustljivost. To je namreč eno
izmed temeljnih sp e .n » j, ki *
rtrtnuin nob
h tej
t<»i najnovejši
rintn/kirt^iči piratski
nim fck i
ponuja
akciji. Če bi šv^ske oblasti, ki
so vsekakor dovolj dobro sezna
njene z delovanjem ustaših
skupin na njenem ozemlju, vsaj
nekoliko ostreje ukrepale, bi do
te in nekaterih drugih podobnih
akcij skoraj gotovo ne moglo
priti. Toda hlaati s tem je treba
opozoriti še na nekaj: če se
bodo zadeve razpletle tako, da
španske oblasti teroristov ne
bodo vrnile
nim oiganom
zadržale v bolj
okoliščinah v Madridu, bo to
hud udarec nekim osnovnim
spoznanjem, ki uravnavajo člo
veško družbo. Če se bo to zgo
dilo, bo namreč malone uzako
njeno pravilo, da se zločin iz
plača in da je vredno tvegati,
» tlT o
kajti kazen utegne izostati.
bi bilo nevarno ne samo zaradi
tega, ker bi prizadejalo jugoslovanske interese, marveč tudi
zato, ker bi bile ogrožene neke
temeljne postavice sodobnega
civiliziranega sveta. V trenutku,
ko svet govori o vse močneje iz
raženi potrebi po skupnem boju
zoper terorizem, bi bilo kaj takega izredno zgovorno zanikanje namenov in želja ntiroljubnega sveta. Deveterica, ki v
tem trenutku čaka v nekem
madridskem zaporu na odloI
1 ••
• .L • »L
čitev španskih pristojnih orga
nov, se v nobenem primeru ne
more sklicevati na kakršnekoli
politične motive — oni so in
bodo v očeh sveta zgolj navadni
kriminalci in pustolovci, ki izrahljajo teror kot sredstvo za
dosego svojih povsem nereafaiih
dlje v. Šv«^ska vlada je napovedala odločnejši boj zoper tetoriste na svojem ozemlju, še po-'
sebej ustaših, toda obljube in
napovedi te vrste žal ne morejo
več vzbujati preveč zaupanja.
Podobnih obljub smo namreč
že precej slišali — na žalost pa
jim niso sledila tudi ustrezna
dejanja. Če bi jim, potem se

bržkone ne bi moglo
^
se je. Morda bo dejstvo
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K
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Zraven stavbe občinskega sodišča v Črnomlju
gradi kmetijska zadruga pokrito tržnico s sodob
nim lokalom za mesnico in delikatesno trgovino.
Na tem mestu so morali porušiti staro stavbo,
kjer so bili nekoč zapori —(Foto: R. Bačer)

seip

Slovenska gospodarska raz
drobljenost utegne biti grobar
konkurenčne sposobnosti, da,
celo nadaljnjega razvoja našega
gospodarstva. Da gre zares, do
kazuje dejstvo, da se je za zdru
ževanje (horizontalne in verti
kalne integracije) še posebej
zavzelo najvišje republiško poli-
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^ Skocjanu, je
sejmišču vse-
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Ivan Gole: v neenakem položaju smo.
tično vodstvo, centralni komite
Zveze komunistov Slovenije s
predsednikom Francetom Popi
tom na čelu - ne le s priporo
čili in ugotovitvami, marveč s
konkretnimi akcijami.
Medtem ko je v slovenskem
gradbeništvu in še v nekaterih
panogah že stoijen korak na
prej , je kovinsko-predelovalna
industrija, ki jo sestavlja 86

podjetij in ki daje eno petino odražali mterese teh skupnosti in v
neto proizvoda naše industrije, skupščinah, ki bodo drugače orga
nizirane kot doslej, zato sprejemali
ostala v glavnem razdrt^bljena in ustreznejše rešitve. Predpise bodo
nesposobna večjih podvigov.
po novem pripravljali v tesnem stiku
Ivan Gole, direktor trebanj:. z bazo, z življenjem, in ne tako kot
skega ,,Trima“ , ki je bil med .doslej - v skupščinskih odborih, ko
ima na odločitve vpliv dokaj malo
ustanovitelji konzorcija (zdru ljudi.
M. l .
ženja) izdelovalcev in predelo
valcev hladno oblikovane želez
ne pločevine —HOP profilov, je
ob zadnjem obisku predsednika
republiške skupščine Sergeja
Kraigherja potrdil, da je tako.
Navedel je tudi, d aje „Trimo“
v neenakem položaju, ko gre za
kreditiranje proizvodnje ali za
uvoz kovinskih konstrukcij, ki
bi jih lahko v Jugoslaviji sami
dovolj naredili.
„To je zato, ker vas je pre
malo slišati; ker ima razdroblje
na kovinsko-predelovalna indu Osem razredov osnovne šole je
strija premalo ambicij. Ta pano za mladega človeka nuja.
ga je preslabo organizirana za
sodobne zahteve, ki so zanjo še
posebno velike. Njene možnosti
Za izobraževanje ljudi, ki nimajo
še zdaleč niso izkoriščene. Tre
končane o^mletke, pa so že bodisi
ba je, bolj sodelovati in se zdru v proizvodnji ali pa čakajo doma, v
ževati, uresničevanje ustavnih metliški občini ni dobro poskrb
dopolnil omogoča, da prepreči ljeno. Delavske univerze več kot dve
te slabe, neuspele združitve sta leti domala ni čutiti, saj obstaja le
na papirju.
rega kova,“ je med drugim v
Ob dejstvu, da dandanes brez
„Trimu“
dejal
predsednik osemletke ne moreš nikamor, in ob
Kraigher.
M. L. zahtevi v podjetjih, da bi imeli čim

Le na papirju
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Samo visoka ali nizka voda je ustavljala Dularjev
mlin v Vavti vasi, pred kratkim pa ga je zadnji
lastnik Anton Rozman zaprl in se odselil. So
sednja mlina sta se ustavila že prej. Najbliži in
edini mlin je zdaj za velik del doline Kike v Šmi
helu [Mri Novem mestu - (Foto: I. Zoran)

Odvečen je strah pred združevanjem

isca
enn

Še malo, pa bo ta smjaček okras italijanskega
parka cesaija Emanuela drugega! Sedaj pa je že 4
mesece domač za ženo in lovskega psa lovca JoMta Pemuša na Dolgih njivah. Liter in pol mleka
izpije domala na eks! IwOčitev bo težka —(Foto:
A. Železnik)

m §g bo
začela obiskovati naše hleve izrazito
je v Qi^^®‘^^..'^®'^^ziskana bolezen, zimska dizenterija
močno razširjena, tako da dela veliko
Bolezen prepoznamo po ijavo-zeleno po^'^ali 7
po zmanjšani ješčnosti in opazni
hitro
zimske griže so predvsem, da naglo
Traia ^
hleva v hlev in zelo redkokdaj povzroča
‘eden dni.
Paratift
podobnih bolezni, kot sta kok^ g
r i ž o
znatno hujše bolezenske znake.
^načilno, da napade predvsem odraslč živali
mlajše molznice<»ki te bolezni niso še
J*n se zmanjša molznost tudi na polovico ali še

bolezen c
? ^bh iP^^ben v*}> natančneje raziskana. Sumgo, dajo
ko «
j®
hrani, nastilju ali v vodi. BoleJ i' \ j o ^^Portios
zanjo ugodne razmere, zlasti, ko se
o♦
^ nastopom mraza ali velike vlage.
Sp
gOveSi '^^poren prevoz živali.
hlJ^ I Dl* % k k o 7t h^ P?*^^8anio s tem, da mu dajemo dobro,
na
J f , A ' L.
k ^fastov
^^stovem
P^ ^ obnese taninska kislina. Ker je v
A^stavi K*?
iKf''*! '
Isinina, kuhamo iz njega na^ols **^0 2
J® Križa še hujša, kar je sorazmerno
' C2?no^ ie se4d 1
h*^^*^^iti v
preprečiti. Ce je še ni v hlevu, je.
1
0^ ^ nakr^ odvečne obiske, zakaj prav možno je, da
^^'^njevai
obiskovalec, živin^i prekupčevalec
veterinar, če dosledno ne spoštujeta
_
i _ . i _ _ ____________
x!_;
■7 ;____ i . . ^
f
pA^^'^nih n
^'n^ska griža se lahko nagjo razširi
V
*
akcijah, na primer ob tuberkuli'Moramo
^ posebej pazljiv,
ki ’
je v naši moči, zmanjšati vpliv
’
občutljivost živali (hud mraz,
prevoz itd.).
Inž. M. L.
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Sergej Kraigher: „Bistveno dru
gačen i^upščinski sistem**

Drugi del
Med svojim obiskom v trebanjski
občini (8. septembra) je predsednik
republiške skupščine Sergej Krai
gher govoril občinskemu poli
tičnemu aktivu o drugi fazi ustavnih
sprememb, vmes pa vpletal tudi
svoja osebna razmišljanja in stališča
o našer gospodarskem in druž
benem razvoju. Na kratko po
vzemamo:
Ce bo šlo po „urniku“ , bodo
nove ustavne spremembe in do
polnila sprejeta predvidoma spo
mladi prihodinjega leta. Preden bodo
dokončno sprejete tako pomembne
odločitve, morajo povedati svoja
stališča republiške komisije, le-ta
mora uskladiti zvezna komisija, jih
posredovati nazaj v potrditev re
publiškim političnim aktivom, šele
nato pa bo predlop dala v javno
razpravo zvezna »upščina. Pred
videvajo, da se bo'javna razprava za
čela v začetku prihodnjega leta.
In kaj je bistvena novost? Z no
vimi ustavnimi dopolnili in spre
membami (amandmaji) bo spremer\jen za sedanji razvoj že ne
ustrezen skupščinski sistem. Zgrajen
bo na delegatskem načelu. Delegati
bodo kot „kolektivni zunanji ministri“ samoupravnih skupnosti, kot
je dejal Kraigher, boU neposredno

manj ljudi brez kvalifikacije, se po
raja med občani želja po večerni
šoli. Marsikomu, ki je v redni šoli
pouk jemal preveč zlahka in je go
voril, da si bo spričevalo zataknil za
klobuk, je presneto žal. Tak je lahko
pometač, lahko pomaga zidarjem,
kam više se že težko prerine.
Oživitev delavske univerze je v
Metliki nuja. Z njo vred pa nastaja
tudi že načrt njene dejavnosti, pri
katerem ima večerna osemletka
prvo mesto.
Občinski sindikalni svet zbira pri
jave in mnenja interesentov za tako
izobraževanje, dokler delavska uni
verza ne bo zaživela, kot je predvi
deno. Kot je slišati zdaj, se za vpis v
večerno šolo zanimajo tu'di občani
sosednje črnomaljske občine, kjer
tudi ni možnosti, da bi si ljudje pri
dobili manjkajočo nujno izobrazbo.
Vodstvo metliških sindikatov meni,
da bi se moral pouk v večerni šoli
začeti že oktobra meseca.
R. B.

IM V med velikani
Industrija motornih vozil Novo
mesto, ki je še leta 1965 imela le 59
miUjonov dinarjev celotnega do
hodka, si je kot edino podjetje iz
Dolenjske priborilo mesto med sto
timi hajvečjimi PROIZVODNIMI
delovnimi organizacijami Jugoslav^e. Po razvrstitvi, objavljeni v po
sebni knjigi „Ekonomske politike**
iz Beograd’ si je z 813 milyoni dinaijev lanske^ celotnega dohodka
(kar je skoraj 14-krat več kot pred
sedmimi leti) v „klubu največjih**
zagotovila 59. mesto.
Nobeno drugo dolenjsko podjetje
ni doseglo 503 mil^onov celotnega
dohodka, kar je spodnja meja stote
rice, sicer pa tako in tako v tem spisku ni dosti slovenskih Dodietii.
Samo petero jih je pred IMV. Naj
večje slovensko podjele Iskra je šele
!» 10. mestu, kamor je zdrknilo od
preajani^ga leta. To pa ne pomeni,
da je tolKo- Oazadovalo, maweč, da
se druga jugoslovanska podjetja hi
treje združujejo in večajo, kw potijuje znano dejstvo, da zaradi naše
razdrobljenosti, ozkosti tudi' - pri
znajmo - škodljivi vasezaverovano-

Stran uredil: MARJAN LEGAN

^ r e d n o je
•••

IMV: med prvimi stotimi
sti v razvoju sorazmerno zaosta
jamo.
IMV Novo mesto jc v uvrstitvi
skoraj zadržala svoje mesto iz leta
1970 (takrat 58. mesto, lani 59.),
Iskra je zdrknila, kot že rečeno, od
5. na 10. mesto, Slovenske železarne
od 13. na 17. mesto, Gorenje seje
povzpelo od 32 na 23. mesto, ma
riborska tovarna avtomobilov je za
držala 30. mesto, na novo ustanov
ljeno Združeno podjetje za distri• bučijo električne energije je na 44.
mestu, IMV na 59., Tomos 69. (prej
71.), Gradis 78. (prej 64.), Elektro
gospodarstvo Maribor 84. (prej 43.)
in Litostroj, ki je na 93. mestu, prej
pajeb il4 3 . m l

Pri slabem delodajalcu je ena
sezona dovolj.

Velike ribe
Ko
najbližjemu
sosedu
z
nevoščljivostjo gledamo v lonec in
se lovimo za malenkosti, se nam ve
like, prekanjene ribe izmuznejo iz
rok, še preden se dobro zavemo, da
bi jim bilo treba prešteti utajene mi
lijončke. Prebrisani so bolj od dav
karije in niti inšpekcije niti SDK jim
ne morejo blizu.
In če ni „dokazov“ črno na be
lem, je celo tožilstvo brez moči.
Gradivo z n.*tančnimi podatki za
hteva od davčne uprave, ta pa se že
tako otepa z zaostanki in izrednemu
delu, s katerim jo obremenjujejo od
zunaj, ni kos.
Ptice selivke imajo za morebitne
„nevšečnosti** dober nos in stvari, ki
bi se utegnile skuhati, pravočasno
zavohajo. Brž odpovedo obrt in za
pustijo občino, ki jim je nudila go
stoljubje. Sk)vo ni težko, saj imqo
tudi drugod razpredene delavnice,
na zunaj prave podrtije, v resnici pa
zlate jame.
Taki mojstri trenutno iskanih
drobnih izdelkov redko prijavijo vse
zaposlene. Na delo ne jemljejo do
mačinov, najraje zaposlujejo rojake
z juga. Ti pristanejo na vse. Dobro
vedo, da se ne smejo pritožiti, in če
bi rekli besedo preveč, bi bili jutri
ob zaposlitev. Mislijo si: „Letos
bomo še vzdržali, naslednjo sezono
pa si bomo poiskali kruh drugod."
J. TEPPEV

Najkasneje do sredine
oktobra bo, ko t je poslan
cem zagotovil zvezni sekre
tar za kmetijstvo inž. Ivo
Kuštrak, vlada predložila
zvezni skupščini svojo zami
sel o dolgoletnih sistemskih
rešitvah v kmetijstvu, kar naj
bi bila praktična uresničitev
političnih smernic, sprejetih
na prvi konferenci ZKJ. Ta
dokum ent bo izrednega po
mena za naše kmetijstvo.

Razpotje
zlasti zato, ker naj bi naredil
konec zelo različnim stali
ščem o naši km etijski poli
tiki. Javna tajna je, da niti v
enem izmed pomembnejših
odprtih vprašanj v medre
publiških razgsvorih ni dose
ženo popolno soglasje.
Da je treba za razvoj kme
tijstva ukreniti nekaj dobre
ga, s tem vsi soglašajo, kaj bi
bilo tisto, o tem pa so mne
nja zelo različna. Izstopa
predvsem Vojvodina k o t iz
razito kmetijska pokrajina,
ki jo zaostajanje kmetijstva
najbolj prizadene. Ona vidi
rešitev v cenah, v spodbud
nih zajamčenih odkupnih
cenah, ter v plačevanju pre
mij in regresov, nepopularno
rečeno: v večji vlogi države,
njenega posredovanja in nje
nega denarje. Druga stran, ki
zastopa bolj industrializirane
predele države, pa meni, da
je treba razvoj kmetijstva
bolj osloniti na tržne osno
ve, na tržno povezovanje pri
delovalcev, trgovine in po
rabnikov km etijskih pridel
kov, češ da bo to bolj zdra
vo ne samo za-naše celotno
gospodarstvo, marveč tudi
za samo kmetijstvo.
Kako bi se opredelili
sami? Menirtio, da dajejo
kmetijstvu več nade vojvo
dinski predlogi. Nikdar se ne
sme spustiti izpred oči, da je
kmetijstvo biološka proiz
vodnja, zelo negotova, polna
tveganja, da je ni mogoče
preusmeriti čez noč in da je
pridelovalce in rejce ob stal
nih nihanjih ponudbe in
povpraševanja zelo lahko pu
stiti na cedilu. Naše tržišče
je neurejeno, zato potrebuje
pridelovalec jamstvo, ki ga
pričakuje od države, ali reci
mo raje, od družbe, ko je že
poudarjanje vloge države na
tako slabem glasu. Taka
agrarna politika je v svetu že
preizkušena in nihče ne
more trditi, da ni dala uspe
hov.
M. LEGAN
K_______________________ /
DOLENJSKI UST

»Sladka« mrzlica
V Sevnici ni sladicorja!
Televizijski intervju s sekretaijem
Zveze sindikatov Jugoslavije Maijanom Rožičem so Sevničani razumeli
tako, da se bo sladkor podražil,
zato so ga že naslednji dan vsega
pokupili.
2e predtem so v Sevnico priha
jale govorice iz Zasavja in sosednje
Hrvatske, da se bo poleg o^a podra
žil tudi dadkor. Posledice, značilne
za že skoraj dnevne podražitve, so
bile temu primerne: v Sevnici že
teden dni ni sladkoija.
Poslovodje v samopostrežnih
trgovinah sicer pravgo, da sladkor
bo, s tem pa je podobno kot s ce
mentom. Trgovci morajo namreč
sladkor proizv^alcem plačati vna
prej, če že imajo denar za to, pa
sladkorja še vedno ni, kajti prevoz je
po jugoslovansko počasen. Tako ni
ne cementa ne sladkoija.
Tokrat so sicer potegnili kratek
konec tisti potrošniki, ki so pokm)iii
dnevne zaloge sladkorja sevniških
trgovin, k ^ ti marsikdo verjetno ne
bo mogel od te plače kupiti kaj
prida za ozimnico, ki letos tudi ni
poceni. Pa naj še kdo reče, da tele
vizija nima magične moči!
ALFRED ŽELEZNIK

Upravni odbor odložil skrbi
Koliko s ta n e ta novi šoli na Grmu in v Bršlinu in koliko s o N ovom eščani
zbroli z an ju v z adnjih štirih letih? D ragocen je bil k ra je v n i s a m o p risp e v e k ,
še v e č p a je v re d n a z a v e s t, kaj v s e zm orem o z združenim i močmi za sv etlo
bodočnost m ladega rodu!
Po dobrih štirih letih je upravni odbor sklada za financiranje in
gradnjo novih osnovnih šol v Novem mestu prejšnji petek sedel k
svoji zadnji seji. Tudi tokrat jo je vodil predsednik odbora Jože
Padovan, poročala pa sta tajnik odbora Jože Suhadolnik ter raču
novodja ^ a d a Franc Avsec, tajnik kr^evne skupnosti v Novem
mestu.
Tokrat je bilo na vrsti poročilo o
doseženih dohodkih in izdatkih
sklada za financiranje gradnje noWh
osnovnih šol na Grmu in v Bršlinu.
O njih poroča danes naš časnik še
posebej v Skupščinskem Dolenj
skem listu; bralce vabimo, da si zani
mive številke in podatke ogledxyo.
Tako bodo laže razumeli vso veli
čino opravljenega dela, ki se je za
čelo na pobudo sveta krajevne skup
nosti v Novem mestu že 1967. leta.
Zamisel o iz^adnji nove osnovne
šole na Grmu je padla na plodna tla.
Novomeščani - delavci, uslužbenci,
obrtniki, upokojenci in kmetje na

območju mesta - so rekli na javnem
ljudskem glasovanju mogočen ,J)A“~
za novo šolo. Ko so se jim dve leti
kasneje pridružili delavci tekstilne'
tovarne NOVOTEKS s predlogom:
,JPrispevamo sami še 150 m il^nov
starih dinarjev, če začnemo graditi
hkrati še novo šolo v Bršlinu!" —je
zavest Novomeščanov še enkrat
uspešno opravila svoj domovinski iz
pit. Samoprispevek je bil podaljšan
na 4 leta, v katerih so prebivalci No
vega mesta zbrali za novi šoli kar
3,778.509 dinarjev in tako prispe
vali enega izmed temeljev za sodob-

V TREBNJEM JUTRI IN V SOBOTO:

Imenitna druščina mladih peres
Ob 85-letnici Goliovega ro jstv a bodo ra z g lasili zlato knjigo - Gostje bodo:
u red n ik i, p e sn ik , h um orist in ju n a k a TV n a d a lje v a n k e
v Sloveniji ZPM že nekaj let pri
reja srečanja pionirjev: vsako leto
jih je okoli 20, nekaj pa je tudi zvez
nih. Take prireditve so imele malone
že vse občine, 22. in 23. septembra
pa se jim bo pridružila trebanjska gostiteljica FV. srečanja dopisnikov
in nagrajenih glasil. Hkrati bodo ob
počastitvi 85-letnice Goliovega roj
stva razglasili zlato knjigo za to leto.
Pokrovitelj srečanja bo Ciril Pevec,
predsednik trebanjske občinske
skupščine.
Pripravljalni odbor pri občinski
zvezi DPM in enak odbor pri repu
bliški ZPM sta za srečanje pripravila
pester program. V avli trebanjske
sole bodo odprli pionirska glasila,
mentorji in dopisniki pa se bodo po
govarjali z uredniki, ki jim pošiljajo
spise. Popoldne bodo mentorji po
slušali zanimivo predavanje o glasi
lih. Prof. Berta Golob bo govorila o
urejanju šolskih listov, prof. Jolanda
Pibernik pa bo poudarila pomen li
kovne obdelave glasil. Zatem si
bodo skupaj ogledali razstavo del

Prihodnji teden bo - od 28. do
30. septembra - v Novem mestu za
sedal mednarodni simpozij arheoloov na temo: Halštatsko obdobje v
loveniji. To bo prvo srečanje znan
stvenikov na mednarodni ravni, ki
so za kraj svojega dela izbrali Novo
mesto. Program kolokvija se bo od
vijal tri dni: prva dva dneva bodo na
sporedu predavanja, tretji dan pa bo
strokovna ekskurzija z ogledom ne
katerih dolenjskih arheoloških naj
dišč.
Srečanje arheologov v Novem
mestu sodi v okvir tematskih kolok
vijev, ki jih že vrsto let prireja zelo
delavno Slovensko arheološko dru
štvo kot osrednjo manifestacijo svo
jega programa. Prebranih bo 17 refe
ratov, v katerih bodo predavatelji
podali stanje raziskav halštatsk^
ostalin iz Slovenije ter prikazali
zveze in odnose naših krajev s sosed
nimi pokrajinami v starejši železni
dobi. Referati bodo zajeli geografski
prostor od južne Panonije preko
Vzhodnih Alp do Schwarzwalda,
poudarek pa bo seveda na najdbah
iz Slovenije. Uvodni predavanji
bosta posvečeni odUčnim najdbam
iz Novega mesta in metodam njiho
vega zahtevnega restavriranja, ki so
ga opravili v muzeju v Mainzu. Vsi
referati bodo tiskani v Arheološkem
vestniku, kar jim daje pečat trajne
vrednosti. Pokroviteljstvo nad tem
pomembnim srečanjem strokov
njakov je prevzel predsednik skup
ščine občine Novo mesto Avgust
Avbar.
Povod za srečanje arheologov v
Novem mestu so dale izredne haištatske najdbe na Dolenjskem, še
posebej tiste, ki so bile v zadnjih le-

f

Zlati dia^em ilirske princese iz
gomile pri Stični.
DOLENJSKI LIST

Antona Repnika v galeriji samorast
nikov.
Dopisniki se bodo popoldne sre
čali tudi s pesnikom Tonetom Pavč
kom, s Tonijem iz Veselega tobo
gana in z glavnima junakoma TV na
daljevanke Erazem in potepuh. Pio
nirji iz Trebnj^a, Mirne, Mokro
noga in Šentruperta bodo odpeljali
goste na svoje domove.
Dmgega dne bodo podelili nagra
de petim iirednžkim odborom najboljšOi pionirskih glasil v šolskem
letu 1971/72. Temu bo sledila po
častitev 85-letnice rojstva pesnuca,
prevajalca in .kapetana Drame* Pavla
Golie. Studgska knjižnica Mirana
Jarca iz Novega mesta je pripravila
bogato razstavo. Nekaj gradiva bo
javnost prvič videla. Razstavo bodo,
bogatile slike s predstav naših naj
boljših gledališč. Takoj nato bodo
razglasili najbolj priljubljeno mladin
sko knjigo, ki bo dobila naziv zlata
knjiga. S tem se bo Trebnje še po
sebno oddolžilo spominu na svojega
slavnega rojaka Pavla Golio.
J. ZUPAN

TATOVA NISTA BILA
IZBIRČNA
Miličniki v Dolenjskih Toplicah
so 14. septembra zvedeli, da je bilo
vlomljeno v hišo Jožefe Šenica na
Podturnu. Storilci so skozi okno
zlezli v hišo in odnesli gramofon s
27 ploščami, električni likalnik in
kavni mlinček, servis za turško
kavo, ročno uro, potovalko, razno
steklenino, liter ojja in kUogram
masti. Tatvine so osumili Ludvika
Kužnika (39 let) in Ivana Grma (23
let), brezdelneža brez stalnega biva
lišča. Oba so prijeli in priprti. 16.
septembra so miličniki iz Dol. To
plic ugotovili, da sta delomrzneža
vlomila tudi v vikend Ljubljančana
Rudija Kladnika v Selih pri Dolenj
skih Toplicah. Tam sta vzela daljno
gled, žepno svetilko in očala. Iz
stanovanjske hiše Anice Skubič v
Meniški vasi, kjer sta tudi vlomila,
pa sta odnesla fotoaparat, torbico z
dolcumenti in 50 dinarjev. Vse pred
mete so pri Kužniku in Grmu tudi
našli.

no in zdravo vzgojo svojih otrok —
naše svetle bodočnosti!

V d a n a š n je m SDL
si oglejte poročili sklada za fi
nanciranje in gradnjo novih
osnovnih šol na Grmu in v Bršli
nu! Tudi val denar je med prispe\ici, s katerimi sta lani zrasli
dve novi osnovni šoli našega
mesta!

Na seji so pregledali tudi spisek
novomeških delovnih organizacij tako tistih, ki so v celoti uresničile
svoje obveznosti do gradnje novih
šol, kot tistih, ki so svojo dolžnost
opravile le delno. Žal moramo poro
čati, da je v mestu tudi 52 manjših
trgovskih podjetij, ki im ^o svoje
centrale ah tovarne drugje, kot tudi
raznih ustanov, služb in manjših
obratov, katerih delavci za novi šoli
niso prispevali ničesar. Tudi njihov
spisek je v današnjem Skupščinskem
DL.
Obračun o celotnih investicijskih
stroških je potrjen. Zahvala, Id jo je
Avgust Avbar, predsednik občinske
skupščine, ob tej priložnosti izrekel
upravnemu odboru, zlasti pa pred
sedniku Jožetu Padovanu, tajniku
Jožetu Suhadolniku in računovodji
Francu Avscu, je prišla iz srca.
Opravljeno je pomembno in veliko
delo, za katerim stoje skoraj vsi
Novomeščani kot en mož.
M. K

SoibBA VEHOVARJU
V ponedeljek je dobil svoj epilog
tudi znani sevniški spor okrog minu
lega dela. Občinsko sodišče v Sev
nici je obsodilo direktorja Jutranjke
Karla Vehovarja na 6 mesecev za
pora, pogojno za dobo dveh let. Za
sebno tožbo zaradi obrekovanja sta
sprožila sekretar komiteja občinske
konference ZK Viktor Auer in pred
sednik občinskega sindikalnega sve
ta Franc Pipan. Sodba še ni pravno
močna.

V DELIKATESI
V ponedeljek dopoldne je v deli
katesi na novomeškem Glavnem
trgu neznani žepar okradel Marijo
Cujnik iz Grobelj pri Šentjerneju.
Ukradel ji je denarnico, v kateri je
imela 1.200 dinarjev.

Pred m <^ono^o Iskro, ki je pred sedmimi leti zaposlo'
146 ljudi, zdaj pa le še 74: Sei^ej Kraigher v
:
Vladimhjem Logarjem, ki se je osebno zavzel za re»
„poslovne agonije", kot je sam imenoval krizo v Mokronog**'
(Foto: M. L^an)

Up so elektromotorji
Zaradi dosedanjih izkušenj
rahlo v dvomih, toda vseeno
optimistično zapišimo: desetlet
ne negotovosti in jalovega priča
kovanja bo naposled konec.
Mokronog bo dobil nov Iskrin
obrat, namesto sedanjih elektro
litskih kondenzatorjev, ki ne gre
do več dobro v prodajo, bodo v
tem kraju izdelovali elektro
m otore.
To je povedal jpredsedniku re
publiške
skupščine
Sergeju
Kraigheiju, predstavnikom obra
ta v Mokronogu ter občine gene
ralni direktor Združenega pod
jetja Iskra Vladimir Logar, na
drobno pa razložil in utemeljil še
predstavnik Iskrine tovarne v
Železnikih, ki bo zaradi pomanj
kanja delavcev v tem kraju na
Gorenjskem, organizirala izdelo
vanje elektromotorjev v Mokro
nogu.
Končno besedo bodo seveda

morali reči še samoupravni
gani, strokovna služba pa J ;
pripravila program. V
bo obrat elektromoto^ev ..jj,
kronogu zaposloval 220 ij
<
imel 38 milijonov dinarjev
,
nega dohodka. Tri četrtine .
kov bodo izvozili, saj je n
zelo veliko povpraševanjevodnjo kondenzatorjev ^ j
jetno najbolj kazalo pr® ipic
Semič, kjer že izdelujejo?
ne elemente.
bo
Novi obrat v Mokron^jJj
skupno z obratnimi sreds . ^
17 milijonov dinarjev. K.
začel delati, ni
dobro utemeljenim ^
bodo potrkali na
republiškega sklada
pjoske rezerve. „Imamo do
pj
gram in dovolj dobre voy„’.g n«'
tudi že veliko
'i
koncu dejal direktor .to
L
Železnikih inž. L o j z e Žumer . .

Halštatsko bogastvo Dolenjske
Pred zborovanjem arheologov v Kovem mestu

Cma keramična vaza s pokro
vom
tih odkrite v Novem mestu. Imenit
ne najdbe iz halštatskih gomil v No
vem mestu imajo veliko muzeološko
in znanstveno ceno. Razkrile so nam
tisto obdobje naše prazgodovine,
čas 4. stoletja pred našim štetjem,
ko se bogata halštatska civilizacija
na Dolenjskem nagiba k zatonu. Po
litična in gospodarska moč ilirskih
aristokratov se krha ob vztr^nih na
padih prodirajočih Keltov. L uniče
njem rlirsko-halštatskega gospostva
se zaključi zlati vek naše prazgodo
vine. Novomeške najdbe so za hal
štatsko kulturo v Sloveniji in celo za
širši vzhodnoalpski prostor precejš
nja obogatitev, ker dajejo halštatski
omiki nove podatke in nova p o 
znanja. S šestimi figuralnimi situ
lami je Novo mesto najbogatejše naj
dišče teh privlačnih vedric v celot
nem vzhodnoalpskem področju. Na
podlagi stilne in oblikovne analize
sklepamo, da je bila v poznem halštatskem času v Novem mestu naj
brž delavnica teh figuralnih situl.
Dolenjska z Belo krajino in Spod
njim Posa\nem sodi med arheolo9co
najbogatejše slovenske pokrajine,
prav posebno veljavo pa ji dajejo iz
redno bogate najdbe iz starejše že

lezne, dobe, iz obdobja halštatske
kulture. Desetine utrjenih gradišč in
nad tisoč gomil na tem geografskem
območju so dale ogromno število iz
kopanin, ki že desetletja slovijo po
svoji mikavnosti in dragocenosti da
leč izven meja naše domovine. Ime
na, kot so: Magdalenska gora, Stič
na, Dobrnič, Valična vas. Novo
mesto, Mokronog, Podzemelj, Smarjeta in Libna, so danes znana prazgodovinarjem po vsej Evropi. Po
stala so pojem za izredno prazgodo
vinsko civilizacijo, ki je nastala na
predalpskih višinah med Dravo in
Kolpo pred vdorom Keltov v naše
kraje.
Iliri so bili tisti prebivalci, ki so
od 8. stoletja pred našim štetjem
dalje prvi intenzivno in trajno nase
lili Dolenjsko, ji dali podobo kultur
ne pokrajine ter na njej razvili vi
soko civilizacijo in kulturo, kiji pra
vimo halštatska. Ilirska kolonizacija
naših krajev pomeni začetek nepre
trganega kultiviranja naše zemlje, ki

je zapustilo globoke in trajne sle
dove tudi po zlomu politične moči
ilirskih knezov vse do slovenske na
selitve. Na začetku starejše železne
dobe stopi Dolenjska iz prazgodo
vinske anonimnosti v krog protozgodovinskih ljudstev na prostoru med
Jadranskim morjem in Vzhodnimi
Alpami. Halštatske najdbe iz Dolenj
ske so hkrati naša najreprezentativnejša prahistorična dediščina, ki ima
veliko ceno tudi v evropskih okvirih.
Čeprav halštatsko obdobje ne pre
more pisanih virov, so njegove mate
rialne ostaline dovolj zgovorne, da
lahko danes na njihovi podlagi s pre
cejšnjo zanesljivostjo rekonstruira
mo gospodarske osnove, način živ
ljenja in družbeno strukturo tedanjili prebivalcev.
Kmalu bo minilo sto let, odkar so
raziskovalci pričeli bolj ali manj si
stematično odkrivati prazgodovin
ske sledove na Dolenjskem. Izkopa
vanja so vodili različni nagibi: vča
sih zgolj dobičkarstvo in strast za le-

pimi predmeti, dostikrat pa tudi res
no znanstveno prizadevanje in ljube
zen do domače zgodovine. Začeli so
Dežman, Hochstetter in Schulz, na
daljevali pa Pečnik in Kušljan ter
Szombathy in - vojvodinja Meklenburška, da imenujem samo najpo
membnejše. Med leti 1880 in 1914
je bila Dolenjska obljubljena dežela
številnih kopačev in raziskovalcev in
število izkopanin je šlo v desettisoče. Najdbe pa so odhajale v muzeje
širom sveta, od Dunaja do Amerike.
Prva svetsvna vojna in razpad
avstroogrske monarhije sta prekinila
to intenzivno izkopavanje in hkrati
nam za vedno odtrgala neprecenljivo
zbirko dolenjskih izkopanin v dunaj
skem Prirodoznanstvenem muzeju.
Drugo raziskovalno obdobje na
Dolenjskem se je pričelo po osvobo
ditvi. Važen mejnik v metodi arheo
loškega izkopavanja je pomenilo si
stematično odkrivanje velikanske
knežje gomile pri Stični, ki je dala
fundamentalne podatke o grobni
arhitekturi halŠtatskega časa pri nas.
Temu so sledila Še izkopavanja hal
štatskih ^omil na Libni, v Volčjih
'ivah pn Mirni in v Novem mestu,
ovo kvaliteto v raziskovanju hal
Štatskega časa na Doler\jskem pa
predstavlja sistematično odkrivanje
naše največje prazgodovinske nasel
bine, gradišča nad Stično. To izko
pavanje, ki še traja, je dalo prve za
nesljive in dobro dokumentirane po
datke o forti^ikacljah in trajaryu stiSkega gradišča, ki bodo najbrž veliaU
tudi na drugili sočasnih gradiščih.
Raziskovanje halštatske naselbine v
Stični nam bo prineslo temeljne po
datke o tipu prazgodovinskega seliiča na Doler\|skem in o prazgodo
vinski arhitekturi v naših krajih, ki
jo zaenkrat še slabo poznamo.
Ob sistematičnem terenskem raz
iskovalnem delu po drugi svetovni
vojni je lepo napredovalo tudi arheolo.%0 publicistično delo. Od go
lega zbiranja najdb, kar je bilo zna
čilno za prvo raziskovalno obdobje,
se je sedaj prešlo k znanstvenemu
vrednotet\ju gradiva. V zadnjih pet
najstih letih smo dobili vrsto temelj
nih razprav o naši prazgodovini iz
pod peresa slovcMskih prazgodovi-
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To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!
BRALCEM IN PRIJATEUEM, KI SO POMAGALI

Jelka Lavrič spet doma!
m am a je zod ovoljn a z lz b o l|$ a n |em , ki s e k a ž e po dru g em trimesečnem z d ro v l|e n |u - Z a h v a la k o le k tiv u IMV v Novem m estu
nedeljo se je po trimečiii S^.f'^ravljenju v Zahodni Nem-

riČ
u
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Jelka Lavzasebni kliniki
multiple skleroze pri
Selzerju v Schoenmuenves čas z njo tudi njena
"'ifeitt
P° vniitvi iz bolfi P dnevi povedala:
tokrat nismo priča-

^ j®

ttJvih \7 h^rx ^ V end^ smo veseli
je ne bole več.
noge le no
prožne, tudi
^žala in t
več. Prej je največ
*wbtenim
težavo uklonila
je tudi
tudi ta
ta bolj
bolj
“POBlih; ’• zdaj pa J®
« prožnejša. Pred dnevi je

dekle prvič po dolgem času dve uri
sedelo in se držalo pokonci. Upanje
imamo, da se bodo novi znaki iz
boljšanja $e pokazali. Z zdravjem pa
je tako: ,po.vTvi dol, a le po nitki
gor!‘ Prisrčno se tudi zdaj zahva^ujem vsem, ki so lani pomagali z
denarjem, da smo JeUci omogočili
lani in letos po 3 mesece zdravljenja
na kliniki Lepo se zahvaljujem tudi
lastniku klinike dr. Selzerju, kije na
prošnjo Dolenjskega lista dovolil, da
sem bila tri mesece brezplačno ob
hčerki v njegovi kliniki. Vsem zna
nim in neznanim ljudem, ki so tako
dobrosrčno pomagali pri zbiranju
denarja za Jelkino zdravljenje, velja
najina več kot prisrčna in iskrena
zahvala!"
Tudi tokrat je kolektiv IMV v No
vem mestu ljubeznivo pomagal pri
n aš humani akciji: šofer Franc Malerič je s sanitetnim kombijem IMV
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Kot pisec prvega članka o različ
nih cenah za otroško varstvo, ki ga
prvi na Dolenjskem uvaj^o v črno
maljski občini, se čutim dolžno od
govoriti na nekaj sestavkov naših
bralcev, ki temu nasprotujejo.
Najprej pojasnilo tov. Schwe^erju, zakaj tako skopa informacija o
tem, ki je razburila duhove: kot je
znano, smo poleti izhajali v skrče
nem' obsegu, zato so b ^ tudi drugi
(morda še bo^ važni) članki tiskani
v kar ntgbolj skopih besedah.
Strinjam se s pisci, da bodo dru
žine z malenkostno razliko v oseb
nih dohodkih - vendar ene pod,
druge nad dok)čeno m qo zaslužka
- živele v precej različnih razmerah.
Žal je tako, da pri vsakem zakonu,
pri vsakem odloku piše „od“ in
„do“, kajti takih stvari brez neke
meje ni mogoče urejati Kdor je v
bližini meje, najsi bo ta više ali niže,
bo prizadet Gotovo pa je mogoče v
vrtcih z živ^er^jskim obravnavai^jem
vsakega primera udarec vs£U u b l a i ^
posebno če ima družina več otrok.
Tovariš nav^a trditev, daje imeti
x)tioka luksuz in da mak) starejša generacga tega ni poznala. M islih da
0ede luksuza drži, vendar ne Sele od
zdaj, temveč že dolga leta. Tudi mi,
ki imamo že staraše otroke in danes
tega „davka“ ne bomo plačevali,
smo bili svoj čas prizadeti Ce je ho
tela žena v d u i ^ in ni imela doma
stare mame, si je morala privoščiti
TOspod^sko pomočiuco. ^ l o tež
ko jo je bilo dobiti in dobro jo je
bOo trebe plačati Tudi takrat, pred
leti, v vrtcih ni bflo dovo^ prostora
za vse interesente.
Važno je tudi to, da si različnega
plačevar^a storitev v vzgojnovarstvenih zavodih ni izmislila črnoma^ska
občina, da bi udarila po kadrih, ki
jih n^bo^j potrebuje. Za različne
cene v vrtcih se odločajo m vsej
Slovenci na podlagi priporočila re
publiške
sKupnosti
otroškega
varstva. Znano je namreč, kako se je
podražila hrana, kui^ava, da so večji
osebni dohodki vzgojnega osebja
nujni, kiyti v ta poklic ni več priliva.
Razen tega je potrebno skrbeti za
nove zmog^h^osti in izboljšanje raz
mer v sedanjih vrtcih. Od kod naj bi
take ustanove dobivale dotacye, da
bi krile razliko v ccni namesto star-
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J®Pa dobra

pripeljal bolnico in njeno mamo iz
Nemčije v Novo mesto. Mladi in pri
zadevni Franc Malerič je znova do
kazal, kako odličen je kot voznik na
dolgih progah. Delovnemu kolektivu
IMV se ponovno javno zahvaljujemo
v imenu bolnice in njene mame za
tako dragoceno in človekoljubno
pomoč ter uslugo.
>
V kratkem bomo predložili jav
nosti končni obračun stroškov Jelkinega zdravljenja. 22. avgusta nam
je Matt Huter iz ZDA, naš belo
kranjski rojak, prinesel še dva prispefvka za Jelkino zdravljenje: Silve
ster Grašič iz Windsora v Kanadi je
podaril 5 dolarjev, Frances STegu iz
okolice Oevelanda pa 2 USA dolar
ja. Prisrčna hvala! Jelkina mamajC'
tudi ta denar vložila na devizni ra
čun, ki ga ima bolnica pri Dolenjski
banki in hranilnici v Novem mestu.

