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Stoletnica 
Iskeg^šolstva

dftil*'. *  je „,^®tijska šola, iia 
kn jskih if P^sobilo tudi precej

felstva w stoletnice kme  ̂
živin ^ '̂ sta if'̂  ^.^iboru“, V spo- 
«lvS?®jska prireditev:
s &  na Račjem
Ude]̂ ’ kmetijskih
k razstava mlečnih .

c  posvetovanj z raz-
Ven?A ok t^ f področij. V so- 

la n  absol- 
« *’ katerem

^ ^ £fra  spregovorila tudi dr.

POGUMNI N HH KORAK NIKJER VEC NE ZASTANE .. . Vmes 
pa je njihovih in naših trideset let; tri dolga desetletja bojev za 
svobodo, za obnovo domovine, za njen*samoupravni socializem, za 
razvito in vedno bolj razvijajočo se Dolenjsko. Nad 2000 ljudi se je 
zbralo v nedeljo dopoldne v Šentjerneju na jubilej Goijanskega

bataljona. Njegovi borci, komandanti, komandiiji in komisaiji so se 
zvrstili ob praporih mladine, tabornikov in razigrani množici iz 
podgoijanskih krajev. Bilo je lepo in pomembno srečanje, o ka- 
tAro«. "oročamo več na 4. strani današnje številke (Foto:terem p 
Gošnik) T.
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2. oktobra je bila 5. redna seja centralnega delavskega sveta 
Industrije motornih vozil v Novem mestu ki bo g le^  prelomnega 
pomena tokrat sprejetih sklepov šla v zgodovino podjela. Udeležili 
so se je tudi tovariši A v^st Avbar, Franc Beg, Ludvik Golob^ 
Miran Simič, Franc Šali m Adolf Šuštar, odgovorni predstavniki 
občinskih vo^tev in medobčinskega sveta ZKS.

^ d s e d n ik  CDS podjetja Anton 
Sepec je v uvodu poudaril, da imajo 
tako delo kot sklepi vodstva IMV 
neposreden vpliv ne le na vsa gospo
darska in družbena dogajanja v No-, 
vem mestu, temveč v vsej dolenjski 
regiji. Zato bo postala stalna praksa, 
da bo centralni delavski svet poslej

mrznjene cene, ob njih pa zelo po
večane cene reprodukcijskega ma-

vabil na svoje pomembnejše seje 
tudi vodilne predstavnike oblastnih 
in političnih teles v občini in po- 
kr^ini, saj glavne odločitve ko
lektiva ne morejo mimo njih.

Dnevni red seje CDS je bil tokrat 
dolg in zahteven. Najprej so pregle
dah poslovanje podjetja v letošnjem 
prvem polletju. V zelo zgoščeni 
obliki lahko povemo o gospo
darjenju v IMV tole: že lani za
črtana pot notranje stabilizacije 
(učvrstitve) kolektiva je pokazala 
letos svoje sadove in upravičenost 
prejšnjih odločitev. Podjetje je pra
vočasno usmeril6 vse svoje sile v 
proizvodnjo prikolic, medtem ko je 
proizvodnjo osebnih avtomobilov 
moralo zaradi nesolidnih odnosov 
angleškega partnerja skorajda usta
viti, k čemer so pripomogle tudi za-

'

„Sposobni smo učinkovito od
govoriti na vse ukrepe konku
rentov — izdelovalcev prikolic v 
Evropi!“ , je med drugim dejal 
na seji CDS Jurij Levičnik, ge
neralni direktor IMV.

Hladen zrak iznad 
vzhodne Evrope je v pre
teklih dneh povzročil 
nad našimi kr^i poobla- 
čitve in ohladitve.

Proti koncu tedna se 
bo postopoma ragasnilo 
in deloma otoplilo.

POMEMBNI SKLEPI NA SEJI CENTRALNEGA DELAVSKEGA SVETA IMV

IMV: v vrh evropskih prikoličarjevj
Z vellkoserljsko proizvodnjo, uvajanjem sodobne tehnologije, s tipizacijo elementov in z lastno prodajno mreZo po 
vsem zahodnem tržl§ču zdaj IMV že vodi v prlkollčarskl industriji Evrope -  Lani IMV 59. med 100 največjImI podjetji 
v Jugoslaviji, prihodnje leto: že med prvimi desetimi v državi -  Plan za 1973: 160 milijard S din vredna proizvodnja

teriala. Proizvodnja dostavnih vozil 
je bila večja, saj je dosegla že 14 
vozil na dan, tudi t\i pa je delo ovi
ralo pomanjkanje raznega materiala 
tako iz uvoza kot od kooperantov.

Kljub neštetim težavam se je ce- 
k)tni dohodek v IMV v prvem pol
letju 1972 povečal za 27 odst., do
hodek za 31 odstotkov, ostanek do
hodka ,4iame njen za sklade, pa za 23 
odst. Sredstva za osebne dohodke so 
se povečala za 33 odst., tako da je 
poprečni OD večji za 28 odst.: ju 
nija je znašal 1488 din, lani v istem 
času pa 1158 din.

Vodje služb in vodilni stro
kovnjaki podjetja so nato podrob
neje analizirali opravljeno delo ter 
nove naloge, ki so pred IMV. Vsi, z 
generalnim direktorjem Jitfijem Le- 
vičnikom vred, so poudarili izreden 
pomen povečane proizvodnje pri
kolic, kateri prilagajajo zdaj tudi vso 
notranjo organizacijo. Tej nalogi so 
zadnje mesece v tovarni posvetili vse 
svoje moči in sposobnosti. Program 
za 1973 predvideva proizvodnjo 
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(Nadaljevanje na 4. strani)

požari v tednu požarne varnosti 
 ̂ *‘̂ dtjanj^ luStfšn^-“  dobili prej, preden bo spet

ga vidimo na fotografiji? (Foto: M.

TRIJE P02ARI V ENEM TEDNU:

Kdo zažiga v jalovem mestu?
V tednu požarne vornostl -  trf ognjene bakle

Ljudje so že prestrašeni. V sedmih dneh je trikrat gorelo. V 
nedeljo zvečer v leseni lopi pri mlinu Jožefe Štine ob Težki vodi pri 
Šmihelu, v petek v kozolcu Ivana Hrovata v Irči vasi in v soboto v 
gon>odarskem poslopju Milana Gregorčiča v Irči vasi. Uradni po- 
datki suhoparno govore, da požare raziskujejo.

Ni treba biti posebej pogumen, pa 
bi lahko sprejel vsako stavo s tistim, 
ki bi trdil, da ne gre za požigalca. V 
tednu požarne varnosti -  kakšna 
ironija! -  so imeli gasilci s požari po 
Novem mestu več dela kot prej vse 
leto skupaj.

Požigalca doslej še niso prijeli.
Ljudje nc morejo drugega, kot da 
trepetaje čakaio, kako se bo kon
čala bitka med milico in UJV na eni 
in poži^lcem  na drugi strani. Tre
petajo in upajo, da tx) roka pravice 
hitrejša od roke, ki nosi v svojem 
plamenu obup, slo po uničevanju in 
milijone, ki zoglenOo v pepelu.

Držimo pesti, da bo pravica to
krat bolj učinkovita kot pred me- 
scci, ko je brezvestni zlikovec v Šmi
helu podiral nagrobne kamne. Pred 
novo potezo smo: kdo bo hitrcjSi?

OB TEDNU OTROKA

Naši otroci
Ob toliko že povedanih in za

pisanih mislih o 2. oktobru, 
4nevu prijateljstva med otroki 
vsega sveta, in tednu otroka, ki 
se začenja s tem dnem, ne že
limo, da bi te vrstice izzvenele 
kot visokodoneče fraze. Fraze, 
ki se že (pre)^dolgo ponavljajo.

Otrok je začetek človeko
vega življenja. Tako kot narava 
sama teija od samice v žival
skem svetu, da poskrbi za svoj 
zarod, tako in še bolj je naša 
družba obvezana skrbeti za svoj 
naraščaj. Dolžnost starejših ni v 
tem, da otroke peljemo za roke 
v lepšo prihodnost, da vse na
redimo zanje in namesto njUi, 
naša dolžnost je otroke dobro 
vzgojiti, jih usposobiti za živ
ljenje, jim pomagati na lastne 
noge, naučiti jih samostojno ži
veti, delati in ustvarjati.

Za to pa je treba še marsikaj 
storiti. Zadnja'leta so se ne
katere stvari izboljšale. To lah
ko trdimo za bolj oprijemljivo 
materialno plat, ki se kaže v 
večjem številu vrtcev, bolje 
opremljenih šolah, lepših stav
bah in podobnem. Žal je to le v 
nekateri krajih. Iger je več po
sluha in bolj odprto srce za mla
di rod in seveda — kjer so večje 
možnosti.

Vsa ledina pa še zdaleč ni zo
rana, če je sploh kdaj. Koliko 
otrok srečujemo vsak dan v od
maknjenih vaseh, ki še niso de
ležni nobene družbene skrbi, ki 
ne vedo, kaj je organizirano 
otroško varstvo, kaj sa nove 
vzgojne in. učne metode, ki, 
skratka, ob vseh „premikih“ 
ostajajo na istem ali pa še celo 
na slabšem! Koliko je v mestih 
vzgojno zanemaijenih otrok, ki 
sicer ponavadi ne poznao to
likšnega (ali pa sploh ne) ma
terialnega pomanjkanja, a so 
prikrajšani za dragocenejše: do
bro vzgojo za življenje! Koliko 
je podcenjevanja do teh vpra
šanj, ki se ob drugih, pa zunaj 
pomembnejših, zdijo mar
sikomu manj važna, koliko . . . !

Ob tem se zamislimo v tednu 
otroka, še bolje: vsak dan v 
letu.

M. L.

D B H
NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA Kaj pričakujejo od nas?



tedenski
mozaik

Medtem pa so menda odkrili, 
kdo je tista skrivnostna oseba, 
ki je v bruseljski kavami ranila 
uslužbenca izraelskega velepo
slaništva. To naj bi bil bivši 
agent izraelske obveščevalne 
službe, trdi znana ameriška re
vija Newsweek. Sprva so menili, 
da je to akcijo opravil nek pri
padnik palestinske organizacije 
Črni ceptember. Toda če je ver
jeti Newsweeku, je to 294etni 
Maročan Hasan Džudat, dezer
ter (zaradi sovraštva proti kralju 
Hasanu II) iz maroške vojske. 
Izraelska tajna služba naj bi mu 
odpovedala sodelovanje zaradi 
kraj in nekaterih dru^h pre
krškov, zaradi česar naj bi se ji 
maščeval z napadom na usluž
benca izraelske ambasade v 
Bruslju . . .  skrivnostno po
jasnilo skrivnospiega napa
dalca . . .

Očitno pa je manj skriv
nosten podatek o tem, koliko 
ima pod palcem kdo izmed šti
rih kandidatov za mesto pred
sednika in podpredsednika 
Združenih držav Ameri
ke -  volitve bodo 8. novembra 
letos. Tako so objavili, da je 
najbogatejši na demokratski 
strani podpredsedniški kandidat 
Sergent Shriver, ki ima za 
108.600 dolarjev premoženja 
(njegova žena, ki je iz družine 
Kennedyjevih, ima poleg tega še 
za 827.000 dolarjev premo
ženja), medtem ko ima kan
didat za predsednika George 
McGovem „le“ za 271.000 do
larjev premoženja. Na nasprotni 
strani, med republikanci, je naj
bolj petičen sedanji predsednik 
Richard Nixon, ki ima za
765.000 dolarjev premoženja, 
medtem ko ima podpred
sedniški kandidat republikanske 
stranke ^piro Agnew za
200.000 dolarjev premo
ženja . . .  revežev seveda ni v tej 
dirki ne na tej, ne na oni 
strani. . .

In za konec še novica, ki za
deva Jugoslovane: pravkar so 
sporočili, da jih je v Zvezni re
publiki N en^iji na delu nič 
manj kot 471.000 in so tako na 
drugem mestu, za Turki, ki jih je 
ncgveč, 497.000.. . vse za 
trdne marke. .  .

Malikovanje koruze
Zakaj so iz »pomanjkanja« nastali presežki? -  Temeljni 
kamen cen se je zdrobil -  Nezaupanje se širi naprej!

Še pred nekaj tedni je bilo na našem trgu premalo koruze, zato 
je bila predraga. Vsaj tako so trdili tisti pridelovalci, ki sojo imeli 
naprodaj. Več 100.000 vagonov smo je morali uvoziti, da bi zavrli 
nadaljno rast pretirano visoke cene. Naenkrat pa je koruze preveč. 
Njena cena je padla veliko bolj, kot so predvidevali strokovnjaki. 
Na blagovni borzi v Novem Sadu jo ponujejo že po 1,20 din kilo
gram. Veliki pridelovalci koruze v Vojvodini in drugod se bojijo 
poloma in zahteviajo poleg odkupa za materialne rezerve sprostitev 
izvoza koruze!

Kaj se je zgodilo, daje prese
netilo ne le živinorejce, ki s 
prejšnjo predrago koruzo niso 
marali pitati veliko živine, am
pak tudi pridelovalce koruze in 
celo gospodarske strokov
njake?

To, kar se je zgodilo, bi mo
rali pričakovati oziroma prepre
čiti ali ublažiti, če ne bi maliko
vali koruze tako, da so pozabili 
na zdravo pamet. Res je, da ie

r  TELEGRAMI
MOSKVA -  V Sovjetski zvezi so 

izstrelili komunikacijski satelit 
„M unja-2“ , da bi izboljšali TT ko- 
munilacije med najbolj oddaljenimi 
kraji Sovjetske zveze ter prenos tele
vizijskega programa.

KAMPALA -  Predsednik repu
blike Zair Mobutu je dopotoval v 
Kampalo. Z ugandskim pred
sednikom Aminom se bo pogovarjal 
o ugandsko-tanzanijskem spo
razumu.

TANNANARIVE -  Madagaskar 
in Sovjetska zveza sta sklenila nave
zati diplomatske odnose.

OTTAVVA -  Jugoslovanski vele
poslanik-v Kanadi Petar Babič je 
obiskal provinco Ontario, kjer se je 
pogovarjal z guvernerjein 
M(^overnom in funkcionarji mi
nistrstva za industrijo in turizem.

BONN -  Zahodnonemško- 
egiptovska gospodarska pogajanja, 
ki naj bi bila ta mesec v Bonnu, so 
odložili, menda zaradi spora glede 
proceduralnih vprašanj.
, BEIRUT -  Kakor poroča iraška 

agencija, prihajajo v Jor< |^  veUke 
pošiljke ameriškega oro ga, vključno 
tudi tanki.

BEOGRAD -  Predsednik repu
blike Tito je brzojavno čestital gvi
nejskemu predsedniku Sekuju Tu- 
reju ob gvinejskem narodnem praz
niku.

MOSKVA — Jugoslovanski vele
poslanik v Moskvi je deponiral pri 
sovjetski vladi dokumente o rati
fikaciji konvencije o preprečevanju 
nezakonitega ugrabljanja letal.

KARACI -  Štirje zaporedni po
tresi so ponoči zajeli Islamabad, Ra- 
valpindi in številne druge kraje v Pa
kistanu. Sunki so trajali po 20 se
kund, člQveških žrtev ni bilo.

NEW YORK -  Nigerija je pred
lagala razširitev članstva stalnih čla
nov Varnostnega sveta, da bi v ^ j  
vključili tudi predstavnike Azije, 
Afrike in Latinske Amerike.

na to vplival letošnji napove
dani rekordni pridelek koruze. 
Toda to ni bil pravi vzrok, kot 
bi radi prikazali tisti, ki so ga 
polomili, temveč le povod, da 
so se stvari prikazale v pravi 
podobi.

Ali res niso vedeli vse do av
gusta ali septembra, koliko ko
ruze imajo v shrambah in skla
diščih, da so šele zdaj zagnali 
vik in krik, češ da ne bodo 
imeli dovolj prostora za letošnji 
pridelek? Sele ob zorenju letoš
nje koruze so ugotovili, da ima
jo še okrog en milijon ton lan
skega pridelka, ki naj bi ga od
kupila družba, da bi naredili 
prostor za letošnji pridelek?

Težko je razumeti razmišlja
nja lastnikov koruze. Spomniti 
pa se je treba, kako so govorili 
pred meseci, ko so omejevali 
rejo živine. Trdili so, da se bolj 
splača komzo prodati kot pa 
pokrmiti živini! Ali so mislili, 
da so pametnejši kot tisti kme
tovalci, ki naj bi z njihovo dra
go koruzo krmili živino? Ker 
so živinorejci redili manj živine, 
zlasti prašičev, so pokrmiU 
manj koruze. Ker smo je tudi 
uvozili precej, bi morali vedeti, 
da ne bodo mogli prodati vse 
koruze.

Morda so to vedeli, pa niso 
hoteli priznati, ker so imeli še 
dmge račune. Veliki pridelo
valci pšenice in komze so še 
pred tedni zahtevali, naj družba 
zviša odkupno ceno pšenice, 
češ da je v primerjavi s koruzo 
prepoceni. Ce cena pšenice ne 
bo ustrezno zvišana, je bodo 
posejali še manj kot lani in raje 
več koruze. Niso pa razmišljali, 
ali cena komze ne bo padla, če 
je bodo pridelaU veliko več kot 
prejšnja leta. Na to so pomislili 
le tisti pristojni organi, ki pred 
letošnjo setvijo niso hoteli zvi
šati cene pšenice.

Podobno se je zgodilo z zah
tevami, naj bi družba zvišala za-

MM

Danci so se na referendumu odločili, da pristopijo k skupnemu evropskemu tržišču 
tako odločitev glasovalo le nekaj več kot petdeset odstotkov volilcev, je bilo to vendarle ^  ne
dni prej pa so se na svojem referendumu izjasnili povsem drugače Norvežani,Jd so *gfihso
priključijo skupnosti. V obeh državah so bile pred referendumom velike demonsfracije,na ^  
prebivalci demonstrirali zoper vključitev v klub šestih. Na sliki: demonstracije v Koe e 
(Telefoto: UPI)

jamčene odkupne cene živine. 
Za živinorejce se razmere izbolj
šujejo tudi brez zvišanja odkup
nih cen. Kaj pripravljajo ali kaj 
bodo storili veliki pridelovalci 
komze, pa še ne vemo.

Vedeti pa je treba, da s taki
mi spletkami ali špekulacijami, 
kot smo jih imeli pri koruzi, ni 
moči urejati našega kmetijstva. 
Kmetovalci z njimi škodujejo 
drug drugemu. Družbeni organi 
pa bodo obravnavali njihove 
predloge za izboljšanje kmetij
stva in usklajevanja cen z še 
večjim nezaupanjem in previd
nostjo.

Kako bi bilo treba ravnati s 
koruzo, da bi se izognili seda
njim zapletom? V minulih me
secih naj bi bila njena cena ne
koliko nižja, da živinorejci ne bi 
omejevali reje in ne bi bilo tre
ba uvoziti cenejše koruze, pa bi 
zdaj imeli v skladiščih veliko 
manjše zaloge.

Potem letošnji rekordni pri
delek ne bi zbil cene tako nizko 
kot zdaj. Doslej -bi bila cena 
zmernejša, poslej pa tudi trdnej
ša. Cene krmil bi bile stalnejše 
in enako stroški pitanja. Cene 
mesa bi laže uskladili z njimi za 
daljše obdobje.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

V minulem teanu d»ii se je zvrstilo — tako 
na zvezni kot na republiški ravni — več po- 

-membnih zasedanj raznih 'orumov, ki so 
imela vsekakor poseben vsebinski poudarek. 
Na prvem mestu ob tem omenimo (čeprav se 
časovno ne bomo držali zaporedja — saj je 
bilo to zasedanje ta ponedeljek) tokratno 
sejo izvršnega biroja predsedstva ZKJ, ki je 
bila posebej namenjena zares aktualnemu 
vprašanju, KRŠITVAM ZAKONSKIH 
PREDPISOV in pa KRŠITVAM POLI
TIČNIH DOGOVOROV, kar vse je izvršni 
biro kritično ocenil ter sprejel vrsto akcij
skih sklepov.

Iz poročil službe družbenega knjigo
vodstva je mogoče razbrati — so ugotovili na 
seji izvršnega biroja — da se pojavi kršitve 
predpisov in dogovorov širijo, da so prav-

vajajo dela na tujem. Dejavnost teh orga
nizacij oziroma podjetij, je ocenil izvršni 
biro, je v mnogih primerih povezana z raz
nimi nedovoljenimi posli, že sama po sebi je 
dostikrat NEUSKLAJENA in tako rekoč 
posluje po pravilu ,Jcakor kdo more in zna“ , 
pa nam zategadelj povzroča veliko GOSPO
DARSKO in POLITIČNO škodo. Eden

Boj s kršilci 
predpisov

pomembnili sklepov, ki jih je ob tem sprejel 
izvršni biro, pravi, da je nujno tepieljito iz
boljšati sistem evidence DRUŽBENIHzaprav ugotovljivi na vseh ravneh (kar velja

celo za najodgovornejše organe!) in pa tudi v SREDSTEV, s katerimi poslujemo v tujini, 
’ * " •- - -̂t- 1 jg potrebno okrepiti samoupravno in

družbeno nadzorstvo nad temi sredstvi, 
hlaati pa še, da je treba kritično razčleniti 
ter izboljšati KADROVSKI SESTAV tistih 
delovnih organizacij, ki se ukvarjajo z zu
nanjo trgovino (za kar naj aktivno poskrbijo 
organizacije in vodstva ZK).

O vseh teh perečih vprašanjih bo še po
drobneje razpravljalo PREDSEDSTVO ZKJ 
na eni svojih prihodnjih sej.

Centralni komite ZKS je na tokratnem za-

mnogih gospodarskih organizacijah, posebno 
v velikih podjetjih. Takšni pojavi ZA
OSTRUJEJO naše gospodarske m politične 
probleme, zavirajo normalno delovanje
Sa m o u p r a v n e g a  s ist e m a  ter so tako
rekoč netivo za razne protisamoupravne
pojave in težnje.

Izvršni biro je spričo tega sodil (in sprejel, 
kot rečeno, določene sklepe), da se morajo 
komunisti v vseh samoupravnih, družbenih 
in državnih organih kar najodločnejše
u pr e t i t a k šn im  k r šit v a m  dogo- sedanju (bilo je prejšnji četrtek) obravnaval 
voljenih rešitev, da se morajo odločno za- vprašanja KADROVSKE POLITIKE pri nas 
vzemati za URESNIČEVANJE sprejete go- — saj je nedvomno res, da bo edino od uspeš- 
spodarske politike ter akcijskega programa nega reševanja kadrovskih problemov ter od 
2. konference ZKJ. Skladno s tem^e nujno uspešne kadrovske politike slednjič odvisna
razviti ustrezne NADZORNE SLUŽBE, kar 
je bistveni pogoj za uspešnejši boj proti ne
upravičenemu pridobivanju dohodka posa
meznikov -  tistega dohodka, ki ne izvira iz 
REZULTATOV DELA.