navzdol,
,"ožiti nazaj

nik, čez grmovje, po kmetovi last
nini navzdol čez drn in strn, da pri
dejo do J ugorja.
Velika škoda se dela na vozilih,
velika je na travniku. Tam bi moral
biti kdo od Cestnega podjetja, da bi
slišal kletvice na njihov račun! Služ
beni potniki iz velikih mercedcsov
morajo izstopiti, pomagajo riniti
avto, drugi si pri kmetih izposojajo
macole in razbijajo kamenje, da se
prelolčejo skozi najhujše ovire. Pro
teklo sredo so ljudje kleli v petih
jezikih, ko so doživljali to pot.
Vse to samo zaradi tega, ker ni na
začetku ceste opozoril, da je promet
ustavljen. Pa še to: obvozni cesti čez
UrŠna sela in tudi ona čez Crmošnjice sta nemogoči V takem pri
meru bi ju morali vsaj pokrpati, pre
den se čeznje zgrne na stotine vozil.
IRENA KOBLER,
Novo mesto
PRIPIS: Po nekaj dn&h voženj
brez opozoril, se je na križišču v
Kandiji pojavil napis: OBVOZ
METLIKA-CRNOMEU. Pa šment,
tabla je bila, tiUcrat pa si, recimo v
ponedehek, 19. septembra lahko vo
zil čez Gorjance.
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Sev? Morda od revne čmomaUske
občine, ki ne more niti povjcčati so
cialnih podpor in dopušča, da mo
rajo nekateri živeti z manj kot 100
dinarji na mesec? Davek je n^brž
edina rešitev, pa naj bo v tej ali oni
obliki.
Osebno menim, da različno pla-'
čevanje uslug v vrtcih lahko precej
pripomore do zmanjšanja socialnih
razlik, ne pa narobe. Samo poglejmo
današnji sestav otrok v takih usta
novah: koliko je med njimi resnično
delavskih otrok? Pa je iz teh vrst
največ socialno ogroženih. Kjer je
doma alkohol, so tudi vzgojne raz
mere slabe. Redki so taki med mno
žico inženirjevih, zdravnikovih,
uslužbenskih ^ mojstrovih malčkov
v vrtcu.
Po mojem bi morala družba do
seči, da bi v vrtce spravili predvsem
socialno ogrožene otroke, ki sploh
nimajo nobenega varstva in vzgoje,
če hočemo imeti manj prestopruštva
med mladino in vzgojiti več takih,
„na katerih bo ležala bodočnost na
roda", kot pravi eden na^rotnikov
tega sistema.
D ^ e pravi tov. Schweiger, da so
starši, ki bodo zdaj prizadeti, sila
o ^ r č e n i Vepamem. Toda kol&o je
bilo prizadetih in ogorčenih doslej,
a njihove^ glasu nikdar in nikoli ni
smo sliSali? Ti so zaklepali otroke v
kuhinjo, ko je šla mati v tovarno aU
kot čistilka v službo. Kaj pravite:
imata otrok snažilke in recimo di
rektorjev enako pravico do vzj^je in
varstva? Ce im a ^ na današnji stop
rvi naše^ razvoja pa ni možno, da
bi uvedli brezpl^no varstvo za vse,
potem najbrž ni drugega izhoda kot
RAZLIČNE CENE. Morda obstaja
Se kak nov, neznan način rešitve
tega problema. Ce kdo zai\j ve, nt^
se oglasi.
R. BACER

V imoiu prehrambne industr^ Podra\ke iz Koprivnice je v petek, 1. septembra, v Dolenjkini samo
postrežnici pri mostu v Novem mestu šef prodne Podravke Krsto Mik)šić izročil novomeški gospodinji
Mari^ Hrovat nagrado ,,Podrai4uno zlato žlico Novomeščanka je bila namreč julija med tistimi
redkimi srečneži, ki so dobili eno od štiristotih Podra^dnih nagrad, podelijo jih pa vsak mesec tistim,
kateri kupigejo izdelke te znane tovarne; nagr^nki je bila preduia prva nagrada. Na sliki: Krsto
MiloSĆ je v prisotnosti šefa predstavništva Podravke za Slovenijo Staneta Blažuna in poslovodje
Dolenjklne trgovine Metoda Pluta čestital srečni dobitnici dragocenega darila —(Foto: S. Dokl)
t'

Sevnica:»Nismo sami krivi!«
, V članku, objavljenem v Dolenj
skem Ustu št. 34 dne 24. 8. 1972 z
naslovom „Nemarnost brez primere
- 14 ur mrtva ob cesti", je pripisana
krivda predvsem Komunalnemu sta
novanjskemu podjelu Sevnica, zato
daje ta naslednji odgovor in pojas
nilo:
Od občinske skupščine Sevnica
smo dobili pristojnosti za opravlja
nje služb posebn^a družbenega ^
mena, med njimi tudi pokopališko
službo. Ta dela ureja omok o poko
pališčem redu, objav^en v Uradnem
vestniku CeUe š t 30/63, ki v prvem
členu določa, kje so pokopališča,
nadale pa govori o upravljanju in da
mora v ^ o pokopali^e imeti enega
grobarja, ki mora biti na razpolago
ob vsalcem času, s tem da ima poko
pališče v Sevnici na razpolago dva
g r o l^ a . Komunalno stanovanjsko
podjele Sevnica je te pogoje izpol
nilo, dužbo pa opravka po finanč
nih možnostih z mrliškim vozom na
konjsko vpr^o, razen tega tudi pro
daja krste.
V obiavnavanem primeru je
uslužbenec postne milice v Sevnici
obvestfl voojo pokopališke službe
Ivana Gubenška v petek, 18. 8. ob
21.50, n<j organizira prevoz iz kraja
nesreče pii Kompo]ju v mrtvašnico
v Sevnkx>. Ta je miličnika takoj
opozoril, da sta v neposredni bližini
km a nesreče mrtvašnica in pokopa
lišče na Kompo^ju, kjer sd že obducirali. Kljub temu da je bil priprav^en pomagati v tem primeru,
zlasti pa dati krsto, ob tem času ni
mogel organizirati prevoza in pokli
cati gro b n a, ki je doma daleč iz

Sevnice. Ne glede na to, da ta pri
mer res ni v naši pristojnosti po do
ločilih zgoraj omenjenega odloka,
sta uslužbenec postaje mili(% in
vodja pokopališčne službe iskala
možnosti, kako bi organizirala pre
voz, kajti sam vodja službe je bil pri
pravljen dati krsto in mrliča položiti
vanjo. Po enem izmed predlogov,
naj ponuja pri prevozu postaja mi
lice s svojim vozilom, je bilo to od
klonjeno, ker pač to ni dovoljeno.
Menili smo, da smo napravili vse,
kar je bilo v naši moči, ter da je
postaja - milice Sevnica ukrepala
dalje. Da ni bilo tako, smo izvedeli
naslednje jutro, ko nas je ponovno
pozvala ob 8. uri postaja milice, in
smo organizirali prevoz na sevniško
pokopališče, -kjer je bila obdukc^a
od 12.10 do 14. ure.
Sodimo, da pri tem ne gre za iz
mikanje svojim dolžnostim, kajti
tudi v obeh hkrati navedenih pri
merih (na Logu in na železniSki pro
gi) smo ukrepali pravočasno. Pri
pominjamo, da o primeru na Logu

Sprt z oliko in predpisi
Tako bi lahko rekli za voznika
avtobusa NM 166-92, k ije 28. avgu
sta ob 5.50 pripeljal po levi mimo
kolone, počasi se premikajoče od
IMV proti kand^skemu križišču. Ta
krat sem se peljal po desni od kri
žišča proti IMV in sem ga na napako
opozoril z utripom lu č i Umaknil
sem se mu na pločnik. V odgovor in
zahvalo mi je ^ o z i odprto okno

Kambičeva razstava v Metliki
Srečanje z um etnikom Mi
haelom Kambičem na njegovi
retrospektivni razstavi v Belo
kranjskem muzeju je bilo v sofboto, 16. septembra, hkrati pri
srčno in ganljivo. Slikarja je
pozdravil najprej ravnatelj mu
zeja prof. Jože Dular, k i se je v
imenu M etlike znova zahvalil za
dragocena dela, ki jih je prof.
Mihael Kambič podaril Belo
kranjskemu muzeju, Jože Dular
je nato opisal um etnikovo živ
ljenje, jubilanta pa so zatem pri
srčno pozdrdvili Številni Metlij^ani, med njimi tudi predstav
niki občinske skupščine, vod
stev množičnih organizacij in
nekaterih delovnih kolektivov.
Vidno ganjen se je prof. Mi
hael Kambič zahvalil za pozornost, s katero spremlja Belo

kranjski m uzej njegovo delo.
Tak, kakršen je vse življenje:
preprost, skromen in do kraja
pošten, je bil tudi na svoji so
botni razstavi Najprej se je
spomnil šolarjev, ki naj bi imeli
v muzeju priložnost spoznavati
tudi del likovne umetnosti,
„česar podeželska mladina, ni
ma tako pri roki ko t učenci v
velikih mestih*'. Iz te plemenite
misli dolgoletnega zaslužnega
pedagoga izvira tudi njegovo
mecenstvo, s katerim je oboga
til Belokranjski m uzej
Obiskovalci razstave, med
katerimi sta bila tudi akademik
Božidar Jakac s soprogo Tatja
no in p ro f Janko Jarc, ravnatelj
Dolenjskega muzeja, so nato z
užitkom pregledali razstavljena
dela. Slikarju Mihaelu Kambiču

nismo bili obveščeni vrh tega ima ta
kraj svoje pokopališče, medterti ko
smo pri ponesrečenki na železniški
postaji v Sevnici storili vse v najkraj
šem možnem času: ob 4.10 namreč,
ko je miličnik obvestil o smrti, ni
smo šli po grobaga na Žigrski vrh,
ker je ta tako prišel na delo do 6.
ure, sama pot do Žigrskega vrha in
nazaj pa bi s prihodom delavca tra
jala tudi do 6. ure. Ponesrečenka je
bila s proge odstranjena in prene
sena na pokopališče v Sevnici do
6.30.
S tem pojasnilom nočemo abso
lutno odvračati krivde s sebe, tem
več želimo prikazati dejansko stanje
in opozoriti na to, daje že čas orga
nizirati dežurno službo, ker je glede^
na stanje na naših cestah pričakovati
vse več podobnih primerov. To pa je
povezano s financiranjem in je se
veda tudi stvar širše javnosti
JOŽE KOLAR, dipi
kom. inž., direktor Ko
munalnega stanovaiyskega
podjetja Sevnica

so pri tem znova čestitati za
85-letnico življenja in preho
jeno umetniško pot, s katero se
je zapisal v slovensko kulturo.
Umetniku želimo v visoki jeseni
življenja predvsem še nadalje
zdravja, osebne sreče in tihega
zadovoljstva nad vsem, kar se
stavlja njegovo plemenito člo
veško in slikarsko pot.
TONEGOŠNIK

pljunil v obraz.
Sprašujem se, ali ta voznik sploh
pozna prometne predpise ali jih
morda namerno krši in s tem ogroža
še druge udeležence v prometu.
Sprašujem se tudi, ali sme voznik, ki
dnigega nsgprej potisne na pločiiik,
nato pa mu še pljune v obraz, ostati
v javnosti neznan, neimenovan in
nezapisan.
Zahtevam, da temu vozniku sto
pijo na prste nj^ovi nadrejeni: v
tem časopisu ntg objavgo njegovo
ime in sporočijo, kakšno „pohvalo"
so mu dali za to dejanje. Prav bi bilo
tudi, da bi mu potisnili v roke „Ko
deks etike v prometu" ali pa čisto
navadno knjigo o lepem vedenju.
Kolona vozil, ki je. tega voznika
„prisilila", daje moral voziti po levi,
je nastala zato, ker še ni in verjetno
še dolgo ne bo, urejen problem
novomeškega mostu. Če njemu ta
neurejenost povzroča hudo kri, ima
pravico še kdo drug. Sprašujehi pa,
kako bi bilo, če bi si nenadoma vsi
začeli pljuvati v obraz, namesto ds
bi se podrejali redu, ki ga ozki kandijski most še posebej narekuje.
PRIZADETI

Zakaj ne vse leto?
V invalklsko-zdravstvenem leto
višču Strunjan sem bil letos tudi jaz.
Stanovali smo v lepih hišicah med
c^resami in borovci, hrana je bila
več kot odlična, prav tako smo bili
zadovoljni s strežnim in zdrav
stvenim osebjem. Gostje, večinom
starejši ljudje in borci smo bili od
vsepovsod: iz Srbije, Hrvatske, Ma
kedonije pa Crnogorci in Slovenci
Velikokrat smo obujali spomine na
čase, ko smo nosili partizanske pu
ške in se srečevali z borbo.
Tudi za zabavo je bilo lepo po

skrbljeno, škoda pa je, da <Jom ni
odprt vse leto. V dveh mesecih ne
more prejeti vseh, ki so si kot parti
zani načeli zdravje in bi bili danes
potrebni zdravljer\ja. Borci želimo,
da bi to možnost preučili še bolj
zadovoljni pa bi bili če bi zgradili še
pokrit zim ^i bazen.
To pa je le naša želja, medtem ko
smo tudi s sedanjo oskrbo zelo za
dovoljni. Hvala vsem, ki nam zdrav
ljenje omogočajo.
IVEC-JOVlC iz
Bušinje vasi

Na srečanju gasilskih desetin v Metliki, ki je bilo prejšnjo soboto,
so med šestimi gasilskimi vrstami nastopili tudi ga^ci Varteksa iz
Varaždina in Novoteksa iz Novega mesta. Tekmovali so v trodelnem napadu, polaganju cevovoda in testiranju (taktika, preventiva).
Zma^la je prva m o ^ ekipa Novoteksa, na ^ g o mesto pa so se
uvrstile gasilke Varteksa. rokrovit^ tekmovanm je bil direktor
Novotek^ Avgust Fajfar. Na sliki: Ženska gasilslca desetina Novo*
teksa je na «rečanju gasilcev v Metliki prikazala precej gasilskega
znanja —(Foto: Tone Pungerčar)
DOLENJSKI LIST

K m etijsko-gozdarska služba,
oddelek za g o sp o d arstv o pri ObS Metlika
po 6. členu zakona o vinu (Ur. list SFRJ št. 27/65) in
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih am an d m ajev
(Ur. list SRS, št. .51/71) v soglasju s tržno in km etijsko
inšpekcijo

KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA
PRI CENTRALNEM DELAVSKEM SVETU
inousTRiJfl

PRIPOROČA
čas trg atv e žlahtneRa" grozdja v jeseni 1972.- Z aradi
dobre kakovosti in pristnosti vina žlah tn e trte vino
gradniki, lastniki nasadov žlah tn e trte, ne sm ejo
pričeti trg ati

moTORniH v o z u

nove mesTo
ZAGREBŠKA CESTA 18 /2 0
RAZGLASA
PR O ST A DEILOVNA M ESTA ZA;

10 strojnih te h n ik o v
5 le sn o in d u strijsk ih teh n ik o v
8 ek o n o m sk ih te h n ik o v
6 a d m in istrativ n ih tehniko v
6 KV strojnih k lju č a v n ič arjev
5 KV a v to k le p a rje v
5 KV orodjarjev
5 KV stru g a rje v
6 KV a v to ličarjev
5 KV ele k tro m e h an ik o v
2 KV e le k tro in sta laterja
10 KV m izarjev
v e č p riučenih k lju č a v n ič arjev ,
re z k alc e v , a v to lič a rje v , a v to k le p a rje v
in m izarjev
več nek valificiranih d e la v c e v (delavk)

- belih sort pred 1. oktobrom (nedelja)
1972;
- črnih sort pred 8. oktobrom (nedelja)
1972
(izjem a sta m odra portu g alk a in še ntlovrenka kot
ran i sorti);

- grozdje sam orodn ic, katerih vino je p re 
p o v e d an o dajati v prom et, lahko p ride
lovalci trgajo po lastni presoji.
K ršitev naveden ih določil je kazniva, nadzorstvo pa
o p rav lja k m e tijsk a in trž n a inšpekcija.
KMETIJSKO-GOZDARSKA SLU 2BA
PRI ODSEKU ZA GOSPODARSTVO
ObS METLIKA

m esta

za delovno enoto Novo mesto in dislocirane enote
Črnomelj. Suhor, Semič, Šentjernej in Mirna.
Pogoj za sprejem v uk je uspešno končana osem letka.
Možen je tu d i vpis z negativno oceno iz tu jeg a jezika.
P rosilci naj prilože prošnji spričevalo o končani osem 
letki. P ro šn je sp rejem a za obm očje N ovega m esta k a 
drovsko socialna služba v Novem m estu, za dislocirane
o b rate pa vodstva obratov.
Rok sp reje m a n ja prošenj je do 1. o k to b ra 1972.

S t e v ziadrecf i
z a d a r ilo ?
Šopek nagelj čkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tiso č
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni

OBVESTILO ZAVEZANCEM PRISPEVKA
ZA STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV

OBČINSKA SKUPŠČINA TREBNJE
obvešča
na podlagi 1.
o starostnem
D olenjski list
da se lahko
prispevka za
uradih v času

ZA:

20 p o h ištv en ih m izarjev

'B R EŽIC E

*

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

N astop dela možen tak oj. S sta n o v an ji p o d jetje ne
razpolaga. Z agotavljam o prevoz delavcev n a delo n a
relacijah, na k a te rih im a p o d jetje o rganiziran avtobu s
ni prevoz. O sebni dohodki po prav ilniku.
P ro šn je sp rejem a kadrovsko socialna služba do zasedbe
delovnih mest.
PRO STA SO S e UCNA

(A
B/
' ----

člena odloka o izv ajan ju zakona
zav aro v an ju km etov (Skupščinski
št. 13/72) vse zavezance prispevka,
seznanijo z višino odmerjenega
leto 1972 na pristojnih krajevnih
od 21. do 30. septembra 1972.

Seznam i bodo raz g rn je n i v navedenem času na:
k rajev n em u rad u M okronog — v ponedeljek, sredo
in če trte k ;
k raje v n em u rad u T reb eln o — v torek in petek;
k raje v n em u rad u V elika L oka — v ponedeljek, sredo
in petek;
k raje v n em urad u V eliki G ab e r — v to rek in če trte k ;
k ra je v n ih u rad ih D obrnič, M irna in Š e n tru p e rt vsak
delovni dan razen sobote.
Za obm očje m atičn ega u rad a T re b n je bo seznam raz- ■
g rn jen n a D avčni u p rav i p rav tako vsak delovni dan
razen sobote.
N atan čn ejša p ojasnila v zvezi z odm ero in m ožnostjo
vložitve zah tev k a za znižanje odm erjeneg a prispevka
so bila dostav ljen a vsem zavezancem in prosim o, da
jih upoštevajo.
DAVČNA UPRAVA
OBČINSKE SKUPŠČINE TREBNJE

I

m

NOVO MESTO
T ru b arjev a 2

NE ČAKAJTE NA MRAZ!
SERVISNI PREGLED
Sl ZAGOTOVITE ŠE DANES!
Vsi, ki imate centralno kurjavo kurjeno z olje*®’
se zaradi

servisnih pregledov in m eritev porabe oljfl'
dim ljenja in izkoristka kurjenja
oglasite pri ROGU na Trubarjevi 2 osebno
na tel. št. 21-489; 21-147.
Cena serv isn e g a pregleda z m eritvam i
p av ša ln o 200 dinarjev.
ROG im a pogodbeni servis za gorilce
proizvajalcev BENTONE in CTC Sveds
T IK L am bargini dom ače proizvodnje.

OBVESTILO

VIATOR Ljubljana, poslovna enota Črnomelj
obvešča
delavce na obm očju občine Č rnom elj in M etlika,
da opravlja na tem območju samo pogodbene prevoze.
D rugih potnikov do n ad a ljn jeg a ne sprejem am o.

DRUŠTVO VINOGRADnIkOV Novo mesto
sporoča
vsem svojim članom in drugim vinogr^
ki n am erav ajo o b n av ljati vinograde,
da pravočasno prijavijo svoje potrebe za ®

DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
Ljubljana, Mestni trg 26

N aročila za rigolanje, trtn e cepljenke, vinograd
žico in u m etna gnojila sp rejem a p odjetje

išče

HMELJNIK, Novo mesto. Kolodvorska 2 a.

HONORARNEGA SO DELAVCA"
INKASANTA
za območje Novega mesta in neposredne okolice.
P red n o st pri izbiri im ajo upokojenci, upokojenke iz
Novega m esta.
P ism ene ponudbe sp rejem a kadrovska služba zalor/be
na gornji naslov
il

,

'

...... .. .......

In poslovnih enotah v KRŠKEM. METLIKI.
NOVEM MESTU in TREBNJEM
#

kjtr zblrojo hronllnt v lo g t In jih ob rfstu jt|o od
7,5 do 10-odst.

#

vodijo žiro ročuno in d ovizn t roCune obConov

#

oprovljojo dovlzno-volutno p o sit In odkup tor pro
dajo d fv iz .

#

d o|tjo krtditf zo stonovonjsko Jirodnjo, p o sp elev o nje kmetijstva, obrti In turizma no podlogi namenfk eg o varčevanja

§ odobravajo kratkoročne J n dolgoročne kredite
#

opravljajo v s e druge bančne posle

Zaupajte DBH svoje denarne zadeve, soj je to voSa
bonko.

razpisuje
prosto delovno m esto
KMETIJSKEGA TEHNIKA
L ahko je začetnik z odsluženim vojaškim rokom, za
delo na proizvodnem okolišu.
P rošnjo je treb a poslati na u p ravo K m etijske zadruge
T rebnje.

»SADJE ZELENJAVA«

IN D U S T R IJ A A P N A K R E S N * ^

OB

KMETIJSKA ZADRUGA Trebnje

DOLENJSKI BANKI IN
HRANILNICI V Novem mestu

Da bi z rigolanjem pričeli že v jeseni takoj P® (jn>
pohitite s p rija v am i; v n jih n avedite vinog
površino in kraj.

V E

ŠČA

IIU apnu * -K r e s n ic a h
Z d a j Je n a jp r l« « * ^
za g a « e n je
In fo r m a c ije
sa-607 in 7«-oo»-

,
^

.

VELETR2NICA S KMETIJSKIMI PRIDELKI
Ljubljana, Poljanska c. 46/a
objavlja
prosto delovno m esto

v NAJEM VZAMEMO NAKI.ADALNIK!

NOVOMEŠKA OPEKARNA, Zalog, Novo

mest®

prodajalke
v prodajalni Novo mesto. Glavni trg 4
Pogoj: KV p ro d ajalk a
Delovno razm erje za določen čas s polnim
polnim delovnim časom.

VZAME V NAJEM
ili«’*'
za dobo encKa leta nakladalnik za nalkladanJc
ali ne

In tcrcsen tk e naj pošljejo svoje ponudbe kadrovskem u
oddelku podjetja. L ju b ljan a. P o ljan sk a c. 4R/a, v 8 dneh
po objavi.

N akladalnik m ora biti na gum i kolesih, 7. ^
žlice 01,75— 1,00 m '.
P odrobnejše inform acije dobijo ponudnik*
podjetja.

ra'"

uP'

Zavarovancem skupnosti
zdravstvenega zavarovanja
delavcev in kmetov Novo mesto

§

i

I

1. in 2. oktobra 1972

§
§

U

C

I

T

A

C

k

l

A

§

pri Carinarnici Ljubljana
^^*inamica Ljubljana bo 1. in 2. oktobra 1972 na javni dražbi prodajala osebne avtomobile in ostalo bl^o:
osta^^Ki
v nedeljo, 1. oktobra 1972 v prostorih Š o ls k ^ centra za tisk in papir, Ljubljana, Pokopališka 33,od 8. ure naprej,
o blago pa 2. oktobra 1972 od 8. ure naprej v prostorih carinarnice Ljubljana, soba 1VII^ u vozil in ostalega blaga ter vplačfla kavcij bo samo v soboto, dne 30. septembra 1972 od 8. do 13. urein od 14. d o 47 . ure
'^‘^annarnici Ljubljani

§

^Y °M 0BILI:
ZACETNA CENA
2*o- a. a l f a ROMEO 2000, letnik 1972, zaleten
40.000
•
•
a.
ALFA
ROMEO
SPIDER
1750,
letnik
1971,
zaleten
35.000
O. o.
Oo
'
’
3ID iy,
19, leiniK
letnik iyoy,
1969,’nevozen
4 a- CITROEN iLf
24.000
5' o’
CAPRI 2000 GT, letnik 1969, zaleten
21.000
g' ■
KADET COUPE, letnik 1971, zaleten
20.000
7 ^ PORD 1700 S, letnik 1970, zaleten
20.000
8. o *
k o m b i BUS 1500, letnik 1969, zaleten
20.000
9 o‘ ^ "^RCEDES 190, letnik 1962, nevozen
18.000
16.000
10' o’ i M ^ k a d e t LS, letnik 1969, zalet n
• - a. MERCEDES 220 S AUTOMATIK, letnik 1962,
^
nevozen
16.000
12. o 3’ 9 ^ ^ ^ ADMIRAL, letnik 1967, nevozen
15.000
13 t avt
100 S, letnik 1969, zaleten
15.000
• avto KLOEKNER DEUTZ MERKUR, letnik 1966,
14 'nevozen
15.000
o a
1100 GLS, letnik 1970, nevozen
15.000
16. o’ a
^ r e k o r d , letnik 1969, zaleten
14.000
17. o', a f^NAULT 8, letnik 1971, zaleten
14.000
18.0 a
1200, letnik 1966, nevozen
13.000
19. o.‘ a
TAUNUS 17 M, letnik 1965, zaleten
12.000
20. o a m «
letnik 1963, nevozen
12.000
21. o’ a
1800, letnik 1968, zaleten
12.000
22. o n ^E^CEDES 220 S, letnik 1961, zaleten
12.000
23. o a
r e k o r d , letnik 1967, zaleten
12.000
o. a
220 SB, letnik 1961, nevozen
11.000
^^•0 a
letnik 1966, zaleten
10.000
o. a P l
TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
10.000
27.0
1500, letnik 1966, nevozen
10.000
o a
TAUNUS 20, MTS, letnik 1967, zaleten
10.000
29. o' ' p S ^ E D E S 190 D, letnik 1965, zaleten
10.000
30. o a'
ESCORT, letnik 1970, zaleten
10.000
31. o. ■
r e k o r d , letnik'1963, nevozen
9.500
o a Vai/ R e k o r d , letnik 1964, nevozen
9.500
o. a
^ VARIANT, letnik 1971, zaleten
9.000
o. a
letnik 1963, zaleten
9.000
O- a At
^
*®tnik 1971, zaleten
9.000
O- a. PrMi^^ R o m eo s u p e r , letnOc 1967, zaleten
9.000
9.000
p o. a.
1971, zaleten
O- a.
PRIMULA, letnik 1967, nevoze'n
8.500
a. O ppi
17 M, letnik 1965, zaleten
8.500
a.
CARAVAN, letnik 1964, zaleten
8.500
1^' O- a FORn
15 MTS, zaleten, letnik 1967
8.500
A^' a. O P p i
CARAVAN, letnik 1966, zaleten 8.000
a. o p p i r e k o r d 1900 GS, letnik 1971, zaleten
8.000
a.
letnik 1971, zaleten
8.000
4
a.
1969, zaleten
8.000
8.000
A^' a. Vw 10
1967, nevozen
a, OP p !
1962, nevozen
8.000
a, F O R n ^ ^ ® ^ ^ COUPE, letnik 1962,nevozen
7.500
a. Vw
1962, zaleten
7.000
a. O P P i
letnik 1963 ,
7.000
pP iinH l^^.^1^ COUPE, letnik 1964, nevozen
a. PETirwT.rr
7.000
sV a. Oppf
CAI^AVAN, letnik 1964, zaleten
7.000
u
a. FORn^.^^1^1^ CARAVAN, letnik 1964, za'“*~
6.500
S<‘ a.
fievozen, letnik 1962
6.500
k/ a. oppi
p r i m u l a , letnik 1963, zal
zaleten
6.500
6.500
57* ^ NSU
P ^ U P E , letnik 1965, nevozen
a. F O R r.^Jl^ ^ E, letnik 1968, nevozen
6.000
So’ ^ Vvv
letnik 1964, nevozen
6.000
6.000
60’
OPEL If
nevozen
c,’ a. PiA-r oonn ’ letnik 1965, zaleten
6.000
6.000
62' l' ^ ^SU PRm 7
nevozen
6V '■ t^KVV
’ letnik 1966, nevozen
5.500
M ”■ «■
1962. ncVozen
5.500
5.500
6s‘
vw 12n(^y
1964, nevozen
* a. Oppi
1964, zaleten
5.500
KORD, letnik 1954, zaleten
5.500

66. o. a. OPEL REKORD, letnik 1962, nevozen
67. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
68. o. a. OPEL REKORD, letnik 1965, zaleten
69. o. a. VW 1500, letnik 1964, zaleten
70. o. a. VW 1500, letrtik 1965, zaleten
71. o. a. VW 1500, letnik 1963, zaleten
72. o. a. CHEVROLET, letnik 1963, zaleten
73. o. a. OPEL KADET, letnik 1965, nevozen
74. o. a. MERCEDES 220 S, letnik 1957, nevozen
75. o. a. OPEL KAPITAN HVDRAMATIC, letnik 1961,
nevozen '
76. o. a. VW KOMBI BUS, letnik 1963, zaleten
77. o. a. FIAT 600 D, letnik 1965, nevozen
78. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1966, zaleten
79. 0. a. FIAT 1100 KOMBI, letnik 1965, zaleten
80. o, a. VW 1200, letnik 1965, zaleten
81. o. a. VW 1200, letnik 1964, zaleten
82. o. a. VW 1200, letnik 1965, zaleten
83. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1968, zaleten
84. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1962, zaleten
85. o. a. FIAT 850, letnik 1969, reg. motoija
86. o. a. VW 1500, letnik 1966, zaleten
87. o. a. OPEL REKORD, letn& 1961, nevozen
88. o. a. RENAULT 16, letnik 1969, brez registracije
89. o. a. OPEL KADET CARAVAN, letnik 1964, zaleten
90. o. a. AMI 6, letnik 1967, nevozen
91. o. a. NSU FIAT 1100, letnik 1958, nevozen
92. o. a. NECKAR FIAT 1100, letnik 1960, nevozen
93. o. a. BMW 700, letnik 1972, zaleten
94. o. a. OPEL REKORD, letnik 1959, zaleten
95. o. a. WARSZAWA, letnik 1962, nevozen
96. o. a. SVRENA 104, letnik 1968,'nevozen
97. o. a. VOLGA, letnik 1964, nevozen
‘
98. o. a. AUDI 80, letnik 1966, zaleten
99. o. a. VW 1300, letnik 1968, zaleten
100. o. a. NECKAR FIAT 1100, letnik 1962, zaleten

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.500
3.000
3.000
3.500
3.500
2.000
2.500
1.500
1.500
1.000

1.000
1.000
1.000
700
500
12.000
10.000
5.000

PONOVNO NA LICITACIJI:
101. o. a. MERCEDES 230 AUTOMATIC,
letnik 1968, reg. m o t
102. o. a. VOLVO 121, letnik 1967, zaleten
103. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
104. o. a. RENAULT 4 L, letnik 1965, zaleten
105. o. a. VW 1200, letnik 1964, nevozen
106. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1962, zaleten
107. o. a. PEUGEOT 404 CARAVAN, letnik 1968, zaleten
108. o. a. MERCEDES 190 D, letnik l959, nevozen
109. o. a. PEUGEOT 404, letnik 1961, zaleten
110. o. a. VW 1200, letnik 1957, nevozen
111. o. a. VW 1200, letnik 1959, nevozen
112. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1963, zaleten
113. o. a. FIAT 1300, letnik 1961, zaleten
114. o. a. VW 1200, letnik 1957, nevozen
115. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1963, nevozen
116. o. a. FORD TAUNUS 17 M, CARAVAN, letnik 1963
zaleten
117. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten
118. o. a. RENAULT GORDINI, letnik 1961, zaleten
119. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten
120. o. a. FIAT 750, letnik 1963, nevozen
121. o. a. FORD TRANZIT, letnik 1966, zgoren
122. o. a. FORD COMBI, letnik 1955, nevozen
123. o. a. FIAT 600, letnik 1958, nevozen ^
124. o. a. FIAT 1100, letnik 1960, nevozen
in ostalo blago (mopedi, motorji itd.)

SkupSčina skupnosti je na
julijski seji sprejela osnutek
statuta skupnosti in osnutka
drugih splošnih aktov, ki jih
je dolžna sprejeti v zvezi z
združitvijo skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja delav
cev in skupnosti zdravstve
nega zavarovanja kmetov.
Pri tem je ugotovila, da po
meni osnutek statuta, z iz
jemo njegovih organiza
cijskih določb, povzetek do
sedanjih dveh statutov in da
zato ni potrebno organizirati
med zavarovanci širše raz
prave. Sklenila pa je, da
osnutek pošlje občinskim
konferencam SZDL, občin
skim sindikalnim svetom,
občinskim
skupščinam,
zdravstvenim delovnim orga
nizacijam in nekaterim dru
gim delovnim organizacijam,
da po potrebi in v skladu s
svojo metodo dela orga
nizirajo razpravo in pošljejo
svoje pripombe in predloge.
Razprava naj bi se končala
30. septembra 1972, ker bi
morali vse akte sprejeti naj
pozneje v novembru 1.1.
Občinske
konference
SZDL in občinski sindikalni
sveti bodo v ta namen skli
cali do konca tega meseca
skupne sestanke izvršnih od
borov in predsedstev in na
nje povabili še druge zava
rovance, ki bi lahko pri
pomogli k tvorni razpravi in
sprejemu jasnih stališč. Meninio, da bi morali na teh se
stankih sprejeti jasna stališča
zlasti o naslednjih vpra
šanjih:

a) Kakšne naj bodo v bo
doče volitve za člane skup
ščine, to je neposredne na
zborih zavarovancev ali po
sredne preko svetov zava
rovancev^
^b) Kakšen polož^ naj bi
imeli sveti zavarovancev v
občinah in kako doseči čimvečjo povezanost njegovih
članov z zavarovanci — vo
livci?
c) Kako porazdeliti pri
stojnosti med organe skup
nosti oziroma kakšne organe
za posamezne naloge naj bi
imela skupnost?
č) Kako vpeljati dele
gatski sistem tudi v naši
skupščini ali v svetih .zava
rovancev?
d) Koliko zavarovancev
— delavcev in koliko zava
rovancev — kmetov naj bi
tvorilo skupščino in v kakš
nem razmeiju naj bi bili za
stopani ti dve kategoriji tudi
v drugih organih skupnosti?
e) Kako organizirati naj
bolj uspeši^io službo za iz
vajanje zdravstvenega zavain podobno?
Pozivamo zavarovance, da
o teh in drugih vprašanjih
dajo do 3u. 9. 1972 svoje
predloge in pripombe. Vse
pripombe oz. predloge bodo
sprejemale občinske konfe
rence SZDL in občinski sin
dikalni sveti, neposredno pa
tudi skupnost pri Komu
nalnem zavodu za socialno
zavarovanje Novo mesto.
Skupnost zdravstvenega
zavarovanja delavcev in
kmetov Novo mesto

Še o ribniški posojilnici
v Dolenjskem listu št. 29 z dne
20. julija je izšel moj prispevek ob
izidu Krajevnega leksikona Slove
nije, kjer sem napisal, kdo je dejan
sko ustanovil ribniško posojilnico.
Uredništvo lista je dalo čldnku pod
naslov „Krajevni leksikon trdi, daje
bil to Ignaci) Gruntar, Andrej Arko
pa, da sta ustanovitelja Franc Erhovic in Franc Višnikar“ ,
Po objavi moje pripombe sva iz
menjala z glavnim urednikom Kra
jevnega leksikona več pisem in si
pojasnjevala vsak svojo trditev. V
zadnjem pismu pa mi je sporočil
med drugim: „Pred nekaj dnevi sem
dobil v roke dve publikaciji Dolenj
skega lista, kjer je Vaša nadrobna
razložitev o nastanku ribniške poso
jilnice dokumentirana s knjižico, ki
jo je izdala Posojilnica ob svoji
40-letnici, in Janeza Debeljaka.
„Plenkača pesmi poje“ , ki je kul
turnozgodovinska kronika Loškega
potoka. Zame je dokaz resnice o

tem na dlani. Vaše opozorilo je bilo
ne le dobronamerno, temveč tudi
pravilno." Torej je trditev, da sta
ustanovitelja ribniške posojilnice
Erhovic in Višnikar, pravilna in z
dokumenti dokazana.
Pri kraju pisma navaja glavni
urednik Roman Savnik še: „Vse
kakor se, kot te dni berem, priprav
lja po zgledu Loškega potoka po
dobna pubUkacga o Ribnici. Upam
in iskreno želim, da bi pri njej z raz
liko od Krajevnega leksikona, sode
lovali res vsi domačini, da bi tako
zapolnili vrzeli, ki smo jih zagrešili
mi, in podali tudi boiy točno po
dobo svojega kraja.“
Temu priporočilu se pridružujem
tudi jaz in želim, da bi domačini
sodelovali pri izdaji Krajevnega le
ksikona in dali Ribnici pravo lice
preteklosti in sedanjosti
ANDREJ ARKO,
KOČEVJE

RIBNICA:
SPET SMRT
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HUDE POŠKODBE
ZARADI IZSIUEVANJA
PREDNOSTI
17. septembra popoldne se je pe
ljal z osebnim avtomobilom iz Bi
zeljskega proti Brežicam dr. Mirko
Bric iz Brežic. V križišču Ceste 21.
maja in Cankarjeve ulice je z leve
strani pripeljal Radko Sflclic iz Mari
bora in hotel z izsiljevanjem pred
nosti zapeljati čez križišče v Vodni
kovo ulico. To mu ni uspelo, ker je
med prehitevanjem trčU v Bricov
avtomobil ter ga odbil v železen
drog ob cesti. Hudo so se poškodo
vali dr. Mirko Bric in njegova sopot
nika Ivan Baškovič in Janez Zakošek. Prepe^ani so bili v brežiško
bolnišnico, od tu pa je bil zaradi
prehudih poškodb odpeljan v za
grebško bolnišnico Janez Zakošek.
Na avtomobilih je za 40.000 din
škode.

Franc Medvešček iz Rudnika 23 a
pri Kočevju je 13. septembra ob
15.50 trčil s ponny ekspresom v
avtobus SAP, ki ga je vozil Jože
Troha iz Ribnice. Nesreča se je
zgodila v Nemški vasi v ribniški ob
čin i Avtobus je speljaval s postaja
lišča in prehiteval štiri pešce. Takrat
pa je nasproti pripeljal 66-letni
Medvešček, trčil v avtobus in oble
žal mrtev.

SEVNICA: MRTEV NA
ŽELEZNIŠKEM TIRU
15. septembra popoldne je bil
n^uden na železniškem tiru v ^vnici
Spletni Milan Djekič iz Osredka pri
Dobovi, zaposlen pri Sekciji za
vzdrževanje prog v Celju. Ta dan se
je peljal domov v Osredek z brzim
vlakom in iz še nepojasnjenega vzro
ka padel pod vlak in obležal mrtev.

Veletrgovina »MERCATOR«,
' Liubl]ana
p o slo v n a e n o ta »STANDARD«,
Novo m esto

objavljen v tem oglasu, bo objavljen na oglasni deski carinarnice Ljubljana.
dražbi imajo vse pravne in fizične osebe. Udeleženci morajo v dneh, ki so določeni za ogled blaga, tj. v
"V.
n>Ia^ati 10 % kavcijo od začetne cene v carinarnici Ljubljana, predstavniki podjetij pa morajo poleg
Vs^.
1. ok to h
svojega podjetja.
*’'*®>tnacne •
*^nio sprejemali vplačil kavcij, temveč samo v soboto, 30. septembra 1972.
®javni dražbi lahko dobite po telefonu 316-588 od 26. septembra 1972 dalje.

IZ CARINARNICE UUBLJANA

......

razglaša
n asled n ja p ro sta delovna m esta:

1. poslovodjo prodojoine Stopiče,
2. poslovodjo prodajalne Dvor,
3. poslovodjo prodajalne Prečna
Pogoji za sp rejem :
visoko kv alificiran i trgovski delavec m ešane stroke
ali k v alificiran i trgovski delavec s 5-letn o prakso
v poklicu.
P ism ene ponudbe pošljite do vključno 30. 9. 1972
splošni službi p E >*STANiDA'RI>«, Novo m esto. G lavni
trg 3.

kultura
in
izobra
ževanje

»Lezakajninavalal?«
T atjan a š tu b lja r u čf na štirirazrednici v.Ce*
rovcu š e s t let - Vedno m raz, stranišče no
štrb u n k

DRUGA GRUPA
ODREDOV IN ŠTAJERSKI
PARTIZANI 1941-1942
„Težišče pričujočega dela je v ob
delavi osnovne grupacije enot II.
grupe odredov, Id so se oblikovale
na Dolenjskem in se nato čez Go
renjsko prebijale na Štajersko, za
kar sem imel na voljo še največ za
nesljivih virov," pravi v predgovoru
dela z gornjim naslovom Ivan Fer
lež, pisec 2. knji^ v Knjižnici NOV
in POS. Knjiga, ki jo je pred kratkim
založila PARTIZANSKA KNJIGA v
Ljubljani, je dragocen pridevek za
boljše poznavanje in preučevanje
razmer v prvih dveh okupacijski
letih, saj nas podrobno pouči o
vsem, kar je treba vedeti:
o nemškem in italijanskem oku
pacijskem sistemu leta 1941 v Slo
veniji, o pripravah na vstajo, o šta
jerskih partizanskih enotah leta
1941, o posavskih in revirskih parti
zanih pa o prvih štiyerskih bri^dah,
pr^ravah na pohod čez Savo in ob
rambi osvobojenega ozemlja na Do
lenjskem 1942. Knjiga s 636 stran m ije pomembno delo, ki nam osvet
ljuje dogodke, položaj in ljudi iz
usodnega 1941. in 1942. leta. Zlasti
za Dolenjce pa bo še posebej zanimn^a, saj so naši kraji tesno povezani
z usodo in delovanjem enot Druge
grupe odredov.