Na tokratni seji je izvršni biro tudi kri
tično ocenil poslovanje naših zunanje trgo
vinskih organizacij oziroma podjetij, ki iz-

idejno ptilitična moč ter vpliv ZK v naši 
družbi. Mnogi pri nas gredo že tako daleč, 
da jemljejo ZK pravico, da bi posegala vmes, 
kadar gre za konkretna kadrovska vprašanja 
- denimo celo pri nosilcih najodgovornejših 

funkcij in drugih. V ra/.pravi na tokratnem 
zasedanju C K ZKS so sc izoblikovala sta
lišča, da bomo nnirali v prihodnje vsekakor

še boij jemati z'a merilo v naši kadrovski po- 
Utiki tudi MORALNO POLITIČNE vidike. 
Nemogoče je npr. da bi vodilni delavec, ki je 
slabo gospodaril, dobil vodilni položaj v dru
gem podjetju!

Ob tem se je CK ZKS poglobil tudi v vpra
šanja o ideino politični dejavnosti ZK na 
ljubljanski univerzi. Zavzel se je za orga
nizacijsko utrditev ZK na Univerzi, za učin
kovit nastop komunistov v univerzitetnem 
življenju — predvsem z vidikov MARKSI
STIČNE ZNANSTVENE KRITIKE, na tej 
osnovi pa bodo tamkajšnji komunisti morali 
zaostriti idejno in politično razlikovanje. O 
vseh vprašanjih, ki jih je tokrat obravnaval, 
bo CK ZKS še izdal sklepni dokument.

Zvezni izvršni svet jc imel v minulem tednu dni 
kar dve seji -  čeprav napovedane razprave o pred
videnih kompenzacijah (za najbolj bistvena živila 
ki jim grozi podražitev) še ni bilo, oziroma o tem 
še nismo nič izvedeli. Na seji ta |wncdcljck pa je 
ZIS vendarle že naredil koraic v tej smeri — sprejel 
je sklep, po katerem je republikam in pokrajinam 
njogoče porabiti del prebitnih proračunskih sred
stev (tisti del, ki sc sedaj obvezno steka na posebne 
račune in je tako rekoč ,/.amrznjen“ ) za določena 
DENARNA NADOMESTILA za tiste kategorije 
prebivalcev, katerih življenjska raven iHJStaja naj
bolj prizadeta. Kako in kaj bo s temi nadomestili, 
se bodo določneje še dogovorili. Vsekakor pa gre 
pri tem že za začetek uravnavanja življenjske ravni 
-  kar je, slednjič, cilj ustreznega SISTlvMA KOM
PENZACIJ, za kar se, denimo, posebno odločno 
zavzcniajo zadnji čas sindikati.

In še -  prav na kratko -  o ocenah našep  letoš
njega gospodarjenja (za našo republiko), ki jih je 
na tolaatni seji (ta ponedeljek) proučil republiški 
izvršni svet. Rast INDUSTRIJSKE PRO
IZVODNJI. nam po osemmesečnem gospodarjenju 
kaže zelo dobre rezultate, celo večje od priča
kovanih, kar je nedvomno six)dbuden podatek. 
Res pa je, da smo vendarb Se daleč oil dejanske 
stabilizacije, saj je NESKLADJI! med PORABO in 
PROIZVODNJO Še vedno veliko. Inflacyska gi
banja, i>ojavi nelikvidnosti, naraščanje OD, zahteve 
pt) zvi^'vanju cen in^n>dobno • vse to so |K)javi, ki 
jih Se vedno neprijetno občutim o. Izvršni svet i)o 
sedaj pripravil slališćn (ki jih lx) obravnavala še 
skupščina), na temelju vseh pripomb pa naj bi 
oblikovali izhodišča /a  našo CiOSPODARSKO 
l*OLI riKO v prihodnjem letu.

tedenski zunanjepolitični pregl^
Kljub petnajstletni pogodbi o 

prijateljstvu in sodelovanju ter 
pomoči, ki sta jo podpisal So
vjetska zveza in Egipt, so bili 
odnoš med dvema državama 
zadnjih nekaj mesecev precej 
napeti. Razlog je znan: Sovjet
ska zveza ni hotela izročiti 
Egiptu ofenzivnem orožja (naj
sodobnejših letal, raket, top
ništva in tankov ter radarje  na
prave), s katerim bi lahko 
Egipčani napadli Izrael in si 
tako z orogem v roki vrnili za
sedena ozemlja, ki jih je Izrael 
dobil med junijsko vojno leta 
1967. Kot odgovor ha ^ e p  So
vjetske zveze, da ne bo izročila 
napadalnega oroga Egiptu, je 
predsednik Sadat sporočil, da 
se morajo sovjetski vojaški stro
kovnjaki umakniti. V nekaj 
dneh je odpotovalo v domovino 
okoli dvajset tisoč sovjetskih 
strokovnjsJcov in vojakih sve
tovalcev. Sledilo je obdobje vro
če časopisne „vojne“ , med ka
tero je bilo moč v časnikih 
obeh strani prebrati nič koliko 
bolj ali manj zajedljivih očitkov 
in obtožb na rovaš partnerja. 
Toda tudi to obdobje se je kon- 

. čalo dokaj hitro, kajti obe stra
ni sta očitno spoznali, da s tem 
nimata kaj pridobiti, raje na
sprotno. Temu je sledila doba 
tihe, toda učinkovite, diplo-

je ostal na eni strani ^  
Ijive sovjetske podpore (n . 
dobav oroga in 
me), na drugi strani pa.  ̂
kaj več kot načelnin^ ^̂ j,j 
tijami, in brez
se te lahko v bližnji pnn
  .spremenile v konkretne 
potrebnega oro^a 
Spoznanje, da so ostali ^
stega, zaradi

Sidki obišče 
Moskvo

•  J  l o *  t e ^ ^  ^zaprav prekinili 
p l^ n o  sodelovanje s o K ^  
zvezo, je zanesljivo ^  
spevalo k temu, da se J 
odločil za ponovno 
Pa tudi Moskva, ki j® 
zainteresirana
otipljivo prisomorf^na^^^
vzhodu, in ki je 
tovsko zahtevo o
ških strokovnjakov

n

SKin siroKovnjan-«’ 
usnico, je bila 
obnovitev malce ohN 
jateljstva. Tako so o»>P̂  . f  
interesi podprli
stalo s posredovanjem 
nredsednika konec jr

mogoč®- jlo-
predsednika
tedna tudi i
egiptovskega jRi  ̂ I

. . . ^ j  u f skvi. Toda kaj bo Si ^
m a t^  akdraosti, med lutero dosegel, je seve<l» l̂i*'
J* "U' ^  (»»b ei “3 « ^ "  dmgo v p i t j e .  S f " ; ,  ^

Krelju imel priloa><!*‘ 
pojasniti staliSCa 
namreč še ni 
ga stran ta stališ^^p 
brez vsakih
jeti. Egipt bo seve ^  
približno tisto, (of̂ J ^
se odnosi tudi K

govih prizadevanj (opravljenih 
med tajnim obiskom v Moskvi 
koncem minulega tedna) je 
znan: 16. oktobra bo odpotoval 
v sovjetsko prestobiico egip
tovski premier Sidki na čelu 
precej močne delegacije. S tem 
so prišli sovjetsko-egiptovski 
odnosi v novo obdobje, ki do
pušča najrazličnejše možnosti. 
Predno rečemo o teh mož
nostih karkoli, je treba po
vedati, da je Egipt po ohladitvi 
odnosov s Sovjetsko zvezo spro
žil diplomatsko akcijo najprej v 
nasprotni smeri, na 2^hod. Bilo 
je jasno, da skuša Kairo s to 
potezo napolniti praznino, na
stalo po odhodu sovjetskih vo
jaških svetovalcev in stro
kovnjakov in umiku dela so
vjetske opreme ter oro^a. Pred
sednik Sadat očitno ni mogel v 
nedogled vztrajati na znani for
muli „niti vojna, niti mir**, ki je 
bila skoraj pet let neuradna zu- 
nanje-politična usmeritev de
žele ob Nilu. Nezadovoljstvo za-

padalno oroj^e m ^
pravljenost Sovje ts^ .^ y ^ ^  
podpre njihova !
boju '
zveza tega še p ^  j i,i
ni bila voljna iii
benih posebnih '
upravičevali 
sedaj je. Ce bi to J  ̂
stvari po tem, ^  b* ^
obeh strani
sklepali, da bo^® »i* .p '
govori med yslePf|,j
ginom znova ^
Sovjetska zveza 
razloga, ki jo ^
Egiptu zahtevan^^^4»r^^> 
prej so tu 
odnosi, ki so bi
Uli. Ni v erjetn o ,^  .  

vjetska zveza

je spodletef poskus, da'bi s po- pnšio, če bi 
m očjo sovjetskega oro^a vrnili tednov pred 
zasedena ozem lia. so EeiDčani sedniškimi voU . ĵ vsK*zasedena ozemlja, so Egipčani 
poskusili to oroj^e dobiti na Za
hodu. To je seveda izredno 
težk'' in predvsem dolgoročna 
iiaL Egiptovski zunanji mi
nister, ki je obiskal nekatere za
hodnoevropske države, očitno 
ni dobil dovolj konkretnih 
vzpodbud za stališča svoje 
vlade, ki so jih sicer njegovi za
hodnoevropski gostitelji pod
prli-toda samo načehio. Tako 
se je Egipt znašel v položaju, ko

bodo za Nixona 
še kako po"'®
Egiptu zaht‘'‘van 1 
postavka je  ̂
pričanje, da
1 J- . . . .  V ' > ’tudi K takiii' 
uspel premagat* 
bi torej 
kar ima 
nosti na uspeh » 
imela komaj 
sploh iiobenin-

\ i s ^ \



V

p o ^ s , poplave in vojno moramo biti
V požamovarstvenem tednu so 

*^Ii k u oddelil novomeSce bolnišnice po- 
Vstavtj* • ® W reševali bolnike in ranjence, če bi 
Šolajjj j^ožar. Prikaz so si ogledali tudi

Le toplo jesendco sonce, ki si ga vinogradniki le
tos še posebno želijo, lahko spremeni ^,šibre“ v 
sladke jabolke. Že tako kasna žametna čmina na
poveduje bolj kisel cvičdc, slabšo letino. Na sliki: 
Bobičeve trte na TrSd gori kot prve pod drago 
umetno streho proti toči. (Foto: lUgan)

Začetna dela pri gradnji asfaltne ceste od Črnom
lja proti Ručetni vasi pomenijo tudi začetek 
gradnje partizanske magistrale, ki naj bi tekla vse 
do Črmošnjic. Prvi kilometri ceste bodo gotovi 
letos ali pa prihodnje leto, toda kdaj ostanek? 
(Foto: R. Bačer)

V ddadišču Agrokombinata v KrScem se vrstijo 
kupci ozimine od jutra do večera. Jabolka sorte 
deUšes in jonatan so naprodaj po 3,60 din kilo
gram. Obrali so jih v nasadih p(^jetja. Kupci so
glašajo, da so zares lepa in vredna te cene. (Foto: 
J. Teppey) -

Javno in poimensko o koreninah zlaotrobe vežemo
V .
lino imeli rekordno le-
dovini I največjo v vsej zgo-

_ '^slavije.N am latiU sm o 
5,6 milijona ton 

Zrnja. Ena od posk- 
tudi ,  j® ^ n u d b e  pšenice je bila 
If^pn^^žana nespodbudna od- 
Zrnje r Mnogi kmetje so
živine vsipali v korita svoje 
^®Ula še, ker so bila
dilo se J draga. Zgo-
<ltaži ^  da so bili otrobi
>C(iujp- ^ pSenice. Zdaj napo- 
dilô  ke ’ ^  to ne bo več zgo- 

VeriaL*® ^  stvari spremenile, 
sonj^^^m o, skrbi nas le, če 

m  glede povpraše-
sestanK °trobih upoštevali tudi 

“'»Kovanje?

Končno je mogoče pokazati 
s prstom. Beograjska „Borba“ 
je te dni objavila spisek največ
jih investicij, ki nimajo denarne
ga kritja in ki neupdno vpli
vajo na stabilizacijska priza
devanja, kot je bilo že večkrat 
naglašeno z različnih mest.

^ejmi/sca
So ^  p o n e d e l jk o v

so veljali od 170 do
biT'«‘]au‘̂ ^ ; / * ^ e j š e  živali pa so

Do« J  ^  °  j®
&iO(iajP?"edeljek v tednu,'je bUo 

*̂0 13 -  • ^®ne; voh od

SliEtffe pa od 9 d o " i S . ”'"' Investirati samo -  s kritjem.
E- 493 prašičev je bilo

krav»*̂  kilogram žive

»apio^flCl

liitoi sejmu" kar je
^ 1- običajno. Kupčija

prodali 458 
^ 3  pujskov, starih 

so ieljaU do 14 
k  h r®jSih « žive teže, ter

okn r̂ , • ^^terih cena se
^ 1 0  dinaijev za kilo-

V poštev so vzeli le naložbe z 
več kot 50 milijoni dinarjev 
predračunske vrednosti. Takih 
investicij je v državi skupno za 
94 milijard novih dinaijev. Pri 
tem znesku znašajo prekora
čitve 14 milijard, kar ni pri na-

kmetijski nasveti
Be ob setvi pšenice

rnesecu setve pšenice, smo. Na skoraj 60.000 ha 
0̂  ̂ ^  kombinati razsuli pšenično seme in

■ ^973. Uspeh je odvisen od marsičesa, ne le
*iaklonjenosti naravnih razmer, ampak vse bolj 

poljedelca.
lo kolobariti, izbrati najbolj ustrezno sorto, dobro

primemo gosto posejati in obvarovati po- 
potem lahko človek reče, da je naredil, kar je

^lo
strokovnjaki? Glede kolobarjenja je znano: 

 ̂ tr PredK istemu ne. Najbolj pri-
^  okopavine. Ce sejerfio po detelji, 

n krofv, ■*. dovolj globoko preorati, drugače pa je pri
kjer žldošča že pUtva b ta z d r  

tisti nasfednje: n a p ^  in v svojo veliko ^ d o
ie k* vztraja pri starih ekstenzivnih'sortah

* boljšimi sortami zelo povečati pridelek, 
lahko prištejemo tudi Dolenjsko, 

^  libellula, leonaido, sava. m arin^, in zlata
8l^?u dobrih, rodovitnih njihvah. Če pšenico

P®U*nah, pa priporočajo bezostajo, san pa- 
H  v kavzak in avroro. Marinka, avrora, bezo-

niirna in Se nekatere sorte se obnesejo

do 500 kalivih 
i na hektar), če 

na primer bezo-
libeH i pa sejemo slabše rastoče sorte, kot so
na 1 ^®®pardo, data dolina, kjer sejemo do 550 

treba'^? nieter aU do 250 kg semena na hektar,
'̂'ojili 7 H *• P^^nojiti, predvsem s fosfornimi in ka- 

ušikom doenoiuiemo snomladi.
Inž. M. L.

mnogi na slabem glasu, da v svojih 
gostilnah točijo slabo vino.

Da ponovimo: pridelek je treba 
prijaviti, tako določa zakon. Odveč 
je strah, da si bo s to prijavo kaj 
pomagala davkarija. Ta obdavčuje 
po katastrskemu dohodku, drugo je 
ne zanima.

In še rok za prijavo: predpisi pra
vijo, da je treba prijaviti v desetih 
dneh po trgatvi, na Dolenjskem do 
30. oktobra.

M. L.

Brežice: pri gradnji nobenih 
igem!

Brez izjem

ših naraščajočih cenah še nič 
tragičnega, huje pa je, da je 
brez kritja kar 8,2 milijarde in
vesticij. Levji delež tega pri
manjkljaja, ki bo prej ali slej po
magal pri manjšanju vrednosti 
dinarja, odpade na sto največjih 
investicij.

Časnik navaja imena podjetij 
oziroma naložb, pri katerih so 
imeli „prevelike oči“ . Prav je, 
da javnost zanje izve, čeprav jih 
v tem kratkem zapisu ni mo
goče našteti. Izkaže se, da je 
naša republika pri tem zasto
pana s sorazmerno majhno vso
to — 242 milijoni dinaijev (pol 
tega zneska gre na račun naše 
avtomobilske ceste), zato bi 
lahko rekli, da se Slovenija v 
glavnem „stabilizacijsko obna- 
ša.“

Prikaz je pokazal še nekaj.
Naša republika v primerjavi z 
drugimi trenutno sorazmerno 
zelo malo investira. Od 33,4 
milijarde dinaijev, kolikor je 
vrednih sto največjih naložb, in
vestiramo v Sloveniji le 1,5 mili
jarde. Ob tem so nam še živo v 
spominu besede inž. Marka Bul- Pri marsikateri čm i gradnji od-
ca č lan a  n red sed stv a  SFRT k i pomembno vlogo. Ze ve-ca, Ciana preaseastva 5 ^ K J ,  Ki je zmagal tisti, kdor je bil
je v Mokronogu dejal. ,Jsujne hitrejši. In če je gradite^ brez do-
so maksimalno možne investi- voljenja spravil hišo pod streho, mu
cije, če nočemo zaostajati — se- je niso več podrli. Rušiti je najlaže,
veda ne hrG7 d en am ep a  kritia^* dokler je stavba pri tleh. Pozneje seveaa ne orez aenam ega Kritja . zapletejo in nazadnje tudi za

konitost klone spričo številnih te
žav, ki jih prinaša s seboj tak po
stopek.

Izjeme so še. vedno možne, če- 
ravno so predpisi bolj strogi. Toda 

*!'» ukrepati bi morali hitreje in ne do-
' «  pustiti, da bi kdo iskal in izkoriščal

„luknje**.
Nikomur ne bi smeli pogledati 

skozi prste. Da ne bi že vnaprej kdo 
računal na ,4zjemo**, so brežiški 
odborniki predlagali, da izjem za
urbanizirana območja ne sme biti.
Skupš^na bo uporabila za more
bitno rušenje črnih gradenj neraz
porejena sredstva, pozneje pa bo ta 
denar izterjala od kršilcev zako
nitosti.

J .T .
Prijaviti pridelek vina: izplača se.

»Izkaznica«
Ce ga ne bomo ubogal in sto- 

štovali, bo z zakonom o označe
vanju vin tako kot z vsemi tistimi 
zakoni in predpisi, ki ostajajo mrtva 
črka na papirju. Ne bo preprečil 
zmešnjave in go\jufij na vinskem 
tigu (ici razvoju vinogradništva sarno 
škodujejo), čeravno je bil sprejet 
predvsem zaradi tega.

Zakon o označevanju vina ne 
more brez evidence, zato naj zdaj ob 
tigatvi vinogradnikom ne bo odveč 
stopiti na občino in pruaviti pri
delek, da bodo podatke vnesli v po
seben register. Na podlagi te prijave 
je mogoče dobiti uradno potrdilo 
(izpis iz registra), da gre za pristen 
vinogradnikov pridelek, ki ga je mo
goče prodati pod oznako „vino z 
geografskim poreklom**. Tako vino 
ima vi^o ceno. Kot so povedali vi
nogradniki okoli Kostanjevice, kjer 
uspeva sloviti cviček, ga je mogoče 
prodati tudi po tri dinarje dražc kot 
sicer. Žal nekateri kupci vina, zlasti 
zasebni gostilničaiji, ic ne zahtevajo 
tega jamstva o izvoru vina, četudi bi 
jim zelo prav prišlo. 2e tako so

Nov zakon bo utrdil življenjske 
pravice obrti. Na sliki: glina v 
lončarjevih rokah.

Novi obeti
Obrti in drugim oblikam oseb

nega dela z zasebnimi sredstvi se

obeta nov republiški zakon, ki naj bi 
na novo uredil odnose na podroqu  
zasebne obrtne proizvodnje in sto
ritvene dejavnosti ter tako omogočil 
temu področju širok razvoj.

Glavni razlog za izdajo n o v ^ a  za
kona je v tem (Zakon o osebnem 
delu občanov, ki z delovnimi sred
stvi v njihovi lastnini samostojno 
opravljajo obrtne, gostinske, pre-- 
vozniške, trgovske in projektivne go
spodarske dejavnosti), ker zasebna 
dejavnost prestopa meje, ki jih po
stavljajo zaJconski predpisi.

Vemo, da zasebno delo z lastnimi 
delovnimi sredstvi ni privesek druž
benemu, pač pa je dopolnilo za nje
gov nemoten ekonomski razvoj. 
Prav zato je bil zadnji čas, da se 
temu področju zastavljene meje 
spremenijo in da se določi njegova 
vsebini^v duhu ustavnih dopolnil. 
Prav tako se mora z zakoni in ukrepi 
onemogočiti morebitno izkoriščanje 
delovnih ljudi v zasebnih delavnicah.

In še zanimivost: Novejša oblika 
zasebne dejavnosti bi bile pogod
bene delovne organizacije, v katerih 
bi imeli delavci samoupravne pra
vice, vmesna oblika pa bi bile obrtne 
in d ru ^  delavnice, v katerih bi imeli 
delavci pravico do soudeležbe pri 
dobičku.

Zasebniki naj bi zaposlovali odslej 
tudi po več delavcev. Tako n ^  bi 
novi zakon, ki je za sedaj še predlog, 
omogočil razmah osebnega dela z 
zasebnimi sredstvi in mnogi g o ^ - ^  
darstveniki upravičeno p rič^u je jo  
na tem področju lepe uspehe.

J. PEZEU

TOGREL
Slavje ob 25-letnici SGP PIONIR 

iz Novega mesta je mimo in v kolek
tivu, ki se je v četrtstoletnih priza
devanjih povzpel v vrh slovenskega 
gradbeništva, so se spet povrnili k 
resnemu delu. Ob tehtanju in pp- 
udarjanju posameznih izmed števil
nih uspehov, ki jih je PIONIR dose
gel doslej, pač ni bilo mogoče ome
niti vsega in dati vsemu, kar so dose- 
gh, pravšno ceno in oceno.

Kadar teče beseda o PIONIRJU, 
je treba v prvi vrsti pohvaliti ne
nehno vnetost za vse novo in sodob
no. Nič čudnega torej, če v tem veli
kem kolektivu veliko snujejo in raz
mišljajo o sodobni, industrijski grad
nji, čeprav o teh svojih načrtih ne 
govore radi in veliko.