NOVA
NADAUEVANKA
Ljubljanska televizija snema novo
nadaljevanko, tokrat po Tavčagevi
povesti „Cvetje v jeseni", ReŽser
tega dela je Matjaž Klopčič, v glav
nih vlogah pa nastopajo; Polde
Bibič, Milena Zupančič, Jože
Zupan, Bert Sotlar, Štefka Drolčeva. Duša Počkajeva in drugi
Glede na vsebino in i^alsko zasedbo
smemo novo televizijsko nadalje
vanko pričakovati na malih zaslonih
res z velikim zanimanjem.

Stan in novi
naslov
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v Novem mestu se je že pred
leti porodila zamisel, da bi pri
pravki izdajo partizanskih spisov
pesnika, pisatelja in publicista
Mirana Jarca, kije med NOB kot
partizan ubit obležal na Rogu,
Novo mesto bi sc s tem oddol
žilo spominu na moža, ki je v
literarni zgodovini visoko zapi
san, a mu založbe posvečajo pre
majhno pozornost. Hvalevredna
je spodbuda Studgske knjižnice
Mirana Jarca, ki je izdajo parti
zanskih spisov pesnika, po kate
rem se imenuje, dala v program
prireditev v letošnjem medna
rodnem letu kr\jige s pripombo,
da bi pri tem sodek>vala kultur
na skupnost. Spodbuda in želja
se, kot je znano, še nista odlepili
od papirja, na katerem sta zapi
sani, zato take izdaje vs^ letos
še ni pričakovati. Nepopravljiva
škoda pa bi bila, ko bi zanjo j(ulturna skupnost ne našla v svojem
povečanem proračunu denarja
tudi prihodnje leto.

Martin Kopričanec; MRTVA PRIRODA (olje na steklu, 1971)

DOLENJSKE SOLE PO ZAČETKU POUKA:

Stara rana, odprta na novo
O snovne šole n a D olenjskem te p e p o m a n jk a n je učiteljev - Enako boleča
s ta prim an jk ljaja ra z re d n ih in p red m etn ih učiteljev - Na p odeželju so z a 
skrbljeni tudi z a ra d i p o m a n jk b n ja u čiteljsk ih sta n o v a n j
Začetek novega šolskega leta je
spet opozoril na bolečo in skorajda
neozdravljivo rano osnovnega šol
stva na Dolenjskem: na pomanjka
nje učiteljev in neustrezno izobraz
bo velikega števila vzgojiteljev, ki
poučujejo predmetni pouk.
Stanje na območju novomeške
organizacijske enote Zavoda za šol
stvo SRS - razteza se od Suhe kraji
ne' do vzhodnih meja brežiške obči
ne - ni rožnato. Ker fraza malo
pove, si pomagajmo nerožnatost pri
kazati s številkami:
Za razredni pouk manjka 29
učiteljev, na v i^ sto|>nji osnovne šole
pa bi za predmetni pouk takoj po
trebovali 38 strokovnjakov - če se
sprijaznimo s tem, da ima poprečno
le vsak drugi učitelj, ki poučuje
predmetno, ustrezno kvalihkacijo.
Podatki z osnovnih šol kažejo, da
mai\jka največ strokovnjakov za
poučevanje jezikov in matenlatike,
medtem ko si učitelje za telesno
vzgojo, likovni, tehnični in glasbeni
pouk ter pouk iz gospodinjstva, ki
jih tudi ni, lahko privoščijo le naj
bolj razvite šole.
Pomanjkanje stanovanj za učitelje
še vedno najbolj tepe podeželske
šole. Učitelji se odseljujejo in iščejo
zaposlitve v mei’stih, nekateri pa celo
v dejavnostih, ki imajo s prosveto
malo skupnega. 'To se dogaja še
vedno, kljub temu, da so se razmere
v šolstvu na splošno precej popravile
in učiteljem ni treba tarnati, da pre
malo zaslužijo. Morda družba njiho
vega dela še ni povsem pravilno
ovrednotila, vendar smo že precej
daleč od tistega, ko je tanka kuverta
zmanjševala ugled učiteljskega po
klica.

■

o d l ik o v a n ji; z a p is a t l u SKO DRUŠTVO - V Ljubljani so
slovesno praznovali 100-Ictnico Dru
štva slovenskih pisateljev. Na osred
nji slovesnosti je govoril predsednik
slovenske skupščine Sergej Kraigher.
Društvo je predsednik Tito odliko
val. Ob tej priložnosti so odprli raz
stavo „Sto let slovenske lirilce“ , na
kateri so pdkazali okoli 800 zbirk.
Pisateljsko društvo je sklenilo v po
častitev jubileja prirediti več literar
nih večerov.

Bo Jarc d o č a k a l?

f

NA TE2KEM DELOVNEM MESTU:

SLAVISTI SO VOLILI - Z obč
nim zborom sc je v Murski Soboti
končalo dvodnevno zborovanje slo
venskega Slavističnega društva. Na
strokovnem seminaiju so posvetili
osrednjo obravnavo trem pomur
skim literatom: pisateyu Mišku
Kranjcu, dramatiku dr, Bratku
Kreftu in pesniku Edvardu Koc
beku, Delegati, več jih je bilo tudi z
našega območja, so izvolfli novo
društveno vodstvo. Novi predsednik
je dr. Jakob Rigler, ki je na tem
mestu zamenjal dr. Frančka Za
dravca.
PLEMELJ Se t e d e n DNI - Do
vključno 28. septembra bo v kočev
skem likovnem salonu odprta slikar
ska razstava Antona Ptemija iz Ljub
ljane, udeleženca vseh dosedanjih
taborskih srečanj likovnih samorast
nikov v Trebnjem.
F IL M ^ POSEBNI SOLI - Novomeščan Filip Robar je posnel za
Viba film na filmski trak življenje in
delo na novomeški posebni šoli. Na
okoli 1.000 m filmskega traku je
poskušal zajeti prizadevanja vzgo
jiteljev in družbe, da bi otrokom z
duševnimi in telesnimi motnjam!
pomagali na samostojno pot v živ
ljenje. Avtorju filma gre še posebno
iriznanje, da se je prvi pri nas lotil
Umske obdelave področja, ki tudi
za režiseija z dolgoletnimi izkušnja
mi ni lahko.
ŠPORTNI
IN
TURISTIČNI
FILMI - V Kranju se je končal tradick)nalni festival športnih in turi
stičnih filmov. Letos je bil festival
Sc posebno kakovosten, kar doka
zuje med drugim tudi to, da so se ga
udeležili mnogi znani režiseiji iz
zahodnih in vzhodnih dežel.

f

Kako pomembno je, da so razme
re šole in šolnikov znosne vsaj na
podeželju, kaže primer s Prevol.
PrWč po dolgih letih, ^e ne celo
prvič po vojni, se je v tem suhokrajinskem kraju zgodilo, da šolska
,^rnitura‘ nima sprememb: učitelji,
ki so poučevali lani, so stopili v raz
rede tudi v novem šolskem letu.
Dobre razmere se obrestujejo pri
učencih in učiteljih, kar se kaže pri
uspehu. Vsem pa gre za to, da je
uspeh čim boljši. To je tudi smoter
naše šole. Ob boljših razmerah bo
dobil učitelj več volje in možnosti,
da bo učno uro pnpravil za učence

mikavno in vzgojno. O tem, da mora
postati šola vzgojna in idejna, je ne
davno govoril tudi tovariš Tito. Nje
gove besede: ,,Marx, Engels in Lenin
se morajo vrniti v učilnice!** so klo
futa vsem, ki so pozabili, daje nalo
ga naše šole vzgajati človeka tako,
da bo dober strokovnjak in hkrati
dober samoupravljal^c.
ZORAN

Uradno se vas imenuje Cero
vec, gre pa za Črešnjevec, kjer je
v starinski nizki stavbi podruž
nica semiške osemletke. Tu ima
jo 4 nižje razrede. V njih je
skupno le 19 otrok. Pouk imajo
v dveh izmenal^ ena sama učite
ljica, Tatjana Stubljar, pa je v
službi od jutra do 16. ure popol
dne.
„Šesto šolsko leto mi teče na
tej šoli. Zaposlena sem ves dan.
Zvečer se pripravljam na pouk,
tako da svojega otroka, starega
tri leta, ne morem imeti pri sebi.
Varstva ni mogoče dobiti v vasi
za noben denar, kajti vsi so po
njivah in š&- za svoje otroke
težko poskrbijo,** mi je z gren
kobo v glasu povedala tovarišica.
Sinka ima pri mami na Vinici,
mož je zaposlen v Semiču, ona
pa se dan na dan ubada s tujimi
otroki.
— Vaša vas je čisto brez pro
metnih zvez, sodi med odročne
in zaostale predele. Se to na
otrokih pozna?
„Posebno v prvem razredu je
velika razlika med malčki našega
kraja in njihovimi vrstniki od
drugod, kjer imajo malo šolo. Pri
nas takega pouka ni. Otroke bi
morali voziti v Semič, vendar to
ni mogoče, ker so premajhni, da
bi lahko čakali avtobus. Opa
žam, da so tukajšnji otroci bistri,
pač pa se slabo izražajo, ker se
starši z njimi nimajo časa ukvar
jati.**
— V razredu imate lesen pod,
stranišče, ki bi bilo lahko že mu
zejski primerek. Piha povsod, ali
se vam finančno izplača vztrajati
ob takih delovnih pogojih?
„Učiteljevanje v Cerovcu je
priznano za težko delovno n^esto, vendar mi je v lanskem šol-'

skem letu prinašalo sam®
din mesečnega dodatka.
vsota, zaradi katere se
ostati na šoli, se mi zdi cu® '
da na odročne šole ni na*
Celo narobe. Nihče več noj ^
v tak kraj. Prav zato bo
letos višji. Govorijo o 400 o* •■
jih na mesec. Kljub takemu
šanju pa izjavljam: se ne
^
Tu si odrezan od sveta,
si kupiti avto. Moraš na sC' j,
ke, v trgovino, a najbližja
ali večja trgovina je 6
daleč. Ne pozabite, da z 0 ^
kom tudi ni mogoče
mraza, ki ga z otroki vred F ^j,
šam vsako zimo. Vodo
vodnjaka, tudi stanovanje ^
slabo.**
. .^ .
— Kaj vas torej drzi v
kakršen je Cerovec?
.
„Navadila sem s? ^
osebne razloge. Mož je
ima zemljo in zidava hišo. jt i
_______
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V NOVOMEŠKI 6IMNAZUI TUDI ŠTUDENTJE:

Višješolci dolenjskih Iskgfj
Za študij n a iz red n em od d elk u fju b ljan sk e e le k tro te h n ič n e fakuiteli-^^
prijavilo 44 z a p o s le n ih iz Iskrinih to v a rn in obrotov n a Dolenjskem
četrtk o v e m u v o d n e m n a g o v o ru ž e p rv e ure p o u k a

Mladinsko gledališče iz Ljub
ljane je začelo brezplačno turne
jo za otroke v oddaljenih krajih.
Odločilo se je, da bo z veseloigro
Indijanci v Midi vasi najprej obi
skalo otroke v okolišu Zagradca,
Žužemberka, Dragatuša in Vi-

Dobrotniki
nice, kasneje še druge kraje. Tur
nejo je denarno v celoti omogo
čila akcija, ki jo je Mladinsko
gledališče izvedlo med neznani
mi dobrotniki, posamezniki in
kolektivi v Ljubljani, umetniški
in tehnični ansambel pa jo ures
ničujeta brez plačila.
Več stvari bi kazalo podčrtati
pri tej presenetljivi (seveda v naj
boljšem pomenu besede) akciji,
vendar se omejimo le na dve: na
pobudo in darovalce.
Težko bi našli primer, da bi
gledahška hiša začutila, da ne bo
ob krono na glavi, če bo sama
izbrala občinstvo in se celo ,spozabila*, da naredi pot, ki ni v na
vadi: h gledalcu na dom. Se dlje
bi vrtali za primerom, da gledal
cu na koncu tako dolge poti po
moli pod nos še brezplačno
vstopnico.
Prav tako je v tem času, ko
vsakdo bolj gleda, da mu gre kaj
v žep in ne ven, enkratna nabi
ralna akcija. Človeku se kar milo
stori, ko takole bere o neznanih
dobrotnikih, ki jim naposled ni
vseeno, kaj „se dogaja nekje na
Dolenjskem**.
Kdo bi ne bil celo ganjen ob
vsem tem!
j. ju s T

V KRANJU
BREZ ODDIHA
Kranjski prireditelji skrbijo, da se
v njihovih hišah umetnosti nenehno
Jcaj dogaja. V ponede^ek so spet oddve razstavi: v galergi v mestni
iši razstavo svojevrstnih in barvitih
krajin 1-ranca Novinca, v galergi v
Prešernovi hiši pa razstavo, kipov
Lojzeta Čampe. Tudi koncertna
poslovalnica dela: v ponedeljek zve
čer 80 obiskovalci v renesančni dvo
rani mestne hiše poslušali koncert
komornega dua. Dela starih moj
strov in sodobnikov sta izvajala vio
linist Tomaž Lorenz in kitarist Pri
mož Soban. Za Dolenjce je Kranj
nedvomno zanimiv kot mesto, od
katerega se lahko marsičesa naučijo.

Na Dolenjskem nada^ujejo tradicyo izrednega višješolskega študija:
od prejšnjega četrtka dela v Novem'
mestu tudi oddelek ljubljanske elek
trotehnične fakultete. Študentje so
fantje in dekleta iz štirih Isk rin i to
varn in obratov na tem območju. Le

Ni zaslužnih?
V občini Kočevje podeljujejo vsa
ko leto za občinski praznik 3. okto
ber Seškove nagrade, ki jih dobe za
služni posamezniki ali organizacije.
Seškov sklad je tudi letos razpisal
natečaj za nagrade. Vse od julija, ko
je bil razpis objavljen, pa do 1. sep
tembra, ko je rok za natečaj pote
kel, ni sklad dobil nobenega pred
loga za nagrado. Kaže torej, da letos
Seškovih nagrad ne bo, če ne bodo
zadeve rešili kar izven okvirjev prve
ga razpisa. Morda bi kazalo upo
števati lanske predloge?
\

iz mokronoškega obrata ni nikogar
med 44, ki so se prijavili za ta študij.
V Novem mestu bodo predavanja
in izpiti po predmetniku, ki ga je
fakulteta prilagodila potrebam „ve
soljne** Iskre oziroma po smeri C
tega predmetnika. To pomeni, da si
bodo slušatelji širili obzoije zlasti z
znanjem, ki ga potrebujejo na delov
nih mestih. V štirih semestrih jih
čaka 1800 ur predavanj in vaj, kijih
bodo imeli ob četrtkih, petkih in so
botah. Pouk bo ves čas v enem od
razredov gimnazije ob Cesti herojev.
Izredni študij v Novem mestu je
organizirala domača tovarna usmerniških naprav v sodelovanju s semiško tovarno kondenzatorjev ter
šentjernejskim in žužemberškim
obratom tovarne elementov za elek
troniko.
Na otvoritvi oddelka so predstav
niki fakultete poudarili, da študij ne
bo lahak, četudi bodo novomeški
študentje — v nasprotju z rednimi,
ki imajo predavanja v Ljubljani -

NOVOMEŠKI GLEDALIŠKI VRTIUAK

S »Soboto greha«
A bonm ajski sp o re d n a p o v e d u je obilico s m e h a :
m ed osm im i deli k a r p o lo v ica kom edij - P rva bo
n a sp o re d u 25. s e p te m b ra ob 19.30
Zavod za kulturno dejavnost je
imel s sestavljanjem abonmajskega
sporeda za novo gledališko sezono
srečno roko: na repertoarni listi so
se znašla sama taka dela, ki že z n^-.
slovi napovedujejo, da obiskovale!
res ne bodo razočarani. In še to:
Novomeščanom bodo prihmale v
oste čislane gledališke hiše: Sentjaobsko gledališče, ki bo gledaliSco
jesen ob Krki začelo v ponedeljek,
25. septembra, z di Stefanovo komedgo „Sobota greha**. Mestno gle
dališče ^ub^jansko in Slovensko
ljudsko ^edališče iz Trsta. Abon
majski spored končujeta oktet Gal
lus s celovečernim koncertom in na
stop svetovno znane pianistke
Oksane Jablonske.
„Soboti greha** bo sledilo šest
predstav Mestnega gledališča. Na no
vomeškem odru bo uprizorilo kome
dijo slovenskega pisca Dušana Jova
noviča, delo pa ima naslov po znani
paroli, le da je malce zasukana: „Tu
jega hočemo - svojega ne damo**.
Bulvarka Angleža Alana Ayckbourna „Ljubezen druge polovice** bo
prišla v Novo mesto kmalu po pre
mieri na ljubljanskem odru. Drugo
slovensko delo je spet komedija:
„Lažno Ivano** je napisal nagrajenec

f

televizijskih dram Andrej Hieng.
Ljudska igra je nastala pri severnih
sosedih, „Zgodbe iz dunajskega
gozda** so izšle izpod peresa Odona
von Horvatha. Ime Georgesa Feydeauja sicer tudi tuje zveni, vendar
so Novomeščani v prejšnjih sezonah
že ploskali izvedbi njegovega dela.
Tokrat jim bodo Ljubljančani poka
zali njegov humor v komediji
„Bolha v ušesu**. Mestno gledališče
Im gostovanja v Novem mestu skle
nilo z dramo, ki jo je po istoimen
skem romanu Thomasa Woolfa pri
redil za oder K. Frings - „Ozri se
proti domu, angel**.
Gostovanje Tržačanov so Novo
meščani vselej pričakovali z zanima
njem, zlasti če je prišel z ansamblom
tudi belokranjski rojak, igralec
Stane Starešinič. NovomeŠci spored
bodo obontili z delom Luigija Pirandella „Le pomisli, Giacopino**.
Igralske skupine, ki je v zadnjem
času nastopala kot „amatersko gledahšče v Novem mestu**, ni na re
pertoarni listi. Trenutno tudi ni sli
šati, da bi kaj pripravljali. Ali je Jo
vanovič v njihovem imenu zapisal:
„Tuje hočemo — svojega ne
damo**?
J. JUST

delali s polovičnim
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Novomeščanke na vrhu

iMMMI

Novomeške odbojkarice so v derbiju-premagale Celjanke in so
zdaj edina neporažena ekipa v ligi. Presenetile so tudi odbojkarice
Brestanice, ki so doma premagale Branik, zato pa so ostali praznih
rok odbojkaiji iz Trebnjega in Novega mesta. Za Trebanjce, ki so
igrali v Mariboru, je to razumljivo, toliko bolj nepričakovan pa je
poraz Novomeščanov, ki proti novincem z Bleda v treh setih niso
mogli osvojiti več kot za en sam set točk.

Novo m esto : Bled 0:3
Novomeščani so pričakovali lah
ko zmago nad Blejci, vendar so se
grdo ušteli. V bršlinski telovadnici
so bili igralci z Bleda tisti, ki so go
spodarili na igrišču. Novomeščani
pa so v posamcznili setih osvojili
štiri, pet in šest točk. Njihove akcije
so bile nepovezane, gostje pa so jili
prekašali tudi v borbenosti.
Novo mesto: L. Babnik, I. Bab
nik, Koprivnik, Graberski, Kovačič,
Weiss, Somrak, Jenko.

Branik : TRIMO 3:0
Kljub dokaj dobri in borbeni igri,
predvsem v obrambi, se vrsta
„Trima“ iz Trebnjega v Mariboru ni

atletika
špMar tretji
Kmalu po olimpijskih igrah so ne
kateri jugoslovanski atleti postavili
nekaj izvrstnih rezultatov in celo
državnih rekordov v posameznih pa
nogah. Nekateri so pač prišli v do
bro formo ob nepravem času.
Na prvenstvu je tekmoval tudi
Marjan Spilar; v Beogradu je osvojil
dobro tretje mesto z metom 67,88
metra.

II. ZRL T MOŠKi
Vitex
Metalac
Slovan
Mladost
Zenica
Celje
SEVNICA
Mehanika
Varteks
' Radnički
Split
Rovinj

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

3 0 0
3 0 0
2 0 1
2 0 1
2 0 1
111
111
10 2
10 2
1 0 2
0 0 3
0 0 3

44:35
37:34
60:46
42:31
63:51
37:31
36:51
48:45
39:42
36:43
35:39
24:53

6
6
4
4
4
3
3
2
2
2
0
0

n. ZRL-ZENSKE
Jedinstvo
Ivanić
Koka
Podravka
Ekonomist
Split
Branik
Bosna
BREŽICE
Olimpija
Metalac

3
3
3
2
2
2
1

Lokomotiva

0
0
0
1
O
O
O

0 37:19
0 38:21
0 37:30
O 36:28
1 42:36
1 33:34
2 32:34
1 O 35:43
O 1 19:28
3 0 0
30:40 O
3 0 0
23:39 O
3 0 0
25:45 O

mogla enakovredno postaviti po
robu Braniku, pri katerem so spet
nastopili nekateri starejši, prekaljeni
igralci. Trebanjci so srečanje izgubili
s 3:0 (10, 5, 8), kljub temu pa so
zapustili pri Mariborčanih ugoden
vtis. Z nekaterimi mojstrskimi pote
zami se je to pot odlikoval Igor
Slak, ki je po poškodbi noge (v
Celju junija letos) spet začel nasto
pati. Za Trebnje so igrali: Sila,
Pavlin, Slak, Brajer, Bukovec, Smuc
in Legan. Sodil je Pfeifer iz Mari
bora, nekajkrat enostransko v korist
domačinov.
l

Novo m esto : Gaberje
3:1
Zaradi dežja so se odbojkarice
preselile v bršlinsko telovadnico.
Novomeščanke so igrale izredno
borbeno, v odločilnih trenutkih pa
so bile dovolj spretne tudi na mreži,
tako da so premagale prav dobro
celjsko ekipo. Novomeščanke, igrajo
letos odlično in zaradi njihove mla
dosti je to ekipa, ki med vsemi do
lenjskimi odbojkarskimi ekipami
največ obeta. Za Novo mesto so
igrale: Dokl, Pučko, Ščuka, Forte,
Rajer, Boh, Adamčič, Pilič, Gostiša.

B restanica : B ranik 3:2
Odbojkarice Brestanice kljub iz
gubljenemu prvemu nizu niso popu
stile, ampak so drugega zmagale celo
na eno, potem pa so po izenačenju
na 2:2 v nizih spet zaigrale odlično
in odločilni peti set zmagale s 15:3.
Mlada ekipa Branika je tako doži
vela poraz, za zmago domačih od
bojkaric pa je najbolj zaslužna Fila.
Brestanica: FUa, Fabjančič, M.
Habinc, V. Habinc, Cizelj, Glas,
Mozer.
j ^

Izola
Radeče
RIBNICA
Ajdovščina
Polet
Piran
Hadgona
BREŽICE

0
1
O
O
O
1

1 1

1 1

1O
1O
1O
OO

0
O
1
1
1
2

71:54 8
74:63 7
68:56
53:48
55:50
52:59
55:63
49:57
60:65
44:49
63:71
53:72 O

SOL MOŠKI
Izola
Branik

Galjciie
Sava
Bled
Mežica

foopa

TREBNJE
Bovec
N. MESTO

0
1
1
1

9:4
7:5
7:5
7:5

2 6:6

2
2
2
1

6:7
5:6
4:6
3:5

2 1:6

- ^ SOL ŽENSKE
^abeijc
Ljubljana

^užinar
N. mesto

Jesenice
E“ |TAN.CA
Maribor

Nouoteks v mimih vodah
Dolenjska košarka si lahko obeta lepše čase; metliška „BETI“
bo prihodrue leto zanesljivo igrala v slovenski B ligi, novomeški
košarkarji pa so začetne spodrsljaje v jesenskem delu nadoknadili s
sobotno zmago in so borbo za obstanek prepustili Trnovemu, Je
senicam, Kroju in Braniku, medtem ko se bodo sami - ob izena
čenosti v sredini lestvice —lahko borili celo za šesto mesto.

N ovoteks : Ilirija 87:89
Samo zaradi katastrofalno slabega
začetka —v 10. minuti so Ljubljan
čani vodili celo 31:14 - so Novo-

V Brežicah so Icftos močno pomladili elčipo, vendar pa mladi ne
morejo nadoknaditi znanja in izkušenj starejših in so po četrtem
kolu na zadnjem mestu in hkrati edini, ki še niso osvojili nobene
točke. Zato pa so Sevničani v prvi tekmi pred domačimi gledalci
zanesljivo premagali Radničkega in tako dokazali, da bodo doma
za vse nasprotnike trd oreh.

Pred 700 gledalci so gostje sicer
vodili z 2:0, vendar so že ob polčasu

domačini vodili za tri gole. V nada^evanju so vodstvo obdržali, zani
mivo pa je, da so gostje kar šest go
lov dosegli iz sedemmetrovk.
Sevnica: Možic, Papež, Simončič,

ŠPOKTN! KOMENTAR

SRL - MOŠKI
4
3
3
3
3
1

košarka

1
1
1
0
1
1
3

7:3
7:4
6:4
6:2
4:3
3:5 3
2:9 3

meščani izgubili proti gubljanski
Iliriji, moštvu, ki bo skoraj zaneslji
vo letošnji slovenski prvak. Gostje iz
Ljubljane so se morali na koncu
krčevito boriti za obe točki. Pred

Brežice še vedno brez točke

I. A SKL
Ilirija
18 16 2 1407:1148 32
Celje
18 16 2 1524:1276 32
Vrhnika
18 14 4 1562:1300 28
Triglav
18 11 7 1332:1191 22
Maribor
18 10 8 1299:1292 20
Radenska 18 8 10 1406:1455 16
Marles
18 7 11 1209:1271 14
N0V0TEKS18 7 11 1240:1340 14
Trnovo
18 5 13 1170:1278 10
Jesenice
18 5 13 1258:1469 10
Kroj
18 5 13 1229:1455 10
Branik
18 4 14 1276:1437 8

Šoštanj
Tržič
Sl. Gradec
Rudar

No^meški košarkaiji so štiri kola pred koncem prvenstva praktično že uresničili zastavljene načrte, ki
so si jih zarisali ob začetku prvenstva v sk)venski košarkarsld ligi. Na fotografiji: ekipa Novega mesta (Foto: S. Dokl)

rokomet

S e v n lc ff: Radnički
14:12

Prekratka odeja
Dokler Novo m esto ne bo dobilo predno stne
liste, n e m ore računati na večje u sp eh e
Napredek novomeškega
športa je bil že neštetokrat
na dnevnem redu najrazlič
nejših sej in sestankov. Žal
pa na sejah ni mogoče dru
gega kot govoriti, zato ostaja
še naprej vse po starem.
Medtem ko zmore v dru
gih dolenjskih krajih peščica
amaterskih
zanesenjakov
ustvariti moštva, ki tekmu
jejo v slovenskih ligah (bre
staniška in trebanjska od
bojka, brežiški in ribniški
rokomet) ali pa se dvignejo
celo na zvezno raven, kot se
je letos posrečilo sevniškim
rokometašicam, ostaja Novo
mesto kot pokrajinsko sre
dišče z največjim številom
prebivalcev in z največ šo
lami, ki so navadno zbira
lišče športnikov - Še naprej
brez pravega
športnega
uspeha.
Ob naravnost skokoviti
rasti gospodarstva in dokaj
naglem naraščanju prebival
stva bi morali tudi za športni
uspeh žrtvovati več, kot smo
pripravljeni dati zdaj.
Pod eno odejo pa bi žal
radi spravili preveč prezeb
lih: o prednostni listi špor
tov zdaj samo govorimo,
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ukrepamo pa ne. Za misel
nost amaterskih funkcionar
jev je to razumljivo, saj bi
bilo za mnoge to jabolko
prekislo. Nekaterim bi mo
rali po razvrstitvi dajati manj
kot doslej, da bi drugi lahko
dobili več.
Ker se nihče noče niko
mur zameriti, ostaja vse po
starem: prednostne liste ni,
amateiji pa vodijo novome
ški šport tako, kot je njim
najbolj všeč.
Poseg v novomeški šport
bo sicer boleč, bo pa nujen:
končno se Ijo potrebno zme
niti, v kaj bomo investirali.
Ne gre namreč, da bi Novo
mesto imelo za vse športe
enako razumevanje. Po
trebno bo močno podpreti
tiste, ki imajo največ mož
nosti za uspeh, najboljše
pogoje, največ zaledja in naj
več podpore gledalcev.
Dokler tega Novo mesto
ne bo sprevidelo, bodo v
Sevnici ali v Brežicah lahko
imeli drugo zvezno ligo, v
dolenjski metropoli pa se bo
več klubov otepalo zadnjih
mest v slovenskih in podzveznih ligah! J. SPLICHAL

Jurišič 1, Bizjak 1, Svaiič 3, Kopriv
nik, Stojs, Sile 4, Trbovc 5, Sirk.
E .R .

300 gledalci sta sodila Lotrič in
Kobilica iz Ljubljane.
NOVOTEKS: Splichal 7, Bencik
1, Ž. Kovačevič 7, Počrvina 8, S.
Kovačevič 28, Ivančič 18, Šepetave
6, Piletič 4, Kopač 8.

N o v o te k s : Slovan
75:94

•• Novomeščani so igrali v enem
tednu kar tri tekme: v sredo proti
Iliriji, v četrtek proti Slovanu in v
soboto proti Trnovemu. Ljubljan
čanom, ki igrajo v II. zvezni lig i,'S O
se zlasti prvi polčas dobro upir^i, v
nadaljevanju pa so gostje predvsem
po zaslugi državnega mladinskega
reprezentanta Volaja in visokega
Sušnika zanesljivo zmagali.
NOVOTEKS: Splichal 15, Bencik
4, Ž. Kovačevič 14, S. Kovačevič
13, Ivančič 8, Šepetave 13, Piletič
2, Kopač 16.

T r n o v o : Novoteks
53:61
.

J e d i n s t v o : Brežice 12:7
V Tuzli brežiške rokometašice
proti prvo uvrščenemu Jedinstvu
niso zdržale do konca. Domače
igralke so namreč šele v zadnjih 10
minutah doseglip pet golov in si za
gotovile zmago, vse dotlej pa so Brežičanke dobro držale korak.
Brežice: Hribernik, Buzančič 3,
Molan 1, S tan k i, Bah, A. Mišič,
Smerkol, V. Mišič 2, Engel, Toplak
1, Kos, Zorko.

Novomeški košarkaiji so zmagali
v Ljubljani, ker so igrali mnogo bolj
premiš^eno in ker so na spolzkem
igrišču metali le iz najbolj ugodnih
položajev. Domačini niso znali iz
koristiti niti tega, daje večina Novo
meščanov igrala drugi del drugega
olčasa s po štirimi osebnimi napaamL
NOVOTEKS: Šei^tavc 10, Spli
chal 9, K, Kovačevič 10, Počrvina
6, S. Kovačevič 2, Ivančič 20, Pile
tič 4.

E

B r e ž ic e : Izola 11:14
Brežičani so proti Izoli v začetku
sicer vodili, nato pa jim je zmanjka
lo sape. Usodno je bilo sredi drugega
polčasa, ko so zastreljali sedem
metrovko in nekaj lepih priložnosti.
Ekipa iz Izole je to znala izkoristiti
in je zato zanesljivo zmagala.
Brežice: Brglez, Rovan 1, Novo
sele, Stangelj I., Blatnik 2, Avsec 1,
Božič 1,'^agode 2, Stangelj II., Gor
išek 3, Vervega 1, Skočaj.

R u d a r : Ribnica 17:15
Ribničani so tekmo izgubili že v
prvem polčasu, ko so Trboveljčani
vodili za pet golov. V nadaljevanju
so Dolenjci igrali znatno bolje, ven
dar pa niso mogli drugega kot
zmanjšati razliko.
Ribnica: Lovšin, 1. Kersnič, Tom
šič, Žuk 3, Mikulin 2, S. Kersnič 1,
Matelič 1, Andolšek 1, Kožel, Po
nikvar 4, J. Kersnič 3.

Tekm e slepih
Pod pokroviteljstvom novomeške
„Krke“ je na devetih tekmah slepih
nastopilo več kot 50 športnikov iz
vse Slovenge. Tekm ov^ so v atle
tiki in plavanju. Igram, ki jih je
odprl predstavnik Krke Miran
Stimac, je nagajalo vreme, zato so se
slepi preselili v telovadnico na novom e^em Grmu. Največ uspeha so
imeli Mariborčani, Ljubljančani in
Kranjčani, tekmovali pa so v atlet
skem mnogoboju in plavanju na 33
metrov.

»Dolenjski list«
v vsako družino

ČRNOMELJ;
V ' prvenstveni
tekmi so mladinci iz Črnomlja na
igrišču v Metliki iz^bili s košarkaiji
Kočevja 99:59. Najboljši pri gostih
je bil Papež, pri Črnomlju pa Kam
nikar, kije dal 20 košev. (J. P.)
NOVO MESTO — V prvenstveni
tekmi ljubljanske rokometne lige so
Novomeščani v hudem nalivu tesno
premagali Alples iz Železnikov z
19:18. Zanimivo je, da so gostje
vodili vso tekmo. (J. P.)
KRMELJ - Domači rokometaši
so izgubili v Brestanici 15:20, proti
Črnomlju pa 17:19. Najboljši strelec
je bil obakrat Kolovrat. Za uspeh si
bodo morali Krmeljci bolj prizade
vati. (B. D.)
SREMSKA MITROVIČA - Na
igrah papirničaijev Jugoslavije je
'»sodelovalo 19 podjetij. Tekmovali
so v šestih disciplinah. Krški papirničaiji so v malem nogometu in
odbojki izpadli, ker so bih v naj
močnejši skupini, kegljači pa so v
hudi konkurenci zasedli tretje me
sto. Vladimir Markel je bil najboljši
kegljač prvenstva, tovarna iz Krške
ga pa je dobila pokal za najbolj
športno obnašanje. (S. I.)
NOVO MESTO —Zaradi slabega
vremena so mdrali prekiniti teniški
tečaj, v katerega pa se je vpisalo
komaj pet novincev. Treningi se
bodo nadaljevali, ko se bodo igrišča
posušila. (J. P.)
KRMELJ - Zmagovalec hitro
poteznega šahovskega turnirja za
septemter je Pogačnik, ki je zbral
sedem točk, sledijo pa Sribar in
Markovič 6,5, Debelak 5 itd. (B. D.)
KRSKO - Pred 300 gledalci so
rokometaši Krškega premagali Sev
nico, ki igra v drugi zvezni ligi, po
tem ko so vodih že na začetku
tekme z 2:0. Sevničani niso niti
enkrat vodili, ob koncu tekme pa so
domačini še povečali vodstvo in
zmagali 27:22. (S. I.)
CERKLJE - V prvenstveni tekmi
zasavske rokometne lige je le malo
manjkalo, pa bi Krško izgubilo z
domačini Po vodstvu 8:4 ob pol
času so namreč Krčani popustili in
so na koncu zmagali komaj 11: 10.
(S. I.)
NOVO MESTO - Na kegljaškem
prvenstvu Dolenjske v disciplini 4 x
200 lučajev je zmagal Krušič
fl'f. m.) s 3.370 keg^i, na slovensko
prvenstvo pa so se uvrstili še Hren,
Fabjan (oba N. m.), Runovec
(Krško), Mrzlak (N. m.), Vanič,
Zičkar in Rovan (vsi Krško). (J. M.)
NQVO MESTO - Začel se je je
senski del tekmovanja v dolenjski
kegljaški ligi. Po sedmih kolih vodi
Novo mesto z 10 točkami, p u d
Krškim in Trebnjim, ki jih imat« po
osem. (J. M.)
NOVO MEŠTO — Nogometaši
Elana so v prvenstveni tekmi podzvezne lige premagali Dob 6:0, mla
dinci pa so z Dobom izgubili 1:6.
(J. M.)
MIRNA —V prvenstveni tekmi 1.
razietda ^ubljanske podzvezi c no
gometaši Mirne izgubili z .^''’nico
0:1. Tekma je bila povprečna, igral
ci so bili borbeni, igrišče pa i( ! ilo
blatno in težko za igro. (J. M.)
NOVO MESTO - Na sindikalnih
športnih igrah novomeške občine so
se^Tzačela Analna tekmovanja v od
bojki in šahu. Za zdaj zmagujejo fa
voriti, sicer pa so kandidati za naj
višja mesta v skupni uvrstitvi isti kot
lani. Skupnega zmagovalca gre
bržkone iskati med podjetjema
„NOVOTEKS“ in „PIONIR“ .
ŠENTJERNEJ - V prvenstveni
rokometni tekmi zasavske lige sta
Šentjernej in Semič igiala 20:20.
Največ golov za Šentjernej sta dala
Vide in Fifolt po 5, za Seniič pa
Lipar 13. (O, P.)
ARTICE - V prvenstveni roko
metni teknu je v Artičah Dobova
premagala domačine^21:ll* Njgveč
golov je dal Dobršek (6)^ izkazal~se
je tudi Stanjko (4). (B. K.)

Kje, kdaj, kdo?

Takih prebojev sevniške „cone** je bilo v soboto malo. Vratar Mo
žic jih je ponavadi nrestr^l, klonil je le ob penalih, ki jih je kar
mtgolelo —(Foto: Železnik)
^

Stran uredil: JOŽE SPLICHAL

Novomeške odbojkarice
bodo v nedeljo gostovale v
Mariboru pri Braniku, Bre
stanica pa na Ravnah pri
Fužinaiju. Novomeški od
bojkarji gredo na moije v
Izolo, Trebnje pa bo igralo v
Črnučah s Savo. Rokome
taši Sevnice bodo v Varaždi
nu igrali z Varteksom, bre
žiške rokometašice pa doma
s Koko. Rokometaši iz Bre
žic potujejo v Ajdovščino,
Ribnica pa bo imela v gosteh
Polet iz Murske Sobote.
Košarkaiji „NOVOTEKSA“
bodo v soboto igrali v Mari
boru z Marlesom, v sredo pa
doma z mariborskim Brani
kom.
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NAGRADA SLOVENIJE 1972 NA GORJANCIH
Z

Oči
v krogih
Miinchna
Jože Splichal

Centroturist se šali
Centroturist je, pravgo, beograjsko podjetje. Žal ima v Ljub
ljani svojo podružnico. Žal zato, kei mora človek, če posluje z
njimi, imeti debelejšo Tćožo od slona.
Od prijave, ko so me vpisali v seznam potnikov, je minUo
nekaj mesecev - brez glasu. Kajpak so se potrudili, da so po
brali marke, potrebne za tiste olimpijske dni v Muenchnu. Po
tem je prišlo kratko pismo, v katerem so obljubili, da bom takoj
po 15. avgustu dobil vse potrebno. Ne vem, kako poslujejo
največje svetovne turistične agencije, vendar mislim, da dobijo
njihovi gostje vse v roke že tedne in tedne, preden odpotujejo.
Potem so se začeli telefonski pogovori med Novim mestom in
Ljubljano, ker tudi po 20. avgustu še niso dali ničesar od sebe.
„Gospod, bodite brez skrbi, vse bo v najlepšem redu!“ Tako so
rekli prvič.
Hudo sumljivo se mije zazdelo, da „bo vse v redu“ .
V drugem telefonskem pogovoru sem zvedel, da bomo na
mesto z letalom potovali z vlakom. Cena ostane nespremenjena.
V tretjem pogovoru so mi povedali, da bomo spali v zasebnih
turističnih sobah. Naivnež: mislil sem, da sem si z markami
kupil sobo v hotelu. Cena ostane še naprej nespremenjena.
Potem sem raje kar sam vprašal, kako bo v Muenchnu. Saj
veste, agencijsko potovanje, agencijski prevoz .. .
Hitro so me potolažili: „Gospod, okusi naših potnikov so
tako različni, gledali bodo tako različne športne nastope, da se
boste morah sami znajti. Toda bodite brez skrbi: dah vam bomo
najboljši načrt mesta.“
To sem si oddahnil! Kaj letalo, kaj soba v hotelu, kaj avtobusi
do športnih igrišč - mestni načrt Muenchna odtehta vse to!
Vsi ti pogovori so mi vseeno dali samo mačka v žaklju. Še
vedno nisem imel od Centroturista ničesar —razen obljub.
V torek, deset dni pred odhodom, so mi obljubili: „Jutri
boste dobili vse papirje, vse vstopnice!"
V petek, teden dni pred odhodom, so se zlagali: „Danes smo
poslali ekspresno in priporočeno. Jutri bo v Novem mestu!“
V ponedeljek, ko sem izgubil že vse upe, so me potolažili:
,yZdaj smo poslali vse, čisto zares!“
Tako sem v torek, dobra dva dni pred odhodom, končno
dobil vozovnice za vlak, vstopnice za olimpijske nastope in na
potnico za zasebno turistično sobo v Muenchnu.
V četrtek zvečer nas je Centroturistov zastopnik pospremil
na vlak in se lepo poslovil. Prava sreča: vsaj ležišče imam! Vem
za mlado Novomeščanko, na katero so „čisto pozabili". Čeprav
je vse plačala, je praktično potovala na olimpiado ,,na črno“ !
Šele pozneje sem v Muenchnu ugotovil, da mije Centroturist
dal v roke vstopnice, kakršne so mu pač prišle pred nos. Že res,
da sem povedal, kakšne športe bi rad. To jc bilo vse, kar so
izpolnili. Tako sem dobil vstopnice za odbojko med ženskami
reprezentancami dveh južnoameriških držav, ki v odbojki nič ne
pomenita, za košarko med Egiptom in Avstralijo ter Nemčijo in
Senegalom, za rokomet med ne vem katerima dvema ekipama,
ki sta bili nekje okrog 15. mesta in podobno. Na črni borzi na
glavnem muenchenskem trgu v središču mesta sem potem zbiral
karte za tekme, ki sem jih hotel videti.. .
In najbrž tudi tega ni treba posebej zapisati, da načrta mesta
Muenchna nisem dobil od predstavnika Centroturista v Muench
nu. Ta nam je zaželel lepo bivanje, nam povedal, daje tramvaj
sko in avtobusno postajališče pred železniško postajo -- kot da
tega ne bi sami videli — in se poslovil.
Načrt mesta sem kupil sam. Za marko in p o l. . .
Prihodnjič:
OSVOJITEV NEMČIJE

Še je nekaj vreden!
Na zadnji seji sveta za gospo
darstvo in finance sevniške ob
činske skupščine so ,,pretre
sali"' tudi sevniški kmetijski
kombinat, k i je zaradi letošnjih
ujm in neurejenih cen mesa v
hudi zagati. V razpravi o tem, s
kom naj bi ga „oženili", je na
čelnik za gospodarstvo Franc
Lipovšek vzkliknil: „Kombinat
ima hmelj, jabolka, klavnico.
Ce bi bil kapitalist, bi ga takoj
kupil! Od 50 par bi jih dobil
150!“ Kateri od sosednjih kom
binatov bo prvi „prijel“?
f

>

Mednarodna
dirka?
Marsikdo je bil razočaran, ko
v nedeljo na Gorjancih ni bilo
nobenega tujega tekmovalca. Pri
reditveni odbor, ki je sicer s
svojo prireditvijo registriran v
mednarodnem športnem kole
darju FIA, pa seje že po preteku
roka za prijave tekmovalcev
odločil, da ne bo potrdil prijave
nobenemu tujcu. Zakaj?
Izkazalo se je, da so sc prija
vili samo taki tuji tekmovalci, ki
•niti v s-voji državi ne predstav
ljajo nobene zanimivosti, poleg
tega pa so postavili visoke zah
teve za nadomestilo stroškov in
plačilo štartninc cclo v tuji va
luti. Kaj bi šele bilo, čc bi prišli
pravi asi! Zato se je tudi organi
zacijski komite strinjal, naj se ta
denar porabi za razvoj domačih
tekmovalcev, ki sov primerjavi s
tujimi že tako zapostavljeni.
Gorjanska dirka jc za prihod
nje leto spet vnešena v medna
rodni koledar, z dobro organiza
cijo prireditve pa si uti] uje
ugled. Tako se lx) lahko že do
prihodnjega leta /bralo toliko
denaija, da bodo povabili tudi
boljše tuje voznike, ki lx)do
lahko prispcviili k pravemu med
narodnemu tekmovalnemu raz
položenju na Gorjancih.