TOGREL, tovarna betonskih 
montažnih stebrov, nosilcev in loč
nih elementov, ki jo je PIONIR v 
sodelovanju s SGP GORICA iz Nove 
Gorice ustanovil letos, je eno izmed 
uspešnih^ prizadevanj te vrste. Že v 
prvem letu se je pokazalo, da so se 
odločili prav. Spoznanje, da je veli
ka proizvodna^dvorana vrste TO
GREL lahko postavljena v treh me- , 
secih, da je ^ad n ja  zelo cenena in 
primerna za industrijsko proizvod
njo raznih vrst in za skladišča, je 
l^ a lu  prodrlo na trg.

Naročila kar dežujejo. Letos 
bodo po vsej Jugoslaviji zgradili ali 
začeli graditi za 72.000 kv. metrov 
tlorisne 'površine TOGREL montaž
nih proizvodnih dvoran. Kar naštej
mo jih: v Bosni v Živinicah 15.000 
kv. metrov, v Glamoču 6500 kv. 
metrov, v Bos. Petrovcu 13.000 kv. 
metrov, v Novem mestu za NOVO- 
TEKS 5000 kv. metrov, za Kovi
narja 1000 kv. metrov, v Krškem za 
Mizarstvo 1200 kv. metrov in za 
ELEKTRO 2000 kv. metrov, v 
Ljubljani za IMOS 2560 kv. metrov, 
za ŽITO 3600 kv. metrov, v Gro
supljem za TABOR 2600 kv. me
trov, v Kulen Vakufu 2700 kv. me
trov, v Tuzli 2500 kv. metrov in v 
raznih krajih za potrebe JLA skup
no 15.000 kv. metrov. TOGREL je 
res uspešno prestal izpit.

M. J.
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Lanski vseslovenski vino
gradniški posvet v Kostanje
vici ho, kot smo pisali in ver
jeli, prinesel prelomnico v 
naše nazadujoče vinogradni
štvo. Zdaj, skoraj leto dni 
zatem, je optimizem manjši, 
ker so nekateri tam sprejeti 
sklepi naleteli na premajno 
družbeno podporo ali celo 
na nerazumevanje.

Ob katastrofalnem zmanj
ševanju vinogradniških po
vršin in opuščanju vino
gradništva zlasti na Štajer
skem je bil eden najvažnejših 
kostanjeviških sklepov, da je 
treba začeti načrtno obnov-

Usoda sklepa

Ijati vinograde. V ta namen 
naj bi, podobno kot delajo 
drugod, ustanoviti republiški 
sklad zâ  obnovo, v katerega 
bi se stekal del prometnega 
davka na vino. Sklep je na
vedel tudi, naj bi znašal pri
spevek prometnega davka 30 
^ r  od litra vina, za kar bi se 
seveda zmanjšal dohodek 
občinskih proračunov.

Račun je bil naslednji: V 
Sloveniji dobijo občinski 
proračuni in delno repu
bliški proračun na leto pri
bližno 40 milijonov novih 
dinarjev prometnega davka 
od vina. Ce bi šlo v sklad za 
obnovo po 30 par od litra, 
kar je nekako četrtina po
vprečnega prometnega dav
ka, bi se v skladu nabralo 10 
milijonov. Če upoštevamo, 
da stane obnova enega hek
tarja vinograda v zasebnem 
lastništvu 70.000 din, v 
družbenem pa blizu 100.000 
din, in če računamo še na 
udeležbo lastnikov in bank, 
bi lahko vsako leto obnovili 
precej vinogradov. Stro
kovnjaki pravijo, da bi bilo 
treba obnoviti vsako leto 
1.000 ha vinogradov, in ne 
le 300 ali 400, kot je pred
videno, če hočemo pre
prečiti nazadovanje.

Tak je bil sklep in taka je 
bila misel, ki ga je vodila. 
Toda sklada za obnovo po 
preteku mnogih mesecev še 
TU. Smrtni boj vinograd
ništva se nadaljuje, z vinom 
se hoče vsakdo\ okoristiti, 
kaj bo z vinogradništvom pa, 
kot da ni nam vsem skupaj 
prav nič mar.

M. LEGAN

DOLENJSKI LIST
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Izpopolnjena: načrt in — cenaj
Koliko resnično stane intervencijska hiša? -  Po izpopolnjenem 
tisoče Hlavatyjevih enot po vsej Jugoslaviji -  Ni še odločeno, koliko nis 

stalcna Dolenjskem, celo z zemljiščem za vzorčni četvorček so tezov^

.Komaj nekaj tednov je minilo od objave našega prvega zapisa o 
tako imenovani ,4ntervencijski hiši“ , ki jo je narisal novomeški 
arhitekt Zdenko Hlavaty in trdil, da po današnjih cenah ne sme 
stati več kot 112 tisoč novih dinaijev. Novira o tej „stanovanj^ 
bombi“ se je hitro razširila po vsej Sloveniji in celo Jugoslaviji. 
„Tedenska tribuna“ ji je posvetila celo stran, arhitekti so nejeverno 
in tudi omalovažujoče majali z glavami, novomeSco gradbeno pod
jetje PIONIR pa je po Hlavatyjevi izjavi, da so to njihove cene, 
vzelo načrte pod povečevalno steklo . .

Najvažnejše pa je, da smo 
tudi za vse raziskave, ki

Neučakani bodoči lastniki hiš in 
stanovanj, stanovanjska podjetja ih 
banke ter celo občinske skupščine 
so hiteli telefonirat v Novo mesto: 
Hlavatyju, PIONIRJU, DOMINVE- 
STU, Dolenjskemu listu. Vnele so se 
žolčne razprave: je mogoče, ni mo
goče!

Poiskali smo človeka, ki najbrž o 
stvari največ ve: komercialnega di- 
rektoija PIONIRJA, tovariša Slavka 
Guština. Najprej: kaj mislite o Hla- 
vatyjevi vrstni hiši, ki smo jo  opisali 
v 34. številki Dolenjskega lista?

„Že ta prva inačica intervencijske 
hiše ima vse lastnosti pravega stano
vanja. Prostor je namembno in smo-

Clan podokrožnega odbora OF za Goijance Jože Penca-Dečko je na proslavi 304etnice Goijanskega 
bataljona poudaril: ,4>olenjski delavec se ni prevzel, njegova zveza s kmetom je poštena in n a ra v n a -  
Foto: 1. Zoran)

30-LETNICA GORJANSKEGA BATALJONA:

Na kosteh padlih je zgrajen napredek
»Tego ne smemo pozobiti,« je na nedeljski proslavi v Šentjerneju poudaril Jože Penca-Dečko -  Sta
rejša generacija se je borila z orožjem, mlajša se mora z glavo: da bi dobojevala bitko za samo

upravljanje_________________________

Okoli 1500 ljudi se je zbralo v nedeljo na šen^emejskem hipo
dromu na proslavi 304etnice Goijanskega bataljona, med mimi 
borci, aktivisti, mladinski odredi iz Kostanjevice, Gabija in Šent
jerneja ter novomeški Odred gorjanskih tabornikov, ki so tu kon
čali večurni pohod po partizanskih poteh. Po raportu, ki ga je 
sprejel Franc Pirkovič-Cort, prvi komandant Goijanskega bata
ljona, je imel slavnostni govor Jože Penca-Dečko, član podokrož
nega odbora OF za Goijance. Kulturni del slavja so i^olniU: 
združeni pevski zbori treh novomeških osnovnih šol, m o»i zbor 
Dušan Jereb in pihabia godba krške Celuloze.

osvoboditvi."
Jože Penca-Dečko je slavnostni 

govor strnil v ugotovitev, da bi bilo 
hudo narobe, če bi samoupravljanje 
in združeno delo kot veliki besedi 
ostali res samo besedi, ne da bi vse
bina prešla v meso in kri vsakega 
delovnega človeka. „Starejša ge

neracija J e  morala izbojevati obo
rožen boj, mlajši pa zastavlja razvoj 
za revolucionarno nak)go ures
ničitev samoupravljanja.** Govornik 
je končal z mislijo, da preživeli bor
ci Gorjanskega bataljona pri tem ne 
bodo stali ob strani.

I. ZORAN

trno izkoriščen. Njena največja 
prednost pa je seveda cena, ki je v 
primerjavi s ceno trisobnega stano
vanja na primer v Ljubljani, res ne
verjetno nizka. Danes stane tako sta
novanje okrog 300.000 novih dinar
jev. Veijamem, da stroški za hišo po 
prvotnem Hlavatyjevem načrtu res 
ne bi bili večji kot 112 tisočakov, 
čeprav po tistem načrtu nismo ni
koli delali uradnega predra
čuna . .

Načrt torej ni več isti, torej tudi 
cena ne! Razumljivo, da je vi^a, 
česa drugega menda tudi vi niste pri
čakovali? Hlavaty prizna po teme- 
p te m  posvetovanju s PIONIRJE
VIMI strokovnjaki, da ima njegova 
hiša za množično industrijsko R ad
njo nekatere tehnične pomanjklji
vosti poleg tega pa je sporazumno s 
PIONIRJEVIM štabom načrtovalcev 
in poslovnih ljudi pristal na razširit
ve in dopohiitve, ki so jih predlagali. 
Ljudje pri PIONIRJU so se namreč 
takoj ogreli za Hlavatyjevo zamisel 
in mu predlagali odkup načrta in iz
ključne pravice za uporabo na ob
močju Jugoslavge.

Tovariš Guštin je pojasnil, kaj je 
vplivalo na povečanje cene:

, J*ovečali smo površino prostorov 
od 57 na 67 metrov, dodali ropotar
nico v pritličju in še eno kopalnico v 
nadstropju. Všteli smo dve peči na 
olje in vgradili pohištvo za kuhinjo s 
p lin^ im  štedilnikom. Vnesli smo 
nekaj tehnoloških izboljšav, pred
vsem boljšo toplotno osamitev streš
nega stropa in uredili dostop ter vse 
komunalne priključke na en meter 
od hiše.

beli tudi za vse r a z i S K a v c ,

porok za gradbeniško in vsesiW
kakovost hiše. To naj bi bfla K  
zidana hiša za široko potto 
Jugoslaviji z uradnim „^«1“ 
(atestom) pooblaščenega za

„In cena? “
„150.000.“ ,
Na žalost brez odkupa zem? ^  

in komunalnega prispe^Ka- 
veda ni več stvar gradben^ 
jetja, ampak pristojne 
skupščine, ki predpisuje v . 
kupne cene za meter jo
sek za komunalno uredite • 
te cene v različnih občinah
^   ̂ jtje seveda ne “
jamčiti splošne 
Večje razumevL-^ , .
čina za ceneno gradnjo

gradbeno podjetje seveda ne
• ” ■ lošne jugoslovansKe

imevanje ko 
čina za ceneno gradnjo 
cenejše hišice bodo 
kom njene zakonodaje, ^a p 
novomeški občini bi v ĝv. 
sek znašal o k r o g  20.000 dmafle

Nova intervencijskah^at ' ^
. .i  „na ključ" okroglo  ̂ . ^ en » ' 
narjfcv ali za polovico a ĵca
ko veliko stanovanje v bloK^- ĵ ĵti, 
pa ima še vedno vse tiste ^  
ki smo jih našteli v zadnjein  ̂je 

In še nekaj: osnova za m 
gradnja štirih takih .rtina
ravnem terenu. Manjša jg 5e
ali neravno zemljišče zah 
nekaj več denarja. ^  uH

PIONIR želi postaviti P^ *0” 
„ogledni“  četvorček p o p o 
vem mestu na Drski. Hise . ^ 
stavili ’ "  ----- - ■
za
namreč vedo, da je najou«'^ 
ročilo jtisto, ki ga da *̂ '*P .. y N®" 
valeč. Žalostno je le 
vem mestu najtežje dobiti P  -j. 
parcelo. Ce ima že piid'
jetje težave, kako naj pot

Jože Penca-Dečko je govor začel 
z ugotovitvijo, da je trideset let 
doba, v kateri je odrasel rod, ki ga 
„takrat še ni bilo", in je tudi čas, ki 
utaplja v pozabo bridke stvari, hkra
ti-p a  omogoča, da marsikaj pravil
neje vrednotimo. Kljub tem u je tre
ba reči nekaj več o tem času „v spo
min tistih, katerih kri je popila gor
janska zemlja in so njihove kosti 
vgrajene v teme^e današnjega živ
ljenja, ter v imenu vseh, ki smo pre
živeli osvobodilni boj in se danes 
srečujemo".

Govornik je obširneje opisal raz
mere, v katerih je pred tremi deset
letji nastal Gorjanski bataljon: prav 
tedaj so okupatorji močneje pri
tisnili na gorjanski predel, hkrati pa 
zastrahovali prebivalstvo. Poudaril 
je, da je potrebno te dogodke podo
življati in govoriti o njih zlasti zaradi 
mladega rodu. da bo iz „teh izku

šenj spoznal, kako pomembna je 
ljudska enotnost."

Jože Penca-Dečko je nadaljeval: 
„Razvoj in gospodarski razcvet te 
doline v zadnjem desetletju doka
zujeta realnost obetov, ki jih je da
jalo narodnoosvobodilno gibanje in 
jih  postavilo za smoter boja: boUše 
življenje vseh delovnih ljudi. Do
kazuje tudi, da to  niso bib ozki ci^i 
KP, kot so trdili sovražniki, a m p ^  
želja vseh ljudi, na Dolenjskem še 
posebno. Eiokaz je tudi lanski re- 
lerendum, s katerim se je večina do
lenjskih delavcev izrekla za popolno 
zdravstveno zavarovanje kmečkega

Erebivalstva. Ne nazadnje je to do- 
az, da se dolenjski delavec ob ne

nehnem poudarjanju pomena de
lavskega razreda ni prevzel in da ima 
zvezo s kmetom za pošteno in na
ravno. S tem je delno tudi popravil 
škodo in zapostavljanje, ki ga je 
kmeclfi živelj trpel precej časa po

»Z najlepšimi vtisi gremo domov«
Sedem Nemk je sedem dni hodilo po Doienjslcem in Beli krajini -  Uradna 

delegacija žena iz NOtnberga je NovomeSCankam vrnila obisk

Na pobudo Mare Rupene-Osolnikove, samostojne svetovalke pri 
"skupščini SRS, je prišlo do navezave stikov med ženami Dolenjske 
in Nemkami iz organizacije SH) v okviru njihove socialno-demo- 
kratske partije. Delegacija žena novomeške občine se je poleti te
den dni mudila v Nuembergu, 22. septembra pa so Nemke vrnile 
obisk.

Ogledale so si vrsto podjetij v no 
vomeški, trebanjski, grosupeljski, 
metliški in črnomaljski <jbčini, ob 
iskale nekaj sodobnih vz^ jn o - 
varstvenih ustanov, muzejev in tu 
rističnih krajev, 28. septembra pa so 
imele v Dol. Toplicah srečanje s ce
lotno konferenco za družbeno aktiv
nost žensk novomeške občine. Tu 
so bili navzoči tudi, Olga Vrabič, 
predsednica republiške konference, 
ter funkcionarji n o v o m e ^ h  druž- 
beno^jolitičnih organizacij in pred

stavniki topliškega javnega življenja.
Gostje so bile presenečene nad 

tem, kar so videle pri nas. Po
udarjale so tudi, da je naša gosto
ljubnost edinstvena in je ne bo mo
goče pozabiti. Med bivanjem v No
vem mestu so stanovale pri tova
rišicah, ki so bile na enakem obisku 
v Nemčiji, tako da so imele pri- 
lo ^ o s t  spoznati tudi način življenja 
naših družin.

V vseh uradnih in neuradnih po
govorih se je pokazalo, da naše in

napredne nemške žene družijo pri
srčne vezi, ki jih nameravajo še po
globiti, kajti možnosti za sode
lovanje je precej. Izmenjava de
lovnih izkušenj je bila koristna za 
obe strani.

Vseh sedem dni, ko so bile Novo- 
meščanke gostiteljice, uradnega 
tolmača niso potrebovali, kajti Mara 
Rupenova in dr. Ema Primožičeva 
sta zelo uspešno in požrtvovalno na
stopali kot prevajalki. Njima gre za
sluga, da med delegac^ama ni bilo 
jezikovnih pregraj. Marija Suhy, 
p re d s e d n ic a  K o n fe re n c e  za družbeno 
aktivnost žensk, in Franc Beg, pred
sednik SZDL, pa sta z dobro orga
nizacijo bivanja gostij pri nas po
skrbela, da so odšle domov z naj
lepšimi vtisi.

IMV: v vrh 
evropskih prikoličarjev!

+-

do zemlje občan?
V Ljubljani je namreč 

mnogo večje, in če ne bo ’ 
vem mestu, bo P^P^^^-Pi^isoni. 
četvorček postavil v 
so namreč tudi že  v 
vorih za postavitev zaniu*’
prihodnjem letu. Z a g re b  po
za 250 hiš, v Samoboru hogJ^^ty' 
staviti celo sosesko "  ^ V o-jel** 
jevih hiš! Tudi B e o g rad  se J®
400 enot, 350 pa j i h  bpdo P 
v Č r n o g o r s k e m  P r im o ž u  z 
n e  p o t r e b e . .

Najlepši posel se obeta v 
kjer hočejo zgraditi^  C
eno največjih ttirKtičn* , . |
Jadranu z ve6i*BOČ enot^-^e<ji»

Ko bodo postav^eniP*JJ 
primerki, namerava PION 
niti tudi sindikate, ki naj 
manjša podjetja v ^ “P .g 
Ker je treba za take
prilagoditi urbanistične
PIONIR ‘ sestavu posebno 
strokovnjakov za P°f". j^di 
janju zazidav. P «pravH  v
tehnologijo gradnje, k {e
dobnih prunerih v Jug ;
koli ni bila uporabljena,

Vsi ti napori za ^ i^ b  Đ uj 
sko gradnjo pa pru^^^ stroš̂ *̂̂  ■ 
seljivo vest -  pocenite ^
posamezno enoto.

m

mm

Tloris pritličja in nadstropja Hlava*yJ g 
polnjene intervencijske hiše. i
so zidovi enega stanovanja^ levo in de 
na načrtu del sosedovih prostorov (P

(Nadaljevanje s 1. strani)
-  30.00U avtomobilskih prikolic, 

vse kar podjetje zdaj podvzema, pa

SEVNICA-PLANINA^
OSTANE!

Po mučnih dvomih o tem, ali bo 
cesta Sevnica-Planina ostala v pro
gramu republiškega cestnega sklada 
za modernizacijo cest na Kozjan
skem, je le ostala prvotna odločitev. 
Tako je namreč odjočila komisija za 
manj razvite pri izvršnem svetu SRS 
minuli četrtek. Pomisleke za moder
nizacijo so pričele namreč izražati 
nekatere krajevne skupnosti na pre
ostalem delu Kozjanskega v tre
nutku, ko so se dela že pričela. Mo
dernizacija te ceste je vzbudila že 
veliko zanimanje pri Kozjancih v 
sevniški občini: krajevna skupnost 
Zabukovje je pričela gradnjo ceste 
Mrzla Planina-Stranje, po la teri bo 
mogoče priti iz tega dela Kozjan
skega celo do Senovega.

v k r Skem
SKUPNA SEJA 
DVEH SVETOV

V torek je bila skupna se^ sveta 
posavskih občin in medobčinskega 
sveta ZK Posavje. Na dnevnem redu 
je bilo poročilo predstavnikov po
savskih občin o obisku jedrdcih 
elektrarn v ZRN. Zbrani so prejeli 
tudi informacijo REGIONA o po
teku raziskav, ki jih za posavsko re
gijo izvajata REGION in Inštitut za 
regionalno ekonomiko v Ljubljani.

ju likrati že tudi za prehod na
-  k:tno proizvodnjo 50.000 pri

kolic.
Celotna proizvodnja prikobc bo 

dejansko reorganizirana, povsod pa 
hkrati upeljana najnovejša teh
nologija. Sedanja proizvodnja 
15.000 prikolic bo v 1973 podvo

jena, s tem pa bo IMV postal že pri
hodnje leto največji proizvajalec pri
kolic v Evropi. S tem v zvezi je CDS 
med drugim sklenil:

-  tovarna avtomobilske opreme 
v Brežicah bo preimenovana v to 
varno avtomobilskih prikolic;

-  proizvodnja prikolic v Novem 
mestu |k > znatno povečana;

-  v tovarni IMV ADRIA v Belgiji 
bo-stekla oz. žc teče sestava in mon
taža prikolic JUNIOR 305-do 500 s 
kapaciteto 50 prikolic dnevno v eni 
izmeni.

-  Črnomelj, Šentjernej in Novo 
mesto bodo postali glavni centri za 
proizvodnjo elementov za prikolice, 
pri čemer bo Novo mesto fe posebej 
skrbelo tudi za podvozja prikolic 
kot osebnih avtomobilov. Z vsem 
tem je povezan tudi znaten uvoz 
nove opreme in začetek lastne pro
izvodnje raznih elementov za vozila 
IMV. Obrate IMV v Črnomlju, na 
Suhorju, Semiču, v Mirni in v Bre
žicah bodo specializirali. Tovarne 
IMV v Brežicah, Šentjerneju in 
Črnomlju bodo tako prav gotovo 
tudi prve imele pogoje za usta
novitev TOZD.

Pri tej mogočni reorganizaciji pa 
v IMV seveda ne bodo pozabili tudi 
na nadaljnje povečanje proizvodnje

dostavnih in osebnih avtomobilov, 
pri čemer jih vodi poslej nov kon
cept proizvodnje. Ostati ho če^  po
memben proizvajalec motornih vo
zil. O tem in drugih sklepih zadnje 
seje CDS v IMV pa bomo Se poro- 
čali. ,

TONE GOŠNIK

RIBNICA:
NOVI OBRAT SO ODPRLI
Na Ugaiju pri Ribnici so 2. ok to 

bra popoldne svečano gdprU novi 
obrat podjetja SITOPLET-BITERM, 
v katerem sestavljajo štedilnike 
Kuepersbusch. Zastopnik poslov
nega združenja TEHN01MPEX 
Tone Cuk je ob tej priložnosti po
udaril, da se bo obrat na Ugarju po
stopno specializiral za proizvodn^ 
tehničnih naprav za gretje zraka in 
vode. Ze prilK>dnje leto bo tu zrasla 
nova, 2.400 kvai'a tn ih  metrov ve
lika proizvodna dvotana, v kateri se 
bo zaposlilo blizu 200 ljudi.