Medtem ko so se na cesti dirkači zagrizen o borili z a najboljša m esta, mfrjtem ko je štro k podiral
ab so lu tn e rekorde in zaslužil za la k podvig 3000 dinarjev, m edtem ko je Doljak potrdil naziv najhiirejšeg a Dolenjca - ta č a s so organizatorji prestajali eno izmed zodnjih preizkušenj za organizacijo
sv eto v n eg a p rv e n stv a k
Ko so diricači v nedeljo popoldne ugasnili motoije svojih dirkal
nih avtomobilov, ko so organizatoiji obesili absolutnemu zmago
valcu in novemu rekorderu proge Goranu Štroku iz zagrebškega
Dinama okrog vratu lovorov venec in ko je rekorder odšel k svo
jemu „običajnemu^ miniju, ni bilo njegovih ključev nikjer.
Stroka je iz zadrege rešil pred
sednik delavskega sveta IMV Tone
^ p e c in tako simbolično pokazal
povezanost med dirko in tovarno;
Kakor je Sepec hitro našel ključe

v:

REKLI SO PO DIRKI
Obvestilo
naročnikom
Naročnino za drugo pol
letje 1972 bomo začeli pobi
rati pri naročnikih v Slove
niji s sodelovanjem pismo
noš konec septembra in prve
dni oktobra. Prosimo, da
pripravite denar in porav
nate zapadlo naročnino že
ob prvem pismonoševem
obisku, da odpadejo nepo
trebna nova pota in dodatni
izteijevalni stroški.
Naročnike v drugih repu
blikah in v inozemstvu pro
simo, da zapadlo naročnino
takoj sami nakažejo, če že
lijo Ust nemoteno prejemati
naprej.
UPRAVA LISTA

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Cesar navzoč pri vojaških vajah
( N a š ) presv. cesar bival je minole dni na
Ogerskem ter bil navzoč pri vojaških vajah.,Bil
je povsodi sijajno pozdravljen in sprejet. Po
vodom godu ruskega cesarja napil jc naš cesar
pri obedu na Dunaju na caijevo zdravje. Pri
čujočih je bilo več nadvojvodov, ministrov in
ruski zastopnik s poslaniškim osobjem.
(N a š) velečislani deželni predsednik g. ba
ron \Vinkler vendar ni šel v pokoj, kljub raznim
poročilom listov in želje naših nasprotnikov,
ker v sedanjem deželnem zboru vlado zastopa.
Vendar pa uže listi hočejo vedeti za njegovega
namestnika v osobi grofa Ceno Goes, kateri se
daj posluje pri koroški deželni vladi. Na vsak
način mora znati njegov namestnik temeljito
slovenski.
( K o l e r a ) še vedno ni prenehala in še mori
ljudi v Nemčiji, Rusiji in Franciji. V Hamburgu
umre vsak dan okolu 200 osob in po več sto jih
zboh. Bogati ljudje so zapustili mesto, delalnice
in trgovina mirujejo; delavcem pa preti lakota in
uže zahtevajo od vlade izdatne pomoči in če te
takoj ne dobe, nastane poleg kolere še lakota. V
Parizu jih je po zadnjih »poročilih umrlo jeden
dan 31, 56 pa zbolelo za kolero.
(N a I t a l i j a n s k e m ) v Genovi se baš se
daj gode velike slavnosti v spomin odkritja
Amerike, posebno ker je bil Krištof Kolumb od
kritelj Amerike v tem mestu rojen. Brodovje

^%iwilSC’z

raznih držav je v tej luki, tudi naša država je
zastopana. Avstrijski in francoski admiral pre
jela sta od italijanskega kralja visoke rede. Tudi
kraljica je navzoča.
( G o s p o d ) Viljem Pfeifer biva sedaj, da si,
zdravje utrdi, v Karlovih varih na Češkem. Po
izvedeli smo iz dobrega vira, da je
vremen
skih nezgodah prizadete dolenj^e kraje pri
poročil slav. deželnemu odboru za podpore in
to neki z dobrim vspehom. Kakor hitro se temu
vrlemu gospodu zdravje vtrdi, obiskal bode svo
je volilne kraje. Mi mu iz srca želimo čvrsto
zdravje.
( S h o d a) na Trški gori dne 8. septembra se
je udeležilo dokaj ljudstva od blizu in daleč,
toda vendar ne toliko, kakor druga leta; mnogo
je bilo vzrok vreme. — Trta pc Trški gori ne
obeča veliko, mnogo gospodarjev ni pridno ko
palo niti škropilo, zato se pozna zelo palež in
pridelek bode jako pičel; nekateri so pridno delaU in ti bodo imeli nekaj in skoro gotovo tudi
dobro kapljico.
( Š o l s k e ) knjige za ljudske in srednje šole,
kakor tudi vse potrebno pisalno in risalno orod
je, dalje tudi razHčne knjige slovenske literature
B ima na prodaj Janez Krajec v Novem Mestu.

i

(IZ DOLENJSKIH NOVIC,
15. septembra 1892)

Pod tri minute!
Izjave
najpom em bnejših
GORAN S t r o k , novi rekor
der Gorjancev, je bil kajpak iz
redno vesel zmage v najmoč
nejšem razredu nad 1600 ccm,
še bolj pa seveda novega absolut
nega rekorda Gorjancev in iz
vrstne poprečne hitrosti več kot
110 km na uro. Po dirki je iz
javil; „Se bom prišel na Gor
jance, seveda! Oiganizacija kras
na, škoda je, da je nagajalo vre
me. Prihodnje leto pa, če bo
cesta suha - bom peljal pod
tremi minutami!" Za ilustracijo:
Strok bo moral voziti dobre pol
minute hitreje ali več kot
130 km na uro, da bo uresničil
to napoved.
ALOJZ GABROVEC, pred
sednik športne komisije AMZJ:
„Kljub temu, da je vreme nagamlo, jc bila prireditev uspešna.
Skoda je, da je na Gorjancih že
drugič zapored smola z vre
menom. Oiganizatorji so sc
močno potrudili, še bolj pa
bodo morali poskrbeti za lasten
kader, da bodo popolnoma sa
mostojni pri organizaciji. Za sve
tovno prvenstvo bo potrebno
predvsem občutno popraviti
cesto!“
'
FRANCI GLOBOČNIK, di
rektor dirke: „Vesel sem, da je
vsega konec in da je šlo brez ne
sreč. V tem vremenu so bili tek
movalci zelo disciplinirani, kar je
tudi uspeh. Spodrsljajev ni bilo,
Veija negovati povezavo AMD in
njenega komiteja z iMV ter z
družbenimi in političnimi oi]ganizacijami, saj pri nas nobena
rireditev nima takih možnosti
prir«
kot prav novomeška. Urediti pa
bo treba cesto, utrditi bankine,
popraviti nagibe in pripraviti vse
potrebne naprave (bokse, tele
fone in podobno).**
SASO s t a n c iC, delegat
športne komisije AMZS: ,.Dobra
organizacija in precejšen napre
dek v primerjavi s prejšnjimi leti.
Z določenimi izbo^šavami se
lahko Gorjanci potegujejo tudi
za nigvišje mednarodne prire
ditve. Organizatoiiem vso čast
za pripravo nedeljske dirke!**
JANEZ DOLJAK, najhitrejši
Dolenjec; „Izredno sem zado
voljen. Ce bi bila cesta boy
mokra, bi bilo še bolje. S svojimi
90 konji na suhem ne bi mogel
ničesar proti NSU TT ali alfam,
ki so imele pod pokrovi po 140
koi\j. Zdaj smo bili enakovredni,
sicer sem računal na mesto med
iestim in desetim.**

Strokove ljubezni - minija, t ^ o je
Industrija motornih vozil tudi letos
prevzela pokroviteljstvo nad to naj
večjo avtomobilsko dirko v Slove
niji.
3000 gledalcem jo je žal tudi to
krat, že dn^gič zapored, zagodlo vre
me. Kljub temu so bili tisti, ki so v
degu in megli prišli na Gorjance,
bogato poplačani za pogum.-Videli
so kar 15 voženj, v katerih so dir
kači vozili hitreje kot lanski rekor
der Joviča Paliković. Razen tega so
videli tudi nekaj spektakularnih vo
ženj; Nikola Lončar iz Siska je v
prvi vožnji v ovinku nad glavno tri
buno zletel s ceste, zapeljal mimo
prestrašenega sodnika zavoja na nji
vo, pomendral nekaj koruze, potem
pa se je - med odobravanjem gledal
cev - nepoškodovan pripeljal nazaj
do ceste!

Namesto lanskega rekordeija Palikovića je z njegovim gordinijem
mislil peljati Srečko Albini, vendar
se je zanj dirka končala že v soboto,
globoko spodaj pod štartom - pri
Kabuijevem mlinu!

za najhitrejšega Dolenjca. Vsekakor
je Do^ak talent, ki bi ga kazalo res

neje podpreti, saj je med deseterico
najhitrejših zanesljivo edini z avto
mobilom, ki nima 100 konjskih
moči.
Ce so imeli izpit dirkači, ki so se
zlasti v prvi vožnji preizkušali na
zelo mokri cesti, če so imeli hkrati
izpit gledalci,,ki jim je vreme pripra
vilo preizkus potrpežljivosti, potem
so ostali brez izpita - kakšna sreča!
- gasilci in reševalci. Dirka je minila
brez nesreče!
Največji izpit pa so veijetno imeli
organizatoiji iz novomeškega AMD.
Pred prihodom delegata mednarod
ne avtomobilske zveze - pričaku
jejo ga oktobra - je bila to zadnja
preizkušnja ambicioznih organiza
torjev goijanskih dirk. ki si želijo
nič več in nič manj, da bi na Gor
jance vozili za svetovno prvenstvo.
Tokrat je bila oiganizacija najboljša
v vsej zgodovini dirk na Gorjance. O
tem so se pohvalno izražali vsi; od
predstavnikov občinske skupščine
in gostov pa do funkcionarjev AMZJ
in delegatov.
'
Vse to govori v prid organizaciji
tako mogočne prireditve, ki bi kaj
pak imela izreden odmev tudi v tu
rizmu in gostinstvu. Organizatoiji so
vse bolj izurjeni, tudi pokrovitelj
stvo IMV je tako, kot si gaje le mo
goče zamišljati.
Ost^a en sam problem. Cesta vsaj
za zdaj ne daje upanja, da bi priza
devnim Novomeščanom poklonili
organizacijo tako pomembne prire
ditve. Prav tu čaka AMD največ
dela. Ne gre pričakovati, da bi mili
jonsko investicijo zmoglo društvo
samo. Prava sreča je pravzaprav, da
je ta cesta turistično in gospodarsko
izredno pomembna in da je njena
luieditev torej vsestransko koristna
in potrebna.
Prav zaradi tega lahko organiza
torji upajo, da bodo s pomočjo
družbenopolitičnih organizacij in
gospodarstva rešili tudi ta problem.
Potem lahko brez pretiravanja
pričakujemo, da bodo Gorjanci pcT*
staU za jugoslovanski avtomobilizem

MIHA MATE

1

V imenu pokrovitelja IMV je izročil kristalni pokal in nagrado
3.000 dinarjev rekorderju Goijancev Goranu Stroku predsednik
centralnega delavsk^a sveta Tonček Šepec.
to, kar je za Avstrijcepobrač.

Mimo Stroka, Palikoviča, Sverka,
Langa in drugih jugoslovanskih moj
strov avtomobilov na ovinkastih gor
skih cestah bomo potem lahko vi
deli tudi najboljše svetovne mojstre.
To pa je tisto, za kar se potegujejo
novomeški organizatorji in kar bi

Generalna uvrstitev (2 vožnji)
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Smolo je imel tudi eden izmed fa
voritov v razredu do 1300 ccm Ivan
Rojtinič iz zagrebške INE. Njegovih
sanj o n ^rad ah je bilo konec v Ko
ro n i vasi.
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Sicer pa; prijavilo se je 83 tekmo
valcev, med katerimi je bilo kajpal^
precej neresnih. Tehnična komisija
je zato potrdila start 50 tekmoval
cem. Trije niso prišli na start, zaradi/,
nesreč ali okvar jih šest ni prišlo do
cilja. 41 jugoslovanskih dirkačev je
torej končalo dirko in doseglo uvr
stitev.
Goran Štrok je bil med vsemi naj
hitrejši, od Dolenjcev se je izvršbo
odrezal Novomeščan Janez Doljak
na svojem austinu coopru S, ki
prišel celo med deseterico n a jh itre jsih, s svojimi 96,47 km na uro p9‘
prečne hitrosti v eni vožnji pa si j®
prislužil tudi pokal Dolenjskega lista Na mokri gorjanski cesti za Doljaka in njegovega minija ni strahu.

avtomobilističnim Gorjancem še
kako dvignilo ceno. Gledalci se
lahko takega razpleta, če bo do nje
ga seveda prišlo, samo veselijo!
Z Gorjancev sta poročala:
JOŽE SPLICHAL
in MARJAN MOSKON,
fotografiral je MIRKO VESEL
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1. Goran Štrok (ford escort BDA) DINAMO Zagreb
2. Robert Lang (BMW 1600 alpina) DINAMO Zagreb
3. Aleš Pušnik (R 12 gordini)
OLIMPIJA Ljubljana
4. Djani Šverko (abarth 100 TCR) BUZET* Buzet
5. Marjan Kulundžić (NSU TT 1300)
C. ZVEZDA, Beograd
6. Anton Vidmajer (NSU TT 1300)
SVEUČILIŠTE Zagreb
7. Sead Alihodžić (alfa romeo GTA-j)
ŽELJEZNIČAR Sar^evo
8. DRago Regvart (alfa romeo GTA-m)
REMETINEC Zagreb
9. Janez Doljak (austin cooper S)
NOVO MESTO, Novo m.
10. Slobodan Cetković (R 8 gordini)
TITOGRAD Titograd

7.15.935
7.24.936
7,50,622
7.52,742
7.53,231
7.55,880
8.00,670
8.03,481
8.09,091
8.10,361

Tako je v „ozvezdje** desetih ko je Doljakov avto komaj
najboljših jugoslovanskih dirka vzdrževan, čeprav mu služi za
čev privozil tudi naš Janez 'delo, razvedrilo in tekmovanja
Doljak. To je res velik uspeh, še hkrati. Gornja tabela je tudi naj
zlasti, če pogledamp vozila iz te značilnejše spričevalo slovenske
družbe, v kateri ima Doljakov revščine v tem tako popularnem
mini prav gotovo najmanj konj športu, saj se razen renaultu zve
skih siL Razen Doljaka in Sverka stega Pušnika, noben Slovenec
so vsi najboljši iz republiških sre- ne more prebiti v prvo desete
vdišč, kjer je več denarja in raz rico. Brez avtomobila je letos
umevanja za denarno podporo, ostal tudi član novomeškega
reklamo in propagando za šport društva Janez Milavec, ki je lani
ne barve svojca mesta. Zato so na'miniju osvojil naslov republi
tudi vozila teh dirkačev „sfrizi- škega prvaka v rallyju.
rana“ do zgornje meje, medtem
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l^SAKA PODOBNOST Z VSAKDANJIM ŽIVUENJI^ JE ZGOLJ NAKLJUČJE

Osma zgodba
govori o neprilagodljivih
značajih, o ljubezni do
tovornjaka in o tem, da
v Življenju dveh ljudi
denar ne more biti edino
merilo za s r e č o . . .
To je zgodba, ki bi ji v
Ameriki rekli: neprilagodljiva
značaja. Pred nekaj leti se je
hotela ločiti žena, ker ni več
mogla prenašati neprestanega
hlapčevanja: mož jo je pre
tepal, ji grozil z nožem in ji
venomer dopovedoval, da
lahko takih, kot je ona, dobi
po pet na vsak prst.
Sonja se pravzaprav ne spo
minja več časov, ko sta živela
v slogi in ljubezni. Njun za
kon, tako si velikokrat pravi
po tihem, je uničil denar.
Začela sta skromno, delala sta
v isti tovarni in popoldne stii
skrbno obdelovala krpico
zemlje. Dnevi in meseci in leta
so tekli pravzaprav enolično:
dopoldne delo za strojem, po
poldne delo z motiko . . .
A bilo je mirno in zadovolj
no življenje. Sin je rastel, bil
je ubogljiv in vsi so ga imeli
radi. Tako življenje ni dolgo
trajalo. Navzven so bili še ved
no složna, ljubeča se družina,
a to je bila samo lupina. Je
dro, srčica te družine, je za
čelo gniti, da ne Sonja ne
Slavko nista opazila, kdaj se je
pokvarilo.

Morda je bilo to takrat, o
je Slavko od sosedovega aneta, ki je odšel Jia d®
Francijo, za majhne
kupil star in razmajan to rje bil čas, ko so bili
avtoprevozniki iskani 1J>J J •
Tudi v njihovem k*aju
j* '
dje veliko gradili- Ne p
.
ne cementa in še
železa ni bilo
Iskali so ga po naj raz* J
krajih. Slavko je p u stil
’
da je imel več časa za
. '
njaic. Staro, izmučeno vozUo
je bilo t r e b a k a r n a p J ‘
*^^^0

p ra v lja ti. D o p o l d n e
d n e so se v rstile

^ „j '

pesek iz onega i ••
zdaj cement,t iz
iz TTrbovelj,
rbovelj ^ a j
železo, po katerega je j ;
ba v Ljubljano ali kani drij.
gani . . .
I ni
Sonja je to razumi 2 . Pa

hotela m ni mogla razumeti, je bil zanj pogovor o družin
da ni imel Slavko niti zvečer skih težavah končan.
niti ponoči več časa za dru
Tako življenje je Sonjo iz
žino. Vedno je ležal pod to mučilo. Možu je zaupala, nivornjakom, neprestano je ne koH mu ni očitala, da ima
kaj popravljal!
druge, da zapravlja denar, ali
Že 'res, tako življenje glede da je kako drugače hudoben.
denarja ni bilo Slabo, saj gaje Kljub temu se je razlika med
bilo zdaj veliko več pri hiši. njima poglabljala, razdor je bil
Pravzaprav ji ne bi bilo treba vse globlji, ločitev vse bolj ne
več h(^iti v tovarno, ker je izogibna. Ko sta se prvikrat
Slavko zaslužil dovolj. A po znašla pred sodnikom, ju je
grešala je njegovih nežnosti, pomiril in ju ni ločil, rekoč,
nekdanjih mirnih dni, nedelj da bosta znala ohraniti skup
no življenje.
skih izletov.
Ko je napisala zdaj zahtevo
„Kaj res ne moreš razu ločit/o. je vedela, da nove
meti, da nismo več družina, pomiritve ne b« Kako naj bi
da ne živimo več tako lepo prišla spet skupaj, Kt> pa sta
kot prej? “ je včasih, kadar jie postala tujca, ki se .amo U
našel minuto časa zanjo, jo slučajno srečata v trgovini, na
kaje spraševala . . . On pa ji je ulici. . .
Štiri leta že ni prišel v nje
odgovarjal: „Glej, denarja
imamo, kolikor ga hočemo. no posteljo, ne ve, kdaj je zad
Kaj hočeš še več? “ In s tem njikrat jedel doma, pozabila

je, kdaj mu je zadnjikrat opra
la perilo ali zlikala hlače.
Tako se ji je odtiijil, da niti ne
spi več doma. Le včasih sliši,
kako zaropota tovornjak v
garaži.
Tako prav je storila, da ni
pustila dela v tovarni, čeprav
jo je Slavko nagovarjal k
temu! Zdaj ima vsaj toliko
denarja, da lahko skromno
preživlja sebe in 14-letnega
sina. Da, sina, ki se je v teh
zadnjih letih razrvanega za
kona izmuznil domači negi,
na katerega sta v reševanju
svojih težav tako pozabila, da
je zabredel na slaba pota.
Še v tretjem razredu je bil
odličnjak. Potem je v šoli vse
bolj popuščal, začel seje dru
žiti s takimi fanti, ki mu jih je
odsvetovala za prijatelje. Zdaj,
v s. ':nem razredu je doživel
polom: v razredu je padel, ker
si je nabral pet cvekov, iz ve
denja ima komaj trojko, razen
tega pa je bil zapleten še v
neko tatvino avtomobila, ki
ga je potem nekdo iz njegove
„klape“ karamboliral. K sreči
jo je vsaj odnesel brez po
škodb.
= Slavko k tej zgodbi nima
kaj bistvenega dodati. Nikoli
ni mislil zares, ko ji je grozil
in pretepel jo je le nekajkrat,
takrat, ko mu je resnično pre
sedlo njeno neprestano govor
jenje o sreči in o družinskem
življenju. „Kaj, hudiča, še
hoče! Saj ji dam skoraj ves
denar, več, kot sva prej oba
zaslužila v tovarni. Drugih

žensk nisem nikoli imel in
zadnjih nekaj let zares niti
Sonje ne. Kdo bi večno poslu
šal njene tožbe! Ona naj skrbi
za dom in gospodinjstvo, jaz
bom pa za denar, pa bomo
lepo shajah!“
Sodišče je takoj ločilo za
kon — po izključni moževi
krivdi. Koliko naj prispeva za
otroka? „Tovariš sodnik, lah
ko prispeva veliko, saj se ve
nomer hvali, da lahko zasluži
toliko, kolikor sam hoče!“ je
zaprosila Sonja. Slavko je po
trdil, da bo dal za sina toliko,
kolikor bo reklo sodišče. Vsaj
tega mu ni biloHežko storiti,
saj so bili njegovi tovornjaki —
zdaj jih je imel menda že pet,
zanj delajo tudi trije šoferji —
neprestano na poti. Tako je
sodišče odločilo, da bo pri
speval po 300 dinarjev na
mesec.
A bolj od denarja za sina je
zdaj otrokova bodočnost
odvisna od matere. Bo znala
sama popraviti vse tisto, kar
sta skupaj z možem zamudila
prejšnja leta?
Sin je, tako kot je bila
mati, potreben nežnosti, to
plega doma. Sonja ve, da bo
šlo brez očeta težko. Kljub
temu bo poskušalal Že zato,
da bo imel sin lepše življenje,
kot ga ima zdaj njegov oče,
avtoprevoznik s petimi tovor
njaki in ugleden človek, ki
zna storiti vse in ki lahko dobi
kar hoče. Ni pa znal narediti
srečne družine in ni znal ob
držati svojega doma . . .

Pravijo, da je rojstvo sreča. Menda bo že držalo, saj če
pogledam svoje življenje, potem lahko rečem, da ni bilo zgre
šeno ne politično ne moralno in še najmanj glede na okolje,
v katerem sem živel in še danes vsrkavam vse tisto, kar je
prav in kar ni. Vedno pa sem imel toliko časa, da sem za
grabil tisto pravo, pa čeprav za rep, da mi ni bilo potrebno^
odgovarjati niti za pravilnosti in tudi nepravilnosti. To je pa
tudi nekaj, ali ne?
Sicer pa zakaj naj bi odgovarjal, če sem koga malo bolj
poščegetal po njegovi kosmati duši. To ni nič hudega. Duša
mu je postala potem še bolj kosmata, obrili so mu jo drugi
ali on njim in vse je bilo zopet tako, kot je moralo biti.
Ko sem se rodil, so bili težki časi, vsaj oče so tako go
vorili. Vendar že takoj, na samem začetku, sem imel srečo.
Ko so me nesli h krstu, se je moj boter tako napil, da je
pozabil na krst in namesto v cerkev so me odnesli kar v
gostilno. Zahteval je, naj krstni kamen gospod župnik pri
nesejo v gostilno, potem se-bomo pa naprej menili, To se mi
pozna še danes in moram priznati, da zaradi tega nisem bil
nikoli p/eveč nesrečen.
Lep dan je bil, ko so me postavili na hišni prag. Prav tedaj
pa so bila vsa okna v hiši na stežaj odprta, zato me je veter
odpihal ven in tedaj so oče slovesno razglasili: „Rešetar bo!“
Ta stara ribniška navada seje ohranila'iz davno davnih
časov. Novorojenčka položijo na prag, in če se skotali z
njega navzven, postane rešetar, a navznoter lončar. To je
lahko kaj uscdno za otrokovo življenjsko martranje. Kar po
mislite in odkrito mi povejte, kdaj je lončar že kaj dosegel v
življenju? Ostal je doma, pacal glino, delal lonce in največje
mojstrovine, ki jih je kdaj ustvaril, so bili konjički, ki v rit
piskajo, in lončeni sveti Juriji za kakšiib pobožno mamko, ki
so se razbili že ob najlahnejšem vetru. To pa je bilo tudi vse.
Lončar je vedno umazan, zapacan, zaprt vase, noč in dan
poganja z nogami škripajoče kolo, na katerem se škroputajoče vozijo lonci. Niti dva koraka ne vidi iz svoje po tobaku
smrdeče kamre. In ko se prizibljejo leta, ko lonce in ritne
konjičke prekrijejo pajčevine in prah, vidi, da je ves čas delal
črepinje in da je bilo njegovo življenje podobno tem razbiti
nam nedoživetega, uničenega in zamazanega kupčka prežarjene gline.
Rešetar pa, ha, ha . . . Malme jo v svet, bridke resnice
zavija v prijetne šale, uščipne deklino tu in tam, in ko tako
preščiplje približno polovico sveta, dobi jezikavo ženo, ki jo
pošteno obrihta dvakrat, trikrat na leto. da ga zvesto čaka in
s sosedami vrti svoj neutrudljivi jezik. Sam pa še naprej pre
ganja svojega šimeljna od vasi do vasi, iz mesta v mesto, in ko
proda vso robo, do poslednjega rešeta, zadnjega sita, rete ah
žlice, se ustavi pri brhki kelnarici, ji pomaga iz težav, zapravi
vse do zadnjega solda in je srečen, da se reven kot cerkvena
miš zopet vrne v svojo leskavo dolino. Pri tem pa že misli,
kdaj in kako bi jo spet čimprej odkuril od doma.
To je tista sla po življenju, ki mu je bila dana že takrat, ko
se je prevalil čez prag, ko se je krstni boter zapil v njegovo
dobro in mu dodelil boga — širni prostrani svet, iz katerega
zna napraviti eno samo, veliko smešnico, ki ga spremlja od
prvih dni, ko mu dajo ime po vseh krščanskih in posvetnih
pravicah, ko se boter strezni, botra speče na pol surovo po
gačo in ko ga farni župnik oblije z bistriško vodo in pravi:
„Bodi Urban, v čast in ponos svojim staršem in svoji do
lini!"
Ljudje pravijo: „Fant, pamet nucaj!“ Ce bi ostal pri tem,
potem bi se meni že zdavnaj možgani znucali in kaj bi potem
v roke zagrabil?
Moj rajnki oče so zmerom rekli: „Fant, rešetar mora biti
bistra glava, najslabše sito mora prodati za najboljši denar. In
če te imajo ljudje za neumnega, vedi, da Ribničan ni bil še
nikoli tako neumen, da ne bi bili drugi še bolj. Cel svet ga
ima ra norca, resnica pa je ta, da so norci vsi ostali, Ribničan
pa je pameten kot Marija Pomagaj z Brezij, samo da tega
nihče ne ve, razen njega samega. Sam pa ni bil še nikoli tako
neumen, da bi komu izdal to resnico.“
To sem lahko kaj kmalu občutil na svoji lastni koži. Škrti
Gorenjec me jc prinesel okrog za eno samo ubogo sito, bog
mu požegnaj, Ribnica zato še ne bo propadla in jaztu d in e,
toda še isti dan se je moj ubogi šimelj tako napasel njegove
detelje, da sem mu moral kri puščati, da ni crknU od vsega
dobrega.
Ko sem tako nekega dne prišel s svojimi krošnjami v Ljub
ljano, sem se ustavil v oštariji in ne rečem, da nisem malo
bolj korajžno zakoračil proti gosposki mizi. Usedel sem se
poleg nekega ljubljanskega škrica, ki me je ranko malo po
strani pogledal izpod svojega monokla in mi posmrkal v po
zdrav.
Nedolžno sem ga vprašal, kaj bi bilo dobrega za pod zob,
„No, ja,“ pravi, ,,vem, da bi radi jedli nekaj takega, česar
nimate."
Malo sem se začudil, da me tako dvoumno sprašuje in
gleda postrani, pa sem mu vseeno dejal: „Kaj pa takega? “
,,Možgane z jajci,“ mi je škodoželjno odvrnil in malo je
manjkalo, da mu niso tiste šipice v golaž padle.
,,Zakaj pa ne? “ sem mu dejal. „Ampak vem, da vi niste še
nikdar jedli nekaj takega, kar vi imate.“
„Kaj? “ so zazijala njegova usta.
,.Svinjski gobec!“ sem mu dejal in res naročil male možga
ne, ker so velike že Ljubljančani pojedli, in še pol firkeljca
povrhu. Ne, mi že nismo takšni, da bi kdo kaj na oni svet
nosil na naš račun.
/(Nadaljevanje sledi)
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Prehodni gostje
Komandir milice v Sevnici: »število kazniv ih
dejanj n a ra šč a iz leta v leto«

■a t

prihajala v Sevnico, ni mogla do
jutra po plesu vrniti domov. Sle
dile so razne objestnosti**
Prometne nesreče?
„Včasih so jih imele več po
staje milice po avtomobilski ce
sti Danes te razlike med ob
močji ni več. Konice so ob pet
kih in sobotah, ko imajo ljudje
čas. Miličniki imamo težave
predvsem zaradi tega, ker je naša
občina silno razvejena. Kraji so
med seboj oddaljeni zaradi tega
poteče včasih dosti časa, da
miličniki lahko posredujejo ob
nezgodi.
- Cut do lastnine občanov?
„Včasih je bUo kolo premože
nje, s tem tudi kraje koles. Teh
se danes zlikovci le malokdaj lo
tijo ali ljudje tega sploh ne pri
javljajo. Iskanje storilcev raznih
„Gre za več vzrokov. Med” tatvin je dostikrat sila težavno,
drugim gre za bližino vzgojno- ker so prijave pozne. Vseeno
obolj Sevalnega doma v Radei:ah. Kot skozi druge posavske
občine gre tudi skozi Sevnico
dosti sezonske delovne sile iz
drugih republik. Železnica jih
zavrača, ker večinoma ne pre
morejo vozovnic za povratek, če
ne najdejo dela. V teh primerih
smo ob pomoči občanov hitro
sledijo pogosta stranpota. Dosti
izsledili nekaj pobeglih vozni
je t^ ih , ki pridejo „kar tako“.
kov. Želeli b i da bi občani na
Problem so bili mladinski plesi v
menili več pozornosti samo
gasilskem domu v Sevnici Tega
zaščiti, ne le v odnosu na
sicer ni bilo zaradi plesa samega,
obrambne priprave.
marveč zaradi tega, ker se pred
A. ŽELEZNIK
vsem mladina iz Zasavja, ki je

Tovariš Anton Bregar, kaj je v
največ^i meri vplivalo na porast
kaznivih dejanj v občini?

Dežurni
poročajo
UKRADEL DENARNICp Alojz Stražišar iz Ljubljane je 13.
septembra prijavil novomeškim mi
ličnikom, da mu je neznan žepar na
avtobusu ukradel denarnico s 300
din in 20 DM. Zepaija še iščejo.
POSEBNA PURA - Atojzu Tur
ku iz Potočne vasi je neznanec ukra
del puro, za katero trdi oškodova
nec, da je posebne vrste in da je
vredna 300 din.
IZ OMARE - Ani L a k n e r iz
DoL Kamene je 13. septembra
nekdo iz omare ukradel 300 din.
OB REZERVNO KOLO - 13.
septembra zvečer je neznanec ukra
del Avgustu K oš^u iz Ločne re
zervno kolo, ki ga je imel v avtomo
bilu fiat 1300.
KJE JE KOLO - V noči na 14.
september je nekdo ukradel Stanetu
Finku iz nezakljenjene kleti na Kri
stanovi ulici v Novem mestu kolo s
pomožnim motoqem, vredno 2150
din.
TATU SE NISO NASLI - Iz suk
njiča Draga Papeža iz Novega mesta
je med 10. in 15. septembrom ne
znan tat ukradel 2250 din. S i^ jič
je bil v spalnicL Prav tako tudi niso
našli tatu, ki je obiskal Marijo Bele
na Potovrhu. Odnesel ji je 4190 dinaqev, ki jih je imela v stanovanju.
ZA PIKNIK - 15 kokoši je v
noči na 16. september ukradel ne
znanec iz kokošnjaka Franca Ihana
m Trebnjem.
iAN - 16. ^ te m b ra
zvečer je Milan Vrbovšek iž Nove^
mesta v hotelu Kandža ra ^ a ja l in
razbijal steklenino. Miličniki so ga
p r id a li do iztreznitve.
S PUSKO v o k n a - Jožefa
Kiaus je 17. septembra prijavila, da
so neznanci prejšnji večer z zračiK)
puško stresali v okna njene^ rtaiK>vanja na Zagrebški uUci in ji s
streli poškodovali šipe. Nekdo je
razbil tudi stekla na oknih garaže
Vinka Šligkovca v Slakovi ulici v
, Novem mestu.
MNOŽIČEN VLOM - V noči na
14. september so neznanci vlomili v
garaže stanovalcev naselja Nad mlini
v Novem mestu. VtomiU so v garaže
Ferdinanda Becija, A>^sta Jazbeca,
Slavka Bakaija, Marka Bukoviča,
Ljuba Miloševič^ Jožeta Staniše
Ivana Hacina, Mira Lutmana, Peti«
Jermana in Pavla Zupeta. Vlomilci
90 vse razbrskali in odnesli dežnike,
rokavice, vetrovko in magnetofondce kasete. Storilcev Se nimioo.

PADEL Z MOPEDA
17. septembra zvečer seje peljal z
mopedlom Rado Povh iz Gor. Obre
ža proti Brežicam. V vasi Gk)gov
biod ga je zaradi gramoziran^a ce
stišča začelo z a n e t i, da je z moida padel i^egov sopotnik Edvard
olan iz Dedne vasi in bil zaradi hu
dih poSkodb o d p e ^ v brežiško
bolnišnico.

Avtomobilska cesta posti^ preozka, to enako dobro ugotav^ajo strokovnjaki in tisti, ki se po njej
vozijo. Ce utesnjenosti dodamo še nepazljivost, slabo poznavanje prepisov in piedrmost, potem se ne
gre čuditi, zakaj je podobnih prizorov, kot ga je ujel z aparatom Magan Legan, na tej cesti vse več.

NEPRIMERNI POSKUSI, POSKUSI VLOMA IN VLOMI:

Cela tolpa mladih vlomilcev
V Novem m estu
obsodili pet m ladih vlom ilcev: štirje so sodbo slišali v
dvorani, Z denko Turič je n a begu in ga iščejo s tiralico
Nekaznovanost, priznanje, obžalovanje, mladost, majhna pri
zadejana škoda — vse to je vodilo senat novome^ega okrožnega
sodišča, ki mu je predsedoval sodnik Janez Kramarič, da je celo
tolpo vlomilcev, ki so komaj prekoračili mejo polnoletnosti, obsodfl na zaporne kazni namesto na strogi zapor.
Na klop so namreč prejšnjo sredo "ković pa sta v drugem poskusu vlosedU Izle tn i Zagrebčan Franjo Gra-. mila vrata, a sta prišla le v skladišče,
kjer so imeli električne in vodohovec, prav to& o stari Ivica Bavodne napeljave. Vsi štiqe so zato
činac iz Djakova, Ernest Hribar, 22
odšU nazaj proti postaji, Turić in
let, iz Brestanice, enako stari Zden
Benaković pa sta skušala mimo gre
ko Turić iz Bihaća in 19-letni Josip
de vlomiti X v avto, ki je bil pred
Benaković iz Cerna. Pisana druščina,
hotelom. Pregnal ju je vratar, tako
ki se je dobila v Zagrebu 27. januar
da so še enkrat ostali praznih rok.
ja letos, potem ko so vsi prestali
Na brežiški postjyi so jih potem pri
kazen sodnika za prekrške - zaradi
klateštva. Hitro so skovali načrt: z jeli miličnikL
Že septembra lani pa so odpoto
vlakom do Dobove. Med vožnjo naj
vali na Reso pri KrScem Grahovec,
bi kaj ukradli, potem pa bi se z
Hribar, Refik Mehmedovič in neki
drugim vlakom vrnili v Zagreb. Ze
Branko. Vlomili so v trgovino Agro
prej so nek^krat z izvqačem vlomili
v Zgrebu. Usoda jim med vožnjo ni kombinata iz Krškega in vzeli okrog
900 dinaijev ter za 1.000 dinagev
bila naklonjena, razen tega pa so bili
britvic super silver, mila Solea, ci
na dobovski postaji še miličniki,
garet, salame, konjaka in ruma.
zato so se odpe^aH naprej do Brežic.
Dejanja so priznali, trdili pa so,
Zmenfli so se za vlom v trgovino
da so bili nezaposleni in brez de
Sadje-zelenjava. Bačinac in Timč sta
bila na straži, Grahovec in Bena- narja. Turića so sodili v odsotnosti.

DENAR GA JE PREMOTIL

Nalil sl je prel(islega vina
Pavla Gričarja so obsodili pogojno, ker je priznal
in icer doslej Sc ni bil icaznovon

Z obratom Slovenca vina v Bre
žicah je lani jeseni 32-letni Pavel
Gričar iz Raven pri Krškem sklenil
pogodbo, da bo o(&upoval mošt in
vino. Za vsak liter odkup^enega vina
mg bi dobil po tri pare.
Gričai je vino res dobavljal, ven
dar pa je prav v tistih časih potre
boval precej denarja za popravilo
STARA VAS:
flčka in pa za zamei\javo nčka z za
stavo 1300 ter še za popravilo tega
SPOLZKA CESTA
13.
septembra 2jutrqj je voznik avtomobfla.
Enkrat je pripisal izmišljeno koli
Alojz KeTCr iz Brežic peljal proti Bičino 4.600 htrov vina in tako prišel
zenskemu. V Stari vasi ga je na
do 24.610 dinarjev, v dveh primerih
spolzki in blatni cesti začelo zana
pa je prikazal izmišljeno vifio od
šati, da se je pievmiL Škode je za
kupno ceno ter tako prlSel Se do
olurog 1.200 dinarjev.
1.205 dinaijev.