PREGLED OPREME

Ob koncu tedna požarne varnosti 
je posebna komisija gasilskih pred
stavnikov pod vodstvom sektorskega 
poveljnika Ignacija Gačnika na ob 
močju Soilražice pregledala gasilske 
naprave. Obiskali so gasilska društva 
v Zapotoku, Zamostecu, Sodražici, 
Ziniaricah in na Gori. Vsa društva 
so imela opremo urejeno in pri
pravljeno za primer p o i^ a .
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h stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

DELO ZA TRGOVCE 

Trgov, podjetje »PRVI JUNIJ« iz TRBOVELJ

V A B I K  S O D E L O V A N JU  VEC

VK IN KV prodajalcev mešane trgov, 
stroke, posebej pa prodajalcev 
tehnične stroke.

^fiteresenli n a j se og la s ijo  o seb no  ali p ism en o  n a  n a -  
^lov: Trg. pod. ►►P rv i ju n ij« , T rb o v lje  — ta jn iš tv o . 

^■Tfiskn s ta n o v a n ja  so zag o to v ljen a . N a s to p  d e la  in 
•"ugo po dogovoru .

H »KRKA« -  tovarna farmacevtskih 
in kemičnih izdelkov 
NOVO MESTO

r a z p i s u j e

JAVNO L I C I T A C I J O
zo prodajo robljenih osnovnih sredstev. In 
sicer:

TOVORNI AVTOMOBIL FIAT 620 BL, 
letnik 1967. reg. St. NM 60-66, 
za Izklicno ceno 7.500,00 din

**** * ponedel|ek, dne 9. oiiiobra
ob 9. url dopoldne v INISU, BrSlln 62, Novo 

"»•sto.

• • • • • • •

û ENJSKI BAiVKI iN
. '^A N lL N IC i v Novem mestu

N i l
enotah v KRŠKEM, METLIKI,

% TREBNJEM
hronllnt vlogo In jih obrtstujejo od ̂Vo<|

% *̂̂ 0 ročuno In devizne roCune občanov

<1̂ (1 devlzno-volutne posle In odkup ter pro* 

Sejo k *
'»It stonovonjsko grodn|o, pospeievo-

k. .1 obrti In turizma no podlogi namen-
^  ''®^«tvan|o

^i^'» Dbh

1|» zq stanovonltko gradnjo, pospaltvo-
‘‘vo, obrti In turizma no podlogi nam 

vonja

kratkoročne Jn dolgoročne kredite 

vse druge bančne posle 

svoje ‘denarne zadeve, soj je to vola

l\leodvečen odgovor na
»Odvečna skrb za razrednost«

Ne nameravam voditi dialoga z 
uredništvom Dolenjskega lista glede 
vprašanj razredne orientacije lista. 
Nihče mu verjetno te ne odreka, 
moram pa reči, da ko sem zapisal v 
zadnjem prispevku, da nekateri 
članki tega ne potijujejo, nisem bil 
splošen, ampak zelo konkreten. V 
mislih sem imel naslednje članke: 
Odprto pismo metliškim politi
kantom, Nehati s starim, začeti z 
novim in Nova dejstva metliške za
deve. O teh člankih imam svoje 
mnenje, ki sem ga v odgovorih: 
Idejna in etična zmeda. Nehati s sta
rim, začeti z novim in Vujčičev do
pust, tudi povedal. Nameravam ga v 
zgoščeni obliki tudi to po t ponoviti: 
„Pismo metliškim politikantom " je 
članek z destruktivno idejno-poli- 
tično vsebino in ne sodi na strani 
Dolenjskega lista. Menim, da je od
govorno uredništvo napačno ocenilo 
vrednost članka in da ni prav rav
nalo, ko se je odločilo za njegovo 
objavo. O članku „Nehati s starim, 
začeti z novim“  menim, da jg.bralca 
zaradi svoje tendenck)znosti bolj za
vajal, kot pa odkrival resnico, kakor 
tudi, da v njem ni poštene anga
žirane politične kritike družbenih 
razmer. Očital sem Dolenjskemu 
listu, da ni vidneje uskladil svojega 
pisanja z napori politike. In v zad
njem članku „Vujčičev dopust" za
ključim, da taki članki niso raz
redno naravnani. Torej v moji kritiki 
ne gre za posploševanje niti ne iz
mišljanje, ampak za obravnavo res-

Cesto brez cestarja
v  času, ko se asfaltirajo že ste

zice, ni denaija za cestarja na cesti 
IV. reda od Metlike, do Grabrovca, 
Tu je službo opravljal cestar 20 let, 
vse od takrat, ko je šel avtomobil 
enkrat na mesec po cesti. Danes, ko 
vozi vsaj 40 avtomobilov na dan, za 
plačilo cestaija ni sredstev.

Vaščani se sprašujemo, kaj mislijo 
s tem pristojni na občini. Zakaj pla
čujemo samoprispevek, kam gre 
denar od cestnin in goriv? Vse za 
asfaltiranje? Nisem proti moder
nizaciji, toda ne moremo zato vse 
makadamske ceste prepustiti pro
padanju. V vasi plačujemo mesec 
okrog 2.000 din krajevnega samopri
spevka, od tega v zadnjih štirih letjh 
nismo dobili niti dinarja, čepirav šo 
nam obljubljali pomoč pri gradnji 
teofaznega tolca, pri gradnji ga
silskega doma itd. Za numeček naj 
bi-izgubili še cestaija?

^  o smetišču na isti cesti, o l(a-
V terem je tudi že pisal vaš li,st. Res je 
bilo po objavi člankov smetišče za
grnjeno z zemljo, postavili so tudi 
napis: „Odlaganje smeti je kaznivo‘\  
toda kmalu zatem so začeli smeti 
spet odlagati na ta prostor. Zanima 
me, čemu opozorilo? Meni se zdi, 
da bi morali kaznovati tistega, ki je 
tablo postavil, sicer pa prosim pri
stojne organe za obrazložitev in od-

MARTIN STUBUAR, 
Grabrovec

ničnih člankov in za konkretno, ne 
pa posplošeno kritiko Dolenjskega 
lista.

Drugo je sedaj vprašanje, ali se 
uredništvo Dolenjskega lista z mojo 
kritiko strinja ali ne. Jaz jim lastne 
ocene ne branim niti ne zamerim, še 
najmanj pa bi jo smatral za žaljivo, 
kot ocenjujejo moj zadnji odstavek 
v prejšnjem članku. Osebno menim, 
da stališča, mnenja, ocene ne mo
rejo delovati žaljivo, če so kulturno 
izpovedana in jim je cilj izpovedati 
resnico.

Zato besede ,4aljivost“ ne sme
mo zamenjevati z besedo ,jie- 
ugodno“ . Med nami se često dogaja, 
da vsako kritiko sprejmemo kot na
pad na kolektiv, osebnost — kot ža
litev. Menim, da kdor na tak način 
kritiko sprejema, ne. more trezno 
razmiš^ati, s£̂  se ihu je izmuznil iz 
rok kritery objektivnosti. Resnica je 
lahko za koga neprijetna, nikakor pa 
ne žaljiva. Dolenjskemu listu pred
lagam, da omenjene članke oceni iz
dajateljski svet in pokrajinski izvršni 
odbori Socialistične zveze. Jaz ni
mam kaj več povedati, lahko bi le z 
dokazovanji in pojasnjevanji branil 
lastna stališča. Dolenjski list svoja -  
skratka, prišlo bi do polemike zaradi 
polemike. In še že^o imam. Rad bi, 
da bi uredništvo E)olenjskcga lista 
objavilo vso vsebino razprav in za
ključke iz seje izdajateljskega sveta, 
ki je bila 17. marca. Naj velja še v 
tem primeru svoboda obveščanja. Se 
tole bi rad rekel: za novinarja ni 
dovolj, da objavlja dejstva, ampak, 
da je do njih kritičen -  razredno 
opredeljen. Za to pa je treba idejno
sti in često tudi poguma! V odgo
voru je uredništvo zapisalo m arši^ j, 
s čimer sc ne strinjam. Ce mi bo čas 
dopuščal, bom o tem v prihodnje še 
kaj zapisal. Ne zaradi polemike, 
ampak zaradi razčiščevanja po
gledov na življenje oziroma na druž
beno prak,so.

Vsem tistim pa, ki so mislili in še 
mislijo, da sc vtikam v metliške 
zadeve, naj povem, da temu ni ta k o .. 
Nisem se vtikal v metliške zadeve, 
ampak samo odgovarjal na tiste 
članke v Dolenjskem listu, ki so se 
mi zdeti neustrezni ali pa premalo 
kritični. Ce nc bi bilo takšnih član
kov o methški zadevi, so sam o stva
reh, ki se tičejo predvsem Metlike, 
ne bi nikoli oglasil, saj se držim na
čela, da je treba, če žc pišemo, pi
sati najprej o lastnih problemih. Se 
enkrat ' -  razpravljal sem z Do- 
lenjskioi listom, zanima me o j(^ v a  
politikuv ne pa metliška zadeva. 
Doma smo naročeni na ta list, pla
čujemo ga in pravico imam izraziti 
svojo mnenje o slehernem članku, ki 
se v njem objavi.

In še uredništvu Dolenjskega lista. 
Ce imam kritične pripombe na ne
katere članke, ni še s tem rečeno, da 
zanikam vse njegovo dosedanje delo. 
Nasprotno, visoko cenim njegovo 
dosedanjo kulturno, ii}cjno in po
litično poslanstvo.

FRANCI SALI, 
Novo mesto

Kaj je s cesto do 
Gornjega Boštanja?

Na članek v Dolenjskem listu dne 
24. 8. 1972 „KAJ POREKO ODGO- 
V0RN1“ , daje občinska skupščina 

•Sevnica naslednje pojasnilo:
Dostopne ceste do Gor. Boštanja, 

ki jo obravnava pisec gornjega član
ka in naj bi potekala prek starega 
sejmišča, ne obravnava noben do se
daj potrjeni prostorski načrt za ob
močje Boštanja. Staro sejmišče seje 
vključilo v zazidalni plato med Gor. 
in Dol. Boštanjem, saj ga že same 
terenske razmere vl^učujejo v to  in 
se s tem dobiva zaključena celota od 
Gor. Boštanja prek naselja na „Se
lah" do Dol. Bo6 tanja.

Dela na kanalizaciji v Dol. Bo- 
štanju vodi krajevna skupnost Bo- 
štanj. Cevi so bile nabavljene prej, 
preden so bili naročeni načrti za ka
nalizacijo, pridobljena vsa potrebna 
soglasja in gradbeno dovoljenje. 
Morda pa bi bilo resnično pravil

neje, da se betonske kanalizacijske 
cevi niso deponirale v obcestni jarek 
temveč na drug za to primeren pro
stor.

Most prek Mirne pri žagi v Dol. 
BoŠtanju je sedaj lesen ter je že re
snično dotrajan. Temeljita obnova 
mostu ali celo nova gradnja bi zahte
vala velika finančna sredstva, kate
rih pa Sevnica v sedanjih pogojih ne 
more zagotoviti, saj mora reševati 
veliko število bolj perečih in neod
ložljivih problemov. Dejansko služi 
most samo za krajevni oziroma lo
kalni promet, saj je v oddaljenosti 
približno 500 metrov od tega mostu 
masiven most prek Mirne ter je de
jansko vprašljiv obstoj dveh mostov 
na tako kratki razdalji.

FRANC LIPOVŠEK, 
načelnik oddelka za 

gospodarstvo in Tmance

Zakaj ne poslušajo?
Dve leti in pol sem delal v Opre- 

malesu kot nalcladalec na transpor
tu. Pred nekaj več kot piesecem in 
pol sem živčno zbolel in tri dni ostal 
doma. V pod je le  «em poslal ženo s 
prošnjo, naj bi mi za zamujeni čas 
priznali dopust. O tem niso hoteli 
nič slišati. Ker se m ije  zdravje po
slabšalo, sem šel z napotnico v bol
nišnico in ostal na zdravljenju 12 
dni. Izvidi so pokazali, da se lahko 
vrnem. Toda pri Opremalesu sem 
trkal zaman: njihov odgovor je bil, 
da m& ne vzamejo-nazaj.

Ne razumem, zakaj sc mi je to 
zgodilo, zakaj so ravno pri meni na
redili izjemo in me sunili na cesto. 
Iskal sem novo zaposlitev, a brez 
sreče. Sam, z golimi rokami, naj 
grem zdaj od Poncija do Pilata in 
prosjačim? Kaj res to hočejo? 
Tembolj me boli, ker sem vsak dan

Vdevetn^stih prodqalnah Mladinske knjige po Sk>veniji so piejši^ 
četrtek podelili devetnajst pony koles. Na sliki: štiriletna Ivaneti- 
čeva punčka bo potegnila prvi nagradni listek. P<my kolo gre v 
Otočec, Veliki atlas sveta pa ostane v Novem mestu — (Foto: S. 
Mikulan)

Lepe nagrade knjige
Prejšnji četrtek se je v prodajalni 

novomeške Mladinske knjige zbralo

Novo cisterna
Prejšnjo nedeljo je dobili gasilsko 

društvo Stična nov avto s cisterno, 
ki so ga tamkajšnji gasilci že dalj 
časa močno pogrešali. Da so ta so
dobni pripomoček za gašenje po
žarov dobili, gre velika zahvala pred
sedniku občinske gasilske zveze 
Grosuplje tovarišu Lojzetu Lubiču. 
Ob tej priložnosti se tov^išu  Lu
biču za njegovo prizadevanje in delo 
stičenski gasilski odbor iskreno za

hvaljuje. g a s i l s k o  DRUŠTVO
s t iC n a

veliko šolarjev, ki so nestrpno priča'-- 
kovali žrebanje nagrad. Vsak uče
nec, ki je kupil za 50 dinarjev zvez
kov ali drugih šolskih potrebščin, je 
dobil nagradni listek, s katerim je 
laliko postal lastnik pony kolesa ali 
pa ene od ostalih 250 nagrad. Šti
riletna Ivanetičeva punčka je resno 
segla v košaro, 4cjer je bilo nad 3600 
listkov, in poVi  ̂ kolo je v O točec 
odpeljal Jože Klevišar. Po novem 
Velikem atlasu sveta, ki je bil do
ločen za drugo nagrado, pa bo 
„brskala" Novomeščanka Ksenja 
Derčar. Tudi ostali nagr^enci so bili 
lepih praktičnih nagrad, ki jih je po
darila Mladinska knjiga, zelo veseU.

Jp

Nekaj besed o kadrovanju

pred vprašar\jem, kako preživeti dru
žino. Ali morajo biti moji otroci lač
ni samo zato, ker sam nisem dovolj 
dober, da bi v podjetju dokazal, 
kakšno krivico so mi storili?

Ne želim prepirov, vendar na tem 
mestu zatijujem, da sem pripravljen 
dobiti pravico tudi s pravnimi sred
stvi. Ce bodo pri ^ rem a le su  le 
spregledali in popravili krivico, k im i 
jo delajo, bomo spet pr^atelji. Pri 
tem jim bom, če bodo zahtevali, 
sam obilo pomagal. Pripravljem sem 
zbrati najrazličnejša potrdila o bo
lezni, če mi ne verjamejo, da sem z 
dela res izostal samo zato, ker sem 
zbolel. Upam, da mi v bolnišnici, 
kjer so me zdravili, takih potrdil ne 
bodo odrekli.

1 RANC RAPOUS, 
Focrstcrjeva 12, 

Novo mesto

V zadnjih letih je tudi Dolenjsko 
zajela turistična mrzlica. Posajnezne 
oW ine, turistično-gostinska pod
jetja in njihovi kolektivi želijo, da 
nekatera podjetja in zavodi raz
širjajo že obstoječe zmogljivosti in 
uvajajo nove dejavnosti.

Res je, da so v primerjavi z našo 
obalo to skromni začetki, vendar za
četek je tu in vreden je vse pohvale 
in pozornosti. Pri vsem tem smo pri
ča turistično-gospodarskemu po
javu, ki ni nekaj enkratnega, kakor 
bi morda bralec v tem trenutki mi
slil. Nasprotno, mislim na pojav za
prtosti, ozkosti sorodnih dejavnosti 
na razmeroma majhnem prostoru. 
To so dejstva, ki jih lahko pod
krepim še z vrsto otipljivih in nič 
kaj razveseljivih dokazov.

Vzemimo problem kadrov, ki je 
povsod pereč. V polpretekli dobi 
smo bili v vsej Jugoslaviji priča celi 
vrsti kadrovskih sf>odrsljajev. V raz
ne veje gospodarstva smo vlagali, 
gradili objekte, na kadre pa smo po
zabili. To se dogaja še dalje.

Pred dnevi je trgovsko podjetje 
Petrol iz Ljubljane, na Čatežu ob 
črpalki odprlo nov okusno urejen 
turistično-gostinski objekt. Uspeha 
smo bili veseli vsi občani naše 
občine. Pozdravili smo napore za

poslenih in^vodstvo Petrola. Nikakor 
pa se ne moremo strinjati z njihovo 
kadrovsko politiko, k ije  za nas, ne
posredne sosede, nesprejemljiva. To 
je tudi povod, da se kot predstavnik 
Cateških Toplic oglašam. Vodstvo 
imenovane delovne organizacije je 
menda že pred otvoritvijo vedelo za 
kadrovske razmere. Videti je, da so 
nek^ delovnih mest pustili na- 
k^učju oziroma da jih lx>do iz
polnili po otvoritvi n o v ^ a  objekta. 
Tako naše zdravilišče že nekaj časa 
čuti določen pritisk Motela. Ta pri
tisk ni gostinsko-konkurenčnega 
značaja, je le usmerjen na našo stro
kovno detovno silo, ki jo skušajo z 
raznimi obljubami zvabiti v svoje 
vrste. To vabljenje in nagovarjanje 
poteka za hrbtom samoupravnih 
organov in vodstva našega podjetja. 
Človeku se nehote porajajo misli o 
tako imenovani socialistični po
slovni morali. Morda sem preveč 
kritičen. Resnica pa je, da vsako 
podjetje vlaga veliko sredstev v last
ni kader in na njem gradi svojo po
slovno politiko. Vemo, da na n a^ m  
področju deluje nekaj priznanih šol, 
ki dajejo vsako leto precejšnje šte
vilo ljudi s solidnim znanjem.

Na koncu še vprašanje: Bi bilo 
odveč resnejše planiranje kadrov, 
dolgoročnega razvoja v turizmu in 
morda še česa?

IGNAC REGOVIC

B R E Ž I C E
S t e  v  z a d r e g i  
z a  d a r i l o ?

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa- ®  
ko priložnosti Naša dnevna proizvodnja je več tisoč 
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni •

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež! S )
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Trgovsko, izvozno, uvoznoT, zastopniško in 
proizvodno podjetje

^ metalka
LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 2

V A B I  K SO D E IX )V A N JU

PRODAJALCA (1 delovno mesto)
ZA PRODAJALNO DOMŽALE 
kvalificiran trgovski delavec

ODDELKOVODJO (1 delovno mesto)
ZA PRODAJALNO DOMZALE
kvalificiran trgovski delavec z najmanj 3 leti
prakse

KOMISIONARJE (3 delovna mesta)
kvalificiran trgovski delavec

NK DELAVCE (8 delovnih mest)
P o n u d b e  p o š lji te  k a d ro v sk e m u  o d d elku  »-METAUKE«, 
61000 L JU B L JA N A , D a lm a tin o v a  u lic a  2, n a jk a sn e je  v 
p e tn a js t ih  d n e h  po o b ja v i v  časopisu .

KmetJ|ski izobraževalni center Grm-Novo mesto 

ŠE V P I S U J E
učence v prvi razred šole za Icmetovalce.

K a n d id a t i  s k o n čan o  osno vn o  šolo n a j p o šlje jo  p r i ja v o  
za v p is  in  sp r ičev a lo  o k o n čan em  osm em  ra z re d u  te r  
k o lek  za 2 d in .

Pouk bomo pričeli 16. oktobra ob 8. uri.

ŠOLSKI CENTER BREŽICE 
Trg bratov Ribarjev 1

r a z p i s u j e
v šolskem letu 1972 73 vpis v oddelke za odrasle:

l>OSLOVODSKA ŠOLA
P oslov od ska  šola  iz o b ražu je  k a d re  za v o d iln a  d e lo v n a  
m e sta  v o d d e lk u , sk lad išču  ali v  eko n o m sk i en o ti go 
sp o d a rsk e  o rg an izac ije .
P ogoji za v p is  so:
— uspešn o  k o n ča n a  šo la  za p ro d a ja lce ,
— p rip o ro č ilo  g o sp o d arsk e  o rg an izac ije , iz k a te re g a  je  

razv id n o , d a  k a n d id a t  že n a jm a n j d v e  le ti u sp ešn o  
o p ra v l ja  d o lžn o st n a  svo jem  d e lo v n em  m estu .

P ri v p isu  m o ra jo  k a n d id a ti  9. o k to b ra  v lo ž iti:
1. p r i ja v o  za v p is  s p rip o ro č ilo m  g osp o d arsk e  o rg a n iz a 

c ije, ko lk o v an o  z 2 d in , k i jo  d o b ijo  n a  d a n  v p isa  v 
u p ra v i c e n tra ;

2. sp r ičev a lo  o z ak lju č n e m  iz p itu ;
3. p o trd ilo  o v p la čan i v p isn in i 20 d in  in  v p la ča n em  p r 

vem  o b ro k u  šo ln in e  200 d in .
Š o lan je  t r a ja  dve  le ti, pou k  je  popo ldne , š t i r ik r a t  n a  
ted en .
V pis bo 9. o k to b ra  1972 od 14. u r e  d a l je  v  p ro s to r ih  
c e n tra  (g im nazija) .
C e lo tn a  šo ln in a  je  2.000 d in , p la č lj iv a  v d e se tih  m e 
sečn ih  o b ro k ih .
P r ič e te k  re d n e g a  p o u k a  za s lu ša te lje  iz p o sav sk ih  občin  
bo 10. o k to b ra  1972 ob  16. u ri n a  g im n az iji v  B rež icah . 
Z a go sp o d arsk e  o rg a n iz a c ije  iz d o le n jsk ih  občin  bo 
v p is  9. o k to b ra  v N ovem  m estu , k je r  bom o o d p rli d is 
lo c iran  o ddelek . P ro s to r  in u ro  v p iso v a n ja  bom o sp o 
ročili po zne je

I N D U S T R I J A  A P N A  K R E S N I C E

O B V E  Š Č A

lAK
vse potrošnike, d* *l 
priskrbijo kvalitetno koWv- 
no apno v naflih obratip j 
Kresnicah In Dobrepoljjo. 
Zdaj Je naJprlmemejB C" 
'za gašenje apna. _
Informacije telefon:
M-«07 in 782-001.

I n f o r m a c i j e  te l . :  8 8  6 0 1 ,  8 8  6 0 7  in 7 8 2  001

Svet osnovne šole v METLIKI
r a z p i s u j e  p ro s ti d e lo v n i m esti

' — 1 VZGOJITELJICE ALI MEDICINSKE SESTBE. 
za nedoločen čas

— 1 VARUSKE (nekvalificirane za 3 ure dnevn®) 
za delo v otroškem vrtcu.

N asto p  d e la  ta k o j a li po dogovoru . P r i ja v e  sprejema 
ra v n a te ljs tv o  o sn ov ne  šo le  v  M e tlik i do  9. 10. 1972.

Davčna uprava občinske skupščine KRŠKO
daje na podlagi določil 39. člena zakona o starostnem  
zavarovanju kmetov in 2. čl. občinskega odloka o ure
janju določenih zadev s področja starostnega zavaro
vanja kmetov naslednje

O B V E S T I L O

R azp ored  o d m e rje n ih  p risp ev k o v  za s ta ro s tn o  z a v a ro 
v a n je  k m e to v  za ob m o č je  k ra je v n ih  sk u p n o s ti G o ra , 
K rško , D o len ja  v a s  in  Z do le  je  n a  vpog led  od 5. do  14. 
o k to b ra  1972 od 8 . do  14. u re , n a  d a v č n i u p rav i, soba 
št. 41, za  o s ta le  k ra je v n e  sk u p n o s ti p a  n a  k ra je v n ih  
u ra d ih  ob  is tem  času.

4 RDEČI KRI2 
SLOVENIJE 
VAS VABI 
NA ODVZEM KRVI

Za k r i t je  vseh  * p o tre b  po k rv i je  p o treb n o , d a  p rid e  
v sako  le to  na  odvzem  k rv i 70.000 lju d i, in s icer v sa k  
o d v zem n i d a n  200. Z a to  p r ič a k u je  o rg a n iz a c ija  R dečega 
k riža , d a  se bodo o dzv a li vsi z d rav i o bčan i. D a bi si 
p reb iv a lc i občin , k je r  je  'red n a  k rv o d a ja ls k a  a k c ija , 
la h k o  p rav o časn o  re z e rv ira l i  čas, o b ja v lja m o  p ro g ram  
re d n ih  k rv o d a ja ls k ih  ak c ij za m esec  o k to b e r  1972.
'K er sam o k ri n ad o m e sti k ri, je  ra zu m ljiv o , d a  si jo  z 
d a ro v a n je m  zag o to v im o  tu d i seb i in svo jim  n a jb liž jim , 
če b i jo  p o treb o v ali.
R deči k riž  v lju d n o  p rosi p reb iv a lce  sp o d a j n a v e d e n ih  
k ra je v  in občin , n a j se č im p re j 'ja v i jo  o b č in sk em u  o d 
b o ru  R dečega  k riža  in m u sporočijo , k a te r i  d an  že lijo  
p r i ti  n a  o dvzem  krv i.

METLIKA — 17., 18. oktobra 1972 
TREBNJE — 23., 24., 25. oktobra 1972 
GROSUPLJE — 26.. 27. oktobra 1972

R D EC I K R I2  S L O V E N IJE  
R B P U B U S K I O D B O R  

IN  O B Č IN S K I O D B O R I R K

K R K A

Komisija za delovna razmerjo 

»K R K E«
tovarne farmacevtskih 
In kemičnih izdelkov 
Novo mesto

R A Z G L A S A  P R O S T I D E L O V N I M ESTI 

S SE D E 2B M  V N O V EM  M E S T U

1. VODJE GRUPE ZA STROJNO OPERATIVO

2. STROJNI TEHNIK ZA DELO V STROJNO 
INSTALACIJSKI OPERATIVI

P ro s ti d e lo vn i m esti la h k o  zased e jo  k a n d id a ti ,  ki izp®  ̂
n ju je jo  n a s le d n je  pogoje : 

pod l. d ip l. s t ro jn i  in ž e n ir  s 4 le ti p ra k se ; 
pod 2. s t ro jn i te h n ik , z ^ e l e n a  n e k a j le tn a  p rak sa  

n av e d e n e m  p o d ro č ju .

Vse, ki so z a in te re s ira n i in  iz p o ln ju je jo  n a v ed en e  ^  
goje. vab im o , d a  v ro k u  15 d n i po o b ja v i razglasa  
d a jo  sv o je  p o n u d b e  v  k ad ro v sk o  sp lo šn em  sektorju .

ZAZIDANE POVRŠME 
OBSTOJEČE CESTE 
MAGISTRALNE CESTE 
REGKMAINE CESTE

V Dolenjski galeriji v Novem mestu bo do 21. oktobra odprta razstava urbanističnega 
programa novomeške občine in uibanističnega načrta Novega nnesta. Razgrnitev je bila 
objavljena v Skupščinskem Dolenjskem listu, predlagatelja novomeško podjetje DOM
IN VEST in Ufbanistični inštitut SRS pa želita pritegniti v razpravo čimširši krog občanov. 
Zato vabita vse, ki jih stvar zanima, k ogledu razstavljenega gradiva. Zagotovila sta tudi 
vodstvo po razstavi vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. in od 16. do 18. ure. 
Prihodnji četrtek bomo v posebni prilogi Dolenjskega lista na poljuden način prikazali 
bralcem prizadevanja obeh načrtovalcev za urbanistično ureditev občine in Novega mesta. 
Zgoraj: skica študije cest za mestno območje. (Risala: Milojka Ljubenović, DOMIN VEST)

m o d n /N
REVIJA I

ki jo ob 20-ietnici podjetja in mesecu nagradne j 
daje prireja trgovsko podjetje DOLENJKA iz Noves j 
mesta v sodelovanju s Centrom za sodobno obla  ̂ ( 
nje iz Ljubljane in znanimi podjetji tekstilne in obl | 
čilne stroke iz vse Jugoslavije. |

•  DANES, 5. OKTOBRA, OB 19.30 URI, V PROSVETNÊ * j 
DOMU V ČRNOMLJU IN

)

•  JUTRL 6. OKTOBRA, V RESTAVRACIJI NA OTOčO* |

Na reviji bo žrebanje nagradnih kuponov Dolenj^ \ 
nagradne prodaje (izid bomo objavili v prihodnji ’  \
Vilki). I

Na Otočcu vas bo zabaval ansambel ORIONI, P̂ *  ̂ j 
bo Alfi Nipič.
Rezervacija vstopnic na telefon: 21*830

Dolenjska banka in hranilnica 
iz Novega mesta 
bo nagradila lastnike izžrebanih vstopihD B H

NOVOMESn



v NEMČIJI ZAUPANJE PREGNALO DVOME O JEDRSKI ELEKTRARNI

Brezskrbno snan je ob JE
(lovek se zaveda, da ruši harmonijo z naravo, zato je 
zaskrbljen -  Vprašanja, ki jih zastavlja, se ponavljajo 
|ia vseh koncih sveta -  Delegacija posavskih občin se 
Je na obisku v Zahodni Nemčiji prepričala, da se pre*

bivalci počutijo varne celo v neposredni bližini reak
torjev -  Zagotovilom o varnosti popolnoma zaupajo -  
Kmetje zlahka prodajo mleko in poljske pridelke iz 

okolice jedrskih elektrarn

korak naprej v civilizaciji prinaša s seboj tudi temne strani, 
napredek plačuje človeštvo visok davek, kajti iz dneva v dan 

^O iav^o, da zemlja ni več vir neizčrpnih možnosti. Tudi tu so 
Saj vedno znova opažamo, da so količine kisika, vode, hrane,, 

^  premoga in drugih dobrin omejene. Pomanjkanje tega ali 
sili človeka k iskanju novih rešitev, k umetnim posegom v 

”̂ 0 .  Vsak tak poseg pomeni tveganje, pomeni korist in škodo

potrebe po električni energiji so rodile jedrske centrale, 
je dosegla svetovna produkcija električne energije 

megavatov. Od tega so je d ^  jedrske elektrarne 
^i^gavatov. Čez tri leta n^  bi nuklearne elektrarne pro- 

ie 1,400.000 megavatov električne energije. To pomeni, da 
vedno več odpadnih radioaktivnih snovi, da se bo 

ua radioaktivnost v okolju, ki nas obdaja.

® ^^ovek mora v svojem življenju prebroditi mnogo tveganj 
®^niti, kolikšen riziko si lahko privošči brez večje ^ode. 

UjgjL primer mnogi kadigo, za pljučnim rakom pa oboleva samo
®^^otek ljudi. Na vprašanje, koliko ljudi bo nekoč priza- 

odjTQ nuklearnega energetskega vira, bi prav tako težko našli
Dala ga bo pi^odnost.

Seda • ne preostra nič drugega, kot da se spoprime z ne- 
in jo poskuša ukrotiti za vse večne čase. To pomeni 
za stoodstotno varnost v okolju, kar jedrske elektrarne 

Ittjp^®tavljajo prebivalstvu. V zapisu, ki sledi, se boste lahko 
oklevanja zaupajo varnostnim ukrepom v 

loto • predstavniki so dobili vtis, da je ob enakih varnostnih
ivê  tudi strah pred graditvijo jedrske elektrarne v Krškem

*  J*U|>ANJE 
“ E6MAL0 DVOME

opisal "'n ista vprašanja," je : |  -
novinar v svoj | |

j® poročal o 
**in fep* iz Sevnice, Krške-

^ Obrigheimu, kjer so si 
^^no. °8icdali jedrsko etek-
^  s posavskih občin

Skupine za gradnjo 
p oKA- ^ Krškem obiskali

v Zahodni Nemčiji —
I je (b-pa in Biblis. Skupina

in i 1  ̂ župani treh
>Ulci itTiela pogovore z odbor-

®^^trama v Obrigheimu 
r  ^60 megavatov in

1968. Elektrarno v 
M^ili Donavi so

Prti ^ BibUsu pa jo gradijo 
d l - b o  dokončan

A na®  iVm• niegavatov ener- 
Wi največja jedrska 

io ^  RTadiio na svetu.

daje jedrska elektrarna milijon 
mark, skupni proračunski dohodki 
pa znašajo tri milijone mark. V 
Obrigheimu živi od kmetijstva 3 do 
5 odstotkov prebivalstva, ki zaradi 
elektrarne nimajo nobenih težav.

Tretja občina, ki so jo obiskah

predstavniki posavskih občin, je 
Biblis z 8.500 prebivalci. Tamkajšnji 
župan je povedal, da je bilo nekaj 
ljudi proti jedrski elektrarni, a na 
srečo jih je bilo več zanjo kot proti. 
Imeli so več lokacij in odločili so se 
za tisto, kjer je zdaj mogočno grad
bišče. Ptebivalci so imeli v javni raz-

Popoln

gradijo na svetu, 
ni poskusni obrat, 
oma komercialna

PRIMER 
, * *N 6L |jo

^ zastavljena vpra-ÛU •• vpia-
posavskih občin 

Do ^  nkr> ^Sodne vtise. Nemci 
IfJtn^sredni M î?*?U®ni, ker živijo 
’** da’ nr»,/ . ‘ jedrskih elek-

^  jî * imajo 
H S ^ o jn i 3̂ ^° pomočjo do^gU 
^ b iv ^ ^  hiij ^ ^  zvedeli za 

^ci Gundremmingenu 
celo v zaskrbljeni. Po-

“'d Ifk ,

i S a ^ ^  P̂ *̂ j 700, sed a j 
am l p re b iv a lc e v . Z jc -  

Artec ® ^ ° ' ' e l i k o  p r id o b i l i :  
^ 4 iS a n o  ‘' ^ ‘" s k o  h iš o ,  te lo -  

teSjJai”® cestah^f!® * l^ n a l iz a c i jo  
S teviu *ctih  se jc

k m e č k e g a  p re b i-  
lif'ji. ^^'^vica n a  p o lo v ic o ,
^ V ^ '^ ^ i j e  sif .^“ P o s le n a  v  in d u -

'  “ mljc. sedaj 
f c W ,S o r c l? i ! r ’™ ^'?-.'Jkvar-

mm

pravi možnost za predloge in pri
pombe. Nanje so dobili strokovne 
odgovore. Občane informirajo spro
ti in na njihovo željo jim stro
kovnjaki pojasnjujejo razna vpra
šanja. Občina Biblis pričakuje mo
čan gospodarski vzpon. Nadejajo se 
samo dobrih in nič slabih učinkov, 
ki naj bi jih prinesla s seboj tovrstna 
industrija. V Biblisu je le kakih šest
deset kmetov; ukvarjajo se s polje
delstvom in mlekarstvom.

Sledila so vprašanja, kaj pomenijo 
jedrske elektrarne za te kraje in ali 
je prišlo do kakšnih sprememb v go
spodarski aktivnosti, v razvojnih 
koncpetih, zlasti v turizmu, če ga 
imajo in razvijajo. V Gundremmin- 
genu so odgovorili, da razvojnega 
programa niso imeli, zato elektrarna 
ni mogla vplivati na morebitne spre
membe. S turizmom se ne ukvarjajo 
zaradi grobega podnebja in megle na 
Donavi. Tudi v Obrigheimu turizem 
ni razvit, poznajo pa ga v 10 kilo
metrov oddaljenem Oden\valdu, 
zlasti ob koncu tedna. Zanimivo je, 
da prihaja v Obrigheim vsako leto 
po nekaj tisoč obiskovalcev na ogled 
jedrske elektrarne. Zaradi nje je kraj 
postal znan po vsem svetu.

V Biblisu razvojnega propam a 
niso imeli in ga šele pripravljajo s 
sosednimi občinami. Klima ni na
klonjena turizmu, imajo pa pogoje 
za tedenski oddih, zlasti ob umetnih 
jezerih, ki nastajajo pri izkoriščanju 
gramoza in peska. V Biblisu je bila 
najprej predvidena graditev rafi
nerije. Zaradi vinogradništva v 
worinskem okobšu so dali prednost 
jedrski elektrarni, ker je čista, med
tem ko prinaša rafinerija s seboj šte
vilne škodljive vplive.

’̂ jihov^m ®®ni varnem obrato-

Prebivilccv.

?  oves, t i ,  krom-
^  •'icvih re

ki« jedr'?^oiira^^° strokovnjaki 
S *  >n odkar obra- 

'''nostf'^'iega “ ^  niso ugo-prin r̂... ,a /io .
i  .mo

<t 1 KP.^^“''niki in nji-

pasle 1. *̂j“ * Na njih so
in prebivalci 

Pnčani o varnosti.
%

» b i.^ ^ '-E K T R A R N E__
?^ f!^ e im  živi okoU 

PrPK;.''. bhžmi
'=o>valcHv u 

jedrske
ho  ̂jl'- NajbiiJ^e nabije je

L-'*,̂ ilc

S. ĥ mai P“ je O'

ckktram e 
naselje 

oddaljeno
kT’nar^’ivaipi metrov zračne 

elektrarne 
*̂ 08la v  Sl je z njo 

^  njen proračun

Povsod zagotovila o varnosti, povsod brezderbnost. Na sliki: obiskovalci iz Posavja v Gundremmingenu, kjer so jih prisrčno sprejeli in jim 
izčrpno odgovorili na zastavljena vprašanja. (Foto: K. Filipčič)

•  NIHČE NI PROTI
V Gundremmingenu je župan de

jal: ,J^aša jedrska elektrarna je od 
daljena od naselja 2 km in obratuje 
šest let. V kratkem bo zgrajena še 
ena, in kolikor poznam razpoloženje 
občanov, lahko zatrdim, da ne bo 
nikogar, ki bi še izrekel proti njej.“
V Obrigheimu so odborniki izjavili, 
da bi se tudi danes enako kot pred 
leti zavzemali za lokacijo jedrske 
elektrarne. Tudi glede povračila mo
rebitne škode, Id bi jo lahko po
vzročila elektrarna, Nemci niso v 
skrbeh. Zaupajo svojim zavaroval
nicam, končno garancijo pa imajo 
tudi od države.

•  ZA PITNO VODO 
JiH NE SKRBI

,,Odkod dobivate pitno vodo in 
ali je ta  povezana z reko, ki jo upo
rabljate za hli^enje reaktorja? ''f se je 
glasilo naslednje vprašanje. Zvedeli 
so, da je v Gundremmingenu črpa
lišče pitne vode oddaljeno 1 do 
1,5 km od jedrske elektrarne. V 
Obrigheimu dobivajo pitno vodo iz 
Neckaija tudi na ob m oq u  vzdolž 
elektrarne. Jedrska elektrarha je 
zgrajena tako, da ne prepušča no
benih tekočin in torej ne more imeti 
nobenega škodljivega vpliva na pitno 
vodo.

Zajetje, iz katerega ima napeljano 
pitno vodo Biblis, je oddaljeno od 
jedrske elektrarne 6 do 7 km. Na 
novo grade 9 km stran od centrale 
veliko zajetje za preskrbo mest 
l ’rankfurt in Wiesbaden. Podtalnica 
sega tukaj vse do Rena, kjer zdaj 
gradijo jedrsko elektrarno z mo<^o 
2.500 megavatov. Sosedne občine 
so dale soglasje k lokaciji pod po
gojem, da se voda v reki ne bo se
grela nad predpisano mejo. Glede 
pitne vode torej nimajo v Nemčiji 
nobenih pomislekov, čeravno im ap 
zajetja v neposredni bližini jedrskih 
elektrarn.

Vprašanje, če pri njih dosledno 
spoštujejo zakone o varstvu okolja 
in če so primeri kršitev zaradi po
manjkanja denarja, jc med gostitelji 
čudno izzvenelo. Dejali so, da raz
prave o upoštevanju ali neupošte
vanju predpisov pri njih ne more 
biti. Najbrž ne poznajo jugoslo
vanske prakse. Splošnega zakona o 
varstvu okolja tudi v Nemčiji še ni
majo, imajo pa posamezne predpise, 
ki jih seveda dosledno spoštujejo.

Naše predstavnike je še zanimalo, 
kako je z radio aktivnimi odpadki, 
ki jih proizvajajo jedrske ekjktrarne, 
kam jih uskladiščijo in ali bi imeli 
pomisleke, če bi jih shranjevali v ne
posredni bližini elektrarn. Zvedeli 
so, da ima Nemčija centralno odla
gališče za te odpadke v nekem opu
ščenem rudniku soli in da je to ure
jeno z zvezno zakonodajo. V Gun
dremmingenu so povedali, da vsako 
leto menjajo tratjino gorilnih ele
mentov. Odpadke delno predelajo, 
dehio pa stisnejo in shranijo v dobro 
zavarovane dvestolitrske sode. Te 
pozneje odpeljejo v prej omenjeno 
odlagališče.

Sicer pe je na svetu vedno več od 
padnih radioaktivnih snovi in prav 
te povzročajo zaskrbljenost. Dan
danes računajo, da je na zemlji tri
sto ton čvrstega odpadnega ma
teriala in tisoč kubikov v obliki te 
kočine. Zlasti v ZDA imajo velika 
odlagališča za radioaktivne od
padke. Prehajajo na suho shra
njevanje v neprepustnih posodah in 
računajo, da jih bo leta 2000 veljalo 
to okoli 350 miUjonov dolarjev na 
leto.

Po pogovoru za okroglo 
mizo v Krškem zapisala:

JOŽICA TEPPEV

Veliko gradbišče v Biblisu, kjer bo 1974. leta začel delati prvi reaktor jedrske centrale z močjo 1 ISO 
megavatov. Drugi reaktor bo dokončan do 1976. leta. Za primeijavo še podatek, da bo moč krške 
jedrske elektrarne 600 megavatov. (Foto: inž. K. Filipčič)

Pogled iz zraka na elektrarno v Gundremmingenu

•  RAJE »ATOMSKO« 
KOT RAFINERIJO

Na vprašanje, če sc kmetje v oko
lici ukvarjajo s kmetijstvom in če 
ima bhžina kmetij kakšen psihološki 
vpliv na kupce njihovih pridelkov, 
so naši obiskovalci zvedeli, da takih 
primerov niso imeli. V Obrigheimu 
so bili v začetku v strahu, toda da
nes celo v neposredni bližini ne 
omenjajo pomislekov. Kmetje pro
dajo vse pridelke. V začetku je le 
ribiška zveza ponekod delala težave. 
Zaradi tega so pred jedrsko elek
trarno v Obrigheimu začeli loviti 
ribe. Res so ugotovili, da so pri
zadete, vendar nc zaradi nove elek
trarne, ampak zaradi onesnaženja 
reke in drugih škodljivih vplivov in
dustrije ob njej.

Prebivalci v vseh treh nemških 
občinah so tako popobioma p re 
p r ičan i  o varnosti, da morebitnim 
parolam o radioaktivnosti ne bi dali 
nobene veljave. Potemtakem ni mo
goče, da bi bilo prizadelo kmečko 
prebivalstvo pri prodaji mleka in 
drugih živil.

Ko so naši predstavniki spraševali, 
če so v jedrske centrale vgrajene v ^  
varnostne naprave in kako so prišli 
do teh informacij, so jim odgovorili, 
da kot laiki tega niso mogli prever
jati. So pač morali verjeti. In ker 
verjamejo, tudi brez pridržkov za
upajo v strokovno brezliibne var
nostne sisteme. V Gundremmingenu 
so začeli meriti radioaktivnost v 
okolju štiri leta pred graditvijo cen
trale. Prebivalstvo so sproti obve
ščali in že v začetku gradnje usta
novili informativne centre. Tudi 
zborovanja občanov so imeli in jim 
odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
Delovala je celo komisija občanov, 
vendar so jo pozneje razpustili, ker 
ni bilo več razlogov za njen obstoj.

Prebivalci v teh krajilt se tudi da
nes ne bi drugače obnašali, če bi se 
morali odločati za gradnjo jedrske 
elektrarne ali. proti njej^
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90 UDELEŽENCEV

Mednarodnega arheološkega sim
pozija v Novem mestu se je udele
žilo znatno več udeležencev, kot 
smo jih prejšnji teden pomotoma 
napovedali: ne 17, ampak okoli 90. 
Prišli so iz vseh krajev Jugoslavije, 
pa iz Italije, Avstrije, Nemčije in 
Madžarske. Opravičiti se moramo 
tudi za pomoto pri imenu do m ačn a  
referenta: z referatom o Beli krajini 
v starohalštatskem obdobju ni na
stopil prof. Jože Dular, ampak nje
gov sin Janez Dular, arheolog.

RAZSTAVA 
O HUMORISTIH

Ob 40-letnici smrti slovenskih hu- 
'moHstičnih. in satiričnih pisateljev 
Frana Milčinske^TtT'Rćttia-^tttHuka 
je priredila novomeška študijska 
knjižnica knjižno razstavo. Na raz
stavi, odprti v ponedeljek dopoldne, 
je 144 kosov: 99 knjig, dramskih, 
mladinskih in drugih del ter pre
vodov Frana Milčinskega in 45 
knjig, periodičnih publikacij in dru
gih del, ki prikazujejo Rada Murnika 
kot pisatelja, urednika in sicer zna
nega moža svoje dobe.