G

Najprej se je za^vaijal, da je
mislil, da se bodo njegove nepravil
nosti skrile v kalu: če pa bi kaj od
krili, potem bi plačal V četetek pa
se je zagovarjal, češ da si je hotel
denar le sposoditi in ga potem vr
niti. Ob letni inventuri so ga potem
res o d k ril primanjkljaj je takoj pri
znal in v treh miesecih tudi vrnil de
nar. Sodišče mu kajpak ni verjelo.
da si ie hotel denar le ^ s o d i t i Se
nat, ki mu je predsedoval sodnik
Janez Kramarič, ga je zaradi pone
verbe in p o n arej^ a uradnih listin
obsodil na dve leti in pol zapora,
gojno za tri leta. Upoštevi je Gri
čarjevo nekaznovAnost in priznu^je.

SPODBUDEN REKORD

Junaki
Ko so bile glave že dovojj raz
grete od popitega alkohola, je
Janez iz Spodnjega Blatnega
dola poprosil za ples Micko iz
Zgornjega Blatnega dola.
To je bil ogenj v strehi! Fran
ce, vodja fantov iz Zgornjega
Blatnega dola take ža^ivke p ^
ni mogel prenesti mirno. Kje
drugje - morebiti. Toda da bi
mimo gledal, kako niče iz sosed
nje vasi odpelje na plesišče p ^
stavno dekle iz njihove fare, in
to celo na gasilski veselici, na
n^jboU elitni prireditvi njihove
Zgornje Blatne vasi - to je pa že
od sile.
Samo pomežikniti mu je bilo
Ueba, in že so se okrog njega
zbrali domači fantje, ki sojih že
pošteno srbele pesti. D^n se je že
utapljal v nuaku, pa ni bilo še
nobene dobre priložnosti za pre
tep!
Kaj hitro so bili"fantje na ple
sišču in mimo grede jo je Janez
dobil pod rebra. Kri pa ni voda,
povabU je komolčarja, n^ gre z
njim za gasilski dom, da si bosta
tam pvedala, kar si imata po
vedati.

paragraf

Stopila sta torej v senco mra
ka in košatih kostanjev, za njima
je šlo nekaj deset junaških pre
tepačev iz Zgornjega in Spod
njega Blatnega dola. Udarila sta
se Janez in France, hip pozneje
so že vlekli late iz bUžnjega plota
vsi fantje in potem je deset mi
nut padalo v mraku, da nihče ni
vedel, kdo ga je udaril in koga je
on udaril. Late iz plota so pele,
buške so rasle, uduci so padali
križem kražem.
Natakarica Maf\ja, ki je šla
tam mimo, je zagnala strahoten
vik in krik. Bliskovito je pokli
cala miličnike. Preden pa so ti
prišli iz mesta do Z^rnjega Blat
nega dola, so se pjjane glave že
ohladile in tudi pretepačem so
sporočili, kakšna stvar se jim
bliža. Zato so družno sedli za
največjo mizo, se prjjeli čez ra
mena in veselo prepevali sloven
j e narodne.
Na vprašanja miličnikov, kdo
so bili pretepači, so fantje iz
obeh Blatnih dotov še močneje
zapeli: „Mi se imamo radi, radi,
radi. . . “

Nevsakdanji rekord so imeli mi
ličniki in prometni strokovnjaki novomeSke uprave javne varnosti v po
nedeljek. Ves dm namreč niso niti
enkrat posredovali, ker na obm o^u
novomeške uprave ni bilo nobene
nesreče (oziroma: nobene niso prga
vih).

ker je na begu, za njim pa je raz
pisana tiralica. Grahovec je dobil
leto in šest mesecev zapora, Bena
ković leto in dva meseca, Bačinac
devet mesecev, Turić leto in Hribar
deset mesecev zapora. Grahovcu in
Bačincu so podaljšali pripor. Sodba
še ni pravnomočna.

PO LETU DNI:

Sodba za smrt
Velika so k riv d a obeh
miodih kolesarjev
Senat okrožnega sodišča v
Novem mestu, ki mu je predse
doval sodnik Janez Kramarič, je
obsodil 31-letn^a s tr o jn a teh
nika Ignaca Mervarja iz Straže na
4 mesece z ^ r a , pogojno za dve
leti, ker je 22. septembra lani v
jutranji m e ^ in mraku v ovinku
v Jurki vasi zadel dva otroka —
kolesarja.
Na nizko kazen je vplivala
M ervai^a dosedanja nekazno
vanost, velika sokrivda obeh kolesaijev in dejstvo, da je obto
ženec re a ^ a l tako, kot je bilo
na 4,7 m &oki cesti sploh mo
goče. Sodišče je tudi ugotovilo,
da so š o l ^ otroci na tej cesti
skrajno nedisciplinirani in da
k^ub opozorilom miličnikov ni
videti posebnega napredka.
Kaj se je pravz^rav zpdilo
pred letom dni? Mervar jc pri
peljal v ovinek - vozil je s lutrostjo okrog 65 km na uro —in
zagledal dva šolarja na kolesih:
Ljuba Saura in Srečka Priseli.
Kolesarja sta vozila po skregni
levi in ko sta zajedala kombi,
sta začela zavgati na desno. Da
bi se izognil nesreči, je Mervar
zaviral in zavgal na levo. Sre^
ceste so trčili: kombi je Saueija
zadel z levim predrtim delom in
ga zbil s ceste, Priselca pa je
x>i^azil z -desnimi vrati Sauer je
poškodbam podlegel.
Izvedenec je potem ugotovil,
da je bilo trčenje neizbežno.
Mervar bi lahko katastrofo
omilil, če se ne bi ustrašil, ker bi
potem trčil v kolesaija le z 10
do 15 km na uro. Ker je zaradi
strahu prepozno reagiral. Je
udaril v kolesarja s hitrostjo
okrog 50 km na uro.

Ni SE VRNIL V ZAPOR:

Dopust mu je škodil
Alojz Brcar je no dopustu med prestajanjem z a 
porne kazni sp et vlomil in dobil novo k a z e n
Ko so ga 16. maja prijeli mokrorjoZapornik je stopil pred sodnika
ški miličniki so ugotovili, da je v
Janeza Pirnata in porotnika okrož
noči na 13. mty vtomil v vikend
nega sodišča v Novem mestu prejšnji
Jelke Urlič v Kami\ju in vzel jedi in
četrtek: Alojz Brcar, 18 let, s Homa
pyače v vrednosti okrog 350 dinar
pri Šentrupertu, sicer pa na prestaja
nju kazni na Dobu, je bil obsojen še jev. Tajiti ni mogel, ker so del plena
še našli pri njem.
na leto dni strogega zapora.
Zagovarjal se je, da se ničesar ne
Ob upoštevanju kazni 3 let za
sponml češ da je bU popolnoma
pora, ki JO že prestaja, je dobil enot
pijan. Ob izpovedi prič sodišče tega
no kazen treh let in osem mesecev
zagovora ni sprejelo. Sicer pa je bil
strogega zapora.
Brcar že petič na zatožni kk)pi.
V
začetku letošnjega maja je Vedno se je srečal s sodniki zaradi
vlomov ali tatvin in skori\j vedno se
namreč Brcar dobil 7-dncvni do
je izgovarjal na popolno p^anost
pust, vendar se ni pravočasno v rn il

m

STARI TRG: PEŠEC NA CESTI
ŽABJA VAS: MIMO KAMIONA
V AVTO - 12. septembra dopoldne —Jože Viršček iz Zabrdja pri Mimi
se je 15. septembra popoldne z
se je Šentjernejčan Ivan Verstovšek
avtom peljal skozi Stari trg. Pri Zo
z avtom peljal proti Sen^erneju. V
retovi gostilni je nenadoma stopil na
Žabji vasi je prehiteval tovornjak, ki
cesto Janez Miklič iz Praproč. Avto
je stal ob robu ceste, in trčil v avto,
mobilist je pešca zbil na tla. Poško
ki ^ je nasproti pripeljal Novodovanega Mikliča so odpeljali v no
mešČan Milan Vučkovič. Škode je
vomeško bolnišnico.
za 8000 dinaijev.
PODBORŠT: NAPACNO PRE
SREDNJA VAS: CESTA SE JE
HITEVANJE - Ljubljančan Janko
UDRLA - Alojz Pirc iz Mluna pri
Cvetko je 15. septembra pri Dol
Buzetu, ki je upravljal nakladalnik,
Podborštu začel prehitevati tovor
se je 10. septembra hudo poškodo
njak s prikolico kljuj? neprekinjeni
val in so ga morali odpeljati v Iju^
črti na cesti. Nasproti mu je s to
Ijansko bolfiišnico. Anton Konda iz
vornjakom pripeljal Svetislav Cvet
Osojnika je namreč vozil tovornjak,
kovič iz Malega Šišta. Avtomobila
ki sta mu bila priključena prikolica
sta trčila, škode je za 5000 din.
in 9-tonski nakladnik, po gozdni
SOTESKA: V VRBO - Janez
cesti iz Srednje vasi proti CrmošnjiJaklič s Podturna je 15. septembra
cam. Cesta se je udrla, nakladalnik
zvečer vozil tovornjak Gogancev
in prikolica sta zdrsnila v dolino.
proti Straži čez Žužemberk. Pri So
Škode je za 10.000 dinaijev.
teski je tovornjak zaneslo s ceste, ^
RUHNA VAS: NESPRETNO
PREHITEVANJE - Tovornjak, W je trčil v vrbo, nato pa se je prevrnil
Škode je za 30.000 dinaijev.
ga je 13. septembra popoldne vozil
ŠENTJURJE: NEPREGLEDEN
Anton Sepec iz M acje^ dola pri
OVINEK - 15. septembra zvečer je
Veliki Lofc, je pri Ruhni vasi začel
prehitevati
Ibrahim H^dić s Italgan Elio Morelli pri vasi Šentjur
tovornjakom s prikolico. Ker je na je v nepreglednem ovinku prehiteval
tovornjak. Takrat mu je iz zagrebške
sproti pripeljal drug avto, se je Hqsmeri pripekal nasproti Bec^igčan
dić umaknil na desno in zrinil s ce
^^lorad Drašković. f ti čelnem tr
ste Sepca, da se je njegov tovornjak
čenju poškodovana voznika, Beoprevrnil, škode je za 9000 dinarjev.
^ jč a n a Dragana Mijovića in Itali
URŠNA SELA: PRI GOZDNI
CESTI - Darko Kotar z Vinice je jana Vannya Minghettija, so odpe
ljali v novomeško bolnišnico, laže pa
14. septembra zjutraj vozil tovor
sta bila poškodovana Slo^danka
njak proti Uršnim selom. Pri odcepu
Mojović in Vera Drašković. Na avto
za gozdno cesto proti Radohi je na
mobilih je za 30.000 din škode.
sproti pripekal Bogdan Murn iz No
POGANO: ZANESLO GA JE
vega mesta. Na ozki cesti in v nepre
glednem ovinku sta vozili trčili Na Proti Metliki je 16. septembra peljal
Novomeščan Franc lune, v Poganosebnem avtomobilu je za 5000 din
cih ga je na mokri cesti zaneslo na
škode.
levo v nasproti vozečega voznil«
GORJANa: TOVORNJAK JE
Zdenka D u i^ a iz Vavte vasi daje
ZANESLO - 14. septembra po 12.
uri, ko je bila odprta cesta čez Gor trčil v Krnčev avtomobil Škode je
jance, je začelo na novem delu ce za 5000 din.
POGANO: OBSTAL NA BOKU
ste, ki je polit z asfaltom, zanašati
tovornjak, ki ga je proti Metliki pe - 16. septembra je vozil Srečko
ljal Josip Piškuric iz Jesenovce. Na Albini iz Splita osebni avtomobil tz'
sproti je pripeljal avtobus 'Viatoqa, Novega mesta proti Goijancem. V
ki ga je vozil Anton Pirc iz Črnuč. Pogancih je avtomobil zaneslo, da se
Avtobus je ustavil, kjjub temu pa je je prevrnil. Voznik je dobil lažje
tovornjak trčil vanj. Škode je za poškodbe, na vozilu pa je za 20.000
din škode.
30.000 dinarjev.
STRAŽA: TRCENJE - 16. sep
ČRNOMELJ: BREZ DOVO
tembra je Otmar M^liČ iz Mokro
LJENJA - Maijana Jurajevčič iz
noga v Straži pri Trebnjem prehi
Krupe pri Semiču se je brez voziuteval s kombijem vprežni voz v tre
škega izpita 14. septembra peljala iz
nutku, ko je nasproti pripeljal avto
Črnomlja proti Vranovičem. Avto je
mobilist Franc Livk iz Nazarij. Pri
v ovinku zaneslo, da je trčila v ka
šlo je do trčenja, na avtomobilih pa
men, potem pa je avto po zraku
vrglo 20 metrov daleč. Voznica seje
je za 800 din škode.
KOROŠKA VAS: TRCIL V
poškodovala po nogah in licu; ima
PEŠCA - Novomeščan Slavko Gril
tudi pretres možganov. Škode je za
je 17. septembra popoldne vozil
20.000 dinaijev.
osebni avtomobil od Velikega Ce
METLIKA: TRCENJE - Za
rovca proti Novemu mestu. n:i Ko
5000 dinaijev je bilo škode, ko sta
roški vasi ga je na mokri cesti za
14. septembra popoldne trčila na
neslo na levo stran, da je podrl pešca
Vinc^adniški cesti v Metliki z avto
Novomeščana Mira Jeriga. Jeraj sije
mobiloma Jož? Nemanič iz Boldrapoškodoval desni gležer\j.
ža in Rudi Radočaj iz Ribnika, ki je
pripeHal z Veselice.
GOMILA: TOMOS V OGRAJI Ivan Levičar iz Blata pri Trebi\jem
S TRAKTORJEM V POTOK
je s Tomosovim motornim kolo
12. septembra zvečer je peljal
som peljal proti Trebnjemu. Pri železni^em prehodu v Gomili ga je v Drago Vene iz štrita od Sevnice
proti Bučki neregistriran in tehnič
ovinku zaneslo v ograjo: poškodoval
no nepregledan traktor, za katerim
sije prsni koš in obe nogi. Na kolesu
je imel pripet vprežni voz. Zaradi
je škode za 200 dinarjev.
izogibanja lukenj na cesti je zapeljal
'METLIKA: V T O V O R N J^ preveč v desno, zdrknil 3 metre glo
Anton Sepec iz Mai^ega dola je 16.
boko in se prevrnil v potok Impolseptembra parkiral tovornjak ob
sko. Voznik je dobil lai^je poškodbe
CBE v Metliki zaradi okvare. Za
in je bil odpeljan v novomeško bol
njim je pripeljal tovornjak Milan
nišnico, njegovemu sopotniku Jo
Badovinac iz Metlike in hotel prehi
žetu Grosu iz štrita pa Je bila v sevtevati Iz nasprotne smeri je pripekal
osebni avto, Badovinac na je trčil v niškem zdravstvenem domu nudena
zadnji del tovornjaka, ško^e je za prva pomoč, škode je za okoU
2.000 dinaijev.
5000 din.

MINI ANKETA

GETRTK0 V INTER)%]I3

Most ima prednost
ijlnž. Lojze B lenku š: »N ovam eški m o st im a
i prednost in bo zgrojen v okviru s re d n jero cs nego program a ra z v o ja SRS do 1975. leta«
5
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. ^ prejšnjem četrtkovem
^tervjuju je načelnik oddelka za upravnopravne zadeve
pri ObS Novo mesto in re
publiški poslanec Jože Suha
dolnik zaprosil, naj direktor
Ces^ega sklada SR S inž.
Lojze Blenkuš odgovori na
vprašanje: cesta, k i skozi
Novo mesto povezuje avto-

Kari!f
sin

ie

Inž

<^^sto z M etliko in
magistralna ce^^o v em mestu, ki
P^m ostitev te ceste
že dolgo velika
Kdaj ima
skb d SR S v proffranovega mostu?

mvora^^^^

stu

iP rul.

Loka,
, cija novega mo-

rešuje v sklore>'ed n r p ^ i^ rnesta. Obstaja
končna

''^"dar
o tem še
dve Varianti
sre za
naj />,• i
^rio, po kaNovem
&adU m ost v
k r ^ U M r " ^ ~ ^ ‘o s e ,k a r

rrieški a
go

ogrevajo novo- i n za drur

»testa.
no
^ ‘‘ diSčem. Skupkfos t ? Param o najti še
^ zbrnH
^jsko IM
^ocijo
^kš}
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postoppotrebno lokadokumen-

Povejte,
most?
Oradi

prosim, v
upamo
novomeškega

—

mostu je vezana na srednje
ročni program razvoja SRS,
tega programa pa do zdaj še
nismo im eli V konceptu, ki
ga pripravljamo (zajema ob
dobje od 1971 do 1975) je
zajet tudi novom eški most.
Ker koncept še ni tako
daleč, da bi bil izdelan za
posamezna leta, ne morem
reči, kdaj ga bomo začeli
graditi, najbrž pa 1974. R e
čem pa lahko, da šteje novo
meški m ost m ed mostove v
SRS, ki imajo prioriteto in
da je m ed najbolj perečimi
(sevniški, zagorski in karlov
ški m ošt v Ljubljani) v ko
nici
- Še zadnje vprašanje: za
katero izm ed variant kaže
bolje: za m ost v m estu aU iz
ven mesta in koliko približ
no b o ^a d n ja veljala?
- Če bi se odločili za
m ost v mestu, bi s tem bolj
rešili sam problem mestnega
prometa, ne pa tranzitni
promet, ki se mora mestom
izogniti; če pa bi se odločili
za gradnjo mostu izven me
sta, bi bilo to boljše za tran
zitn i prom et Natančneje in
določneje pa na vprašanje o
lokaciji novega mostu ne
morem odgovoriti, ker do
slej predlagane rešitve eko
nomsko še niso d o v g lj^b delane. N ekaj več lahko po
vem o ceni: sam m ost bo
veljal po sedanjih cenah
okoS 8 milijonov din, precej
denarja pa bo zahtevala ure
ditev dovozov. Dovozi bi ve
ljali manj, če bi gradili m ost
v mestu. Če ga bomo izven
mesta, pa bo to stalo več,
ker bo treba zgraditi tudi
obvozno cesto.

I

Kurjava
840 kvadr. metrov uporabne površine ima nova Kovinaijeva proizvodna dvorana, ki jo je zgradilo SGP
Pionir po sistemu MOL. Nove prostore, s katerimi bodo novbmeški kovinaiji dobili še enkrat več^o
delovno povrano od sedanje, Ik^ o izročili namenu te dni. V i^ j bodo delali sedeže za prikolice IMV
in kovinske dele za gostinsko opremo —(Foto: I. Zoran)

v,

LETOS IZJEMOMA DRUGAČE:

Praznik ne samo za poklicane
P re d se d n ik A vgust A vbar: »K rajevne s k u p n o sti naj slo v e s n o o pravijo in
v e n tu re in sp rejm ejo n o v e načrte!« - Več n o v e g a tudi v podjetjih
Skorašnja otvoritev novih Kovinaijevih prostorov v Bršlinu bo,
kot kaže, prvi pomembnejši dogodek v okviru letošnjega [Kaznova
nja občinskega praznika, ki se bo raztegnilo na dva meseca. V tem
času bodo po delovnih organizacijah odprii več novih oddelkov in
obratov, vendar „veliki zvon“ ne bo namenjen nobenemu od njih.
Predsednik občinske skupščine
Avgust Avbar pravi: „Letos to ne bo
samo praznik občinske skupščine

I

Moje vprašanje: v Novem
mestu je, kotikor m i je zna
no, razen mostu še več ne
rešenih stvari Med drugim
Novo mesto še nima do
končnega dovoza na avto ce
sto. Ker pri vlaganju republi S
ških sredstev v takšne nalož
be iščemo vedno tudi so
udeležbo lokalnih sredstev,
naj predsednik občinskega
zbora delovnih skupnosti
odgovori, kakšne so m ož
nosti za sodelovanje gospo
darstva v občini r naslednjih
letih.
•
JU JAKOPEC #

k o m u n is t i in s i n d i k a l i s t i

Po mestu so te dni zapele zna
nilke jeseni — žage. Ker pred hi
šami stojijo velike skladovnice
drv in druge kurjave, smo po
vprašali nekaj meščanov, kaj me
nijo o kurjavi.
Marija Zajc: „Stanovanje
ogrevamo s centralno kurjavo.
Vsako leto pripelje Petrol olje,
gospodinje pa zanj odštejemo
precej denarja. Tristo tisoč sta
rih dinarjev! Ce se bo olje še kaj
podražilo, bomo morali ponov
no kuriti s premogom.“
Janez Hrovat; „Računajte, pa
boste videli. Naročevanje drv,
nalaganje, prevoz, žaganje in po
spravljanje. Koliko izgubljenca
časa in denarja. V našem mestu
bi morali že kaj urediti, saj se
vsake jeseni bojim, če bom dobil
kuijavo ali ne.“
Romana Žveglič: „Na pet
metrov drv čakamo že precej
časa. Upam, da se cena v tem

I
^

Suhokrajlnski
drobiž
ELEKTRIČNE PASTIRJE je
nabavilo nekaj kmetovalcev, da bi z
njimi očuvali njivske pridelke pred
nadležno divjadjo. S tem naj bi raz
bremenili nočne straže oU njivaK
Pravijo, da je električni pastir uspe
šen pripomoček ob deževnem vre
menu, ob suhem vremenu pa njegov
sunek ne preplaši posebno ščetinaija.
S SAMONAPAJALNIKl je več
kmetovalcev opremilo hleve v Praprečah, v Sadinji vasi in v Mačkovcu
ter drugod, kjer imajo napeljan vo
dovod. Tako si lajšajo delo v hlevih.
Tudi puhalnike za seno že imajo in
so z njimi zadovo\jni.
GASILSKO SEKTORSKO VAJO
bodo v nedeljo, 24. s^tem bra, iz
vedli v Šmihelu pri Žužemberku.
Sodelovala bodo gasilska društva
Šmihel pri Žužemberku, Žužem
berk, Reber, Dvor, Hinje in podruž
nično društvo Ajdovec. Prikazali
verižni napad z vodo iz reke
Krke v Šmihel.
M. S.

OPOZARJAJO:

ter poklicanih in povabljenih,
ampak res vsega prebivalstva v ob
čini Zato smo se odločili, naj bo
težišče tokratnega praznovanja v
krajevnih skupnostih. To bo za kra
jevne skupnosti priložnost, da na

ŠKOUAN:

20 številk ATC
Telefonska centralo
in stonovanfa iHido
v stari šoli
še mesec dni, in krajem, kijih
s svetom povezuje sodobna tele
fonija, se bo pridružil Škocjan.
Avtomatsko telefonsko centralo
z 20 priključki bodo namestili v
pritličju stare šole, ki jo bodo
preuredili. Nova centrala bo za
skocjansko območje pomembna
)ridobitev, najbolj pa se je veseijo šola, krajevni urad, ambu
lanta in trgovine.
V šoli, ki ji bodo dali novo
streho, bodo uredili učiteljska
stanovanja: eno družinsko in tri
enosobna. Slabe stanovanjske
razmere so odvrnile od tega
kraja že marsikaterega tujca, ki
se je hotel v njem naseliti. Naj
bolj je to občutila osemletka, ki
ni mogla dobiti strokovnjakov za
predmetni pouk.
Preuredili bodo tudi dvorano
v pritličju stare šole. Spremenili
bodo notranjost, popravili tla in
oder. Prvič bodo po dvorani raz
mestili enotne stole: 100 stolov
je Škocjanu daroval novomeški
zavod za kulturno dejavnost, ki
je letos prenovil dvorano kina
Krke. Ko bo vse urejeno, se bo
začelo tudi kulturno-prosvetno
življenje. Ljudje najbolj pričaku
jejo kino, ki je začasno ukinjen.

slavnostnih sejah-pregledajo enolet
no delo in si zastavijo načrt do na
slednjega občinskega praznika."
Največ se bo v tem času dogajalo
v krajevnih skupnostih na šentjemejskem območju. O 30-letnici Gorjan
skega bataljona, ki ga bodo borci,
aktivisti m prebivalstvo krajev pod
Goganci slavili 1. oktobra, smo že
poročali. Ta pomembni jubilej in
o b čin ^i praznik bodo v kr^evni
skupnosti Orehovica počastili z
otvoritvijo vodovodov v sami Oreho
vici in šestnajstih okoliških kr^ih.
Poleg že omenjene otvoritve pri
Kovinarju se bo v delovnSi o^anizacgah zvfstflo še več novosti Ome
niti velja vsaj dve: tovarna zdravil
I ^ a bo odprla obrat Gaienice (to
naj bi bil osrednji dogodek), Novoteks pa (predvidoma za dan republi
ke) opekarno pri Dobruški vasi.
Po vsej občini se bodo v počasti
tev praznika zvrstile najrazličnejše
druge kulturne in športne prireditve,
na katerih bodo s svojimi sporedi so
delovale šole v vseh večjih ki^ih.
Kajpak je to predvideno samo okvir
no; podrobni načrt praznovanja bo
v naslednjih dneh izdelal odbor, ki
ga je občinska skupščina imenovala
na torkovi seji.

PROŠNJA
ZAPOKOPAUŠCE
Straška krajevna skupnost je prež
kratkim vložila dvoje prošei\) za lo
kacije. Potrebuje jih za razširitev
pokopališča v Vavti vasi in za kra
jevno avtobusno postajo.
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KovomešJo kro n ika

„REVOLUCIJA
TECE
NAPRFJ“ - Pri Mladinski knjigi pro
dajajo knjigo S\oto7.ara Vukmanovića-Tempa z naslovom Rcvolucija
teče naprej. Knjiga je v dveh delih in
je namenjena najširšemu krogu bral
cev, v prcdnaročniški ceni pa velja
150 dinarjev.
občini o TOZD do zdaj re s n e je le v Krki, Pionirju, z d ra v stv e TRGOVINE IN SLADKOR Skoraj vse novomeške trgovine več
Dro^'
In n e k a te rih drugih podjetjih - Boje se , d a bi s e s re d s tv a
krat ostanejo brez sladkorja, ker ga
drobila - Politiki o d g o v a rja jo : TOZD ni p olitična tv o rb a
gospodinje takoj, ko dobijo novo
zalogo, brezglavo pokupijo. Proda
jalci pravijo, da se sladkor še ne bo
nočejo kaj preveč siliti v ustanavlja
po katerih bodo uresničevali ustav
podražil.
nje temeljnih organizacij združenega
Popravami na
na dopolnila.
URE PRAVLJIC - Člani kulturdela, ker so prepričani, da bi to po
S
dela
organizacij
no-umetniškega društva Krka bodo
Ul
občini
menilo drobljenje sredstev. Že od
kmalu pričeH s priljubljenimi urami
prejšnjih obiskov v delovnih organi
V a l ? " '' PTOel
pravljic, s katerimi so zabavali otro
zacijah pa npr. člani občinskega ko
?8ani,
Pioi7v
delavcev,
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
DOČAKALE
ke spomladi. Upajo, da bodo letos
'JO
s e ^ 3 ^ ! '^ c v . Politične
miteja ZKS in občinskega sindikal
lahko nastopali v dvorani Doma
nega sveta vedo, da mnogim še ni
kulture.
iela
brez vztrajnega,
znano, kaj pravzaprav ustavna do
m
IZLET NA TRIGLAV - Skupina
CsUokovnega
polnila zahtev£yo. Od tod tudi na
dela>^ in delavcev tovarne zdravil
tudi, da v tej
vrženo mnenje, da „gre menda pri
„Krlca“ bo konec tedna odšla na
spet za nekakšne politične
So
^ TOZD
izlet na Triglav.
tvorbe" m ne za samoupravne celice
KORISTEN OBISK - Prejšnji
v novom
obzdruženega dela.
četrtek se je iz Madžarske vrnila de
*0 izluščil^' J® pripravil
legacija
sekretariata pošlo vn^ a
'*''cljavlin
ugotovitNa skupni seji občinskega komi
združenja za kmetijstvo, v kateri je
f^.gre tik o ^Jf. ustavnih do- teja ZKS m predsedstva občinskega O delitvi za leto 1972 bodo d a n e s odločali n a stal>
bil tudi Novomeščan inž. Jože Tan
^ *^‘"azaio^°> k otjebU o zastavni konferenci k ra je v n ih s k u p n o sti
sindikalnega sveta prejšnji teden so
ko, direktor kmetijske zadruge. De
J . da se ponekod
poudarili, da se z opravičilom „ča
legacija si je o^edala državna pose
kamo na z^ed, kako so drugod urestva, organizacijo dela in proizvod
v občinskem proračunu so letos
da jim zarad’ pomanjkljivega sestandili“, ki ga je spet pogosto slišati, ne
njo, farme, valilnice in driige zani
zagotovili 300.000 din za redno de
karstva delo ni t>btičalo, prav pa je,
"O d p i s o v
morejo sprijazniti. Dejali so, da bo
mivosti madžarskega kmetijstva.
javnost
krajevnih
skupnosti
da se ve, koliko grel^miu. Še vedno
moral v s ^ sam najti rešitev in ure
TRŽNICA - Tudi ta ponedeljek
500.000 din za ceste^ ki jih morajo
je bo^e pozno kot nikoV. 4)anes se
diti medsebojne odnose tako, kot je
Ort
, Pnspcvk h za
je bila tržnica dobro založena, cene
bodo morali zlasti dogovoriti, I mJ^o
le-te vzdrževati, 20.000 din pa za
zanj značilno. Zato receptov, kako
pa se od prejšnjega tedna niso sprebodo delili denar za vzdrževanje*
zboljšanje zdravstvenih razmer. De
uskladiti interno zakonodajo z
iN(^ile. Cene: paprika 5 db 8 din
cest. Slišati je, naj bi dali pri tem
nar je v blagajne krajevnih dcupnosti
ustavnimi dopolnili ali kako ustano
prihajal po ustaljeni navadi koliko
prednost cestam, po katerih vozijo* kiloghmi. jabolka 5 do 7, belo
viti temeljno organizaciijo združe
grozdje 6, NČrno 9 din, limone 15
dobi posamezna krajevna skupnost,
šolski avtobusi.
nega dela ter kaj upoštevati pri tem,
din, pomarančr
solata 5 do 7,
Stalna konferenca bo morala na
pa do danes ni bilo urejeno. O tem
zanesljivo ne bo. Sta pa komite in
izvnu’i;
kateri so za
današnji seji spregovoriti o „deležu“ - domači med 20 din Hter, krompir 2
se bodo pogovorili na današnji seji
predsedstvo sindikalnega sveta po
do 4 din, rdeča pesa 5, slive 6, če
krajevnih skupnosti v srednjeroč
stalne konference krajevnih skup
nudila pomoč strokovno-političnim
bula 5 do 6 din, zelje 2 do 4, ku
izvršnega odbora Avgu- komis^am, ki sojih v delovnih orga
nem načrtu za razvoj občine, ki je
nosti ki se bo naposled le sestala,
mare 2 din in jajčka po 0,80 par.
okvirno že izoblikovan.
v krajevnih skupnostih pravijo.
nizacijah zadolžili za pripravo poti.

Čakati, receptov ne bo!

času še ni spremenila in da nam
jih bo Gozdno gospodarstvo
kmalu pripeljalo."
Marija Železnik: „Letos sem
kupila osem metrov j i v in tono
premoga. Za prevoz in za drva
sem odštela devetsto dinarjev.Mislim, da bi morali v našem me
stu bolje poskrbeti za kurjavo.
Preden jo dobiš, preteče precg
časa.“
Emil Novak: „Ce ne bi drv
naročil spomladi, bi bili pri nas
to zimo reveži. Same obrube so
jih, po teh podjetjih, zaračun£yo
pa dobro. Sedaj me skrbi, kdaj
mi jih bodo razžagali, ker so ne
kajkrat snedli obljubo tudi ti. Za
vsak primer si bom kupil žago,
in če ne bo drugače, bova s si
nom včasih malo potek>vadiia.“
Jože Palčič: „Letos smo prH3i
do drv nekako težko. Večkrat
sem zavrtel telefon in večkrat so
me razočarali. Zdi se mi, da je
kurjava predraga. Ce ne bom
hitro dobil žagarja, mi bo dež
drva namočil in potlg ne bodo
uporabna dalj časa. Ker imamo v
bloku premajhno drvamko, ne
vem, kam bom vse spravil “
Kurivo Ljubljana-posk)vaInica
Bršlin: ,3tianke talcoj, ‘ko pr^
dejo 2Mlopusta,'navaiyo k nadi^
čeprav vsako leto ponujamo
■
koncu maja kurivo po znižah^^
ceni. Letos smo imeli p r e ( ^
smole, saj sta se nam ponesrečila
dva delavca in pokradle ž a ^ .
Zato smo imeli zastoja 2
Tudi premog je težko dobiti, ker
nam ga rudniki ne dostavgj^p
točno. Potrudili se boma,
bodo imeli kupci pri nabavi pri
hodnje dili čim maiy težav.
J. PEZEU

ROJSTVA - ‘ Rodile so: Marija
Goršin iz ulice like Vaštetove 5 —
deklico, Milena Šobar iz Ragovske 2
- deklico, Marija Rukše iz Ljub
ljanske 14 - dečka, Jožefa Hrastar
iz Ulice v Brezov log 35 - Renato,
Helena Matulič, Nad mlini 43 Snežano, Danica Kocuvan iz Drejčkove poti 29 — Suzano in Marija
Barbič iz Dilančeve 9 - Boštjana.
POGREBI - Umrli so: Vida Bre
ščak v 59. letu starosti, gospodii^
iz Zagrebške 16; Ivana Kovačič v
66. letu starosti, upokojenka iz Ra
kovnika 12; Franc Morel v 95. letu
starosti, upokojenec iz Volčičeve
35, in Franc Hribar v 66. letu sta
rosti, upokojenec iz Grbičeve 6.

Denar z zamudo

' 2^1. s eptem bra 1972

s tra n uredil; IVAN ZORAN

- Ena gospa je rekla, da je iui
prehodu za pešce že nekajkrat Eid*nji hip odskočila izpred svetlo modtega fička, s katerim divja po me
stu novomeški „avtomobilistični
as“. Druga je dodala, da nima tako
dobrih refleksov in da bo odslej bolj
poredko prečkala cesto, kajti „asa“
so po goijanskih dirkah pričeli opo
našati še nekateri drugi. . .

DOLENJSKI UST
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KMALU CENTRALNO GRETJE V ŠOLAH PIŠECE IN GLOBOKO

Podaljšati samoprispevek za šole?
V Cerkljah že prihodnjo jesen dovolj prostora za podaljšano bivanje šolarjev
- Naročeni so tudi načrti za dograditev šole na Bizeljskem
Ob cerkljanski osnovni šoli je že od poletja sem živahno grad
bišče in septembra prihodnje leto bo pouk v novem traktu. Med
počitnicami nameravajo prenoviti tudi staro poslopje. V novem
delu so učilnice, zbornica, oddelek za predšolsko varstvo, kuhinja
in jedilnica.
V novem traktu bodo imeli pouk
učenci nižjih razredov, učilnice za
višjo stopnjo pa bodo uredfli in
opremili v stari šoli. Že prihodnjo
jesen bodo'imeli otroci iz cerkljan
skega okoliša možnost za podaljšano
bivanje v šoli. Tudi prehrano bodo
izboljšali, ko ne bo več take stiske.
V novi kuhinji bodo z lahkoto pri
pravljali malico za šolarje in obroke
za varovance otroškega vrtca.
Dograditev cerkljanske šole sodi v
okvir občinskega programa za ob
novo šol. Prvi so bili na vrsti v Breži
cah, kjer so zgradili šolo za tisoč
učencev in kjer je bila stiska naj
večja. Adaptaciji v Cerkljah bo sle
dila dograditev in prenovitev šole na
Bizeljskem. Načrti zanjo so naro
čeni in jih izdeluje projektivni biro

MANJ PROŠENJ
IN PRITOŽB
Komisija Iza prošnje in pritožbe v
Brežicah prejema v zadnjih dveh le
tih precej manj vlog kot v pretek
losti Lani je reševala sedem zadev,
letos pa je prgela komsg pet vlog.
Zanimivo je, da s področja stano
vanjskih, premoženjskopravnih in
delovnopravnih zadev ni bilo noben ^ a glasu in da so prišle le tri pri
tožbe s področja socialnega varstva
ter dve drugi zadevi. Občani urejajo
torej svoje težave po drugih poteh.

Region. Solo bodo nato dogradili
tudi v Artičah, nakar ostaneta še
dva kraja: Pišece in Globoko. Se
preden bosta prišla na vrsto, bodo v
obeh šolah napeljali centralno
gretje. V Globokem bodo uredili
tudi telovadnico pod streho prosvet
nega doma. Za napeljavo kurjave

bodo porabili denar, ki se steka iz
amortizacije in ne tistega iz samopri
spevka.
Tako je torej v nekaj letih priča
kovati uresničenje programa obnove
šol. Do konca pa ga bodo v občini
lahko izpeljali le tedaj, če bo samo
prispevek za šolstvo podaljšan. Spri
čo podražitev zbrana vsota ne bo za
dostovala. Svet za šolstvo in svet za
zdravstvo sta predlagala podaljšanje
in po predhodnem dogovoru bi po
tem uporabili del denaija za zdrav
stveni dom, del sredstev pa naprej za
šolstvo.
J 7

ŽIVKO PREGL MED MLADINO V BREŽICAH

Z ustvarjalno besedo na dan
Zdaj je priložnost za uveljavljanje m ladih
v torek, 12. septembra, je obiskal brežiSco občino predsednik
republike konference{ ZMS Živko Pregl. V domu JLA je imel z
vojaki in mladino razgovor o pripravah na 3. konferenco Zveze
komunistov Jugodavije.
Pred številnimi udeleženci je naj
prej spregovoril o dosedanjih pripra
vah slovendce in jugoslovanske mla
dine na to, za mlado generacijo, še
posebej pomembno konferenco ZKJ
in o predkongresni aktivnosti, ki bi
morala zajetislehemo organizacijo
ZMS in mlade ljudi povsod tam, kjer
delajo, živijo, se organizirajo in
družbeno delujejo. Poudaril je, daje
bila v ZMJ in ZMS ter med mladino
nasploh zelo ugodno ocenjena odlo
čitev ZKJ, da bo na tej svoji konfe-

' s ‘‘ %

renči sprejela delovne dogovore in
naloge ZK pri vključevanju mladih
rodov v graditev samoupravne so
cialistične družbe.
Zveza komunistov ostvaija s tem
nove možnosti in prostor za družbeno-politično uveljavljanje mladih
znotraj samoupravnih odnosov.
Tretja konferenca ZKJ pa ne zadeva
samo Zvezo mladine, ampak vse
družbeno-politične in tiste speciali
zirane samoupravne organizacije, ki
vključujmo mlade ljudi v svojo ak
tivnost. Živko Preglje posebej opo
zoril na to, da mora mlada genera
cija izkoristiti možnost, da se kri
tično in ustvarjalno strne v razpra
vah o tezah za konferenco ZKJ.
Tako bo najbolj neposredno zagoto
vila vpliv mladine na politiko ZK. V
ospredje mora biti postavljeno na^ l o , da je mladina pri reševanju širdružbenih in v sklopu tega tudi
„mladindcih" vprašanj nepogrešljiv
dejavnik.
Ko je Živko Pregl govoril o tezah
za pripravo dokumentov 3. konfe
rence ZKJ, je posveti^ posebno po
zornost vprašanjem, kot so neenake
možnosti vstopa v življenje - od
ctro3cega vrtca do univerze, nezado
voljiv samoupravni položaj mladih v
družbenem odločanju in nezadostna
socialistična in marksistična vzgoja
mladih ljudi v šoli in zunaj nje. Ši
rok odziv udeležencev v razpravi je
pokazal zavzetost mladih za reše
vanje teh problemov.
TONE JESENKO

Prebivalci kr^e občine so v zadnjih treh letih napeljali 172 kilometrov vodovodov. Pitni vodi so’
nazdravili v 1708 domovih po hribovskih in ravninskih vaseh. Prispevek ^udi v dehi in denaiju je
presegel 6 milijonov dinaijev in bogato oplemenitil občinski delež za te namene. Delovnega zanosa še
ni konec. Tam, kjer še trpijo žejo, že pripravljajo nove prostovoljne akcije, da čez dve tri leta ne 1»
več kmečkega doma brez pipe v kuhinji. Na sliki: zdravica v Malem Podlogu, kjer so se to polete
dokopali do dobre pitne vode —(Foto: J. Teppey)

OBRAMBNI SISTEM BO ZGRAJEN PRIHODNJE LETO

Toči so v Krškem napovedali boj
Radar na Lisci bo opozarjal strelce rak et na nev aitie oblake - Investicija je
precejšnja, v e n d ar zaradi tega odborniki niso om ahovali
Pripravljeni so ukreniti vse, samo da se letošnje nadloge ne bi
ponovile. V okolišu Koprivnice, na Sremiču in Bučerci, v Pijav3cem, v Brestanici, na Gori in Stolovniku, Kremenu in Gmajni, na
Ravnem, v Velikem in Malem Korenu in 2^1okah bodo imeli
kmetje žalostno jesen. Toča jim je oklestila vinograde in sadov
njake, jim uničila otavo in poljske pridelke. Z odločitvijo odbor
nikov na zadnji seji se tudi krška občina pridružuje boju proti toči.
Obrambno področje Celje obsega dvanajst občm, od Savinjske do
line do Posavja in Novega mesta.
Ob upoštevanju narodnega do
hodka na kmečkega prebivalca in
velikosti območja znaša delež krške

občine nekaj manj kot 115 tiso
čakov za postavitev radarskega cen
tra na Lisci in 352 tisoč din za ure-

POKOPALIŠKI OKOLIŠI V KRŠKI OBČINI DOLOČENI

Novo: obvezno v mrliško vežo
|v s a j dve uri pred pogrebom noj leži pokojnik tam

Med upravljavci pokopališč je večkrat prišlo do nesoglaga, ker
Idoslej niso imeli pravno urejenih okolišev v občini. Z odlokom so
V novem motelu na Čatežu so
zdaj natančno določeni, le tam, kjer je naselje vezano na dva oko
sobe od otvoritve da^je neprestano
liša, meja ni točno opredeljena. Vsa pokopališča z izjeino krSce^
zasedene. 2 e zdaj ugotavljajo, da jih
upravljajo krajevne skupnosti. V Kr^em ga vzdržuje in upravlja
je 20 premalo in da bi lahko oddali
Komundno stanovanjsko podjetje.
vsaj še enkrat toliko ležišč. Zaradi
40 LEŽIŠČ PREMALO

tega bodo prihodnje leto najbrž po
hiteli in dvignili trakt s prenočišči
za eno nadstropje, kot je bilo sprva
že predvideno.