ZA REŽISERJE 
POD ZIMO

Podeželski odri pešajo. Cesto 
ugotavljajo, da zato, Ker ni režiser
jev. Skrb za tovrsten kader je novo
meška ZKPO v svojem delovnem na
črtu za sezono 1972/73 podčrtala. 
Predvidevajo, da bi bil režiserski te
čaj novembra ali decembra. Preda
vali naj bi strokovnjaki iz Ljubljane.

Mednarodnega artieolo^ega simpozga v Novem mestu so se udeležili tudi številni visoki gostje, med 
drugim~akademik prof. Grga N ov^, predsednik Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti 
(desno z očali), in prof. Vladimir Mirosa^jevič, oba iz Zagreba. (Foto: I. Zoran)

ARHEOLOŠKI SIMPOZIJ V NOVEM MESTU KONČAN

Halštatska dediščina osvetljena
Pomemben prispevek domače znanstvene misli pri osvetljevanju halštat- 

skega obdobja -  Na otvoritvi tudi predsednik JAZU dr. Novak

ČRNOMAUSKO SREČANJE DOKAZ:

še vabi v dvoranoPetje
Na medobčinski reviji je nastopilo osem zborov 

z obeh strani Kolpe

Medrepubliški svet ZKPO iz be\okranjskih, dolenjskih, kordun- 
skih, obkolpddh in posavskih občin, ki mu je prvi predsednik v 
Karlovcu živeči in vsestransko delujoči Slovenec Adi Gruden, je 
požel še en sad skupnega sodelovanja: 30. septembra zvečer so v 
črnomaljskem kulturnem domu odgrnili zaveso za revijo pevsk^ 
zborov, ki jo je po prejšnjem dogovoru organizirala tamkajšnja 
ZKPO.

v  dveurnem sporedu se je pred 
domačim občinstvom in gosti zvrsti
lo osem pevskih zborov, kolikor jih 
je tudi .prijavilo sodelovanje na re
viji: dva hrvaška in šest slovenskih.
Po uvodnem nagovoru -  imel ga je v 
imenu prirediteljev predsednik črno
maljske ZKPO Janez Kure -  je sto
pil pred občinstvo moški vokalni 
zbor iz Karlovca, ki pod tem ime
nom in vodstvom Vida Rukavine 
poje šele od letošnjega aprila. Gostje 
iz mesta ob Korani so zapeli tri 
pesmi, po toliko jih je imel na spo
redu tudi vsak zbor, ki je sodeloval 
na reviji.

Moški pevski zbor Dušan Jereb iz 
Novega mesta, ki ^  27 let vodi 
Tone Markelj, je v Črnomlju pove
čal „zbirko“ nastopov: do zdaj je 
imel 90 samostojnih koncertov,
1750-krat pa je sodeloval na prosla-

V Novem mestu se je v soboto končalo tridnevno zborovanje 
arheologov iz Jugoslavije, Italije, Avstrije, Nemčije in Madžarske. 
Prva dva dneva so imeli znanstveniki simpozij z delovnim naslovom 
„Halštatsko obdobje v Sloveniji“ , zadnji dan pa ekskurzijo v arheo
loško in zgodovinsko znamenite kraje v dolini Krke.

V četrtek so se arheologi in gostje 
zbrali v Domu kulture na slovesen 
začetek, ki se ga je udeležil tudi dr. 
Grga Novak, predsednik Jugoslovan
ske akademije znanosti in um et
nosti. Udeležence je prvi pozdravil 
pokrovitelj predsednik tukajšnje 
občinske skupščine Avgust Avbar in 
se zavzel za to, da bi Novo mesto 
dobilo osrednji arheološki muzej za 
Dolenjsko. Ponos, da je tako po
membno zborovanje v dolenjski 
metropoli, je v imenu kulturne 
skupnosti izrazil tudi Boris Savnik, 
prof. Janko Jarc pa je goste pozdra
vil kot ravnatelj ustanove, ki je z iz
kopavanji in raziskovanji zlasti hal- 
štatskih časov prispevala pomemben 
delež v sIovensKo arheološko zaklad
nico, hkrati pa bistveno vplivala na 
razvoj arheološke in znanstveno raz
iskovalne misli na Dolenjskem. Ne 
nazadnje velja omeniti tudi na otvo

ritvi podčrtano sporočilo Sloven
skega arheološkega društva, zakaj se 
je odločilo za arheološki kolokvij v 
Novem mestu: „Novo mesto nas je s 
pomembnimi odkritji v zadnjih letih« 
spomnilo naše celotne halštatske de
diščine, za katero smo rekli, da je 
soustvarjala pojem halštatske kul
ture.“

Za arheološki simpozij je bilo pri
javljenih 17 referatov sedemnajstih 
avtorjev. Neposredno po slovesni 
otvoritvi je s svojini referatom o fi
guralnih situlah iz Novega mesta na
stopil novomeški arheolog Tone 
Knez. Od domačih raziskovalcev je 
z referatom o Beli krajini v starohal
štatskem obdobju sodeloval Janez 
Dular.
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LIKOVNA DELA IN MESTO V RAZVOJU:

Zanimanje raste
Aleš Fenos: »Premalo je razvijati le galerijo*  ̂

Ljudje mislijo, da so sliko, če so jo videli en- { 
krat, videli za vse čase«

,J*omen likovne galerye in 
razstavnega salona v Sevnici je 
predvsem dolgoročnega zna
čaja," meni likovni pedagog in 
vodja galerije otroških likovnih 
del na sevniškem gradu Aleš 
Fenos. „Ne danes niti jutri še ne 
bo večjega zanimanja za nakup 
likovnih del, saj poleg počasi ra
stočega zanimanja za ta dela ni 
niti materialnih pogojev: večina 
ljudi šele gradi hišice, temu bo 
sledilo opremljanje stanovanja, 
želja po uživanju likovnega dela. 
Zanimanje pa more gojiti gale

r i ja .“
„Galerija je poleg gasilskega 

pevskega zbora edina stalnejša 
kulturna dejavnost v mestu. 
Kako je z obiskovalci? “

,,Teče že četrto leto. Javno sli
smo prikazali 14 razstav,' dosti 
jih je bilo ob raznih spominskih 
dnevih. Razstave si je ogledalo 
10.342 ljudi, kar pomeni dosti 
za kraj in občino, saj je bila ve
čina domačih obiskovalcev."

„Kakšni so nadaljnji načrti? “
„Galerija počasi izpolnjuje 

zbirko otroških del, kar je njen 
namen, kot pač ta dela nasta
jajo. Ko se nabere dovolj za
nimivih novih del, priredimo raz
stavo. Se uspešneje bi lahko raz
vijali likovni salon, zlasti če bi 
nam osrednje galerije posojale 
dela za razstave. Ponavadi smo v 
škripcih zaradi visokih zavaro
valnih premij, s katerimi mo
ramo zavarovati ta dela. Dela na 
temo kmečke motivike ob 
400-Ietnici Gubčevega punta je 
bilt) treba zavarovati do zava
rovalne vsote 100 tisočakov. 
Razstavo je videlo 2.900 ljudi; 
mnogi teh del drugače sploh ne 
bi nikoli videli. V petek, 29. sep
tembra, smo nameravali odpreti 
razstavo otroških del na temo 
tekstilnega vzorca ali vzorca na
sploh, vendar so težave z gra
divom glede na učni načrt. Ce 
nam ne bo uspelo prirediti te 
razstave, bomo naredili splošen 
prikaz likovnega ustvarjanja 
otrok v minulem šolskem letu.‘‘

„Kaj ovira razvoj 
druge razstavne dejavnosti.

Poleg pomanjkanja 
predvsem neurejenost 
Bilo bi še več obiskovalcev, 
sti stargših, posebno ob ot 
ritvah, ki so povezane s 
v Lutrovski kJeti, če bi bul .  ̂
jeni dohodi h kleti ujse ^
ni razsvetljave ob poti. Ce o |

našel denar, bi kazalo « J
tonsko zanimivo 2. -rt- I
gradu preurediti v razstavne p ^
store slikovnega '
meniškega bogastva v o j 
Zakaj ne bi imel tu svoj 
družnice kakšen \
da odnašajo zanimive v '
iz občine, pri njih pa r  \ 
depojih? Sama galerija J®.Vj,. . 
malo, da bi pritegnila |
valce na grajski hrib. V sa ^  |  
mestu bi morali imeti pros J 
salon. Sele tako bi I
bližali ljudem likovne |

a . z e l e z n ii; ;

vah in spominskih slavnostih. Zbor 
hrvaškega pevskega društva Jeka iz 
Somobora, ki je pel za Novome- 
ščani, je bil gotovo najstarejši na 
črnom ijsk i reviji: čez dve leti bo 
slavil 100-letnico.

Po odmoru se je s pesmimi slo
venskih skladateljev predstavil mo
ški zbor iz Brestanice pod vodstvom 
Adolfa Moškona. Za zbor je značil
no, da je imel vseskozi dobre pevce, 
iz njega je na primer izšel solist ljub
ljanske Opere Rajko Koritnik. Boris 
Plantan je pripeljal iz Straže zbor, ki 
se imenuje po podjetju Goijanci, za 
njim pa je pel združeni moški zbor 
iz Artič in Globokega. Peter Cigler 
je pripeljal Dolenjski oktet, l-'ranc 
Zupančič pa je dirigiral domačemu 
ženskemu zboru, ki je nastopil zad
nji.

ORGANIZACIJSKI SPODRS
LJAJ -  Na sobotni reviji pevskih 
zborov v Črnomlju je bila sporna 
prva vrsta sedežev v kulturnem 
domu: sedeže so prodajali, hkrati pa 
jih brezplačno rezervirali za goste. 
Kulturni obiskovalci so znali ta spo
drsljaj, ki so ga zagrešili prireditelji, 
zares kulturno rešiti -  tudi zato, ker 
je bilo prostih sedežev še na pretek.

GLASILO ZA ZKPO -  Ivan Per
haj, eden od nagrajencev novomeške 
ZKK), je prejšnji teden predlagal,

✓  '   , ■>

Boleče
„Neurejeni, ponekod še vedno 

propadajoči kulturni domovi so 
problem, ki boli vso Slovenijo," 
je poudaril Miha Mate, tajnik 
ZKPOS, na novomeški konfe
renci ZKI*0. Zavoljo tega pa še 
ne ^re vreči puške v koruzo: de
narja za kulturo bo vedno več, 
vsak pametni gospodar pa si bo 
najprej popravil streho nad gla
vo. V zadnjem času so oživele 
nove možnosti za razvoj ama
terizma: Miha Mate meni, da je 
bodočnost v vključevanju mla
dih in ustanavljanju kulturnih 
drvištcv m skupin v delovnih 
organizacijah. To je, povedano z 
drugimi lx.'sedami, tudi dejav
nost. ki jc s kulturno akcijo ne
ločljivo povezana.

naj bi ta organizacija /ačcla izdajati 
glasilo; časopis, ki bi nekajkrat let
no pbveščal o kulturnih dogodkih in 
tokovih v občini in pokrajini, hkrati 
pa prinašal polemične, leposlovne in 
druge sestavke. Predsedstvo ZKPO 
je vzelo to na znanje in sklenilo, da 
bo skupaj s kulturno skupnostjo 
proučilo možnosti za tako glasilo.

SLAVISTIČNI KONGRES KON
ČAN -  Jugoslovanski slavistični 
kongres, ki je bil ves prejšnji teden v 
Beogradu, je opozoril na številne po
manjkljivosti pri uveljavljanju so
dobnih tokov v slavistični znanosti 
doma in v tujini. Posebej so so zave
zali, naj bi večjo pozornost pri 
obravnavanju slavističnih jx)dročij 
posvetili v šolah. Z Dolenjskega se je 
kongresa udeležil prof. Jože Škufca, 
svetovalec pri novomeški organiza
cijski enoti Zavoda za šolstvo SRS. 
Za delegata jc bil izvoljen na Zavodu 
za šolstvo SRS.

NAJDKNl TRUBAR -  Trubar
jevo knjigo „Cerkovna ordnunga", 
ki je veljala za izgubljeno, so nedav
no odkrili v Vatikanu. Pomembna 
najdba je sprožila .številne komen
tarje, ki opozaijajo na velik pomen 
dela.

KNJIŽNIČARJI ZBORUJKJO 
V Velenju se bo začelo danes tri
dnevno zborovanje slovenskih knjiž
ničarjev. Najavljeni so ,številni refe
rati m koreferati. v katerih bodo 
osvetlili pomen bibliotekarske dejav
nosti, zate?n pa bo izredni občni 
zbor društva.

Za širšo javnost je bilo tri
dnevno zborovanje arheologov 
male 1'vrope v dolenjski metro
poli d o p d e k , ki mu vsaj na
vzven ni mogoče odreči eksklu
zivnega prizvoka. Malokdaj se 
namreč zgodi, da bi imelo tako 
maj lino mesto v gosteh tako 
imenitno znanstveno druščino -  
arheologe evropskega, če že ne 
kar svetovnega slovesa -  iz Ita
lije, Avstrije, Nemčge in Madžar
ske ter sevetla Jugoslavije. Za 
Zgodovinske razprave malo va
jeno uho je bila že kar eksotična 
tudi tema, o kateri je šel „boj za 
staro pravdo“ izza govorniškega 
pulta: „Halštatsko obdobje v
Sloveniji". Kajpak to ni bil ni-

Brez meja

kakršen „špt>rtni mnogoboj", pri 
čemer bi šlo za to, kdo lx) koga, 
marveč izrazito delovno srečanje 
strokovnjakov prazgodovi-
narjev, na katerem je vsak so
delujoči prispeval po en „ka
menček" za skupen mozaik. V 
njem so Dolenjska z Novim mo
stom — precej, če že ne pred
vsem, po zaslugi novomeškega 
arheologa Toneta Knoza -  iskri 
še v posebno lopi luči.

Poudariti bi veljalo spoznanje, 
ki je tokrat še prepričljiveje za
velo izza „okrogle mize" 
arheologov kot pri drugih kul
turniških srečanjih take vrste: 
znanstvena misel ne pozna meja, 
to ji ne morejo biti niti jezik niti 
|X )litična opredeljenost niti mej
niki med držiivami. In še: za
kladnica znanstvene misli člo
veštva od vsakega novega pri
spevka ne zahteva vizuma z 
osebnim opisoin avtorja; zanjt) je 
to balast, pa naj je še tako pie- 
finji*no natkan.
_____________________ J. JUST

DENAR JE VELIKO UPANJE ZA AMATERIZEM

Čas ozdravi mrtvoudnosT
Z denarjem urejeno, ostala sta še dva huda problema: prostori 
Konferenca ZKPO: v novomeški občini nemudoma urediti dvorane in

jiti kader -  Podjetja noj posnemajo tovarno zdravil Krkal^^^^
• ' ' ' ■" I i.i '

najti mesto v 
Boris Savnik meni.
Krka je s svojim 
štvom lahko w or v 
organizacijam. Ko do k 
bomo lahko govoriu .

delovne

,JNi specialistov in zdravil, da bi mrtvoudnega čez noč spravili na 
noge “ a to prispodobo je hotel Boris Savnik na konferenci ZKPO 
v Novem mestu prejšnji četrtek povedati: amaterska kultura je še 
vedno betežnica take vrste, da potrebuje čas za okrevanje. De
belejša mošnja naj bi zagotavljala, da ne bo stradala.

Prognoze vsekakor niso slabe in 
vrata v lepšo prihodnost se dru- 
•štvom in kulturnim skupinam od
pirajo vsak dan bolj na stežaj. To je 
pomembno ugotoviti, saj smo na 
prejšnjih konferencah poslušali zgolj 
zagrenjene izpovedi o odmiranju 
amaterizma, nemoči in vsem dru-

NOVO MESTO:

Nagrajenci
ZKPO podelila svoja 
prva javna priznanja

Zastonjkarski kulturniški tlaki v 
novomeški občini je odzvonilo: ob 
pesmi Sentjernejskega okteta je Ro
man Cek*snik 28. septembra izročil 
denarne nagrade in priznanja občin
ske ZKI*() štirinajstim posamez
nikom in trem zborom.

Ko jo sporočal sklep predsedstva 
ZKPO, jo poudaril, da nagrade niso 
plačilo, marveč le skromen dokaz 
}X)zoirnosti in hvaležnosti organi
zacije za trud in vztrajanje na lepem, 
a nikoli dovolj pošteno priznanenv 
in ovrednotenem področju.

Nagrade so dobih: Srečko Kodre 
in Janko Skubo, oba iz Žužem
berka, Ivan Perhaj iz Bru>;nio, Bogo 
Komeli, Lojze Kastelic, Polde C'ig- 
ler. Ione Markelj, Drago Sproc in 
Stane I ink iz Novega nwsta, Tonč
ka Ciinski iz Dolenjskih Toplic, Bo
ris Plantan iz Vavte vasi, Alojz 
Antončič iz Straže, I rano Bartolj iz 
Stranske vasi in Vlasta Tavčar iz 
Šentjerneja ter zbori: pihalna godba 
iz Straže, pevski zlH)r Dušan Jereb 
in Sc'ntjernejski oktet.

Nagriide in javna priznanja kul
turnim delavcem poslej v novonKŠki 
občini ne lx)do lo občasna redkost, 
ZKPO jo denai v la namen zago
tovila /x‘,lotos, mod prvimi pa Injdo 
honorirani knjižničarji.

gem hudem. Naposled je treba reči, 
da je kulturna skupnost odrezala le
tos za ZKPO nekaj nad 600.000 din, 
kar je v primerjavi s prejšnjimi k:ti 
pravo bogastvo.

Od treh problemov, ki so do ne
davnega tiščali k tlom razvoj kul
turnih dejavnosti, sta tako ostala .še 
dva: prostori in kadri. V delovnem 
načrtu si je ZKPO z.astavila, da je 
treba vprašanje prostorov (ob po
moči laajevnih skupnosti) urediti 
nemudoma, takoj zatem pa dobiti 
zborovodje, režiserje in druge stro
kovnjake,’da se lx) lahko začelo tudi 
samo kulturno delo.

Kako kaže na začetku jesenske 
sezone, so povedali delegati iz dru
štev naslednje:

ALi:S KULOVi:c, Straža: „Štu
diramo Divjega lovca, razvijamo 
mladinski klub, prirejamo proslave. 
Dvorana je obnovljena, možnosti pa 
so, da spet odpremo knjižnico. 
Obiskovalce imamo. Kino in TV 
amaterizma ne bosta izpodrinila."

PT7TFR LIKAR, Bela cerkev; 
„Začeli smo iz nič in na novo. Kul
turno skupino sestavljajo mladi, kra
jevna skupnost |H)maga. Priprav
ljamo Strica iz Amerike, radi pji bi 
razvili zabavni ansambel in usta
novili |x?vski zbor."

JANI-Z HROVATIČ, Stranska 
vas: „(iasilci zahtevajo odškodnino 
za dvorano, mi pa denarja nimamo. 
MLidina lx> spet delala šele tedaj, ko 
ji lx)do prostori neovirano na voljo. 
'To je razlog, ila že skoraj dve leti 
nismo nič igrali."

I-RANC NAHTIGAL, Mirna peč: 
„Se ta mesec lx)ino ustanovili kul
turno društvo, do dneva republike 
pa ua'dili dvorano. Računamo, da 
bo k znesku, ki ga lx) v ta namen 
dala krajevna skupnost, primaknila 
svoj del tudi ZKPO,"

Kaj na kultura v delovnih organi
zacijah,’ Hvalevredno je mecenstvo, 
ki ga ponujajo, to pa ne sme biti 
dovolj. Kulturna dejavnost mora

lovnih ljudi za delovne
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gimnazije je iz ^ l . 
imel takrat kron»s  ̂^  
datkov veliko 
,x>ročili", kot s c ^  
novala sedaj, godi
delo olajšali. s iJijenj^V
je poudaril, da ^  j.q o j
obvestili vso p o M J

l

delu na šoU v

‘!abclB.n>|^do
n je m  b o  vsa  w  ,
:m a liz a m i m  *‘‘,j„ni ^  
uspehu, ^
j a k i ,  o d d e lk i ,  p ro  ^ ^  Pje pja k i,o a u e iK ..F -tc g a ^ i^ )< :,V
g im n a z i j i ,  “ ^^^ jja k o v , 1̂* „ba ip -  not generacije d J  ̂ j

štirimi Ictj 'T  »ud''l nioddelka

zaniimvi jjjake ' f . -  nC
da bo vse 10
no tudi zato, 
kogar obšlo. 

Prva stran

iilo

bo Posvcf^mfci.S«'

Zobcu ob 
bo uvodni člant HcJ® /sil«'
nakar sc bodo 
mentorjev za P Letn*^; jjn j« 

l>rva številka 
bo izšla v 6 0 0 y joî
n o ž e d a n e s n a ^ ^ J ^ p r e d ^ ^  
Številko so
teli Tone ^  ,e^ '̂ *
Sever, Dušan î '
le n e . .‘ vo
gočile z objii'0  jp
lovne organizJ^y 
dajateljski svet



speedway

êto mesto in 9 točk Babiča
^čan i so letos ponovno pripravili veliko mednarodno dirko v 
y®«uwayu, v kateri so tokrat privabili tudi odlične dirkače iz 

Danske, Avstrije, Mađarske in Italije. Šved Thomas Pe- 
v vseh petih vožnjah, za gledalce pa je bil še 

zanimiv boj domačina Babiča, ki se je na koncu uvrstil na 
no peto mesto.

*0 domačo publiko, ki se 
na speeđway, navdu- 

tehniko, skoraj 10.000 
ni P® j® n^bolj navduše- 
bTi.« je bilo iasno. da bo

peti. Prav dobro je vozil tudi 
® Krčan Nunčič, ki sije na kon- 
z Mileijem razdelili enajsto

m e s t p . _
Vrstni red: 1. Petersson (Švedska) 

15 točk, 2. Pal (Madžardca) 14, 3. 
L. Johansson (Švedska) 12, 4. Ra- 
dacsi (Madžarska) 11, 5. Babič 
(Krško-Jugoslavija) 9, 6 . Sandor 
(Madžarska) 9, 7. H. Jcrfiansson 
(Šveddca) 9.

rokomet

taijQ derbiju so Ribničani zmagali v Brežicah in se
zgornjemu domu, medtem ko so Brežičani po tem 

na zadnjem mestu. Slabo se je godilo tudi Breži- 
? im  v Splitu domačinke dobro n^olnile mrežo, 

t  Sevnice tokrat niso igrali, ker je Trbovc igral za 
^  državno reprezentanco.

Hreli
'e : Ribnica 14:20 S p lit; Brežice 16:8

1^*11 ^  S® u s p e š n o
^  A-.. g o s to m  le v  z a-

p o lč a s a ,  k o  so  iz- 
t a k r a t  p a  so z a -  

"Žnojti p  i z r e d n ih  p r i-
P ŝtili *0 p o p o ln o m a  p o -
°'*likova]i k a t e r ih  so  se  vsi

z m a g a li .
J^gelj J Rovan, Avsec,
i ’ ^o d p ’i Bosina 1, Božič
V C ^ > Z o r e  1, Gorišek 7, Ver-

? v
h’^teKi'i Puželj, Kersnič
fadič 4 %̂ * ^ ^ u lin  4, Andolšek 3, 
Wšin ’ *̂ onUcvar 4, Kersnič 2 in

V. PODGORŠEK

ŜTVICf=

Spjfnvo
-  ŽENSKE

1 1

0 70;
1 62; 
1 60;
0 58:
1 62: 

60: 
53: 
35: 
47: 
56: 
51: 
43:

41 10
42 8 
40 8 
46 8
54
51
54
51
58
74
72 O 
74 O

'• A SKL
22 20 
22 18 
2218

22 13

21727: 
41853 : 
4 1903: 
9 1635: 

:X 9 1559: 
2^10 12 1734: 

§ } 4  1551: 
8 14 1492: 
I  15 1459: 
I  15 1512: 
6 16 1531: 
4 18 1573:

22
22
22
22
22

1394 40 
1602 36 
1596 36 
1485 26 
1547 26
1783 20 
1654 16 
1589 16 
1557 14 
1734 14 
1804 12
1784 8

SRL.. MOŠKI
^ 5 1 O 103 
6 5 0 1 77 
6 4  1 1104 
6 4 11 90 
6 4 0  2 99

6 1 2 3 64 
6 2 0 4  111
5 1 1 4  88 
6 1 1 4  81 
5 1 0 5  88
6 1 0 5  83

85 11 
67 10

:86
:79
:84
:96
:69
:117 4
:98
:99
:98
:106 2

K MOSKI
M 1 13:5

0 12:3
1 11:4
1 9:7
3 10:12
2 7:8
4 7:13 
4 5:12 
4 2:12

ženske
1 12:5

2:15 5

3:11 4

Splitčanke so naletele na močan 
odpor Brežičank le v prvih minutah 
-  takrat so gostje vodile 3:1, potem 
pa so brez težav dajale gole in na 
koncu zanesljivo zmagale. Pri Bre- 
žičankah sta se odlikovali Molanova 
in Stauberjeva.

Brežice: Hribernik, Bužančič 1, 
Molan 2, Štauber 3, Bah, A. Mišič 1, 
Smerkolj, Kos, V. Mišič 1, Engei, 
Toplak 1 in Kolar.

V. P.

Nedeljske tradicionalne mednaro4ne speedway dirice v Kr^em je gledalo 10.000 gledalcev. Vsi so bili 
zadovoljni z izredno borbeno dirko. Na slUd: uspešen start zagrizene boibe. (Foto: A. Železnik)

košarka

NDVOfEKS sedmi, BETI čaka
Košarka se za letos izteka: Novomeščani so v prvi sezoni nasto

panja v I. A ligi osvojili prav dobro sedmo mesto. To je bilo več, 
kot so pričakovali pred tekmovanjem. Ob koncu lige so maribor
skemu Braniku v zadnji tekmi pred domačimi gledalci dali več kot 
100 košev in se tako dostojno poslovili do nove lige.'Medtem ko so 
Novomeščani končali, pa čaka Beti še na odločilno tekmo s Kam
nikom. Na domačem' igošču in pred svojimi gledalci so tako moč
ni, da bi morali zmagati in se iz II. lige uvrstiti v I. B.

odbojka

Kdaj zmaga Novomeščanov?
Novomeške odbojkarice niso ostale nepremagane, ker so v der

biju četrtega kola izgubile tekmo z neposrednimi tekmicami z 
Raven. Po izenačeni borbi so bile boljše gos^e, ki so imele največjo 
prednost v tem, da so bile bolj zbrane. Novomeščani, ki so si 
obetali letos prodor v sredino lestvice, so edina ekipa, ki še ni 
zmagala, in hlaati edina dolenjska ekipa v slovenski konkurenci, ki 
je še brez točke. Zato pa toliko bolj vneto zbirko točko prizadevn; 
Trebanjci, ki so v ogorčeni borbi tokrat premagali Bovec. Bre
stanica ni prišla ne tekmo v Ljubljano; izgubila je tekmo, vzeli pa 
soji tudi točko.

»TRIMO« : Bovec 3:2
v  Trebnjem so Bovčani nastopili 

v nedeljo. Boj je trajal natanko dve

uri, za nad 200 gledalcev je bil nad
vse zanimiv zaradi svoje drama
tičnosti, Ekipa „Trimo“ je vodila 
2 :0 , in ko je že kazalo, da je zmaga 
dobljena, je Bovec zbral svoje moči

ŠPORTNI KOMENTAR

Kakšna pričakovanja?
NOVOTEKS -  sedmi v ligi, košarkarji BETI pa 

igrajo za I. B ligo še odločilno tekmo

Košarkarska sezona v Slo
veniji je končana. Po priča
kovanju je v najkvalitetnejši 
slovenski ligi zmagala ljub
ljanska Ilirija, ki si je skupaj 
s Celjem tudi priborila pra
vico, da bo na kvalifikacijah 
v Sisku poskušala srečo za 
vstop v drugo slovensko ligo.

Novomeščani so si s sed
mim mestom v prvem letu 
nastopanja zagotovili solid
no mesto sredi lestvice, za 
seboj pa so pustili tudi tako 
znane ekipe, kakor so Jese
nice, Marles, Trnovo in Kroj 
ter mariborski Branik. Vsa 
ta moštva so že vrsto let 
igrala v slovenski ligi, Marles, 
nekdanji Maribor 66 pa je še 
lani nastopal v drugi zvezni 
ligi!

Po tej plati je torej uspeh 
NOVOTEKSA nad pričako
vanji, še posebej, ker so bili 
načrti pred začetkom tek
movanja usmeijeni v eno 
samo željo: obstoj med naj
boljšimi. Klub se je letos 
tudi finančno in kadrovsko 
okrepil, velika večina igral
cev pa je tako mlada, da so 
še lani igrali v mladinskem 
moštvu.

Kakšna so torej pričako
vanja? NOVOTEKS bo mo
ral prihodnje leto v borbo za 
prvo polovico na lestvici. 
Samo napredek namreč pri
naša možnosti za nov prodor 
košarke na Dolenjskem, ki si 
z drugim središčem v Metliki 
pred odločilno tekmo, ki jo 
bo BETI doma igrala s Kam
nikom, obeta tudi svojega 
predstavnika v I. B slovenski 
ligi.

Stagnacija že pomeni na
zadovanje, zato je pred No
vomeščani zima trdega dela. 
Spodbudno pa je, da se 
ekipa kali in da v drugem 
delu, čeprav po rezultatih 
slabšem od prvega, ni -  z 
eno samo izjemo -  nikoli iz
gubila za več kot 10 košev.

Košarka se seli v manjše 
kraje, to je po končani letoš
nji sezoni tudi že jasno. 
Ljubljana in Maribor sta iz
gubila vodstvo. Prav v tem 
dejstvu in ob načrtni politiki 
dela v Novem mestu in Met
liki lahko tudi pričakujemo, 
da bodo uspehi v nasJednji 
sezoni še boljši.

J. SPLICHAL

in izenačil. V  odločilnem petem 
nizu 'je sicer borbenega Brajerja za- 
meiijal neizkušeni 15-letni Bogdan 
Zupančič, ki pa je presenetljivo do
bro z a i^ ^ .  Domačini so ob bučni 
podpori gledalcev v odločilnem nizu 
vodUi 14:6, Imeli so kar sedem za
ključnih žog, preden so lahko slavili 
pomembno zmago nad starim tek 
mecem, Rezultat: 3:1 (13, 9, - 6 ,

M. L.

Ljubljana ; Brestanica 
3:0

Ljubljančanke so zmagale brez 
borbe, ker igralk iz Brestanice ni 
bilo na igrišče. Čakali so jih 15 
minut, potem pa je sodnik odpiskal 
konec tekme.

Navoteks : Bronik 
101:87

Novomeščani so 'v zadnji tekmi 
na Loki dosegli prvo stotico. Brani- 
kovci so se v prvem polčasu sicer 
krepko upirali in tudi dlje časa vo
dili, potem pa so v nadaljevanju iz
gubili moči. Novomeščani so tokrat 
posvečali vso pozornost napadu in 
so v borbi za stotico dobivali tudi 
koše, ki si jih sicer ne bi smeli pri
voščiti. Gledalci pa so, razum^ivo, 
najbo^ zadovo^ni takrat, kadar je 
veliko košev.

NOVOTEKS: Splichal 30, Ž. Ko
vačevič 20, Počrvina 2, S. Kovače
vič 13, Ivančič 6 , Šepetave 16, Pa
pič 2, Kopač 12.

Novoteks : Maribor 
59:62

Oslabljeni Novomeščani so v Ma
riboru vodili vse do 38. minute. Ta
krat so domači natančno zadeli vse. 
do konca, gostje pa so nekajkrat 
zgrešili in to je nagnilo tehtnico na 
mariborsko stran. Sicer pa je bila to 
za gledalce lepa in zanimiva tekma, 
saj tako eni kot drugi niso imeli nič 
dobiti in tudi nič zgubiti: že pred 
tekmo je bilo jasno, da bo Maribor 
peti in NOVOTEKS sedmi.

NOVOTEKS: Splichal 7, Ž. Ko
vačevič 18, S. Kovačevič 21, Ivan
čič 11, Piletič 2.

Novo mesto : Bovec 1:3 Nigerija v Metliki
Pred približno sto gledalci in sla

bim sodnikom Prešernom z Jesenic, 
ki je tako rekoč od treriutka do tre
nutka menjaval kriterij pri dosojanju 
napak in „nošenih" žog, je mlado 
novomeško moštvo v začetku sicer 
vodilo 5:1, kasneje pa povsem po
pustilo in izgubilo z 1:3 ( - 7 ,  -1 2 ,  
10, -1 0 ) . Slaba podaja, zlasti pa ne
borbena igra v polju, to so po
glavitni vzroki, da se ekipa nikakor 
ne more „ujeti“ . Sobotna tekma je 
pokazala, da ji manjka nekaj spret
nih, „telmičnih“ igralcev, ki bi znali 
organizirati napad. Sami tolkači 
niso dovolj. Nujni so tudi boljši od 
nosi med igralci, sicer ne bo uspe-

M. L.

Novo mesto 
1:3

Fužinar

Borba je bila izenačena vse dotlej, 
dokler niso Novomeščankam po
pustili živci. Gostje so zmagale tudi 
po sreči, saj so oba zadnja niza do
bile na razliko.

NOvo mesto: Dokl, Pučko, Pibč, 
Sčuku, Boh, Forte, Gostiša, Bon,

tenis
Uspešni novinarji

Športna srečanja med koroškimi 
in slovenskimi novinari so že tradi
cionalna. ljetos so bili gostitelji Ko- 
rišci, ki so pripravili teniško tekmo
vanje v Celovcu. Pomerili so se na 
osmih deskah in v štirih dvojicah. 
Slovenci so bili, kot je že v navadi, 
boljši z najmanjšo možno razliko. 
Dvoboj so zmagali s 7:5, domačini 
so bili boljši na prvih deskah, Slo
venci na zadnjih, v parih pa so bili 
enakovredni. V slovenski reprezen
tanci sta igrala tudi Dokl in Splichal. 
Dokl je premagal Koutnyja 6:4, 7:5, 
Splichal pa ^erkouniga 6:4, 6:2. 
NovomešČana sta zmagala tudi v 
paru nad istima nasprotnikoma -  
6:4, 6:0.

m . ' S .
n  i  I  i%1
* I  i  I  i  i

Košarkarska reprezentanca Nige
rije, ki sc pripravlja za nastop na 
afriških igrah, bo več dni tudi na 
turneji po Jugoslaviji. Med dragim 
se bo ustavila tudi v Metliki, kjer se 
bo pomerila 10. oktobra z domačo 
BETL Ob tej priložnosti bodo v 
Metliki uredili igrišče, prvič pa bodo 
prižgali tudi nove luči. Z anm ivoje, 
da trenira Nigerijo nekdanji trener 
Karlovca 67 in Železničarja Berislav 
RadešiČ. Metličani se bodo v torek 
predstavili gledalcem tudi s tistimi 
igralci, ki jih je klubska uprava anga
žirala za prihodnjo sezono.

M. P.

Kje, kdaj, kdo?
Rokometaši Sevnice bodo 

potovali v Metkovič k Meha
niki, Brežičanke pa se bodo 
doma pomerile z Metalcem. 
Rokometaši iz Brežic gredo 
v Mursko Soboto, Ribničani 
pa bodo gostih Radgono. V 
četrtek so na sporedu tudi 
pokalne rokometne tekme: 
Sevnica igra doma z Moker- 
cem, Brežice s Kovinarjem, 
Ribnica pa v Mariboru z Bra
nikom. Odbojkarji Novega 
mesta bodo doma poskušali 
dobiti prve točke proti Me
žici, Trebanjci pa bodo igrah 
v Celju proti Gabeiju. V Bre
stanici bo dolenjski derbi 
med domačinkami in Novo- 
meščankami. Košarkarji
BETI bodo v torek igrah z 
reprezentanco Nigerije.

V ________________________ >

"■ 5. Oktobra 1972 Stran uredil: JOŽE SPLICHAL

NOVO MESTO -  V tretjem je 
senskem kolu dolenjske keg lja le  
lige so bUi doseženi naslednji re
zultati: Sevnica : Krško 716:687, 
Novo mesto : Rudar 874:710, Ce-- 
lulozar : Trebnje 778:784. Po de
vetih kolih vodi Novo mesto s 14 
točkami, pred Trebnjim, ki jih  ima 
12. (J, M.)

NOVO MESTO -  Na sindikalnih 
igrah v kegljanju je zmagal PIONIR s 
1.006 keglji. Več kot 900 kegljev so 
podrli tudi delavci ISKRE, NOVO
TEKSA, KRKE, KOVINARJA, 
IMV in družbenih služb, ki so se 
uvrstili na naslednja mesta: pri žen
skah je zmagal PIONIR s 557 keglji, 
pred NOVOLESOM 555, NOVO- 
TEKSOM 416 in KRKO 377, Med 
posamezniki vodi Vesel, pred Što
rom in Majerletom, (J, M,)

BREŽICE -  V streljanju z malo
kalibrsko puško na delavskih šport
nih  igrah je tekmovalo 14 ekip. 
Zmagala je IMV, pred GG Brežice in 
vojno pošto Cerklje (V, P,)

BREŽICE — Nogometaši Brežic 
so premagali BOS 6:0 in so pred do
mačim občinstvom pokazali za raz
red boljšo igro od gostov. Z male 
več sreče bi lahko nasuli še več go
lov, Strelci za Brežice so bili Kam
bič in Jevtič po 2, Lapuh in Ko- 
lešnik, (V, P.)

RIBMCA -  V prvenstveni no
gometni tekmi so nogometaši Rib
nice premagali Mirno s 3:0, (J, M,)

NOVO MESTO -  V prvenstveni 
tekmi ljubljanske nogometne pod- 
zveze sta se domači E h n  in Hrastnik 
razšla brez zmagovalca -  2 :2,

KRMELJ — Rokometaši Krmelja 
so iz^biK  z Leskovcem 7:11 in s 
O rkljam i 13:15, Pomlajena ekipa 
nikakor ne more dobro zaigrati. V 
okviru sindikalnih športnih iger pa 
je METALNA igrala s sevniško Pro
sveto 10:10 (B. D.).

NOVO MESTO -  V prvenstveni 
tekmi ljubljanske conske hogometm 
lige so Novomeščani premagali 
Mokerc z Iga 26:21. Najboljši pri 
Novomeščanih so bili Goršek, Jaklič 
in Pungerčič. (J. P.)

KRŠKO — Rokometaši Krškega 
so v podzvezni li^  premagali Šent
jernej 41:13. Največ golov je  dal 
najboljši i^alec  Koman, Po četrtem 
kolu vodijo Krčani, ki im^go dve 
točki prednosti pred Cerkljami in 
Dobovo, (S, I,)

KRSKO -  V p r^ te ^ sk i roko
metni tekmi so Brežice pred 250 ' 
gledalci v Krškem premagala do
mače rokometaše 26:21. Tekma je 
bila zelo borbena, (S, I.)

VEVCE -  Na ^ r t n i h  igrah sk>- 
venskih papimičarjev v m ie m  no
gometu, odbojki, kegljanju in pla
vanju so se Krčani dobro uvrstili. 
Zmagali so v plavanju, drugi so bili v 
malem nogometu in moški odbojki, 
tretji v ženski odbojki in peti v keg
ljanju. (S. I.)

KRSKO —_ Domači kolesarski 
klub je pripravil meddruštveno tek
movanje. Na 45 km dolgi progi od 
Mrtvic skozi Krško, Kostanjevico, 
Krško vas ir\ do Mrtvic-js z.T:igal 
Kavaš iz Beltinec, Krčan ■ '»a
se je uvrstil na odlit^ 
mesto. (S. I.)

NOVO MESTO . t>rvenslveni 
košarkarski tekmi so mladinci No
vega mesta doma izgubili s Ko
čevjem 63:86. (A. B.)

KRSKO -  Na občinskih delav
skih igrah v malem nogometu, ki so 
trajale tri dni, je sodelovalo 10 ekip. 
Znpgalo je Splošno obrtno-podjetje, 
ki je v finalu premagalo Kovinarsko 
s 3:2. Tretji je bil rudnik Senovo, 
četrta Celuloza, peta Metalna, šesti 
pa Agrokombinat. (S. I.)

NOVO MESTO -  Danes bo na 
teniških igriščih na Loki tra
dicionalno teniško prvenstvo slo
venskih novinarjev. Pričakujejo 
udeležbo petih ekip, prvo mesto pa 
brani Dolenjski list. (R. X.)

NOVO MESTO -  Na sep
tembrskem hitropoteznem šahov
skem turnirju je zmagal Škerlj pre^ 
Stokanovičem in Pickom. Škerlj je 
zmagal tudi v točkovanju za naj
boljšega v tretjem tromesečju in 
dobil lep pokal.

KOCEVJE -  v  ponedeljek po
poldne je bil že tradicionalni tek 
Kočevskega zbora. Po ulicah Ko
čevja je med pionirji zmagal Sevšek, 
med mladinci Bojc, med ekipami 
mladincev pa kovinarska šola. V šta
feti pionirk je bil n^hitrejši 8 . a raz
red osnovne šole Kočevje, med mla
dinkami pa gimnazija. Najboljši so 
dobili p i j e t e ,  kovinarska šola pa 
prehodni pokal SZDL v trajno last,
(J. P.)

Še n t j e r n e j  -  v  prvenstveni 
rokometni tekmi zasavske lige je 
Šentjernej doma izgubil s Krmeljem 
18:24. V soboto igrajo moški in 
ženske z Usnjarjem v Šmarnem pri 
Litiji, (O, P.)

MOKRONOG -  Na hitropotez
nem šahovskem turnirju za septem
ber je zmagala Nada Peterle z 11 
točkami, pred Videčnikom (9) in D. 
Zajc (8), V  skupni uvrstitvi vodi J. 
Hočevar (86), pred Peterletovo in 
Videčnikom (85). (J. H.)

DOLENJSKI UST
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Sporočilo Frau Dorsch
Muenchen ni tako napreden kot Ljubljana; tam se še vedno 

vozijo s tramvaji. S številko 29 sem se odpeljal nekam proti 
vzhodnemu delu milijonskega mesta in mimogrede^kozi okno 
opazoval ogromne reklame, pretežno za pivo in za film „De
kleta, ki pridejo v Muenchen“ . Nemški finančniki pač vedo, 
kako se denarnim rečem streže. Tak film bi pri nas gotovo vrteli 
z zamudo, takrat, ko bi bila prireditev, kakršna je olimpiada, že 

' mimo.
Kljub temu sem bil zadovoljen, ko sem skoz okria ropota

jočega modrega tramvaja videl, kako še vedno gradijo podze
meljsko železnico. Človeku postane toplo pri srcu, ko se pre
priča, da se lahko tudi sicer tako pedantni, natančni in sposobni 
Nemci kdaj uštejejo.

Izstopil sem na Waldfriedhofstrasse. Po naše bi rekli: cesta ob 
gozdnem pokopališču, Centroturist me je napotil h gospe 
Dorsch. Na vratih dokaj velike, staromodno zgrajene hiše je bil 
pripet listek; „Frau Dorsch je v pralnici na isti cesti št. 48“ . Nad 
temi vrati je bila številka 56, ob vratih je bilo š^ t ali osem 
zvoncev.

Gospa Dorsch je bila res v pralnici, kjer je zaposlena kot 
nekakšna šefinja. Pralnica je zasebna last in z velikimi črkami je 
bilo v izložbenem oknu zapisano; „Srajce čistimo že od treh
mark naprej!“ I ,

Gospa Dorsch me je peljala domov, a ni izgubljala časa. Cas 
je pri Nemcih zlato. Dokaj vljudno, tembolj pa hitro mije poka
zala sobo, mi izročila ključe vhodnih vrat in stanovanja, l^er je 
bilo na vratih na pokromani tablici napisano: Anton Dorsch.

Šele zvečer je imela več časa. Takrat je bil doma tudi Herr 
Anton, prišla sta tudi hči in njen mož. Običajno zadržanost je 
prebil zet, ki je potegnil na dan steklenico slivovke in nazdravil, 
češ; „To boste pa menda pili, saj je jugoslov^ska! “ Ponosno je 
povedal, daje bil z ženo na dopustu namoiju najugoslov^ski 
obali. Njegove besede so se začenjale s predpono „wunder“ . . . 
Stara Dorscheva nista bila še nikoli v Jugoslaviji, a sta se čisto 
zares odločila, da bosta prišla prihodnje leto.

<iospod Anton, že malce osivel možakar, ki mu'je začel rasti 
trebušček, je raje spremenil temo pogovora. Dobro se mu je 
zdelo, da sem poznal Beckenbauerja, možgane nemškega nogo
meta in resničnega ljubljenca Muenchenčanov.

Herr Dorsch je ponosno in samozadovoljno povedal, da je 
igral nogomet pri Bayernu, večkratnem nemškem prvaku. Bilje 
v mladinskem moštvu, v prvi ekipii „Med profesionalce nisem 
prišel!“ seje zasmejal, a ta stavek je izgovoril na tak način, daje 
dajal lahko tudi vtis, da tega ni hotel storiti. Pri nemškem mali
kovanju (Jenaija bi človek komaj veijel, da bi se to bilo lahko 
zares zgodilo . Bržkone njegove noge niso bile dovolj spretne.