VIŠJA
ŠTUDIJSKA POMOC

f

V pobiilnici excorada pri A g r ^ v Brežicah se z jutrišnjo otvorit
vijo začenja redna proizvodnja. V dveh izmenah so zaposlili 25
delavcev, večinoma žensk. Brezalkoholno pijačo „tonic water“ pol
nijo v kooperacgi z Agrario v Kopru. Na sito: delavka ob tekočem
traku —(Foto; J. Teppey)

NOVO V BREŽICAH
PROSLAVE v CERKNEM se je
ob 25-lctnici priključitve Primorske
k SFRJ udeležilo 50 mladih k bre
žiške občine. To priložnost so izko
ristili za ogled bolnice Franje. Dele
gacija Zveze mladine iz Brežic se je
teden dni prej udeležila tudi sloves
nosti ob tridesetletnici ustanovitve
Gubčeve brigade na Trebelnem. No
sila je prapor mladinskega Kozjan
skega odreda.
V DOBOVI postopoma zaposlu
jejo nove delavke v konfekcijskem
obratu Beti. Računajo, da se bodo
po 29. novembru preselili v novo
dograjeno halo, kjer bo steklo delo
o tekočem traku. Staro rtavbo
odo preuredili v menzo, kuhinjo in
druge pomožne prostore. Število za
poslenih se bo potem pomnožilo na
posk
200 .
ZA DANAŠNJO SEJO SKUPŠČI
NE je pripravilo poslovno poročilo
Stanovanjsko in komunalno pod
jetje Brežfce. Ta delovna organiza
cija gospodari s stanovanjskimi hi'šami in poslovnimi prostori v druž
beni lastnini, vzdržuje mestni vodo
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vod, kanalizacijo, opravlja pogrebno
službo, oddaja zemljišča za grad
bene namene na zazidalnih ob
močjih in opravlja smetarsko službo
ter več obrtnih dejavnosti.
MLADINSKE AKTIVE na šolah,
v krajevnih skupnostih in delovnih
organizacgah obiskujejo te dni člani
predsedstva občinske konference
Zveze mladine. Seznanjajo jih z na
logami, ki jih čakajo v prihodnjih
mesecih, ter z osnutkom programa
ZMS in načrti občinske konference
Zveze mladine. Na teh obiskih bodo
zvedeli za dosedanjo aktivnost mla
dine, da bo poročUo o delu organi
zacije v minulem letu- čimbolj stvar
no in nazorno.
MERILA
ZA
PRIZNANJE
OLAJSAV pri plačevanju za starost
no zavarovanje kmetov bo določal
občinski odlok. Znesek, za katerega
bo zavezanec oproščen, bo določila
petčlanska komisija. Prispevek za
leto 1972 bodo morali kmetje pla
čati v dveh enakih obrokih, ki bosta
zapadla 15. oktobra in 1. decembra.
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Občinska skupščina v Brežicah
bo danes spremenila mesečno vsoto
študijjske pomoči Za šolsko leto
1972-73 bodo študenti na visokih
Jelah prejemali po 700 din študyske
pomoči, dgaki srednjih šol in va
jenci v go^odarstvu pa 600 din.

Odlok je bil že pred sprejetjem
Idvakrat v razpravi in na predlog ni
bilo pripomb. Pokopališki okoliši so
usklajeni z obstoječimi razmerami.
Edina sprememba je nastala y Bre
stanici. Iz njenega okoliša so izločili
nekatera naselja in ustanovili nov
okoliš na Senovem.
Odborniki so pred kratkim izgla
sovali tudi pokopališki red za svojo
občino. Ta določa za okoliše z mr
liško vežo, da morajo svojci prenesti
Ivanjo pokojnikovo truplo najmanj

VOZAČI
TUDI V VRTCU
Otroški vrtec v Artičah je odde
lek osnpvne šole. V njem je 18 varo
vancev, učite^skih in uslužbenskih
otrok, med njimi tudi eden iz kmeč
ke družine. Otroke vozgo v varstvo
iz Artič, iz Dečnega sela, Trebeža,
Obreža, Sromelj in Zdol. Mesečna
oskrbnina je 50 dinarjev. Vrtec še ni
dokončno opremljen, zato čakajo z
uradno otvoritvgo,

VSAK MESEC
VSE O MLADIH
15. septembra je izšla prva števil
ka Informacij občinske konference
zveze mladine v Brežicah. Posvečena
je pohodu Po poteh Kozjanskega
odreda ob tridesetletnici prvih slo
venskih brigad. Informacije bodo
izhajale enkrat na mesec in bodo
trajna vez med aktivi in občinsko
ter republiško konferenco Zveze
mladine. Odprle bodo pot širšemu
sodelovanju mladinskih aktivov in
specializiranih mladin<d(ili organiza
cij. Namen izdajateljev je, da bi se
razvil v tribuno odkrite izmenjave
mnenj. V Informacge naj bi torej
mladi zapisali vse, kar ovira njihovo
uveljavljanje v družbi, pa tudi vse,
kar so s svojo prizadevnostjo do
segli.

K obrambi „Celje“ bodo posav
ske in savinjske občine prispevale
4,944.000
din
za
površino
362.417 ha. Občina Krško bo najela
kredit pri Ljubljanski banki in ga
vrnila v naslednjih treh letih, manj
kajočih 205 tisočakov pa bo zbrala
od Agrokombinata, Gozdnega go
spodarstva in zasebnih kmetovalcev.
J.T .

Podpreti družbeno
groditev
Zadnje čase narašča število zaseb
nih gradenj, družbena ^ d ite v sta
novanj pa upada. Krški komunisti
poudarjajo potrebo po večjih nalož
bah za stanovanjske bloke, kjer
bodo dobili streho delavci ki sami s
svojimi prihranki ne morejo priti do
lastnega doma. Denar za te namene
bi v občini kazalo združiti Prav go
tovo bi marsikaj dosegli tudi z zdru
žitvijo tistih podjetij, ki upravljajo s
stanovanjskim fondom v občini

KRŠKE NOVICE

GROZDJE JE KISLO
V strahu, da bo vreme uničilo še
tisto grozdje, kolikor ga je, so pone
kod že začeli trgati Tudi sladkorja
so vinogradniki veliko pokupili, ker
je grozde kislo. Strokovnjaki v bre
žin i občini opozarjajo, naj ljudje s
trgatvijo počalcajo do oktobra. Tisti
ki preveč hitijo, bodo imeli slabo
vino, slaba kakovost pa pomeni tudi
slab dohodek.

dve uri pred pokopom. Od tam se
nato vije pogrebni prevod in opra
vijo druge svečanosti.
S tem predpisom so omejili mr
liške sprevode skozi naselja, saj so
p o n e k i močno ovirali promet. Se
veda bodo marsikje z zadovoljstvom
sprejeU ta odlok, zlasti tam, kjer so
morali po dve uri in več peš do po
kopališča ob vsakem vremenu na
primer iz Dolenje vasi do Krškega.
Zaenkrat vežic še ni veliko. Povsod
se jim tudi ne bodo takoj privadili in
bodo mrtvi svojci še vedno ležali na
parah doma, toda za dve uri jim to
ne bo težko napraviti. Odborniki so
.soglašali z novimi določbami v pre
pričanju, daje bil že čas za njihovo
sprejetje.

ditev strelnih mest. Izkušnje kažejo,
da je obramba učinkovita le ob upo
rabi soaobnih tehničnih pripomoč
kov, kot so radarji, rakete in telekomunikacijdce naprave. Osnova za
delo obrambnega sistema je dobravremendca napoved in podatki o
temperaturah in vetrovih od tal do
stratosfere. Ko dobi posadka radar
skega centra opozorilo o možnosti
za nastanek toče, poskuša s po
močjo radarja ugotoviti, v katerem
oblaku bi se lahko pojavila, da pra
vočasno prepreči tvorbo ledenih
zrn. Ilitre in brezhibne zveze so za
učinkovito obrambo velikega jpomena. Brez pravočasnega obve^anja so namreč strelci brez moči, ra
darski center pa je odvisen od zanes
ljivih zvez z vremensko napovedo
valno službo in letališči

Srečni ribič Maks Kenig (na
desni) je postal „prvak“. Izred
na sreča se mu ie nasmehnila te
dni v Mačkovcih pri Brestanici,
kjer je iz ribnika spravil na suho
doslej najtežega krapa. Nameri
li so mu 70 cm, tehtal pa je
6,10 kg. Krapa drži v rok^
predsednik ribiške družine Brestanica-Krško Milan Žveglič.
(Foto: F. Bučinel)
MLADI IN VOLITVE
Predsedstvo občinske konference
Zveze mladine v Krškem je na prvi
seji po poletnih počitnicah sprejelo
delovni program za naslednje me
sece. Mladi se bodo povsod vključili
v volilne priprave, vodstvo konferen
ce pa pripravlja zanje več seminaijcv
in predavarg v okvirih izobraževal
nega načrta za novo sezono.

TA CAS POTEKAJO občinske
delavske športne igre. Doslej so se
moške in ženske ekipe pomerile v
plavanju, atletiki in balinanju, včeraj
pa so tekmovale še v krosu in vtečenju vrvi Športne igre se bodo kon
čale v oktobru.
NA RAZŠIRJENI SEJI se je vče
raj sestal komite občinske konfe
rence ZK. Prisotni so ocenjevali po
litične razmere v občini in razprav
ljali o pripravah na 3. konferenco
Zveze komunistov Jugoslavije.
ZAPOSLENI se te dni osredoto
čajo na razpravo o osnutku zakona
o invalidskem in pokojninskem za
varovanju. Svoje pripombe nanj so
že dali člani občinskega sindik^ega sveta, predsedniki in tajniki sindi
kalnih organizacij v podje^ih in
zavodih in člani občinskega združe
nja Zveze borcev NOV. Do konca
septembra bo razprava končana tudi
v vseh večjih delovnih kolektivih.
ZACELE s o SE priprave na tra
dicionalno tekmovanje v speed-

wayu, ki je na Stadionu Mateje
Gubca ,napovedano za nedeljo, 1.
oktobr^.
V INDUSTRIJI je v krški občini
zaposlenih 3061 delavcev ali za 1,7
odst. več kot lani v prvem polletju.
Neto osebni dohodki so se v tej
panogi v prvih šestih mesecih pove
čali za 13,6 odst. v primerjavi z lan
skim polletjem.
IZGUBA PRI MESU. Agrokombi
nat združuje v svojem sklopu tudi
klavnico in mesnice. Ta enota je v
krizi in ima izgubo. Predvidevajo, da
dražje meso tudi v drugem polle^u
ne 1^ krilo stroškov, s£g se hkrati
večiuo tudi odkupne cene za živino.
VELIKO SuSMARJEV. Odkar
imajo delavci proste sobote, se je v
občini povečalo število šušmarjev iz
raznih obrtnih strok. Postranski po
klic je pr^avilo le 46 posameznikov,
v resnici pa se- jih s tem ^v aija
veliko več. Sušmarje najemJyo celo
podjetja.

ODVEČNA BOJAZEN:

DELAVNA POLITIČNA JESEN:

Ni bogatenja z zasebnimi sobami

Samoprispevek za šolstvo nujen

Dve m nenji: A. M ežan, u p ra v n ik Pensiono Putnik: »Zasebniki n a s p rehite
vajo!« C. P ungartnik, n a če ln ik ObS za g o s p o d a rstv o : »Gre za m alo d e ja v 
nost n ek aj gosp odinjstev. Občani Cvibelj skrbijo za podobo kraja.«

Bodo tudi v Sevnici ko\ drugod v Sloveniji - za? Ne gre dru g ače. Celo bogakronjslca občina gre že v drugi referendum za šole. Drugačen od stotek
p risp e v k a za re v n e jše ?
septembra, seje seaktiv, 25. septemrazpravljala občinska
SZDL; proti koncu me. a pa tudi občinska skupščina. Seobčini^°®'^ O razvoju šolstva v
Večletni”
varstva je plod
obča!??
naj bi torej
tako
žepe? Gre za
oi
zneske, da jih drugače
1^0
IT
»C e zberete toZtaven
bomo dali nekaj
blBci.
"'*’** pravijo na repu-

bra hn
konfpra°

PotrehJi°
Jtaniu v ^

predvsem graditi?
Blanci, BoTržišču in Sevnici,
^ lo VZabukovju,
Sevnici J®
dnigi del vrtca v
> v starem zdravstvenem

domu naj bi uredili prostore za po
sebno šolo. To bi bila šele prva faza,
saj vsega v prvih 5 letih ne bi zmogli.
V naslednjih 5 letih bi začeta dela
na novih šolah dokončali, takrat pa
bi preuredili še šole v Loki, na Stu
dencu in Šentjanžu.
Dosedanje šoldce zgradbe so veči
noma betežne osemdesetletnice ali
še več, k ijih ni več mogoče krpati.
Posebne strokovne skupine so si
ogledale razne šole po Sloveniji. Do
govorili so se za že izvedene načrte,
ki bi bili zato cenejši, gre tudi za
takšne rešitve, ki omogočajo etapno
gradnjo.

!
PRIMOŽ:
t r g o v in a ?

trgovine v tem kr^u se
^^vni nn ^
Podietia
sevniSkega trgovskeravSn **°i
krajevne skup8ali, d a ^ f + °
predla^ bi hii J
trgovdci lokal,
DoH °
nekaj dni v
>>amreč
samim pogojem, da
^la
najdejo prostor. Kaj
'*PraviteKp„i^“’^°^^’ Sola je zaradi
^P^a,
odhoda na Bučko
bi lahko imela
v klpf„-L
*prostor v učil-

\
^

VAŠKA SAMOUPRAVA IN ZLOBA:

z m o r e jo

Zgonecje
prodrl z novo
°
g°re do
redJca^ preyQj L^l^h Hubajnic,
'niefi bojj ^uJ^'^ratca bodo
^tevoi

Vrei?i

UnoraK

oh^

jJtj

lepe*"

» ^ ie ?
pa je tako
StuH»
težko prenkx^^ Itrajevna skupnost
■
viA°^»nsko'pomoč že raztudi že mnogo
za gramoz ne
obdnK^-^ durmi je deževno
stanju
nova cesta v
■la.
ne bo kaj prida kori^
_
K. Z.

zanimanje je raslo. To poletje je po
stalo že nemogoče, zasebniki so se
pulili za turiste na našem parkirišču.
Mislim, da takšno početje turiste
samo odvrača od kraja.“
- Kakšen bi bil izhod?
, J^aša recepcija bi opravljala služ
bo razporejanja turistov, pristali bi
tudi na to, da zasebniki dajo svojega
človeka za to delo pod naio streho.
Treba pa bi se bilo pogoditi. Ne
razumem, zakaj občina ne nastopa
ostreje proti zasebnikom.“
O tem smo povprašali načelnika

S

»Šparam« pri zdravilih 2^

J P o k lešk a k ra je v n a s k u p n o st je Z a k škov im s
^ odbila d e n arn o pom oč za otroke: »Bodo ž e (
n e k a k o , saj so kupili Alpino!«
Pred dnevi je vseeno prispela
p odločba
občine za 450 d in ^ ev
denarne pomoči z a*naj starejšega
J Zalškovega sina, čeprav so v dru
žini trije otroci. Seveda so prišle
vesti o težkem položaju te
kmečke družine na občino po
drugi poti. Sicer imajo menda za
100 dinarjev večji katastrski do
hodek kot določata odlok in za
kon za upravičence pomoči,
vendar ima mati Katarina srčno
astmo, pa še plazovi parajo
strmo zemljo na bohorskih hri
bih.
- Kako gre? - smo povpra
šali.
„Da le ne bi bilo te bolezni,”
pravi suhljata ženica, ki ima le
kakšen kilogram več kot 40.
„Ce nisem v bolnici, lahko malo
prihranim pri zdravilih, v bolnici
pa je red.“
Dvoje vrst zdravil ima za od
stranjevanje vode pod prsnim
košem: v eni škatlici je le 30 ta
blet, pojesti jih mora 8 na dan, v

!
^®bro obveščeni
»bčani - dobri
^^upravljavci!

Občani naj bi o samoprispevku
glasovali predvidoma v prvi polovici
novembra. Priprave na ta trenutek
bo poslej naloga številka ena. Vsi de
javniki v občini se dogovarjajo o na
činu sodelovanja v akciji. Ker so raz
mere v večini šol v občini že sedaj
^oraj brezupne, bo izvedba začrta
nih ^ d e n j rešitev za nadaljnji raz-,
voj občine, ta pa se začne pri
znanju, torej v šolah. Do novembra,
ko se bomo odločali ^ a 5-letni
samoprispevek, bo še vrsta obrav
nav, kjer bo dovolj možnosti za raz
čiščevanja nejasnosti.
A. ŽELEZNIK

Razlogov za nejevoljo v Motelu
ali natančneje Pensionu (zakaj v ka
tegorizaciji je padel za stopnico) si
cer letos ne manjka. Letošnja 'turi
stična sezona namreč ni bila kaj pri
da. Edino mesec julg je po besedah
upravnika bil boljši od lanskega.
Vendar celo v tem mesecu niso imeli
vseh.postelj zasedenih.
- Kako gledate na zasebnike, ki
oddajajo turistom sobe?
„Ko sem pred 4 leti delal še v re
cepciji, sem bil pobudnik te akcije.
Ni pa bilo mogoče zadovoljiti vseh,

drugi jih je sicer 100, na danjih
mora vzeti po štiri. Za vsa ta
zdravila mora vsakih 14 dni od
šteti 200 dinaqev.
Ko smo obiskali to domačgo,
sta bila poleg matere doma le
dva n^mlajša sinova, starejši je
bil v šoli, oče je bil pb krovskih
poslih na domu starih staršev.
„V šoli vsi trije izdelujejo kar
dobro, čeprav imajo za učenje le
večere,“ jžh pohvali mati.
Ob obisku sta fantiča kosila
za živino. Za zimo jim namerava
mati spresti nekaj volne od treh
ovac, ki so pri hiši. Kolovrat se
že suši v kuhinji. Bo za dolge ve
čere, namesto časopisa ali tele
vizije. Denarne pomoči so letos
lahko podelili le enemu otroku.
Krajevne skupnosti sicer niso
imele lahkega dela. To delo so
jim poverili, ker bolje poznajo
ljudi. V tem primeru izpita niso
opravili. Vsaka šola nekaj stane,
ta bi kmalu preveč!
A. ŽELEZNIK

oddelka za gospodarstvo, tovariša
Cirila Pungartnika:
„Občinska skupščina vsako leto
določa pristojbine za oddajanje sob.
Zasebniki morajo imeti cenike na
vratih. Razumljivo je, da ljudje de
lajo, saj so v sobe, hiše in okolico
dosti vložili. Žal je dejavnost zaen
krat še premajhna, da bi se izplačala
recepcijska služba. Z Motelom smo
imeli dosti razgovorov, vendar ni
prišlo do sporazuma.**
- Kaj pa infekcija?
„To je občutljivo vprašanje. Ima
mo medobčinsko tržno inšpekcijo,
ki ne more vdirati v sobe, ko so v
njih turisti. Sicer pa je zmotno misli
ti, da lahko vsakdo oddaja sobe, kot,
bi želel. Objekt je moral prestati za
htevne sanitarne preglede. Prepričan
sem, da ni moglo priti do osebnih
okoriščanj. Mimo občine gre še do
sti turistov, ki bi jih lahko malo za
držali. Za dabo poslovanje pa Motel
ne sme kriviti le zasebn&ov. Nastal
je res lep motel v Grosupljem, tudi
vzdolž avtomobilske ceste so lepo
urejeni objekti. Brez modernizacije
trebanjskega motela ne bodo m o^i
^£^ati, dosti pa bi se dalo narediti
tudi z drugačno postrežbo ipd.
A. ŽELEZNIK

KJE JE

Narodna
pesem?
Pevovodja treh zbo
rov S ta n e P eček Iz
M irne: »Za otroke je
n a ro d n a S la k o v a v i
ža, ne zn ajo v e č niti
ringa raja!«
Si lahko zamislite prigodne
proslave brez otroškega, mladinsk ^ a ali sploh kakšn^a zbora?
Poleg petja je zbor živa, premič
na dekoracija marsikater^a sicer
praznega, in siromašn^a odra.
Zlasti otroci radi nastopajo, še

,Arheologija ne pozna porazov/* (vavi sodelavec i^ub^anskega roomeniškega varstva Jože Oman na gradbišču obnove ceste proti Ste
fanu. Budno oko in lopatica spremljata vsak b^rov gib. Tod je
tekla rimska cesta, pri Izstavi so našli štiri rimske grobove z zani
mivimi n^dbami —Foto: Železnik)
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Pred leti so stanovalci lepo skrbeli
za zelenice okrog blokov, sedaj pa
so nekateri izgubili voljo, ko je sta
novanjsko podjetje preurejalo do
hode k blokom. Ob tem so namreč
nekaj nasadov uničili, niso jih pa ponovno uredili Občinski odlok je si
cer nedvoumen: za ureditev okolja
morajo skrbeti hišni sveti. Ker v
kraju nasploh ni nikogar, ki bi bil
posebej dolžan skrbeti za podobo
kraja, bo veijetno najbolje, če za to
pogodbeno
obvežejo
kakšnega
vrtnarja, denar za to pa odvedejo iz
ustreznih prispevkov.
POROKE V SEPTEMBRU - V
zadnjih dveh tednih se je na sevniškem matičnem uradu poročilo 7
parov: 2. septembra Mijo Celenković in Marija Plazar iz Sevnice, Silve
ster Dobovšek iz Razboija in Angela
Zgonc z Brega ter Matjan Vintar in
Angela Zgonec iz Loga; minuk> so
boto pa so se poročili: Jože Knez iz
Loga in Marija Hočevar iz Ponikev,
Ivan Judež iz Gaberja in Terezija
^ ^ o le iz Gornjih Orel, Alojz Mar
tinčič iz Zgornjega P(javškega in Ne
venka Nov^k iz Konjskega ter Karel
Koren iz Loke in Marija Juigeij iz
Žirovnice.

21. septem bra 1972

Pri Trimu sc zavedajo, da brez ka
drov ni napredka. Na višjih in viso
kih šolah Stipendirao 2 redna štu
denta, na srednjih šolah 7. Razvese
ljivo je tudi to, da podpirajo izredne
študente: na višjih in visokih šolah
7, na srednjih šolah pa kar 10,
Skrbijo tudi za vajence, kar 20 jih
im^o. Podjetje tudi v celoti plačuje
strokovno usposabljanje delavcev za
polkvalifikacije in l^alifikacije v tes
nem sodelovanju z delavsko uni
verzo v Trebnjem.

OBVESTILO
OBČINSKA SKUPŠČINA
SEVNICA

obvešča
vse km etovalce,
ki im ajo km ečko
zdravstveno varstvo ,
da so dolžni plačati pri
spevek za starostno za
varovanje
kmetov —
kmečke pokojnine.
V išina prispevka, ki ga
je vsak zavezanec dolžan
plačati, je raz v id n a iz
seznam ov, ki so na vpo
gled pri k ra je v n ih u r a 
dih od ponedeljka, 25.
septem bra, do 5. oktobra.
Z avezanci n a j si v om e
njenem roku te seznam e
ogledajo. Vsak, k d o r m i
sli in presodi, da v se
znam u navedenega zne
ska ne bo mogel plačati,
im a m ožnost, d a v 15
dneh po objavi (do 20.
oktobra!) vloži pri k r a 
jevnem u rad u ali občin
ski skupščini Sevnica
zahtevek za ugotovitev
zm ožnosti plačev an ja te 
ga prispevka.

6 PRIZNANJ

'O b prazniku občine Trebnje bo
občinska skupščina podelila tetos
kar 6 priznanj. S posebnim odlokom
bodo dodelili občinsko priznanje
SNOUB Matija Gubec, ki je bila
ustanovljena na Trebelnem. Od de
lovnih kolektivov prejmeta letošnje
občinsko priznanje tovarna rastlin
skih specialitet in destilacija Dana
na Mirni in mizarsko podjetje Treles
iz Trebnjega. Žirija predlaga občin
ski skupščini, da bi podelili prizna
nja tudi naslednjim zaslužnim obča
nom: Franju Bulcu z Mirne, Janezu
Gartnarju iz Trebnjega in dr. Jeleni
Pavičević iz Mokronoga.

IZ KRAJA V KRAJ
KONCNO - PREMOSTILI BUSNIK - V četrtek in petek je novo
meško Cestno podjele položilo zad
nje metre asfalta na obnovljeni cesti
Slovenska vas - Puščava. To je bilo
na mostiču preko potoka Busnik v
Rakovniku. S tem se je cesta izog
nila neprijetnim ovinkom med hi
šami v Rakovniku. Stanovalci bodo
tega uspeha nedvomno najbolj ve
seli, saj jim ne bo treba več požirati
prahu.
DOPISNIKI - PIONIRJI IZ VSE
SLOVENIJE V TREBNJEM - V
petek in soboto bodo Trebanjci go
stitelji pionirske sedme sile. Jutri
bodo v trebanjski osnovni šoli odprli
razstavo pionirskih glasil, na Mimi
bo v šoli ob 14. uri srečanje s pesni
kom Tonetom Pavčkom, junaKi pri
ljubljene oddaje Veseli tobogan ter
junakoma s televizijskih zaslonov
Erazmom in Potepuhom. V soboto
ob 10. uri bo v Trebnjem razglasitev
natečaja Zlate knjige za leto 1972.
Mladi dopisniki iz trebanjske občine
bodo odpe^ali pionitje iz drugih

krajev Slovenije tudi na svoje aomove.
KAJ SO NASLI v PRAETORIUMU LATOBIKORUM? Ko so
zabmeli stroji ljubljanskega Cest
nega podjetja na cesti Trebnje Stefan - Pljuska, so prišli tudi ljub
ljanski arheologi. Niso prišli zaman:
v Pristavi so izkopali 4 grobove.
Rimljani so namreč pokopavali kar
ob cesti proti Emoni. Grobovi izvi
rajo iz časov v 2. ali 3. stoletju. Med
ostanki so našli dokaj stisnjeno
amforo, kamnit ^ b , stisnjeno stek
leničko. Izkopanine so sedaj odpe
ljali na legioimlni Zavod za spome
niško varstvo v Ljubljani, po obde
lavi pa jih bodo poslali novome
škemu muzeju.
NENACRTNOST s e OTEPA Tri vasi; Mačji dol, Potok in Dolge
njive, so vložile ogromno truda v vo
dovod. Delali so s tako vnemo, da
niso naročili niti načrta. V kratkem
bodo Grosupeljčani izvedli priklju
ček na izvir vode. Sele takrat bodo
videli, če je dovolj pritiska.

TREBANJSKE NOVICE

raje tekmujejo. Mirenski mladin
ski šolski pevski zbor pod vod
stvom S. Pečka je že vrsto let
gost republiScih pevskih revij
kot edini zbor iz občine.
- Kako je s pevsko kulturo?,
smo povprašali prizadevnega
pevovodjo obeh mirenskih šol
skih in moškega pevsk^a
zbora?
„Reki: trije Slovenci - zbor
ali zavidanja tujcev, češ: rojeni
ste za večglasno pesem, so sicer
laskavi, to pa je tudi vse. To ima
mo, ne grilim o dalje. Tu lahko
največ stori le šola, s tem pa
imamo težave.
- Kje so razlogi?
„Na vasi kraljuje radio, živo
petje izginja. Starši so zaposleni,
dopoldne v tovarni, popoldne in
ponoči na svojih kmetijah. Kd^
naj mati najde čas in zapoje
otroku uspavanko? Temeljna iz
obraževalna skupnost v Treb
njem si izredno prizadeva raz
širiti glasbeno šolstvo. V okviru
trebanjske osnovne šole je prvi
pričel delati oddelek glasben^a
izobraževanja za pihala, harmo
niko in klavir, v Velikem Gabru
imajo oddelek kitar. V okviru
trebanjskega oddelka deluje od
delek na Mirni za harmoniko,
upamo, da se nam bo posrečilo
izobraževati tudi slušatelje tro
bil Poglavitna ovira je kadrov
ska: ni glasbenih učiteljev.**
- Se vez med gla^o in otro
kom nadaljuje tudi po končani
šoU?
„V organiziranih oblikah tega
še ni ču titi Moški zbor na Mirni
vodim že 6. leto, a "priliva mlaj
ših pevcev skoraj m. Sicer pa:
kam pa jih bi dal, če bi bilo več
zanimanja? Mirna je že tako ve
lika, da bi potrebovala urejeno
dvorano za kulturne prireditve.
Veijemite, nikoli ne bi bila
prazna!
A ŽELEZNIK
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Komisija ne ve, kaj je njeno delo
Komisija za u g o ta v lja n je iz v o ra p re m o ž en ja je im e n o v a n a , navo dil za delo
p a nim a, zato se splo h š e ni s e s ta la
Komisijo za ugotavljanje izvora premoženja je še pred dopusti
imenovala občm ^a skupščina Kočevje. Za predsednika komisije je
bil imenovan Lojze Levstik, ki smo ga pred kratkim zaprosili za
razgovor.
- Kaj je komisija za ugotavljanje
izvora premoženja naredila od ime
novanja do danes?
- Se ničesar. Dobil sem namreč
le obvestilo občinske skupščine, da
je komisija imenovana in da sem
njen predsednik, do danes pa še ni
sem dobil nobenega navodila, kaj
naj komisija dela in kako. Menim,
da bi morala občinska skupščina, ki
je komisijo ustanovila, dati tudi na
vodila za delo. Res pa je, da je bilo
vse to tik pred sezono dopustov. Pri
čakujem, da bomo navodila dobili
zdaj, nakar se bomo takoj sestali in
izdelali načrt za delo.
- Gotovo pa ste že razmišljali o
tem, kaj bo glavno delo komisije in
kako boste delali, pa tudi na kakšne
težave boste pri delu naleteli?
- Strinjam se z analizo občinske
ga komiteja ZK, da v Kočevju ni
mogoče obogateti z zaslužkom za
redno delo, saj so v občini osebni
dohodki celo pod republiškim po

prečjem. Možnosti za obogatitev s
prevelikim izplačilom dnevnic in ki
lometrin preučuje komisija za druž
beni nadzor pri občinski skupščini,
ki jo vodi podpredsednik občinske
skupščine Andrej Klun. Dvomim
tudi, da bi bili običajni honorarji
lahko vzrok za neupravičeno boga
tenje. Bolj ko o vsem tem razmiš
ljam, bolj se zavedam, da bo delo
komisije zelo težko in odgovorno.
Zavedam se, da bo v vsakem prime
ru zelo težko komurkoli dokazati,
da je neupravičeno obogatel z za
služki izven rednega delovnega raz
merja. Seveda sem pa tudi prepri
čan, da taki zaslužki so, vendar bo
vsak, ki tako zasluži, poskrbel, da ne
bo dokazov za take zaslužke. Že
zdaj pa sem prepričan, da pri nas ni
tako očitnih neupravičenih prime
rov bogatenja, kot so v drugih obči
nah, da na primer podjetje gradi di
rektorju za njegove ,zasluge‘ hišo ali
vikend.

— Bodo delo komisije zavirali
tudi predpisi?
— Za Sarajevo oziroma BiH sem
bral, da komisije za ugotavljanje iz
vora premoženja ne bodo pregledo
vale hranilnih vlog in deviznih raču
nov, ker je pač tajnost vlog zajam
čena. To bo resna ovira za delo ko
misij. Tako bo komisija lahko obrav
navala nekoga, ki je denar vložil v
gradnjo hiše, ne bo pa mogla tistega,
ki ima denar oziroma devize v
banki, pa čeprav je morda prav sled
nji neupravičeno obogatel.
— Ste s sestavom komisije zado
voljni?
— Imenovali so jo odborniki in
menim, da so dobro preudarili, pre
den so dvignili roke za te člane.
— Prihajajo na naslov vaše komi
sije ali na vaš osebni naslov že kakš
ni namigi posameznih občanov, da
je ta ali oni neupravičeno obogatel
in d a^ a j komisija posveti posebno
pozornost pri ugotavljanju izvora
premoženja tega ali onega občana?
— Doslej takih prijav še nismo
J. PRIMC

Slabim upravljalcem manj pravic
S a m o u p ra v lja n je d o p o ln jev ati - Dvomi ob p o so d a b lja n ju c e s te Livold-Brod
- C estarjev ni n a cesti - P om islek o v z o rn ih k m etijah - Kdo n e u p ra v ič e n o
bogati - Očistiti ZK v s e h k o risto lo v c e v
Na slabšanje političnih razmer v kočevski občini najbolj vpliva
prepočasno posodobljanje cest Livold—Brod na Kolpi, nekatere go
spodarske slabosti, neupravičeno bogatenje in prehitro propadanje
podeželja, saj je vedno več opuščenih kmetij in celo naselg, tako so
menili komunisti na nedavnem posvetu sekretarjev osnovnih orga
nizacij ZK v občini Kočevje.
Sekretarji so opozorili, da poteka
posodobljanje ceste Livold—Brod
prepočasi, da za to Cestni sklad na
menja premalo denarja, da ima Cest
no podjetje na tej cesti premalo me
hanizacije, vendar je šc ta zelo slabo
izkoriščena itd. Izražen je bil celo
dvom, da se denar za vzdrževanje
cest preliva v sredstva za posodoblja
nje te ceste in da so zato ostale ceste
zelo slabo vzdrževane ter da nekdo
ribari v kalnem.
Milan Pajnič iz Podpreske je po
vedal, da je cesta od Čabra do So
dražice pogosto brez cestarjev, da
pošiljajo iz tega konca zato pritožbe
na občino, vendar se stanje ne spre
meni. Cestarjev pogosto ni in cesta
je zelo slaba. Tone Križ pa je menil,
da .brigadni' način vzdrževanja cest
ni primeren in da bi spet moral biti
določen za posamezni odsek cestar.
Samoupravljanje je treba nepre
stano dopolnjevati na podlagi novih
izkušenj. To je bila naslednja ugoto
vitev. Tako pi prav, da v nekem pod
jetju bijejo plat zvona in khčejo
družbo na pomoč, ko jim gre težko,
ko pa jim gre spet dobro, pravijo,
naj se v njihovo samoupravo družba
ne .vtika, in si dele dohodek, ki
sploh ni sad njihovih prizadevanj.

Sekretarji so obsodili tudi prakso
.samoupravnih dogovorov* za zviša
nje cen (na primer kruha), ki so izsi
ljevanja, ultimati in sploh niso res
nobeni
samoupravni
dogovori.
France Ožbolt je celo poudaril, da
sploh ne bi smeli dovoljevati nobe
nega zviševanja cen več, ker je dviga
nje cen začasna rešitev (in torej
sploh ni nobena rešitev), saj ena po
dražitev takoj sproži drugo, tretjo in
tega plazu ni mogoče več ustaviti.
Omenjeno je bilo tudi elektrogo
spodarstvo, kjer bi bilo potrebno
posredovanje širše družbe. V tej pa
nogi so osebni dohodki visoki. Elek
trogospodarske objekte je običajno
gradila vsa družba, zato je tudi njena
pravica in dolžnost, da nekaj reče o
razmerah in delitvi dohodka v elek
trogospodarstvu.
Uspeh je, da se Združeno KGP ni
razcepilo, je bila naslednja ugotovi
tev sekretarjev. Ne bi bilo prav, da
bi podjetja drobih, pač pa se je
treba v interesu dobrega gospodarje
nja celo združevati.
Vukoje Mrdaković je opozoril, da
bi moralo družbeno kmetijstvo
preko raznih oblik kooperacije in
zadružništva skrbeti, da podeželje
ne bi izumiralo in propadalo. Opo

DROBNE IZ KOČEVJA
„PSE NA VRVICE“ piše na vho
dih v parke po vseh kulturnih me
stih po svetu. Vendar je tudi že brez
opozorila v teh mestih prebivalcem
jasno, da mora tako biti zaradi osta
lih sprehajalcev, posebno otrok in
nasadov. V Kočevju je prav na
sprotno. Cim pridejo ljubitelji psov
do Gaja, jih odvežejo in spustijo. Psi
se podyo vsevprek po nč^dih ter
strašijo otroke in odrasle, izgovor,
da nikomur nič ne naredijo, je sme
šen, kajti za otroka je pes pes, ker se
ga preprosto boji. Tudi ne drži, da
pes nič ne naredi. Zgodilo se je že,
da je brez vzroka popadel celo last
nika. Pričel se je šolski pouk. Otroci
vadijo na prostem. Cesto se primeri,
da tekajo psi okoli njih. Lahko pride
do nesreče. Ce ni v občinskem odlo
ku nobenih določil proti psom in če
nihče ne bo spravil tega v red, si
bodo starši sami pomagali.
BREZOBZIRNOST
nekaterih
voznikov na prehodih je v Kočevju
že znana in se stopnjuje. Ob dežev
nih dneh in nalivih vozijo nekateri
svoje otroke z avtomobili v osnovno
šolo. Nič se ne ozirajo na druge
otroke, ki gredo peš po skrajno slabi
cesti od avtobusne postaje do šole.
Iz globokih cestnih lukenj brizga
izpod koles po mimoidočih otrocih.
Torej so tudi tu socialne razlike. Eni
otroci pridejo v šolo suhi, eni pa
oškropljeni, in to nekateri celo od
avtomobilov, ki so jih vozili starši
sošolccv«
REDNA VADBA vseh oddelkov
TVD Partizan Kočevje se je že pri
čela. Umik vadbe oddelkov bo razobešen v avli doma. Tam bo tudi
objav^eno, kdaj in kje bodo vpiso
vali predšolske otroke in za relcrea-

cijske oddelke starejših članov in

Ćlsnic
SLADKORNO BOLNIH je po
podatkih največ v občini Kočevje in
Idrija. Koliko jih je, nam ni znano,
za gotovo pa jih je več kakor drugih,
zaradi katerih že hodijo zdravniki
specialisti v Kočevje. Že večkrat so
pripravljali ustanovitev društva dia
betikov, a se je vedno kaj zataknilo.
Društvo je zelo potrebno, izposlo
vati pa bi morali tudi preglede v
kočevski ambulanti. Gotovo bi bili
pregledi v Kočevju za socialno za
varovanje cenejši, kakor so sedaj, ko
morajo bolniki na preglede v Ljub
ljano. Pri tem niti ne upoštevamo,
da bolniki zdaj izgubijo ves dan.
Dobro bi bilo, da bi o tem izm išlja
la vodstvo komunalnega zavoda za
socialno zavarovanje in uprava
zdravstvenega doma Kočevje.

o b čan
vprašuje

medved
odgovarja
- Hudič naj vzame odgovorne za
vzdrževanje ceste Livold-Brod! oni
dan sem vse kolesne kape pri avtu
zgubil.
- Ti si še srečen, dr. Stanku Ni
količu je pa pri avtu kar celo kolo
odpadlo!

KOČEVSKE NOUIGE

zoril je, da z vzornimi oziroma
vzorčnimi kmetijami vnašamo v
našo vas kapitalistične kmetijske
metode, kar po njegovem ni prav.
Vodilni delavci bi morali biti pod
hujšim udarom kritike javnosti in
nadzorstvom kot preprost delavec,
saj so ne le bolj razgledani, ampak
imajo tudi večji vpliv. „V razgovoru
z nečlani ZK meje večkrat sram, ko
me opozarjajo, kakšne nepravilnosti
se dogajajo in kako so med tistimi,
ki najbolj bogate — verjetno tudi
neupravičeno - predvsem komunisti,“ je poudaril Feliks Žagar.
Namestnik sekretarja komiteja
Alojz Petek je najprej poudaril, daje
vesel takega odkritega sestanka,
nato pa poudaril, da mora biti vsak
partijec trden, da mora vztrajati v
ZK in si prizadevati za odpravo vseh
nepravilnosti irj za očiščenje vrst
Zveze komunistov. Tega ni mogoče
doseči na hitro, pač pa po nekaj
letih prizadevnega dela poštenih ko
munistov in drugih občanov. Menil
je tudi, da bi se morala čimprej se
stati komisija za ugotavljanje izvora
premoženja, ki jo je občinska skup
ščina imenovala že pred meseci.
J. PRIMC

GNOJ NA CESTI
Gnojnica z gnojem vred je pred
kratkim zalila del ceste v Rajndolu v
občini Kočevje. Steka se z gnojišča
pri hlevih nad cesto. Avtobus na
progi Stari trg-Kočevje „lepo“
snudi, ko pripelje v Kočevje. Neki
voznik osebnega avta, ki za to
„past“ ni vedel, je obstal v gnojnici.
Potniki, ki so morali ven, da so avto
porinili iz gnoja in gnojnice, so bru
hali. To je letos že drugič, da je
gnojnica zalila v Rajndolu cesto.

Spet se je začel pouk in učenci vozači spet tako ali drugače prebijajo čas, ko čakajo na avtobt
Na sUki: na ribniški avtobusni postaji je zdaj vsak dan zelo živahno. (Foto: J. Prhne)

v RIBNICI PREDLAGAJO:

Referendum naj bo še letosH
čim p rej združiti d e la v s k o in Icmečko z a v a ro v a n je
Na nedavnem posvetu predstavni
kov družbenopolitičnih organizacij,
sveta zavarovancev ter delovnih or
ganizacij v Ribnici so razpravljali o
združitvi skupnosti zdravstvenega
zavarovanja delavcev in zdravstvene
ga zavarovanja kmetov na območju
ljubljanske skupnosti.
Po obširni razlagi o potrebi zdru
žitve obeh skupnosti, ki jo je podal
predsednik skupščine skupnosti
zdravstvenega zavarovanja delavcev
Ljubljana Stane Košir, so vsi navzo
čo podprli predlog o združitvi obeh
skupnosti, ftedstavnik kmetov je ob
tem podčrtal velik prispevek kme
tov v povojni graditvi industrije v
naši- domovini in še posebej v ob
čini.
Ribniška občina je ena od osem
najstih občin ljubljanskega ob
močja, ki je v sestavu skupnosti
zdravstvenega zavarovanja delavcev
Ljubljana. Združitev bi uspela le, če
se bo na referendumu večina zavaro
vancev v vseh osemnajstih občinah
izrekla za združitev. Prepričani smo,
da bo večina delovnih ljudi v ribni
ški občini glasovala za združitev
obeh skupnosti. Breme povečanega
prispevka za solidarnostni sklad za
varovanja kmetov ne bo preveč

IZ Š k o f je

POMOC POMURJU
Delovnim organizacijam v ribniški
občini, ki so že prispevale ali pa so
sprejele sklep o pomoči poplav^encem v Pomurju, so se pridružili še
naslednji delovni kolektivi: DONIT
obrat Sodražica, INLES - delovna
enota Dolenja vas, obrat ZICNICA
in KZ Ribnica. V tekstilnem obratu
SUKNO v J Revici so delali na pro
sto soboto in zaslužek namenili za
pomoč Pomuiju. V ribniški občini
je le še malo delovnih kolektivov, ki
se še niso izrekli za pomoč težko
prizadetim krajem in ljudem v seve
rovzhodnem predelu naše domo-

NI POUKA - V osnovni šoli v
Banji loki ni več pouka. Tudi otroke
iz nižjih razredov vozijo v šolo v
Vas-Faro, kjer je zanje organiziran
kombiniran pouk.
SLABA DRVA - „Čeprav smo
sredi gozdov, nam prodajajo drva po
isti ceni kot v Kočevju, pa še slabša
so,“ meni ravnatelj osemletke v
Vasi-Fari Franc Volf.
KASNA KOSNJA - Čeprav smo
že sredi septembra, so v teh dneh šc
vedno kosUi okoli Banje loke in dru
god. Tudi krompir kopljejo šele se
daj. Dela so sc zavlekla zaradi dežev
nega poletja.
STREUANJE - Enota SLO
Obkolpja je imela pred kratkim vaje
v streljanju iz različnih orožij.
NI OBRTNIKOV - V Vasi-Fari
skoraj ni obrtnikov. Tako ravnate^
šole kar sam striže sina. Celo na Bro
du so razpustili „Radno zajednico“ ,
v kateri so bili zbrani obrtniki. Ne
kateri pravijo, da zaradi znanih do
godkov na Hrvašk'fem.«
GAJBE DELAJO - J<Jž«sRauh iz
Vasi-Farc dela gajbe za piščanc?c?s*fi
jih je naročilo podjetje PIVKA s
Pivke. To je tudi edini „industrijski"
obrat na tem območju, ki zaposluje
5 do 6 delavcev.
„DŽUMBUS“ - V Pinčičcvi go
stilni v. Stalcerjih inl^^o ,,džuboks“ ,
ki pridno obratuje, zato mu rečejo
kar „džumbus“ . -

Travna gora
lepo obiskana
vseh letnih časih. Pozimi
smučagi, poleti pa ljudje, ki žele predvsem mir, zdravo okolja
ljubitelji gozdnih sadežev. Letošnje polete so gos^e spali v
vikend hišicah pri domu (glej sliko) ^ pa postavili celo šotore, |
hišica je kot iz pravljice. (Foto: J. Primc)

ORTNEŠKI POROČEVALEC

loke

OD KOLPE

smotrnosti obstoja devetih skup'’*^
sti zdravstvenega zavarovanja dela]^
cev v Sloveniji ter nekaterih dni?f
vprašanjih. Zavzeli so se za čimpr^
njo izvedbo referenduma o združi**
delavskega in kmečkega zavaij
vanja, ki naj bi bilc^ opravljeno
letos.

J: -,

OBISK
Okoli 280 članov AMD Škofja
Loka je v nedeljo, 17. septembra,
obiskak) Kočevje. Krenili so z avto
mobili na izlet po Dolenjski. Ustavili
so se na Krki, na Muljavi pri Jurči
čevi rojstni hiši, v Dolenjskih To
plicah in na Bazi 20. V Kočevju so
imeli kosilo, nato pa so izmenjali
izkušnje s predstavniki AMD Ko
čevje.

težko. Je več inačic, in sicer za
0,16rodstotni oziroma 0,17-odstotni
prispevek delavcev ob soudeležb*
prispevka kmetov in občin ter pred
log za prispevek delavcev v višini
0,21 odstotka. S slednjim bi v celoti
krili razliko za kmečko zavarovanje.
Na posvetu so razpravljali tudi o

NI prostora
za otroke
R ešitev: zgraditi nov
v rte c
Kot vsako leto, tako je bil
tudi letos za vpis v ribniški
vrtec velik naval. Vendar so
lahko sprejeli le toliko
otrok, kolikor se jih je vpi
salo v osnovno šolo in so to
rej izpraznili mesta v vrtcu.
V osnovni šoli, kjer je tu
di vrtec, ni nobenih neizkoriščenili prostorov, ki bi jih
lahko namenili za varstvo
otrok. Vendar pa bo zaradi
navala na vrtec le treba do
biti nove prostore zanj.
Nekateri že predlapjo,
naj bi zelo hitro zgradili po
vsem novo otroško varstve
no ustanovo, drugi pa celo
povsem določeno svetujejo,
naj bi postavili čimprej kar
montažno stavbo za vrtec.
Zadnjo besedo o tem pa bo
do gotovo morali izreči tisti,
ki naj bi dali denar za grad
i l Kdo bo to, sc še ne ve,
gotovo P4 . je vsaj en izmed
njih svet za Crftoško varstvo
pri TIS.
J p.

KAJ BO Z DOMOM? Posestvo
sameva. Nihče se ne zanima zanj.
Zima se bliža in vse propada. V
njem bi lahko uredili stanovanja,
motel ali Šolo. Zdaj se ga loteva oodobna usoda kakor vseh starih gra
dov.
VZOR Č a k a l n ic - Najiepša
avtobusna čakalnica je brunarica pri
Škofljici. Oskrbuje jo najbrž bol
nišnica. Naše, ortneške, pa se po
služujejo za vse potrebe, tudi ?a ti
ste, ,,kamor hodi cesar pcš“ . Vse
,,vrline“ preizkušajo na njej, prav
tako na kažipotih in prometnih zna
kih. Vedno so to isti zlikovci. Treba
bo poklicati inšpektorja „Viki Tiki
Mikija**, da bo poiskal nemarneže.
NOVE CESTE - Starc ceste poprav^amo, pa tudi zancmaijamo, in
gjiadimo nove. Slemenci bodo dobili
eno res potrebno, od Mikliča pa
skozi železniški podvoz mimo sta
rega mlina po lepi dolini do Marolč.
Sedaj jo šele gradijo, a nekateri že
negodujejo. Res je, da se tudi s kri
tiko gradi, vendar ne vedno. Vsaka
pridobitev ima svojo vrednost. Prav
gotovo so načrte napravili strokov
njaki in bodo za delo tudi odgovar
jali. Z ortneškim mostičkom pa zo
pet ne bo nič. Morda pa le pride
nekoč na vrsto. Potrpljenje je „rib
niška ma.st*‘!
So l a z o p e t d o m a - Ortneški
in poljanski otroci so zopet v d ^
inaci šoli. Marsikatera mamica se je
oddahnila, ko se je domača Šola
odprla. Zanimivo je, da uči letos
nase šolarje učiteljica Krista Kmet,
ki je imela prav na tej šoli pred 38

leti prvo učno mesto. O tro d ji
imajo radi. Lepo jo vsi p o zd rav lj* ^
in ji želimo veliko uspeha in prti® ^
bivanje med nami.
KADITI PREPOVEDANO
septembra popoldne je bilo v
busu. Stali smo in čakali na
ku pri Ljubljani. Točili so
Vsepovsod je pisalo „Kaditi
vedano**. Nihče ni kadil, le
bcnec v prodajnem prostoru J® j
vse pretege vlekel cigareto!
^

j

- Sem bral, da cesto Koč®'^
Brod na Kolpi grade zelo
- Se počasneje pa na.š
v Ortneku, saj po nekaj letih
•šlo dalj od obljub.
j

(kI

- Zakaj pa nisi Sel letos n* |
pust?
^
- Sem sc bal, da se mi nc
dilo tako kot tistemu dire^^
podjetja, ki sc mu ie med
odccpil obrat, nakar so
novo podjetje in izvolili zanj
v. d. direktoija.

REŠETĐ

Izobraževalna s e z o n a bo v črnom aljski občini b o g a te jša - Kaj za m lado,
kaj za staro in tiste sredn jih let, je razložil Anton Mihelič
Pozna se, da je Zavod za kultur-,
jio-prosvetno dejavnost dobil stro
kovnega sodelavca, kajti načrt za iz-

muniste so taka predavanja že vpe
ljana. Strokovna smer zajema šola
nje v četrtem in prvem semestru
tehnične srednje šole strojne smeri,ki posluje kot oddelek tovrstne šole
v Krškem. Pripravljamo še oddelek
poklicne šole za poslovodje, oddelek
srednje ekonomske šole, daktilografski tečaj ter vrsto strokovnili teča
jev. Splošno izobraževalna smer ob
sega baletni pouk, tečaje angleščine
in nemščine po avdiovizualni me
todi ter gospodinjske tečaje. Sem
sodijo še vzgojna predavanja za star
še in mladino, kmetijska predavanja
ter zdravstvena in turistična preda
vanja.“
- Načrt je mnogo obsežnejši kot
prejšnja leta. Menite, da bo v celoti
izpeljan?
„Družbena smer izobraževanja bo
uresničena, ker so sredstva zagotov

ljena. Kar-zadeva strokovni del, je
en sam ,,ČE“ pred vsako predvideno
šolo: če bo dovolj prijavljenih. Za
nekaj posameznikov se namreč ne
splača odpirati oddelkov, ker bi bilo
šolanje predrago."
- Kakšni so pri vas pogoji dela?
Vaš zavod je neke vrste delavska
univerza, mar ne?
»J’ogoji za delo so slabi: upravne
prostore imamo na podstrešju ob
činske hiše, učilnice nimamo no
bene. Predlagamo, naj bi v kultur
nem domu izselili stranko in stano
vanje preuredili za naše potrebe,
vendar doslej brez uspeha. Z dobro
voljo in malo več razumevanja za
naše delo pa bi to lahko uredili, saj
ima svoje, in to lepe prostore še de
lavska univerza v Trebnjem, ki dela
v mnogo manjšem kraju.“
R. B.

OB GOSPODARSKIH USPEHIH POLLETJA;

Anton Mihelič
V sezoni 1972/73 je že
P°d*^obnosti izdelan,
ri v ^
prosim, glavne smestvo’
se bo širilo vaše poslanQ|;’’^^žbena smer obsega organizaben
po naročilu za druž'
^ 0'Politične organizacije. Za ko-

Potrtost bi utegnila škodovati
»»Graditi, v eč zaslu žiti in hkrati p rič a k o v ati m očne
s k la d e , to ni m ogoče« - se g lasi o cen a
Občinski sindikalni svet in člani občinskega zbora delovnih
skupnosti iz Črnomlja so 18. septembra razpravljali o uspehih do
m a č ^ gospodarstva po polletnih podatkih.
Vseh 19 gospodarskih organizacij
v občini je v prvi polovici leta ustva
rilo za 128,248.960 din celotnega
dohdoka, kar sicer kaže na napredek
v primerjavi s poslovanjem v tem
času lani, toda ekonomičnost se je
poslabšala, nazadovanje pa se kaže
tudi v skladih. Pri vseh podjetjih
skupaj je ostalo čistega 40,722,240
din, kolikor drugod premore en
sam, močnejši kolektiv.
Vse to drži, resje, daje tak rezul
tat slab, toda zanj obstajajo tehtni
vzroki. Upoštevati je treba, da se je
amortizacija povečala za 41 odstot
kov, daje bilo čez 37 odstotkov več
sredstev izplačanih za osebne do
hodke in da v največjih podjetjih
opravljajo rekonstrukcije hkrati ob
redni proizvodnji.
Tudi nelikvidnost povzroča hjjde
težave, čeprav so ob začetku julija
terjatve znašale še zmeraj 85 odst.
več kot pa obveznosti. Prav tako je
res, da ne gre metati vseh podjetij v
en koš. Industrija in rudarstvo pred
stavljata tri četrtine vsega dohodka
občine, od teh pa dve najmočnejši
podjetji, Iskra Semič in Rudnik Ka
nižarica, nista dosegli lanskoletne
ravni. To se pozna na celotnem go
spodarstvu.

PET POSEBNIH VOŽENJ

j*

.m:

.. se Časi spreminjajo! Kmetje so včasih za žejo pili vino, danes
k ilk*'
^'sia voda ali pivo. Anton Šuštaršič iz Črešnjevca mi
j^ k el; ^^Xri zaboje radenske in tri zaboje piva peljem iz trgovine,
bom moral spet priti, ker bomo spili. Navadne vode sploh
P'jemo več, radenska je bolj zdrava.“ —(Foto: R. Bačer)

f*oleg b lasa po najnovejSi modi prejem am o od p riz n a 
jo tovarn k onfekcije tudi blago, katereg a prodajam o
znatno znižanih cenah. O tem se p rep riča jte v p ro 
dajalni

ČRNOMALJSKI DROBIR
kje'^p? OPOZORILNIMI tablami.
Streti ’ j® prepovedano odlagati
Krajey ^ niarsikje kupi odpadkov.
Po
skupnost pripravlja odlok,
bo vsak lastnik parcele
Pabo,^
za čistočo, obenem
V
skrbeti za živo mejo.
23. septembra, bodo
posebne prevoze iz več
jeve
na proslavo Cankarstiia
bo na Gričku počaustanovitve.
Sekajo
proti Ručetni vasi že
?a
pripravljajo traso
je t o r p i ^ *
Gradnja ceste se
'Ivej,
Začela! Prvi del v dolžini
^faitij. "°fTietrov bo predvidoma
°o
letos, drugo leto pa sc
Vasi,
nadaljevala do Ručetne
Up o k o je n c i zbirajo priMoj j
poplavljene v Pomuiju.
Oglasi „ pripravljen dati, se lahko
^ktoKf- pisarni društva v Ulici 21.
^0 [ J
vsuktorek in četrtek od 9.'
■dopoldne, in sicer do 15.

oktobra. Po tem roku bo zbiranje
končano.
. .
OBCINSKI o d b o r RK je zczdčel priprave in krvodajalsko akcijo,
ki bo 26. septembra v Novem
mestu. Prosijo, naj bi se za prostem
vpljno oddajo krvi prijavilo vsJij oU
^vodajalcev. Prijave zbirajo krajev
ne organizacije RK.
AMD C R N O M E lJ^ je odločUo
organizirati BclokranjsKHaUvditcv bo prihodnji mesec.
bo
pred gasilskim domom, cilj pa
novo šolo v Loki. Proga bo dolga
okrog 100 km, prijave za udeležbo
pa že zbirajo. Interesenti naj se ja
vijo v pisarni društva, kjer je nova
moč in uraduje ob ponedeljkih in
petkih od 16. do 18.30.
GOSPODINJE SE PRITOŽU
JEJO. da je črnomaljski trg mnogo
dražji kot v Ljubljani. Za jajca za
htevajo že 1.50 din, sicer pa so ku
mare po 2 din kg, venec čebule 10
din, smetana v lončkih po 4 din, dve
glavici solate veljata 1 din.

Na sobotno proslavo Cankarjeve
brigade bodo vozih posebni avto
busi, in sicer; iz PRELOKE ob 9.45
s postankom na Vinici. S SINJEGA
VRHA ob 9.4§ s postankom v Stari
lipi in Nerajcu. Ob 9. uri bo avtobus
odpeljal iz ADLEŠlC, ustavil pa bo
še v Fučkovcih, Gribljah in Cerkvišču. iz DRAGATUŠA bo odhod
ob 10.30, potnike pa bodo vzeli
tudi na Kvasici. SEMICANI bodo šli
na pot ob 10. uri, avtobus pa bo
ustavil še v Stranski vasi in Vranovičih.
Prevoz je brezplačen, povratek pa
bo po dogovoru med potniki.

Čestitamo!
Lojze Stariha iz Črnomlja, znani
družbenopolitični delavec, je pred
kratkim slavil 50 rojstni dan. V
NOB je sodeloval od začetka 1942
dalje, ima dve odlikovanji za hra
brost in red zaslug za narod III.
stopnje. Po demobilizaciji je od
1949 dalje opravljal razne odgovor-

ž e okolica metliške vinske kleti kaže, da se tu nekaj pripravlja. In res: vsak čas bo trgatev, potem
bodo kmetje na rampo vozili grozdje in iz tega grozdja bo šla v razne kraje znana m etlica črnina —
(Foto: R. Bačer)

Le sladkor bo določal ceno
M etliška v in s k a klet v z ad njih p rip ra v a h na trg a te v in p re d e la v o grozdja Pravijo, da p o rtu g a lk a ne bo s la d k a , zato b osta pa fran k in ja in ž a m e to v k a
taki, da si bomo ob njih oblizovali u s ta
Kot napovedujejo strokovnjaki,
bo letošnja letina grozdja količinsko
zadovoljila, kakovost pa je še moč
no odvisna od vremena v septembru.
Zadnje dni v mesecu baje vsak son
čen dan primakne eno sladkorno
stopnjo. Zgodnje sorte trt, kot portugalko, bo treba kmalu potrgati,
ker je občutljiva za gnilobo, med
tem pa bosta modra frankinja in ža
metovka dozoreli. Ti dve bosta po
zdajšnjih napovedih dobri, kot že
dolgo ne.
Methška vinska klet se že 14 dni
pripravlja na vsakoletni višek svoje
dejavnosti; trgatev in predelavo
grozdja v vino. Klet temeljito či
stijo, posode umivajo, stroje laki
rajo, obenem povečujejo zmog
ljivosti. Zadruga je kupila nove le
sene sode za 15 vagonov vina. En
sod stane 20.000 dinarjev in je tak,
da bi v njem zlahka sedela večja
družba. Sode so naročili v Tacnu pri
Ljubljani, v njih pa se bo pretakala
samo črnina. Vse je torej nared,
manjka le tisto, čemur so sodi na
menjeni.
Vinska klet bo spet odkupovala
grozdje in vino od domačih vino
gradnikov. Pogoj je, da vsak naj
kasneje 10 dni po trgatvi prijavi vi-'
nograd in letino na občini. Cene
bodo odvisne izključno od stopnje
sladkoija v vinu aU grozdju. Za eno
sladkorno stopnjo v portugalki pla
čajo 25 par, v žametovki 24 par, v
frankinji 26 par, v šentlovrenki 27
par, v kraljevini 19 par in v laškem
rizlingu 21 par. V mešanem belem
grozdju velja sladkorna stopnja 20
par, v rdečem pa paro manj. Sladkor
bodo merili takoj pod robkalnikom
s posebno pripravo, tako da bo la.stnik lahko izmero sam odčital.
In če se v letu 1973 vino nena
doma podraži? Tudi na tak primer
so mislili v vinski kleti ter črno na
belem izdali obljubo, da bodo vino-

TEKMOVANJA
ZA PRAZNIK
Prve priprave na metUški občinski
praznik 26. november so se že za
čele. Stalna komisija za šport in re
kreacijo pri občinsiem sindikalnem
svetu je razpravljala o tekmovanjih
med športniki, ki so običajna vsaJto
leto v počastitev praznika. Razpise
bodo dobile vse sindikalne podruž
nice, tekmovanja pa se bodo začela
konec septembra. Pomerih se bodo
v nogometu, šahu, streljanju, namiz
nem tenisu, kegljanju, odbojki in ro
kometu.

DOMACE MANEKENKE
Tovarna BETI je objavila razpis,
da išče med svojimi delavkami in
uslužbenkami mlajša in prikupna,
vendar resna dekleta, ki bi bila ho
norarno pripravljena stopati po ma
nekenski stezi. Tak način so A^eljale
tudi že druge tekstilne tovarne, kajti
poklicni manekeni zahtevajo ogrom
ne stroške.

ZABOJI NA POSODO

ne dolžnosti v tedanjih okrajnih,
kasneje pa v občinskih forumih.
Kljub temu, da je stoodstotni vo
jaški invalid, je še danes delaven.
. Kot enega najbolj prizadevnih in
dolgoletnih sindikalnih funkcionar
jev v občini Črnomelj se gaje spom
nil tudi občinski sindikalni svet.
Njegov rojstni dan so po seji pred
sedstva proslavili v hotelu, kjer so
nm izrekli tudi iskrena voščila: še na
mnoga leta!

Vinska klet odkupuje od kmetov
le nepoškodovano grozdje, ki ni
zmečkano, zato je treba tak tovor
pravilno prena.šati. Klet'bo posojala
kmetom pripravne plastične zaboje,
toda le za en dan do dva dni, in se
veda takim kooperantom, ki bodo
čimveč trgovali. V kleti so organizi
rali tudi službo, ki dqe vinograd
nikom točna pojasnila, kdaj je naj
bolje pripeljati pridelek, da ne bo
gneče in da bo prevzem ob pravem
času tudi zaradi kvalitete grozdja.

gradnikom doplačali delež na raz
liko v ceni, če so le prodali kleti naj
manj 500 kg grozdja. S tem sklepom

si hoče vinska klet pridobiti za
upanje vinogradnikov, saj z njim do
kazuje, da ščiti proizvajalce.

»Vsak bo našel sebe«
Metliški s in d ik a t diši po sv e ž e m in zadnji č a s
je, da je z a d iša lo - Pogovor o tem z novim
tajnikom Jožetom M ozetičem
Jože Mozetič je pred kratkim
postal tajnik občinskega sindi
kalnega sveta v Metliki in bo to
delo opravljal kot redno službo,
sicer pa je predmetni učitelj zgo
dovine in zemljepisa.
— Katerim nalogam se bo sin
dikat posvečal v bližnji prihod
nosti?
,,Avgusta smo sprejeli akcijski
program, ki zajema 8 glavnih
točk dejavnosti. V njem je dolo
čeno, kako začeti izvajati ustav
ne spremembe, kako usmerjati
delitev dohodka v delovnili orga
nizacijah in spremljati družbene
sporazume. V programu je dalje
poglavje „Akcija 1000 in so
cialno razlikovanje", kjer gre za
doseganje najmanj 1000 din za
služka pri zaposlenih, za ures
ničevanje družbenega dogovora
o štipendiranju in zavzemanje za
družbeno gradnjo stanovanj.
Akcijski program obravnava še
delovne pogoje in varstvo pri
delu, samoupravljanje, delavce
pri zasebnih delodajalcih, druž
beno izobraževanje in naloge pri
splošnem ljudskem odporu.“
- Pravite, da vse to piše v
vašem načrtu. Ali bo tudi ures
ničeno?
„Akcijski program ima tudi
uvod, kjer prav tako piše, da bo
Zveza sindikatov Metlika za
ostrila odgovornost v lastnih
vrstah in se bolje organizirala, da
bo sposobna spodbuditi akcije.

jih strokovno pripraviti ter
uspešno voditi. Po mojem mo
ramo s tem začeti, kajti tu je
ključ od uspeha."
- Ali je tudi določeno, kdo
je odgovoren za posamezne na
loge in kdaj morajo biti izpe
ljane?

„V akcijskem programu bc
lahko vsak našel sebe. Glede
konkretnih zadolžitev pa je
tako: nekatere naloge so na
tanko določene, druge bolj na
splošno, v stilu resolucij." R. B.

SPREHOD PO METLIKI
V METLIŠKI OBCINI je vrsta za
nimivosti, na katere bi,bilo vredno
opozoriti turiste. Ni pa v mestu niti
table, ki bi opozarjala, kje je muzej.
Tujci sprašujejo za pot na Borštek, k
trem gotskim cerkvam v Rosabiicah
itd.
ŽE DOLGO govorirno, da bi bil v
mestu potreben samski dom, ker
precej zaposlenih neporočenih ljudi
nima stalnega bivališča in so se pri
siljeni voziti v službo. Pri zasebnikih
so sobe drage in težko jih je dobiti.
Kaj je s samskim blokom?
TUDI 'LETOS so metliški šolarji
opravili ekskurzijo na začetku šol
skega leta namesto junija, koje pre
več dela. Učenci sedmih razredov so
bili na Reki, v Postojni in na Vrh
niki, osmošolci pa so šli čez Gorenj
sko v Novo Gorico.
ODKAR NIZAJO košarkarji zma
go na zmago, je ob vsaki tekmi na

Pungartu množica gledalcev, ki navi
jajo za domačine. Med temi pa so
tudi ljudje, ki se nespodobno vedejo
in ne . Poparijo z grdimi izrazi.
Mestu delajo samo sramoto.
V KINO DVORANI je gostoval
mladi hipnotizer in rokohitrec s Si
njega vrha pri Črnomlju. S spret
nostnimi triki in hipnozo je spravil v
smeh večino gledicev. Dvorana je
bila skoraj polna, kar se v Metliki
redko dogaja.
DELAVEC, KI PRI komunalnem
podjetju skrbi za Čistočo ulic in
glavne ceste, je v stalni nevarnosti,
da ga kdo podre. Prav bi bilo, če bi
vsaj z varnostnim trikotnikom opo
zorili voznike, da nekdo z metlo ^
po cesti.
ZNANO GOSTISCE VESELICA
je ob večerih bolj prazno kot tedaj,
ko so še imeli glasbeno skrinjo.
Avtomat je privabljal precej gostov,
posebno mladino.

metliški tednik

Hvala za vašo kri.
ki rešuje življenja!

S
Petek, 22. septembra - Mavricij
Sobota, 23. septembra —Slavojka
Nedelja, 24. septembra - Nadja
Ponedeljek, 25. septembra - Uroš
Torek, 26. septembra - Justina
Sreda, 27. septembra - Kozma
in Damjan
Četrtek, 28. septembra - Venčeslav

BREŽICE: 22. in 23. 9. ameriški
barvni film „Vetrovi Jamajke**. 24.
in 25.'9. špansko-italqanski barvni
cim „Slakoben kolt**. 26. in 27. 9.
francoski barvni film „Razveza**.
CRNOMEU: 22. 9. ameriSki
barvni film iJ^ivja horda**. 24. 9.
ameriški barvni film ,J)rago bom
prodal svojo kožo**. 27. 9. španski
barvni film „V prepadu strasti *.
KOSTANJEVICA: 23. 9. francoski
barvni film „Burne noči Lady Ha-

SLUŽBO

DOBI

VAJENKO za frizerski poklic sprej
me takoj. Stanovanje in drugo v
hiši. Doležal, frizerski salon, Ta
censka 3, Šentvid.
SPREJMEM kmečko dekle za pletilsko vajenko. Zelo ugodno. Na
slov v upravi lista (1884/72).
GOSPODINJSKO pomočnico k 4
odraslim osebam sprejmemo. Pla
ča dobra, po dogovoru. Erika
Standekar, Stari trg 28, Ljub^ana.
NATAKARICO in kuharico sprej
mem takoj v redno delovno raz
merje. Delovni čas 7 ur na dan s
prosto sredo. Plača od 1500
d a ^ , poleg tega tudi hrana in sta
novanje. Milivoj Pobor, restavra
c i j „TEXAS*‘, Lesce.
FRIZERKO - UCENKO sprejme
salon Puce^, Cesta komandanta
Staneta, 26, Novo mesto.
iSČEM starejšo žensko za varstvo
enega otroka. Lahko je upoko
jenka. Stanovanje in hrana v hišL
Dmgo po dogovoru. Naslov v
u ra v i lista (1916/72).
L O V ^ ZVEZA, NOVO MESTO.
Cesta herojev 8, sprejme za nepofM>ki delovni čas sodelavca, ve
ščega pisarniškega in fin a n č n ^
lovanja, z znanjem štrojepi^a.

STANOVANJA
ZAKONSKI PAR ISCE sobo in
k u h i ^ v Novem mestu ali bližnji
okoltcL Ivica Marn, Cegelnica 62,
Novo mesto.
ODDAM sobo samskemu moškemu.
Naslov v upravi lista (1881/72).
ISCEM enosobr neopren^eno stanovanje v Stražii aU bližnji ^okolici.
Možnost plačila vnaprej. Naslov v
upravi Usta (1886/72).
ZAMENJAM moderno trisobno sta
novanje v Zagrebu za dvosobno v
Novem mestu. Ostalo po dogo
voru. Javite Frančiški 2ibert, Zanebška 23, Novo mesto.
MEDICINKA išče sobo v Novem
mestu. Naslov v upravi lista
(1905/72).
MLADA ZAKONCA brez otrok
iščeta sobo in kuhinjo ali samo
večjo sobo, z možnostjo kuhanja.
Naiov v upravi lista U903/72).

M otorna vozila

milton“. 24. 9. ameriški barvni film
„Lovec na krvave glave“.
METLIKA: Od 22. do 24. 9.
ameriški barvni film „Joe tudi to je
Amerika**. Od 22. do 24. 9. ameri
ški barvni film „Hudičeva brigada**.
Od 27. do 29. 9. francoski barvni
film „In ne vpelji me v skušanjavo**.
MIRNA: 23. in 24. 9. „Mac Kenino zlato**.
NOVO MESTO: 22. in 25. 9.
ameriški barvni film „Kje je pot za
bojišče**. 24. in 25. 9. nemŠci barvni
film „Winnetou v Dolini smrti**. Od
26. do 28. 9. francoski barvni film
J'Ia meji blaznosti**. - POTUJOČI
KINO NOVO MESTO: Od 22. do
26. 9. ameriški barvni film „Jezdec
brez milosti**.
MOKRONOG; 23. in 24. 9. ame
riški barvni fHm „Za njeno ljube
zen**.
RIBNICA: 23. in 24. 9. angleški
barvni film „Kje je Jack“.
ŠENTJERNEJ: 23. in 24. 9.
„Mostobran**.
TREBNJE: ameriški barvni pu
stolovski film „Robin Hood - ju
naki Sherwood^ega gozda**.

PRODAM več sodov, prešo in de
ske. Cesta talcev 5, Novo mesto.
PRODAM tridelno omaro za 1.500
din. Dr. Weitzer, Krško, na Resi
2.
PRODAM dvobrazdni plug (obračal
nik) za traktor ,J?erguson**, hidrofor (200 litrov), enofazni Na
slov v upravi Usta (1919/72).
PRODAM dobro ohranjen 10-programski pralni stroj Gorenje, Ve
lenje. Alojz Stamcar, Cužnja vas
40, Mokronog.
MESARJI! Poceni prodam hladilnik
- hladilno komoro. Ponudbe poš
ljite na naslov: Mulej, Radovljica,
Sercerjeva 2.
PRODAM traktor „PasqaU** s petimi
prik^učkl Naslov v upravi Usta
(1877/72).
PRODAM borov in snuekov gozd
(38 arov) na Gmajni. Naslov v
upravi lista (1869/72).
PRODAM malo rabljena oblačila in
obutev za dekUco od 10 do 12 let
ter za večja dekleta. Imam tudi
lašče. Naslov v upravi Usta.
Jed samo ob ponedeljkih in
petkih od 8. do 9. ure dopoldne
ter ob sredah od 17. ure da|je.
POCENI prodam levoročni čev^arski šivalni stroj SINGER. Hrovat,
Smihelska 20, Novo mesto.
UGODNO prodam kombinirano
omaro. Uuca like Vaštetove 6,
Novo mesto.
PRODAM KOZOLEC dvojnik. In
teresenti nq se zglasUo v nedeUo,
24. septembra, med 10. in 12.
UTO pri Pavlu Plešku, Novo mesto,
Kristanova 48.
PRODAM malo rabUen elektromo
tor RADE KONČAR, 7,5 KM
(stikalo, 30 m kabla). Ignac Se
lak, Luterško selo 13, Otočec.
P R O D ^ vinsko prešo z betonskim
kamnom. Anton Golob, Sela pri
Šentjerneju 3.
POCENI prodam stroj ambi (na vo
ziček) za izdelovaj\je cementne
strešne opeke in 300 dvozareznih
jeklenih modetov, motor Tomos
avtomatik, brezizpitni, ter lovske
ga psa gladkega istryanca, starega
16 mesecev. Edi Moškon, Vojsko
22, Koprivnka pri Brestanici.
PRODAM plinsko peč in razdeUlno
dimno cev (italijansko). Naslov v
upravi lista (1883/72).
PR(3DAM okoli 5000 stare opeke
bobovca. Naslov v upravi lista
(1885/72).
PRODAM kombiniran otroški vo
ziček, PavUn, Lamutova 1, Novo
mesto (Mestne njive).
DVOJNO LESENO montažno ga
ražo prodam (5 m x 4,40 m).
Naslov v upravi Usta (1888/72).
PRODAM nov gumi voz (13, 14 in
15 col). Jože Tomc, Lavrica 14,
Skofijica.

UGODNO prodam karambolirano
„škodo**. Barbara Flajs, Kettejev
drevored, 49, Novo mesto.
PRODAM SKODO 100 S, letnik
1970. Čretnik, Šmihel 65, Novo
mesto.
PRODAM VOLKSWAGEN, letnik
1961. Jože Sašek, Cankarjeva 6,
Novo mesto.
AMI-6 prodam poceni Telefon do
poldne: 21-640, Novo mesto.
PRODAM FIAT. 1300, letnik 1966,
▼ odličnem stai\ju, in poltovorni
IMV DKW 1000 ter rabUeno
dnevno sobo. Ogled vsako popol
dne. Naslov v upravi lista
(1924/72).
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PRODAM nov stroj za AG motor in
novo kolo za trobrzinec. Cena
ugodna. Ogled vsak dan dopol
dne. Alojz Gramc, Vrhovska vas
14, CerkUe ob Krki.
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PRODAM po ugodni ceni do 20
kub. metrov lomljenega kamna,
primernega za gradnjo hiše, I peč
na olje „Emo 8‘* s štirimi poso
dami za olje po 25 litrov, 1 hra
stov sod za vino ( 1201), 1 kletno
dvodeLio
ostek^Cno
okno
125x7 0 cm, 1 smrekovo kad,
(prostornina okrog 1001). Vsi
predmeti so v dobrem, stanju. Po
izve se na Trdinovi cesti 32.
PRODAM skoraj nov kombiniran
otroški voziček. Slakova 2 a, sta
novanje 8, BršUn, Novo mesto.
MALO RABLJEN vinski sod (425 1)
ugodno prodam. Jože Godnjavec,
Gor. Gradišče 2, Dolenjske TopUce.
PRODAM PEC centralne kuijave
Zrenjanin (26.000 kakirg) po
u g o (^ ceni Volčičeva 41, Novo
mesto.

K

U

P

I

M

KUPIM dobro ohranjen kavč. Na
slov v upravi lista.

Ob boleči izgubi naše matere
UGODNO PRODAM novo hišo z
gostindcimi prostori, z lepim par
kirnim prostorom ob glavni cesti
V račun vzamem tudi tovorni
avtomobil novejšega tipa (od 8 do
12 ton). Naslov v upravi lista
(1891/72).
PRODAM HiSO z g o zd arsk im po
slopjem in devet hektarjev zemije.
Anton Sladič, Trebelno 3, Mo
kronog.
PRODAM HiSO z vrtom in sadov
njakom. Hiša v velikosti 9 x 10,
nova, oddaljena od železniške po
staje Semič 100 m. Po že^i vino
grad v veUkosti 0,30 ha posamez
no aU skupno. £)ostop mogoč z
avtom. Ogled vsako soboto in ne
deljo dopoldne. Naslov v upravi
Usta (1920/7Ž).
KUPIM HiSO na območju Sevnice
do Brežic, v dobrem starcu. d!ena
do 10 miUjonov. Angela Pirc, Bre
stanica 63 a.
PRODAM enonadstropno močno
grajeno hišo (18 x 12) na promet
nem kraju, primemo za obrt,
počitniški dom aU gostinstvo.
Asfaltirana cesta ob Krki Ravno
tam prodam tudi rabljen televizor
za 80.000 S-din, hidrofor na tro
fazni tok. JuUjana Bevk, Krška
vas 1.
PRODAM hišo v Novem mestu,
Cvelbarjeva 16. Ponudbe pod
„Gotovina**.
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GARA20 dam v njgem na Mestnih
njivah pod posebnimi pogoji Na
slov v upravi Usta (1914/72).
POROCNI PRSTANI! - Darilo po
naj novejši modi vam izdela zlatar
v Gospodi 5 v Ljubljani (poleg
univerze). - Z izrezkom tega
oglasa dobite 10 odst popusta!

Ob mnogo prerani smrti in težki
izgubi moža in očeta

ANDREJA ZAMIDE
iz Uršnih sel 18
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, znancem in prijateljem, ki so
ga spremiU na zadr\ji poti, darovali
cvetje in nam iziekU sožalje. Poseb
no se zahvaljujemo zdravniku Vladi
mirju 2 i\^oviču, ki mu je v zadtyih
trenutkih lajšal bolečine, kolektivu
podjetja „VARNOST* Ljub^ana Novo mesto in tovarni zdravU
KRKA za podaijene vence in drugo
pomoč. Posebno se zahva^ujemo
^sp o d u Martinu Erklovcu, luplanu
iz Dolenjskih TopUc, za oprav^en
obred.
Žalujoči: žena Marya s sinom
Alešem in drugo sorodstvo

Ob tragični nenadomestljivi iz
gubi našega dragega moža, očeta,
brata in strica

VIDA MIKUUCA
iz Grčaric
se najtopleje zahva|yujemo vsem, ki
so nam v teh težkih trenutkih stali
ob strani sočustvovaU z nami, nam
pomagali in darovaU cvetje in vence.
Posebno se zahvaljujemo občinski
konferenci SZDL Ribnica, občin
skemu odboru ZZB NOV Ribnica,
družbeno-poUtičnim organizacijam
in društvom iz Grčaric, podje^em
RIKO, Snežnik in ZKGP - obrat
Grčarice, delavski godbi iz Kočevja,
pcvcem iz Dolenje vasi in govorni
kom.
Žalujoči: žena Marya, sinovi Vid,
Boris in Albin, brat in sestre z druži
nami ter drugo sorodstvo

Ob smrti našega tragično premi
nulega moža, očeta, brata, strica,
tasta, bratranca in starega očeta

ALOJZA JEKOŠA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste
nam ob njegovi smrti izrekli sožalje
in darovali številne vence in cvetje,
podjetjem, ustanovam, zasebnikom,
občin^i skupščini Sevnica, ZB, so
sednjim lovskim družinam in diužbenim organizacijam ter govorni
kom za občutene besede ob slovesu.
Posebna« zahvala lovski družini Boštanj in v^'m, ki ste gd spremili v
tako lepem šin^vilu na njegovi zadnji
poti
Žalujoča: žena Vfinka z vnukom
Brankom, hčerka Oilka z možem
Stanetom, hčerka MaiK'a s sinom
Jankom, sin Lojze z drirL^ho, brat
Cencko z ženo Berto, vnukiiya Jo
žica z možem Maijanofh in of^go
sorodstvo

MARIJE KOOAN
iz DoL Straže
se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom, znancem in pryate^em za izra
ze sožalja 'in vsestransko pomoč v
bolezni Posebno se zahvaljujemo
gospodoma župnikoma iz Prečne in
Vavte vasi za q>remstvo, obred in
poslovilne besede ob krsti Iskrena
hvala vsem, ki so jo v tako veUkem
številu spremili na njeni zadnji po ti
Žalujoči: Franc s sinovi in hčera
mi ter njihovimi družinami

Pretekli teden so darovaU kri na novomeškem transfuzijskem
oddelku: Jože Blažič, član SOB Novo mesto; Alojz Bučar, Jože
Turk, Milan Burger, Bogomir Sivec, Ivan KasteUc, Mirko Fink, Janez
Povše, Toni Kumer, Darko Bartolj, Zdravko Radovanovič in Sonja
Kobačič, člani IMV Novo mesto; Milena Može, članica Standarda,
Novo mesto; Jože Seničar, Albin Ciolob, Boris Hrvatin, Franc Bajer,
Fanika Mrak, Peter Hrastar, Vinko Manček in Rezka Krnc, člani
Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Marija Koračin, Martina Šinko
vec, Franc BogoUn, Zdravko Seničar, Jožefa Mavsar, Jože Blažič in
Ana Luzar, člani Novoteksa, Novo mesto; Marta Zorc in Marija
Sašek, gospodinji z Dolža; Ana Juršič in Rezka Zevnik, članici GG
Novo mesto; Nežka Božič, upokojenka z Dolža; Avgust Modic, avto
klepar iz Novega mesta; Fani CečeUč, Anton Spelko, Franc Lukšič,
Anton Lavrič in Jože Tomažin, člani Novolesa, Straža; Jože Surla,
upokojenec iz Vinje vasi; Slavko Blatnik, član Pioniga, Novo mesto;
Branka Pajič, članica Laboda, Novo mesto; Alenka Krapež, Marjana
Krajšek, Damjana Jakše, Nuša Aldišek, Irena Počivalšek, Vera Kerin
in Andrej Biček, dgaki ekonom^e srednje šole Novo mesto; Milorad
Krtinič, Stanko Zorko, Jože Struna, Jože Tomše, Marjan Korbar,
Franc Colarič, Slavko Debeljak, Jože-Struna in Anton Brodnik,
učenci šolskega centra za kovinsko stroko Novo mesto.

Nenadno in boleče je bilo slovo
od predrage, nepozabne mame, stare
mame, sestre in tete

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta in starega očeta

IVANE KOVACi C
z Rakovnika

JOŽETA SMUKOVICA
iz Podbočja

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki
ste jo spremili na njeni zadnji poti, ji
darovali vence in cvetje. I ^ e n o se
zahvaljujemo sorodnikom in sova
ščanom za vso pomoč v težkih tre
nutkih, še posebej pa sodelavcem in
sindikatu IMV za podaijene vence,
^ sp o d u župniku za obred in gan
ljive poslovilne besede.
Žalujoči: Sin Ivan z družino, se
stre in brat ter drugo sorodstvo

se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
vaščanom, znancem in prijate^em,
ki so mu darovaU vence in cvetje,
nam ustno aU pismeno izrekU so
žalje ter pokojnOca spremili k njego
vemu zadnjemu počitku. Posebna
hvala splošnemu mizarstvu Krško,
LD Podbočje ter Zvezi Združenj
borcev NOV Podbočje.
Žalujoči: žena Marija, sin Martin
ter sin Alojz z družino

Duševno potrta in do skrajnosti
izmučena vdova pokojnega

FRANCA BOŽICNIKA
posestnika in upokojenca
z Velflcega Kamna
se nelepše zahva^ujem vsem našim
sosedom, ki so staU ob dolgotrajni
bolezni mojega moža ob strani nje
mu in meni ga spremiU na njegovi
zadnji poti do Koprivnice, mu ^ o vaU cvetje in izrekli nam vsem iskreno sožalje. Se posebej se zahvalju
jem za podovilne besede predstav
niku ZB s Senovega, kakor tovariše
ma Ivanu Prusu in Jožetu Moškonu
od gasilske in lovske organizacije.
Prav vsem, ki ste nam stali v teScih
trenutkih ob strani iskrena hvala.
Potrta pokojnikova vdova Malči
in sinovi Miro, Franc ter Rudi z dru
žinami

Naši ljuui, uuon in skrbni mami
Francki Zupan iz Dola pri Smarjeti.
čestitamo za 60. rojstni dan in ji žeUmo vse lepo, predvsem pa trdnega
zdravja in mirno ter prijetno jesen
življenja- Nj^ni otricl Lojze, Ivanka,
Franci z družinami in Janez s
Tončko.

Alojz Luzar, Vinica 27, Smaijeta,
prepovedujem delanje škode po njivi
pri Klanšcah v Dolini. Kdor tega ne
bo upošteval, ga bom sodno prega
njal.

Kristina Amšek, Dolenja vas 23,
Krško, obveščam, da sva z možem
oba lastnika premičnin in nepremič
V
79. letu se je izteklo življenje nin na posestvu.
naše drage mame in stare mame
Stanislav Krevs in Frančiška Ma
vec iz Cemš pri Mimi peči prepove
ALOJZIJE CESAR
dujeva vožnjo z vsemi motornimi in
iz Prečne št. 31
vprežnimi vozili in gonjo živine po
TOti od hiše š t 9 do zidanice Fran
Ob njeni izgubi se n^iskreneje za
čiške Mavec. K ^ r tega ne bo upo
hvaljujemo vsem sorodinikom, sose
števal, ga bova sodno preganjala.
dom, znancem in prgate|jem, ki so
drago pokojnico spremljaU na zadnji
Proti Antonu Gorencu iz DoL
oti, darovaU vence in cvetje, soKarteljevega 15, Mirna peč, je pri
ustvovaU z nami in nam izrekli so
občinskem sodišču v Novem mestu
žalje. Posebno iskrena zahvala druži uveden postopek za odvzem opranam Zupančič, Stamfe^ in Mežnar vUne sposobnos^. Opozagamo ob
šič za vso pomoč v najtežjih dneh,
čane, n^ z Cjorencem ne sklepajo
zdravniškemu in strežnemu osebju
kupnih pogodb za njegovo premože
ženske bolnice za nesebično pomoč
nje, ker bodo pogodbe neveljavne. v času njene bolezni častiti duhov
Center za socklno delo. Novo
ščini za ^slovUni obred, delovnemu
mesto.
kolektivu in sodelavkam tovarne
Novoteks iz Metlike za darovane
vence in udeležbo na pogrebu, de
lovnemu kolektivu Eneigoinvest,
tovarni elektromotoijev Zagoije ob
Savi za darovani venec in udeležbo
na pogrebu ter delovni skupnosti
KOTLE za žganjekuho v vseh iz
osnovne šole I Murska Sobota za
vedbah in veUkostih izdeluje n^jkvapodarjeni denarni prispevek bolnici
namesto yenca na grob. Vsem Sc litetneje že preko 40 let bakrokotlarstvo Viljem Kapelj, Ljubjjana,
enkrat iskrena hvala.
Aljaževa c. 4. - Šiška.
Prečna, Novo mesto, Uršna sela,
Metlika, Zagorje, Murska Sobota,
15. septembra 1972
iz N O V O M E Š K E ® ?i
Žalujoči: otroci: Lojzka, Mici,
Anica in France z družinami, Filip
P O R O D N išN iC E tU
in Jože
Preteku teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Frančiška Sto-
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kar iz Orehovca — Jožeta, Helena
Senica iz Dolenjskih Toplic - An
dreja, Martina 1671C iz Žabje vasi —
Mojco, Dunja‘Stojko iz Korita Denisa, Marija Cugelj iz Šentruperta
- Franca, M^dalena Cigler s Seno
vega - Matejo, Ana Fir iz Slamne
vasi - Antona, Marija Novak iz Do
lenjskih TopUc - Beti Pavla Slak iz
Irče vasi - Tomaža, Marga Bučar iz
Metlike - Andreja, Marga Na^Uč iz
Povrća - MeUto, Milka Zakr^šek iz
Gržeče vasi - Sebastjana, Amalija
Plut iz Dolenjskih TtmUc - Mateja,
Danica Zupančič iz (tre n je Straže
- Aleša, Slavka Antončič iz ftraproč - Eriko, Ana Pavlovič iz Brlo
ga - Dražena, Marija Klobučar iz
Rakovnika - Andrejo, Ana MiUčič
iz Sarajeva - Nino, Helena GešeU iz
Nove Lipe - Stanko, Ljudmila Stih
s Hriba - Damjana, Zivka Hictaler
iz Brestanice - Bojano, Nevenka
Gorše iz Špeharjev - dečka, Martina
Cešnovar iz Velikih Poljan - de
kUco, Judita Strekelj iz Vranovičev
- dečka, Dpaga Bratina iz Bubnjarevcev - dekUco, Fani Zoran iz Sel
pri Hinjah — dečka, Ivanka Gole iz
Kamene - dekUco, Vida Pavlovič iz
Črnomlja - dekUco, Dragica Cmič
iz DoUijega Bukovca —dečka, Slav
ka B r e ^ s Pristave - dečka, Slavka
Šiška iz Sela - dekUco, Antonija
Metež iz Nove Lipe - dekUco,
Antonija Kovačič z Malega Slatnilia
- dečk^ Anica Rožman iz Purge Matejo in Danica Uršič iz Krškega dekUco. - Čestitamo!

PretekU teden so v brežiški porodni^ici rodUe: Dragica Spiler iz
Zg. Obreža - Daijo; Matilda Oblak
iz Zurkovega dola - CVetko; Za
gorka Samardžič iz Brežic - Ne
nada; Marija Košar iz Zurkovega
dola —Jožeta; Rozika Kerin iz Pod
bočja - Alberto; Rozama Golob iz
Brežic —Iztoka. —Ceshtamo!

IZ BREZISKE BOLNIŠNICE
Preteku teden so se ponesrečili in
iskaU pomoči v brežiški bolnišnici:
Vlasta Jalovec je padla pri igri in si
poškodovala levo roko; Mirka Knežiča je nekdo udaril po glavi; Ana
Kunšek je padla po poti in si zlomila
desno nogo.
UMRU SO
Preteku teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Jože Pustak, kmet z
Bizeljskega, star 67 let; Anton
Zorko, upokojenec iz Starega grada,
star 76 le t

Morda tudi Vas
pekli krivica?
Napišite pismo,
objavil ga bo:
»Dolenjski list«

Ob težki izgubi moža in očeta ter
brata

FRANCA KORETICA
sc zahvaljujemo vsem, ki so počastili
njegov spomin, mu darovali vence in
nam izrekli^^^ljc. Predvsem se rdhvaljujenj^lj jp iMvnikom zdravstve
nega d<#lnj|^VKrškem za večletno
zdravljenp^zdravnikom in sestram v
bolnici v Brežicah, ki so ga zdravili
pred smrtjo, posebej strežniku
Andreju za pozornost in nego tik
pred smrtjo, vaščanom, prijateljem
m znancem, ki so ga obiskovali med
dolgoletno boleznijo, voznilu Ko
dnemu za prevoz krste in vsem po
grebcem, ki so ga spremili na zadnji
poti Posebej se zahvaljujemo g. žup
niku Janku Kocijančiču, ki je po
kojnika pred odhodom v bolnico
previdel na domu ter vodil pogrebne
obrede. Vsem iskrena zahvda.
Brlog, Žabjek, Podbočje, 4. sep
tembra 1972
Žalujoči: Žena Marga, sinova
Martin in Franc, sestra Francka in
drugo sorodstvo

DOLENJSKI UST
USTANOVITELJI: obClnske konference SZDL Brežicc, Črno
melj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sevnica In
Trebnje
IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta).
Franc Beg, Viktor DragoA, Tone GoAnlk, Jože Jeke, Tone Klenovftok, Franc Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc StaJdohar In Ivan ZlvlC.
UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoAnik (glavni in odgo
vorni urednik), Ria Baćer, Marjan Legan, Janez PezelJ, Jože
Primc. Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in AUrcd Želez
nik — Tehnični urednik: Marjan Mofikon.
IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 2 dinarja — Letna
naročnina 79 dmarjev (za 1972: 64 din), polletna naročnina 39,50
din, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 160 dinarjev ali 10 am eri
ških dularjev o?.. 30 DM (ali ustrezna druga valuta v tej vred
nosti) — Devizni račun: 521-630-1-32002-10-8-9.
OGLASI: le m vlSlne v enem stolpcu 40 din, le m na določeni
strani 55 din, I cm iva prvi, srednji ali zadnji strani lista 80 din. —
Vsak mali oglas du 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja beseda 1 din.
Za vse ostale oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik
St. 5 od 1 7. 1972. — Za oglase odgovarja l^ rk o Vesel.
TEKOCI RACUN pri podružnici SDK v Novem mestu; 521-8-9
— Naalov uredniMva In uprave: 68001 NOVO MESTO, Glavni trg 3
— PoStnl predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih roko
pisov m fotografu ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske pra
vice« v Ljubljani.
T"

St. 38 (1173) - 21. septem bra 1972

RADIO L JU B L JA N A | TELEVIZIJSKI
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600 , „PAN: poročila ob 5.00,
1500
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spored od 4.30 do 8.00.
22. SEPTEMBRA: 8.10
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- 13.30 ftiporočajo
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- '10 Mali koncert za
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^*^0 Naši poslušalci čepoS ® pozdravljajo - 15.30 Na- 16.00 „VrtUjak"
zdravje - 18.15
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minute z ansam*e De S
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SEPTEMBRA:
- 9.35 S
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1 ^ ^ Ljubljana
ih !: T
- 11.00 Poro^''ste 17
napotki za naše
nasveti _ ■
7 12.30 Kmetijski
Vengust: Enakol’^ojil - 1
mineralnih
poroča!«
•oipčajodomače - 13.30
• - 14.10 S
P° Jugoslaviji }®-l5 Dohim
l^hko no?
J

17.10 Popoldanski simfonični kon
cert - 18.15 V torek na svidenje! 19.00 Lahko noč, otroci! - 19.15
Minute z ansamblom Vilija Petriča
- 20.00 Prodajalna melodij - 20.30
Radijska igra - Branko Hofman:
„Mož brez obraza“ - 22.15 Od po
pevke do popevke.

SREDA, 27. SEPTEMBRA: 8.10
Glasbena matineja - 9.05 Nena
vadni pogovori — 10.20 Pri vas
doma - 11.00 Poročila - Turistični
napotki za naše goste iz tujine —
12.30 Kmetijski nasveti - inž. Janez'
Pogačar: Gospodarski pomen redne
plodnosti krav — 12.40 Od vasi do
vasi - 13.30 Priporočijo vam . . . 14.30 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo — 15.30 Glasbeni intermezzo — 16.00 „Vrtiljak“ —
17.10 Popoldansko glasbeno popo

samo

tovanje - 18.15 Igramo za vas 19.00 Lahko noč, otroci! - 19.15
Glasbene razglednice — 20.00 Sim
fonični orkester RTV Ljubljana —
22.15 S festivalov jazza.
ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA;
8.10 Glasbena matineja - 9.35
Pesmi jugoslovanskih narodov 10.20 Pri vas doma - 11.00 Poro
čila - Turistični napotki za mše
goste iz tujine — 12.30 Kmetijski
nasveti - Ivan Ral: O zimski zalogi
- 12.40 Igrajo pihalne godbe 13.30 Priporočajo vam . . . - 14.45
„Mehurčki “ — 16.00 „Vrtiljak" —
17.10 Koncert po željah poslušalcev
- 18.30 Iz kasetne produkcije RTV
Ljubljana - 19.00 Lahko noč,
otroci! - 19.15 Minute s triom Silva
Štmgla - 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov - 22.15 Iz
albuma izvajalcev jazza.

NEDELJA, 24. SEPTEMBRA
9.00 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bgd) - 9.40 Ptujski
festival - I. del (Lj) - 10.12 Kme
tijska oddaja (Bgd) - 10.55 Mozaik
(Lj) - 11.00 Otroška matineja:
Vitez Vihar, Vsi vlaki sveta (Lj) 11.50 Mestece Peyton (Lj) - 12.40
TV kažipot (Lj) - Športno popol
dne - 18.00 Po domače (Lj) 18.00 Močnejše od življenja - ame
riški film (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj)
- 20,00 TV dnevnik (LJ) - 20.25
3-2-1 (Lj) - 20.30 Lice ob licu barvna oddaja TV Beograd (Lj) 21.20 Kratek film (Lj) - 21.30
Športni pregled JRT - 22.00 Poro
čila (Lj)

inixalima aktivn o moč
* a k tiv n a močj>remaga vso umazanijo
» a k tiv n a moč varuje vaše perilo

Gremo v kino uri - 19.00
~ 19.15 Minute

V soboto ^ , ^ ^ ^ ^ 2 « a n c i -
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P°n»nit«:
- 10.05 Se
Herbert Feis:
Tft 10-25
v 1942. letu
^45 do
in dela in n^I.5
poslušalci če|1*^ Poit)^;i-^yljajo - vmes ob
KostP^ Turistični napotki
tujine- 1 3 .3 0 Nev Dec,^.~ 14.05 Slovenska
« Jumoreskf
l*sedi - 15.15
Sjolovščine
~ Vidokove

f

~ 15.45'n^

ČETRTEK, 28. SEPTEMBRA
9.35 TV v ŠoU (Zg) - 10.30 Anhorje, Plešivec do 17.00) (Bgd) -

SEP-

e S "
*

TOREK, 26. SEPTEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) - 10.40
Ruščina (Zg) - 11.00 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bgd) - 14.45 TV v
šoli - ponovitev (Zg) - 15.35 Nem
ščina - ponovitev (Zg) - 15.55 TV
vrtec (Zg) - 16.10 Angleščina (Bgd)
- 17.15 Madžarski TV pregled
(Pohorje, Plešivec do 17.30) (Bgd)
- 17.50 M. Kyber: Patentirani kro
kodil (Lj) - 18.10 Risanka (Lj) 18.20 Obzornik (Lj) — 18.35 Glasba
in ritem - oddaja TV Skopje (Lj) 19.00 Mozaik (Lj) - 19.05 Iz sveta
oblikovanja: Osnove (Lj) - 19.25
Radijske zveze v zdravstveni službi
(Lj) -19.50 Cikcak (Lj) - 20.00
TV dnevnik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj)
- 20.35 Harry Munter - celo
večerni film (Lj) - 22.10 Likovni
nokturno: Jože Tisnikar (Lj) 22.20 Poročila (Lj)
SREDA, 27. SEPTEMBRA
9.20 TV v šoh (Zg) - 11.00
Osnove splošne izobrazbe (Bgd) —
16.45 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec do 17.00) (Bgd) 17.50 Vitez Vihar - mladinski serij
ski film (Lj) - 18.15 Obzornik (Ij)
- 18.30 Jazz na ekranu (Lj) 19.00 Mozaik (Lj) - 19.05 Od filma
do filma (Lj) - 19.20 Dežela Limbe
in metuljev - oddaja iz cikla - S
kamero po svetu (Lj) - 19.50 Cikrak (Lj) - 20.00 iV dnevnik (Lj)
20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35 Mi med
seboj (Lj) — 21.35 M. Krleža: Leda
- I. del (Lj) - 22.35 Poročila (Lj)

popoldne - 18.00
~ Marjan Marinc:
19 1
Lahko noč,
- 7,^^.15
- oaV;:,'', Glasbene
»Jiasbene razGodala
y '^^deljo zvečer

^

PONEDELJEK, 25. SEPTEMBRA
9.05 Odprta univerza (Bgd) 9.35 TV v šoU (Zg) - 10.30 Angle
ščina (Zg) - 10.45 Nemščina (Zg)
- 11.00 Glasbeni pouk (Bgd) 14.45 TV v šoli - ponovitev (Zg) 15.40 Angleščina (Zg) - 15.55
Nemščina - ponovitev (Zg) - 16.10
Francoščina (Bgd) - 16.45 Madžar
ski TV pregled (Pohorje, Plešivec do
17.00) (Bgd) - 17.50 L. Suhodol
čan: Medvedek na obisku (Lj) 18.05 Risanka (Lj) - 18.15 Obzor
nik (Lj) - 18.30 Kremenčkovi serijski film (Lj) - 18.55 Mozaik
(Lj) - 19.00 Mladi za mlade (Sar) 19.45 Kratek fihn (Lj) - 19.50
Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
(Lj)
20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
Veliki dan Berte L (Lj) - 21.45
Kulturne diagonale (Lj) - 22.25
Poročila (Lj)

matineja
Vas \ P^^^ljic in zgodb
- 11.00 Po-

^ ^ tujimi pi13.30 Pripo' term ^ t a —* ic ^4.10 Ljudske
17
~ 1 ^- -30 Glasbeni inDftli J^neHnn'00 „Vrtiljak" " 18 K n° glasbeno po19.00 T ,^°P^vke in plesni
la ^
otroci!^O.oo
Avgusta Stan^ 21 30
operni

17.35 L. Suhodolčan: Zdravnik (Lj)
— 18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Vsi
vlaki sveta - serijski fibn (Lj) 18.55 Mozaik (Lj) - 19.00 Mestece
Peyton (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.15
Amsterdam: Nogomet Ajax : Independiente - barvni prenos EVR pribl. 22.00 Vohuni, agenti, vojaki;
Mož z imenom Manus (Lj) - 22.30
Glasbena oddaja: Ipavec (Lj) 23.00 Poročila (Lj)
PETEK, 29. SEPTEMBRA
9.30 TV v šoh (Zg) - 11.00 An
gleščina (Bgd) - 14.40 TV v ŠoU ponovitev (Zg) - 16.10 Osnove
splošne izobrazbe (Bgd) - 16.45
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00) (Bgd) — 17.40 Na
stop zbora iz Wernigeroda —barvna
oddaja (Lj) - 18.10 Obzornik (Lj)
- 18.25 Naši operni pevci: Tri oper
ne arije (Lj) - 18.45 Gospodinjski
pripomočki: Trajno goreče peči na
premog (Lj). - 18.55 Ekonomsko
izrazoslovje (Lj) 19.05 Sodobniki:
Pablo Neruda (Lj) 19.35 . . . . (Lj) 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
Strast pod bresti - celovečerni film
(Lj) - 22.15 Kratki fihn (Lj) 22.20 Poročila (Lj)
SOBOTA, 30. SEPTEMBRA
9.35 TV v SoU (Zg) - 17.50 Po
domače na Loškem gradu - barvna
oddaja (Lj) - 18.15 Obzornik (Lj)
- 18.30 V dežeU klobukov - barvni
film (Lj) - 18.55 Obisk v živalskem
vrtu - barvni film (Lj) - 19.20
Mozaik (Lj) - 19.25 Na poti k zvez
dam - barvna oddaja (Lj) — 19.50
Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevnik
(Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30
Sabor narodnih pesmi - prenos
(Bgd) - 21.30 Pribočnik njegove
ekselence — serijski film (Lj) —
22.55 TV kažipot (Lj)

RADIO SEVNICA
NEDEUA, 24. septembra: 10.30
Reklame in oglasi - Po domače
(Ptuj 7 2 - 1 . del) - Kmetijski na
sveti — Zabavna ^asba z uganko SOLE V NASI OBCINI (OS Tr
žišče) - Za vsakogar nekaj - 12.30
PoročUa - Čestitke in pozdravi na
ših poslušalcev — 15.00 Zaključek
oddaje.
SREDA, 27. septembra: 16.00
Poročila - Reklame in oglasi - Po
domače (Ptuj 72 — II. del) —Vrt in
vrtičkarji - Iz diskoteke naših po
slušalcev - MLADINSKA ODDAJA
- 20 minut za pop glasbo - 18.00
Zaključek oddaje.

V okviru proslav občinskego praznika
in 30-letnice ustanovitve Gorjanskega bataljona
bo v petek, 22. septembra, ob 19. uri
v DOMU KULTURE v Novem mestu

AKADEMIJA
SODELUJEJO:
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prvi jugoslovanski biok)4ko razkrojljivi detergent
belemu periki daje dtteCc »/ežino
pisanemu perilu vme pristne barve
tudi sodobne tkanine so tako lepo oprane, kot doslej le z zamudnim kuhanjem
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ZLA TO R O G

M A R IB O R

Mešani pevski zbor tovarne zdravil KRKA
Moški pevski zbor »-Dušan Jereb«
Dolenjski oktet
Sentjernejski oktet
VSTOP PROST

Vabi
ODBOR GORJANSKEGA BATALJONA
NOVO MESTO

_ 1 5 .30 Glasbeni
16.00 „Vrtiljak" -

lici svoje vikende; nekateri
skromne in s slamo krite, kot se
za te kraje spodobi, drugi ba
haške, ogromne in z zaporni
cami ter žičnato mejo ograjene,
da človeka kar strese ob pogle
du nanje.

S d! bflo *
^ ^ bi

potegniti
Pojia toliko
'V stu ! Tm
v No.V>ža.Ki’ ' ‘^d vaqo Krka,
iSnSiCku ^ ‘n ^iista.
k i f » ^ ^ Lukan^
čez j i
p!
m nadaljuje
je
razmaja? C ^ e L ^ |^ s t a v U svoja
I S l C ^ . Ž a g a se tu še

^t«'>N a,'’T » s e r a z g l e .
k N k i ^ ''« i '> e s o b a i
‘ im ajo tu V O k o 

Tu v gostilni ni bilo na liitro
moč ugotoviti, kdo sodi v manj
še in kdo v b a h a le vikende.
Vsi so pili pivo in vsi so sc ve
selo obračali v kot vrta, kjer se
je na ražnju pekel odojek. Go
stov je bilo na vrtu gostilne tisti
večer več, kot j ih j e navadno na
terasi novomeškega Metropola,
in ena sama natakarica je komaj
zmogla sproti nositi na mize.
Toliko časa je še imela, da je
povedala, da bo v soboto zvečer
še več obiskovalcev. Na črni
tabli — približno take smo, kot
se spominjam, imeli v prvem
razredu osnovne šole —je bilo z
naravnost lepopisno pisavo na
pisano: ,J*ostrvi pečemo le ob
nedeljah.” Ce je bilo tako na
pisano, še ni rečeno, da je tako
res: pri sosednji mizi so se ne
uki jedci trudili, kako bi ribo
razkosali tako, da bi hkrati s
hrbtenico potegnili iz njenega
belega mesa kar največ drugih
koščic.
Ko sva tako pila pivo, sva
lahko razmišljala o najini poti.
Etnološki oddelek v novo

septembra 1972

meškem Dolenjskem muzeju, ki
ga vodi kustos Janez Bogataj, je
v glavnem že raziskal mline na
Krki. Vsega skupaj žene ta reka
(bolje bi bilo zapisati: je gnala)
68 mlinov, žag in elektrarn.
Ko sem Janeza Bogataja
vprašal, kako stari so najstarejši
rnlini na Krki, je zmignil z ra
meni, češ tega ni mogoče na
tančno povedati. Bržkone so iz
16. pa iz 17. stoletja, jedro tvo
rijo mlini iz 18. in začetka 19.
stoletja, gotovo pa so bili mlini
na Krki že ob koncu 13. sto
letja, saj se omenjajo mhnaiji
kot podložniki stiških gospo
dov. Sicer pa: kdo bi vedel na
tančno povedati, ko pa so na ta
način gradili mline že v starem
Rimu!
Da se ne bi spustila preveč
nazaj v spomine in hkrati pre-^
več v pivo, sva plačala zapitek
in se pobrala v šotor. Po poti od
gostilne do najinega prvega ta
borišča pa sva razmišljala o za
konitostih gostUničarstva, ker
je pivo v tej majhni vasi v do
mači oštariji po 3,50 dinaijev —
ali dražje kot, recitno. v večini
novomeških lokalov!

Valvasor
in čiste noge
Zjutraj je bilo vreme tako, da
bi niliče ne mogel povedati, ali

bo sijalo sonce ali bo deževalo.
Kljub temu sva porinila kanu v
vodo in se z vesli odrinila z
brega. Poslej bo Krka najina
cesta!
In če je že Krka v najinem
potovanju tako pomembna, je
prav, da ji odmerim nekaj
vrstic, ki jih je zapisal v svoji
Slavi J. V. Valvasor. Takole
piše: „Med gradom in vasjo
Krko izvira izpod hriba Krka.
Njen* izvir tvori globok in ne
izmeren, a z ribami, zlasti s po
strvmi bogat kotel. Spočetka jo
utesnjujeta bregova kakor po
tok, dokler se ji ne pridruži
voda, ki plane tik pod gradom
na dveh krajih iz žive skale na
dan. Nato se polagoma razširja
v precej veliko reko, ki žene
mline in žage . . . “
Tako pravi Valvasor, h kate
remu se bomo morebiti pozneje
še vrnili po nasvete.
Midva pa sva se predala toku,
dokler ni gledalo iz vode preveč
čeri, in kmalu sprejela nekatere
nujne zapovedi. Prva je bila: če
dobro veslava, bova potovala s
hitrostjo, recimo, tri kilometre
na- uro. In če se prepustiva
^ k u , vesla pa vrževa v kanu,
potovala enako hitro. Dru
ga, pra\ -tako pomembna: v čol
nu ne trpiva-.umazanih nog!
Tega ni bilo težko izpolnjevati.

ker je kanu puščal liter vode na
dve uri (včasih pa tudi obrat
no!) in sva zato imela noge ves
čas v vodi.
Potem sva se dogovorila še
glede nekaterili drugih stvari.
Predvsem sva sklenila, da nihče
nima pravice slabo govoriti o
najini poti, ker je na pol znan
stvena: mlini namreč tako hitro
izumirajo, da prihodnje leto ob
tem času nekaj mlinov ne bo
več mlelo. Nihče nima pravice'
slabo govoriti o kanuju, ker ga
je naredil svetovni prvak! Nihč^
nima pravice slabo govoriti o
obeh potnikih, ki sta velika ve
slača. To velja zlasti za Petra, ki
je velik natančno dva metra!
Prav ko sva ugibala še o nekate
rih nadaljnjih zapovedih, ki bi
jih morala sprejeti, sva se pri
peljala do mlina v Podbukovju.

O matarugah,
rinku, klin cu ...
„Pri mlinaiju“ se reče po do
mače mlinu v Podbukovju. Tu
je Janez Strah mlinar že od
rojstva. Strah je star 71 let,
pred njim je bil tu mlinar oče,
kije umrl 1917.
. ,,Prej smo mleli noč in dan,
še po vojni smo neprestano
mleli, zdaj pa, ko sta valjčna

mlina v Zagradcu in Stični,
zmeljem dva ali tri mernike na
dan,“ pripoveduje mlinar in pri
stavi: „Avgusta, ko je novina,
pa je še vedno treba mleti 10 ali
celo 12 ur z dvema ali tremi
kamni. Največ nosijo v mlin ko
ruze in ajde, no, lani ajde ni
bilo, ker je pozebla.“
Štirje kamni delajo pri Stra
hu. Spustimo se noter, v klet,
kjer mlinar spregovori po do
mače, medtem ko prime škaf in
vlije koruzo v grap. Potem stopi
ven in odpre zapornico, da voda
žuboreče poskoči po koritu in
požene kolo. Žito se že tare
med kamnoma. Rink na notra
njem obodu kamna ima tri za
reze, vanje se zadevajo klinci in
tresejo korito, iz katerega pada
jo koruzna zrna med kamna.
Pod lesom je sito, ki loči delo:
nK>ka gre skozi sito, greš ali
otrobe pa vrže v škaf.
Potem gremo ven, med ko
lesa. Mlinar pokaže na krivine,
štiri kose lesa, ki tvorijo obod
mlinskega kolesa, dve matarugi
iz hrastovih (lahko tudi buko
vih) debel in 32 lopat, ki zaje
majo vodo. Lopate so navadno
buicove, krivine pa hrastove. Po
tem pogleda in prime vreteno.
Kdo ve, kolikokrat je že gladil
ta les!
(Se nadaljuje)
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Občan kot treba!
Opozarjajo ms. Tovariš
Tito je na R eki spet dejal:
„Pri nas je beseda kom unist
precej zbledela." Ati: »Mo
ramo izgrajevati lik komunista!“ Besede našega vodi
telja so preproste, zato se
gajo do srca, silijojnas k raz
mišljanjem in tudi dejanjem.
Kakšen naj bi bil komunist?
Srečati ga je mogoče na
zasedanjih sevniške občinske
skupščine, do nedavnega
tudi med člani občinske
konference Z K. V razpravi
so Ilaševe besede preudarne,
preproste. Običajno zabeli
sejo z zanimivo resnico, ki
dolgo ostane v spominu. Se
veda na B učki ni društva ali
organizacije, kjer ne bi sode
loval Franc IM iz DiiL Ka
dar spregovori, se to tudi
pozna.
Ko je bila na seji skupšči
ne besede o združitvi skla
dov delavskega in kmečkega
zdravstvenega zavarovanja,
je rekel: „Dajmo km etom že
enkrat enake možnosti, z
večjim poletom bodo izpol
njevali tudi svoje dolžnosti!"
Na srečanju predstavnikov
krajevnih skupnosti o sploš
nem ljudskem odporu je
opozarjal, da ob vsem orožju
ne kaže pozabljati na pomen
m oči zavesti. Pred dnevi je
bil na sestanku za uvedbo
samoprispevka za šolstvo v
sevniški občini med pobud
niki zamisli, da kaže na
vkljub drugim slovenskim
samoprispevkom z enotno
stopnjo vendarle upoštevati
socialne razlike. Tisti, ki
dobi v kuverti več tisoča
kov, naj prispeva več ko t ta,
ki prinese domov le enega.

„Ce smo proti uravnilovkam
vsepovsod, zakaj bi bila
tu? " je dejal „Komu ostane
več: tistemu z enim tiso
čakom ali onemu dru
gemu? “ ■
Ilaš je ostal borec. Rad se
sicer spominja tudi vojnih
d n i „V Dolenjskem odredu
sem prepotoval peš več kot
pozneje v življenju. Danes
utegnem le do bližnjih kra
jev," pripoveduje.
- In osebno življenje?
Pravijo, da nosi žena štiri
hišne vogale. Umrla mu je
pred šestimi leti Sinova sta
takrat morala drug za dru
gim na kadrovski rok v JLA.
Preveč je imel zemlje, da bi
lahko služila skrajšani rok,
ko t da je na večji kos zemlje
lažje dobiti delovno silo. Hči
je bila v šoli. Kako je zm ogel
sam? „ Včasih je sicer potar
nal," pravijo sosedje. Da
nes? Minilo je. Najmlajši sin
je pripeljal ženo k hiši Pred
tem je končal grmsko km e
tijsko šolo, kamor ga je na
p otil oče. Čeprav je na
zemlji težko, oba Franca
menita, da ne kaže izgubljati
vere vanjo.
Zemlja torej, družbeno
udejstvovanje v kraju in ob
činski skupnosti; težav ne
manjka. „Treba se je dosled
no spopasti," pravi, ko na
leti na kakšno krivico. Ko bi
bilo takih Francetov več, to
varišu Titu ne bi bilo treba
ponavljati besed, k i jih
mora. Takih Francetov, k i
so skrom ni „Da bi mene sli
kati za časopis? “ se je za
čudil „S čim sem si to za
služil ..? "
ALFRED Ž e l e z n i k

Danes bo v Dolenjski galeriji odprta razstava urbanističnega pro
grama občine Novo mesto in urbanističnega načrta Novega mesta.
Tako bo končno občanom na ogled gradivo, ki so ga strokovnjaki
DOMINVESTA in Urbanističnega inštituta SRS začeli zbirati pred
štirimi leti, zadnji dve leti pa vztrajno pripravljali predlog programa

in načrta. Pravijo, da je kar dobro, da sta narejena šde
lahko upoštevali tudi poslovni razcvet občine in mesta v
letih. Oba načrta naj bi veljala 30 let. Razstava bo
dni. Na sliki: stari center z Novega mesta iz zraka. (Foto:
Moškon)

Edino v Jugoslaviji n a re jen o v m e se c u dni - To sta d v o rei(orda v o zila naIcladalnika, ki sta ga po lastni zam isli izdelala inženirja Iz Belta
Na zagrebškem velesejmu se grad
beniki ustavljajo pred strojem, ki
sam razvaža svež beton po delo
višču: „Tole smo pogrešali," pravijo
kar po vrsti.
Nakladalnik, ki vzbuja zanimanje,
je prvenec dveh mladih strokovnja
kov iz tovarne COSMOS-BELT v
Črnomlju. Oba skupaj še nimata 60
let, skupna točka v zasebnem življe
nju pa jima je le to, da imata ženi
Belokranjki. Inž. Tone Belca je Ma
riborčan, inž. Ivan Ajdnik pa iz Zrenjanina. Kako je prišlo do izuma, sta
povedala sama;
„Zamisel o takem stroju, ki ga
pogrešamo pri nas v podjetju, pa
tudi sicer v jugoslovanski gradbeni
industriji, je dd pred dobrima dve
ma mesecema direktor inž. Maijan

Rustja. Midva sva o tem razmišljala,
1. avgusta pa sva predložila prve ri
sane osnutke vozila. Od tedaj ni mi
nilo niti mesec dni, ko je bil izdelek
odpeljan iz tovarne na velesejem. To
ni izum, pač pa lastna konstrukcijar
nov proizvod tovarne BELT in prvo
lastno vozilo Bele krajine."
- Ali bo vajin nakladalnik
uvrščen v proizvodni program pod
jetja za prihodnje leto?
„Ce sc bo na velesejmu izkazalo,
da trg naroča večje količine, bomo
nakladalnik gotovo izdelovah. To je
napredek za kolektiv, saj si moramo
prizadevati za novostmi, če hočemo
veljati za sodobne v stroki.“
- Tale izum, ki pa ni izum, kot
pravite, vama bo tudi osebno v
spodbudo, vsaj finančno, mar ne?

Inženiija sta se od srca nasmejala,
rekoč:
,J*rejemava redno plačo in tale
stroj je v njej vštet. Delala sva ga v
rednem delovnem času. Vseeno pa
nama pomeni veliko."

- Vaju bo izumitelJ^ij!
gnala novim neznankam
jj
„Zmenjena sva, da boW ^
nakladalnik izpopolnjeval^^^
volje nama ne manjka,
sva tudi delati, ne glede na
To je bil njun odgovor,
sta se čudno muzala.
krat, da imata že kaj
gom. Najbrž molčita kurence.
.

KAMPIJ A: packa na reklami
Ali: hotel m ora uresničiti sprejeto rezervacijo!
Tovarna zdravil KRKA je pred
tremi tedni naročila v hotelu KANDIJA v Novem mestu rezervacijo za
30 svojih strokovnih sodelavcev iz
vseh krajev države, ki so se preteklo
soboto vrnili s študyskega potovanja
v tujini. Prespali naj bi v noči od
sobote na nedeljo v Novem mestu,
nato pa se vrnili na svoje domove v
raznih republikah. Še v petek, IS.
septembra« je ustrezna služtia iz
KRKE s telefonskim pogovorom
ugotovila, da „rezervacije ^ ž e “ , da
bo torej vse v redu. Uslužbencem v
hotelu je bilo tudi že prej sporo
čeno, da bodo potniki prišli verjet
no na prenočevanje precej pozno.
Res so prišli iz tujine šele ob enih
zjutraj. Predstavljajte pa si njihovo
razočaranje, pomešano z neprijet
nim presenečenjem, ko so jim, vsem

w m m

Prijatelj ima hudo ženo.
Jaz tudi. Kadar je v ,/ožicah“, sem kriv jaz, če ga dol
go ni iz službe, je to moja
krivda, če ne prinese domov
takšne plače, kot si jo nje
gova soproga želi, sem zopet
jaz krivec. Celo takrat, kadar
odpove tam, kjer se nehajo
vsi prepiri, dolži njegova so
proga mene. Toda iz" lastne
izkušnje vem, da temu nisem
kriv jaz, temveč leta,
leta . . .
Skratka — kriv sem in
vedno ji odgovarjam za nje
gove grehe, podobno kot on
moji ženi za moje. Vse žene
so enake!
No, razprava o enakih že
nah nama je že prešla v kri,
»rav tako kot zevanje tega
ogičnega sklepa, in to se je'

{

utrujenim in zaspanim, v KAN DlJI
nenadoma povedali, da „ . . . pro
stora ni, daje vse oddano . . . “
Ne, to niso dobri hotelski in go
stinski običaji. To je grd madež za
reklamo, ki jo sicer lahko beremo in
slišimo o obnov^eni KAN DUL Na
tak način si dolenjski turizem 2lepa
ne bo pomagal na noge!

Zadnjič sva se slučajno
srečala na ulici. Imel je mot
ne in udrte oči in prav no
bene živahnosti ni bilo v
njem. Noge so mu klecale v
kolenih in hodil je opoteka
joče. Ko sem ga povabil v
najbližji bife na kavico, je
odklonil. 2e dolgo sva po
znala sistem, kako se izbijajo
klini, zato mi ni šlo v glavo
njegovo trenutno stanje.
,JVfačka nima, prebavnih
motenj tudi ne, pijan ni, to
rej je trezen. Da pa je moj
najboljši prijatelj trezen.

mora biti le še kakšen sub
jektivni vzrok, kajti o objek
tivnih si vse poveva.“ Med
tem globokim premišljeva
njem sem v trenutku našel
vzrok in tudi rešitev njego
vemu trenutnemu stanju.
Skoraj odvleči sem ga mo
ral v bife. Naročil sem mu
dvojno kavo (kar je bilo
prvič, odkar se poznava),
zase pa dvojno slivovko.
Medtem ko je srebal svojo
kavico, sem ga s slivovko
,nerodno‘ poUl. Pričakoval
sem burno reakcijo zaradi
politega ,nektaija', toda tudi
te ni bilo. Moji sklepi so bili
torej pravilni.

^

'iVIEDELjO O D PR TO
sa m o po str ežb a
m arket

P"

mostu

v
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Kako ukrotiš hudo ženo
ponavljalo, ponavljalo, ponavijalo . . .

p o /,

Sicer s težavo, toda uspe
lo mi je prepričati ga o ču
dovitem načrtu . . .
, Pospremil sem ga domov.
Njegovi ,nežni‘ soprogi sem
svetoval, naj ga takoj spravi
v posteljo, saj sama vidi,
kakšen je. Njej neprijetni
vonj po slivovki, ki je vel iz
njegovega politega suknjiča,
je bil vzrok lepemu številu
nelepih besed njemu in'
meni. Kadar je Človek jezen
(ali pa če se takšnega na
redi), običajno odide brez
besed. In^ prav to sem tudi
storil.
Čez kakšno uro je pri
njem pozvonil zdravnik.

Inž. TONE BELCA (sedi) in inž IVAN AJDNIK s
nakladalnika.

Kljub zatrjevanju, da njen
mož ni bolan, temveč le pi
jan, jo je zdravnik zavrnil, da
ga še nikoli niso klicali k pa
cientu brez potrebe, poseb
no pa danes, ko so ga nje
govi prijatelji osebno prosili.
Ne preveč rada ga je pe
ljala v spalnico k možu.
Ni minilo niti petnajst mi
nut, ko se je zdravnik vrnil
iz sobe. „Gospa, vaš mqž ni
danes zaužil niti kapljice al
kohola. Samo nekaj dni bi še
hodil takšen okrog, pa bi
veijetno postali vdova. Ne
vem, če si to res želite, toda
zahvaliti se morate ravno
njegovim prijateljem, da so
me pokHcali, pa čeprav jih
še tako sovražite. Jutri zju
traj naj takoj pride na pre
gled v ambulanto, kajti zdi

se mi, da ima pU^^
svidenje! “
. • ga ^
Čez nekaj
obiskala ,pivska*
t
Nismo pričakov^*«
nami tako
smo vedeli, da
le delala se je
mislili. Najbolj j®
meni, ko me ni ® -ijui*’’
sem tudi njegove P
kriv jaz.
Res se je
„lislil,**!,
tako, kot sem si z . plju
črt, pa
nica resnična. Sedaj ho ^
v redu in kakšen
^
lahko imel
daje gripa
„rožicah
tem si pa bova
misUti kaj
w
DURAKOV
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