Rezumljivo je, zakaj je gospod Anton takoj spregovoril o 
nogometu. Muenchen je razdeljen v dva tabora: enega tvorijo 
pristaši Bayerna, verjetno najboljšega nemškega nogometnega 
kluba, drugega pa ljubitelji kluba Muenchen 1860, nekdanjega 
državnega prvaka, ki igra zdaj v pokrajinski ligi. Tam je v času 
največje slave kluba branil gol Jugoslovan Perica Radenkovic. 
„Ta je znal!“ je potrdil celo Herr Dorsch in priznal, da je od
lično branil in da je imd tudi smisel, da je vse, kar je znal, 
izdatno vnovčil. Zlobno bi lahko pristavili, da je znal kovati 
denar tudi iz tistega, česar ni znal: prodajal je celo plošče .. .

Tako je Herr Dorsch dal vedeti, da je v njihovi hiši gospodar 
Bayern in da o „1860“ ne more biti besede.

Pozno v noč smo sedeli v dnevni sobi ob prižganem televi
zorju. Nemška televizija je menda posnela olimpijske igre z ne
štetimi kamerami — do popolnosti. Šport je bil na programu 
noč in dan!

(Prihodniič; ,
k j e j e z e l e z n a  z a v e sa ? )

Harmonikarji -  
popevlcarji

Na letošnji proslavi pionir
skega dne na osnovni šoli Ko
čevje so nastopili razen drugih 
skupin tudi haimonikarji, ki jih 
je mlada napovedovalka napo
vedala takole:

-  Zdaj pa nam bodo harmo- 
nikarji zapeli nekaj pesmi.

Seveda je ta napoved vzbu
dila splošen smeh in veselje. 
Harmonikarji pa kljub vsemu 
niso peli, ampak so le raztegnili 
mehove, se pravi -  igrali.

Ranjena 
portijsica zavest

Naslov „Pozdravi v trebeljan- 
sko faro‘' na pismih bralcev v 
prejšnji številki našega listfl 
(kjer seveda ni šlo za nikakršno 
versko obeležje, temveč le za 
ljudski izraz za določeno kr a-, 
jevno območje) je nekaterim 
„padel v oči“ Tako si nas je 
Tone Žibert, sekretar občin
skega komiteja ZK v Trebnjem, 
takole privoščil: „Predlagam, 
da da Dolenjski list ob raz
pravah ovnovih ustavnih spre
membah pobudo za novo 
upravno razdelitev dežele v 
fare, dekanije in škofije. “

Tega ne bomo storili, sicer bi 
morali ob občinskem prazniku 
tiskati naslednjo čestitko: 
Občinski komite Zveze komu
nistov čestita za praznik vsem 
faranom trebanjske deka
nije . . . J

Nič več mrtvili

»PROBLEMATIKA KMETOV -  BORCEV«

es
žalostna, a resnična življenjska zgodba partizana Jožeta Čeha

Sand^, Katja in Lidija, prikupna dekleta iz BETI, so honorarne manekenke, sicer pa delajo p

KAJ BOMO NOSILE V LETU 1973, LAHKO VlUj**

Na miniaturni modni reviji!

to: R. Bačer)

N

Ko so na zadnji občinski seji 
odborniki soglasno sklenili, da 
je Pogrebni zavod likvidiran, je 
predsednik občinske skupščine 
Miro Hegler v „poslovilnem go
voru''dejal:

-  Pogrebni zavod smo torej 
likvidirali. Zdaj bi bilo dobro, 
če v Kočevju tudi ne bi več 
umirali!

Ni vedel

Ko je dr. Franc Rupnik iz 
Kočevja pred kratkim obiskal 
nekega malega bolnika, ga je, da 
bi ga zmotil, začel spraševati to 
in ono o šoli. Med drugim ga je 
vprašal tudi, s kakšnim uspe
hom je izdelal Fant, ki je imel 
vročino, je doktorja podučil:

-  S prav dobrim, gospod 
doktor, ampak, veste, z odlič
nim je bolje!

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Delavke so manekenke, Toni pa je pustil teto Maro in se  gre
v resnici pa so v tovarni BETI duhoviti inznajo^P^^^

narobe.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Godba naznanjala kaj izrednega
( S l a v n o s t )  začetka građenja dolenjske 

železnice v Novem Mestu. Ker smo Dolenjci že 
četrt stoletja brezvspešno pričakovali građenja 
dolenjske železnice, so mnogi med nami še celo 
zadnje čase, ko se je jela graditi proga proti 
Kočevju, z glavo zmajevali; a včeraj, dne 29. 
septembra, uresničilo se je kar smo dolgo priča
kovali, ter se je pričela tudi ta proga delati na 
jako slovesen načui. Na predvečer naznanjal je 
obhod naše mestne godbe, da ima biti kaj izvan- 
rednega, 29. septembra popoludne ob 3. uri pa 
se je pomikalo gasilno društvo z godbo na čelu 
in skoro vse prebivalstvo, staro in mlado, na 
kraj, kjer se ima staviti kolodvor (ob novej cesti 
nti Jelenčevej njivi).. Govoril je g. častni meščan 
in poslanec Suklje. Delo seje torej pričelo; Bog 
daj svoj blagoslov, da bomo tudi odprtje želez
nice pozdravili s takim veseljem, kakor smo 
njen začetek!

(Na N e m š k e m )  so se zjedinili katoliki 
in verni protestantje v državnem /boru. Za ka
toliško reč bode to gotovo koristno. Zadnji čas 
seje tu oglasil učen protestant, ki /agdvaijaje
zuite. Tudi so obsodili na Pruskem dva časni
karja, ki sta sramotila katoliško cerkev enega 
na šest, druzega na tri ledne v ječo. Kako se 
časi spreminjajo. Pred 15 leti bi bilo to na Nem
škem nemogoče.

(V s r e d i )  Atrike ob reki Kongo je zadnja 
leta nastala velika država, v kateri je vže naselje
nih dokaj Evropejcev. Ti so se napravljali na 
velike love na slone — Arabci pa so se zbali, da 
bi zmanjkalo slonove kosti -  in prišlo je med 
njimi in Evropejci so krutega boja.

(L e t i n a) bo deloma srednja» deloma celo 
slaba. Črv je storil grozno škodo — krompirja, 
fižola itd. bode kaj malo. Dolenjci, kolikokrat 
so vam „Novice“ pridigovale: otresajte, končuj
te hrošče ali kebre, da vam ne bo delal škode 
požrešni črv -  pa koliko jih je ubogalo? Sedaj 
imate pa pokoro — škodo! Spametujte se ven
dar, ko /opet pride hrošč le po njem, kakor 
eden mož, in potem se ne bo treba črva bati.

( N a k u p o v a n j e )  konj za c. in kr. vojno! 
Vsled prizadevanja siuiiostalnega konjarskega 
odseka c. kr. kmetijske družbe konjske odredilo 
je vis. c. in kr. vojno ministerstvo, da bode ura
dovala dne 3. oktobra t. j. v ponedeljek po sv. 
Mihaelu (semenski dan) dopoludne ob 10. uri v 
Kostanjevici asentna komisija /a remonte, ki 
bode kupovala konje za c. in kr. vojno. Podpisa
ni odsek tedaj po/ivlje vse kranjske, zlasti pa 
Dolenjske konjerejce. da pripeljejo pred imeno
vano komisijo tiste svoje konje, ki so na prodaj 
in ki so .sposobni /a vojno.

(I/ i)()l i:n js k iii n o v ic ,
1. oktobra 1892)

V Metliki imajo zadnje čase vsak 
dan inodno revijo. Kupcem, ki pri
hajajo v tovarno BETI sklepat "naro
čila za spomiadansko-poletno kolek
cijo izdelkov v letu 1973, se pred
stavljajo brez katalogov.

Objavili so oglas, da med delav
kami iščejo manekenke, in imeli so 
srečo. V celi armadi deklet, kolikor 
jih hodi vsak dan skozi tovarniška 
vrata, je več takih, na katerih se 
ustavi tudi še tako zavistno žensko 
oko. Zato jim ni treba drago plače
vati žensk, ki se poklicno ukvarjajo

. Mal preveč 
ga je blo...

Iz Bele krajine sta se 25. septem
bra pripeljala z motornim kolesom v 
Koprivnik Rudi Rebolj in Pavo 
Suala, gozdna delavca gozdne upra
ve Črnomelj iz Sredeore 1. S seboj 
sta imela približno v litrov žganja.

Pred gostilno Ivana Marinča v Ko-
frivniku sta nadaljevala s pitjem, 

ridružil se jima je še Gojko Dvizac 
iz Koprivnika 5. Ko so bili močno 
pijani, so se sprli in stepli. Prav ko 
sta se nameravala Rebolj in Suala 
odpeljati, je prišla v Koprivnik mi- 
ličniška patrulja.

Miličniki so ugotovili, da motor
no kolo ni tehnično pregledano, da 
nihče nima vozniškega dovoljenja, 
da so pretepači pijani in da ima Re
bolj pri sebi celo nož. Zaradi tega so 
oba prišleka pridržali do iztreznitve, 
jima preprečili nada^r^o vožnjo, vse 
tri udeležence v pretepu pa tudi pri- 

prekrške.
J. P.

z manekenstvom.
Lidija, Kati in Sandra delajo sicer 

za šivalnimi stroji, obiskujejo tudi 
prvi letnik srednje tekstilne šole, za
mikal pa jih je še oglas. Biti m ^ e -  
kenka, pomeni dodatni zaslužek, 
obenem pa svežo novost v sivini 
vsakdanjosti.

Sobo za skladiščenje garderobe so 
v nekaj urah spremenili v kolek- 
cijsko sobo, urejeno, kot je treba za 
prirejanje revij. Za take hitre poteze 
so v BETI sploh mojstri. Iz so^d- 
njega prostora, kjer na obešalnikih 
vise novi izdelki, se sliši glasba iz 
gramofona, Toni Gašperič, znani 
metliški humorist, ki je pred krat

kim učiteljski 
uslužbenskega v
duje revijo na

BETI, videla, da so
o'* kF V  gostom po-
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predstavnikom >»<io ko'mh''”
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čijo, preoei^ l'a d e s c t  t  
stične verze ali pa ^^nijcvo- 
vedi, obrnjenih p«

so iz ta- 
‘n oblik, da

Ria  b a C e r

Zapuščen in zanemarjen, kot od 
sveta pozabljen človek, tako živi v 
bolezni in revščini, ki jo tolčeta z 
ostarelo ženo ob skromni družbeni 
pomoči, 64-letni partizan Jože Ceh 
na Stanu 15 nad Mirno. Za novinar
sko pero morda res že izrabljena 
tema, za Jožeta pa trpka življenjska 
resnica, ki jo živi ob upanju, da bo 
kmalu vsega konec.

Ta konec bi se imenoval; smrt. 
„Čedalje slabši sem, ko bi le mogel 
umreti! “

Taisti Jože je 9. maja na konju ob 
svojem komandantu kot borec sed
mega korpusa vkorakal v osvobo
jeno Ljubljano. Boljšemu, lepšemu 
življenju naproti.

Ko se je vrnil na kmetijo, zatem, 
ko je bil od dvainštiridesetega naprej 
komandant vaške straže („pod seboj 
sem imel več mož in 12 pušk“ ), po
tem pa aktiven borec, je na domačiji 
kar dobro zastavil. Ĵ Ja osem hektar
jev velikem posestvu, od tega je sko
raj tri hektarje orne zemlje, so Če
hovi redili šest, sedem glav živine. 
Celo konje so imeli. Živeli so še kar 
dobro in niso se pritoževali.

Danes o kmetiji ni mogoče več 
govoriti. V dosluženem hlevu stoji 
ena krava, v svinjaku kruli dvoje pra- 
set. Samo trideset arov zemlje še 
obdelajo pa vinograd za silo, da je 
kaj jjijače za tolažbo.

Ze tri leta leži Jože na postelji. 
Noge ga več ne držijo. „Prehladil 
sem se, toliko -mesecev spati v hosti, 
v mrazu. Koliko sem prejahal na 
konjih, prehodil peš ob vsakem vre
menu! Se na potrebo zdaj ne morem 
več sam, vse m ije odpovedalo, notri 
sem ves zanič, kap me je po levi 
strani. Zdravje, če ibi bilo 
zdravje . . . ! “

Dva sinova ima Jože, tretjega je 
,,sprešalo“ v jeseniški železarni, 
„Tisti je bil človek zame, tisti bi mi 
pomagal, vem, da bi mi! Druga dva 
sinova sta se poročila, skrbita zase, 
še obiščeta me skorajda ne.“

PORAST 
SAMOZAUPANJA 

V KOLEKTIVU 
CELULOZE

Pisali smo že, da je prvi televi
zijski javni tribuni v Celulozi priso
stvoval tudi sekretar sekretariata CK 
ZKS inž. Andrej Marinc. Ob tej pri
ložnosti'je dejal zbranim delavcem, 
da je zadovoljen, ker se je kolektiv 
postavil na lastne noge, in da ga ve
seli porast samozaupanja, kakor tudi 
velika skrb delavcev za prihodnost 
svoje tovarne.

Proces integracije, ki so ga naka
zali, naj bi po njegovem mnenju ve
ljal ne le za občino, ampak tudi za 
Slovenijo in Jugoslavijo. Tesnejše 
povezovanje v panogi, v občini pa že 
pomeni velik prispevek k napredku, 
inž. Marinc je nadalje omenil, da z 
zaupanjem gleda v perspektivo ko
lektiva in da krize, ki jih doživlja, 
samo krepijo samoupravo. Srečanje 
z delavci v Celulozi je potrdilo, kako 
zelo si sleherni član kolektiva priza
deva za prihodnost. Praksa torej za
vrača mnenja, da delavcev ne za
nima perspektiva njihovih podjetij.

ZDAJ PRIZNAVALNINA, 
PREJ NIČ

Jože dobiva priznavalnino za so
delovanje v narodnoosvobodilnem 
boju. S tresočimi rokami pokaže 
žena odrezek denarnega nakazila za 
avgust 1972; priznavalnina za kmeta 
borca NOV v znesku 400 dinarjev. S 
temi dinarji živita z ženo mesec dni, 
ob kravi in 30 arih obdelane zemlje, 
ki da deset mernikov pšenice, tono 
krompirja in enega prašiča ob sred
nji letini.

,,Toliko dobivam od novega leta 
naprej, prej sem nekaj časa dobival 
po 150 dinarjev, še prej pa nič. Po
vedati moram še, da sem dobil od
ločbo, da sem socialno zavarovan. 
Zdaj mi ni treba več plačevati zdra
vil."

Kot borec -  kmet ima Jože Ceh 
pravico do olajšave pri davkih. Toda 
davkov že štiri, pet let sploh ne pla
čuje. Jih ni iz česa. Toda odločbe 
davkarije še vedno redno prihajajo. 
Na zadnji, ki je prišla proti koncu 
septembra, piše: 1.704,45 din zna
šajo skupne letne obveznosti iz kme

tijske dejavnosti. Do pare tako. 
Uradniki so natančni.

KAJ PRAVIJO 
v TREBNJEM

Z Jožetovo obupno revščino in 
stisko smo potrkali pri občinskem 
odboru ZZB NOV v Trebnjem. 
Predsednik Janko Oven in Ludvik 
Slak sta povedala: „Poznamo njegov 
primer. Poskušali smo že z njegovim 
sinom, da bi oče dobil posojilo, sin 
pa poskrbel za popravilo doma. 
Vendar se je sin potem skesal in iz 
tega ni bilo nič. Glede priznavalnine 
pa naslednje: 400 dinarjev znaša po
prečna občinska priznavalnina. Jože 
je gotovo upravičen do višje, vendar 
te stvari prepuščamo v presojo kra
jevnim organizacijam, ki razmere 
bolje poznajo. Kaže, da v mirenski 
organizaciji niso najbolj naklonjeni 
Jožetu, ker je svoj čas veliko pil. Po
skrbeli bomo za večjo družbeno po
moč, sai bo z novim letom imel pra
vico do^pokojnine, ker je borec iz 
časa pred italijansko kapitulacijo.” 

Toliko v (malo pozno) tolažbo.
M. LEGAN

Kmetija teija čvrste roke, za plug, ne za dve luivki

javili sodniku za prekrs

Kaj z železnico?
Vsi so zainteresirani, da želez

niška proga Ljubljana-Kočevje, se 
pravi tovorni promet na tej progi, 
ostane. Tako so ugotovili na se
stanku predstavnikov železnice, go
spodarstva in občinskih skupščin 
L jubljana-V ič-R udnik, Grosuplje, 
Ribnica in Kočevje 22. septembra v 
Kočevju.
» Manj soglasni pa so bili o tem, 
kdo n ^  plača tz^ubo, ki jo prikazuje 
žćlezniško podjetje na tej progi. 
Predstavniki 2TP so predlagali, nsg 
bi dosedanje tarife za prevoz tovora 
zvišali za 68 odstotkov.

Tako močne podražitve so sc 
otepali predstavniki občin oziroma 
gospodarstva. Oboji so nato menili, 
da je treba iskati možnosti, da bi 
podjetja prevažala po želcznici več 
tovora, kar bi vplivalo na znižanje 
tarif. Dogovorili so se, da bodo to 
analizo opravili v približno 14 dneh, 
nato pa se bodo ponovno sestali in 
odločili, kaj storiti z žcleznico.

J. P.

Deseta
zgodba

govori o dnevu, ki se )e 
začel s soncem In končal 
z dežjem. In o senci, ki 
se je zgrnila nad njiju, 
da je njun zakon postal 
tak, da bo kmalu za med 
arhiv zapraSenih map o 
ločitvenih razpravah . . .

Napovedovati prihodnost je 
tvegana reč. Toliko bolj je 
tvegano in zapleteno napove
dovati usodo zakona. To 
zgodbo mi je pripovedoval iz
kušen mož, torej mu lahko 
verjamem. Takole napove
duje: ne bo dolgo, morebiti 
niti leto dni ne, ko bomo njun 
zakon dali v sodne spise. Po
tem bo pač vseeno, kdo je bil 
kriv za razvezo, ona, on ali se 
bosta morda celo ločila spo
razumno.

Cas je ljubezni najhujši so
vražnik, to je neizpodbitno! 
Deseta zgodba, ki danes še ne 
sodi v okvir teh pripovedi, bo 
pa jutri gotovo že napisana v 
sodnih knjigah, potrjuje času 
njegovo moč!

Zgodilo se je nekega dne, ki 
se je začel s soncem, končal
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sobo!'kako bi se

In so šli igrat karte v njeno 
sobo. Bili so dovolj pijani, da 
so hoteli imeti golo dekle in 
karte -  vse naenkrat. In so 
predlagali natakarici: ,,Daj,
sleci se. Bomo na tebi igrali 
karte!“

Dekle je bilo takoj za to ne
umnost, ko so ji ponudili, da 
bo dobila po vsaki igri deset 
odstotkov denarja, ki bo ležal 
na njej. Potem so igrali vso 
noč, golo dekle je ležalo na 
mizi in pobiralo svojili deset 
odstotkov, pijani kvartopirci 
so gledali njeno goloto in ase 
in kralje in sedmice.

Potem se je začelo daniti, 
dekle je obleklo spalno srajco, 
kvartopirci so sc odpeljali do
mov.

Ko se je pripeljal domov, je 
samo še slišal, kako se je za
prlo okno, kalco se je ugasnila 
luč v spalnici in kako se je 
prestrašena žena oblekla v 
spalno srajco in skočila pod 
odejo.

Tale nit je preveč odvita, 
zavrtimo jo v klobčič do tja, 
od kjer bi se morala šele za
četi odvijati.

Ura je bila osem zvečer, 
moža pa še ni bilo. Obljubil je 
zatrdno, da bo do večerje 
nazaj. Sumničenja so bila ved
no močnejša, ko ga niti ob de
setih ni bilo. Končno! Zvonec 
— na vratih pa njegov prijatelj.

Sama ni vedela, kaj ji je 
bilo, da ga je povabil^ naprej. 
Bila je v domači halji, ki jo je 
ogrnila čez spalno srajco. Pri
jatelj je to opazil. Potem sta 
gledala televizijo, nobena luč 
ni gorela. Potem je začutila 
roko na svojih prsih, po
tem . . . potem ni televizor 
več igral, bila je noč in samo 
zvezde so dajale megleno 
mlečno svetlobo.

Najprej se je mislila upirati, 
pa ji je nekaj govorilo: ,,Prav 
to zdaj s kako drugo dela tvoj 
mož!“ In je pustila, da je nje
gov prijatelj povsem enako de
lal z njo. Bila je tako omo
tična, da seje tej prepovedani 
ljubezni predajala, dokler se 
ni začelo daniti.

Takrat je zunaj zaslišala 
znan glas domačega avto

mobila. Porinila je prijatelja 
skozi okno v pritličju, se vsa 
prestrašena spet oblekla v 
spalno srajco, svoj nemir, 
strah in svojo strast pa je po
krila z odejo, pod katero se je 
ulegla.

Kot ni mogla ona ničesar 
dokazati njemu, tako ni mo
gel on ničesar dokazati njej.

Čas pa je, kot smo zapisali, 
nevaren nasprotnik taki lju
bezni. Zdaj nadzorujeta eden 
drugega. Ona trikrat ali štiri
krat na dan po nepotrebnem 
priteče v njegovo delavnico, 
on po nepotrebnem teka do
mov.

Od takrat se nista niti en
krat. več pregrešila, a vendar 
gre njun zakon počasi, počasi 
po zlu.

Ne moreta več ujeti nekda
nje kljubezni in topline, ker 
eden za drugega vesta, česar 
ne moreta dokazati.

In v ljubezni je srce moč
nejši adut od pameti.

Njun zakon bo kmalu sodU 
v arhiv, k tisočim drugih — 
razvezanih. Zaradi alkohola, 
zaradi prešuštva, zaradi ne 
vem česa še.

Zato, ker je navadno srce v 
ljubezni močnejše od pameti.'

In ker imamo premalo pa
meti.

In še manj srca.

(KONEC)

MIHA MATE

Prav dobro se še spominjam, kako so oča nekega dne 
pripeljali domov mulo in dejali: „Na, mulo sem ti pripeljal, 
da boš imela par pri hiši. Pa mulo kuhajta skupaj!“

Nam otrokom se je to imenitno zdelo, mati pa je bila 
užaljena inje to brž potožila župniku.

,J^ič ne de, Franca, ‘ soji dejali mož, ,,trpi in bodi-poniž
na, saj je Bog tudi mulo jahal, pa je vseeno prišel do Jeruza
lema! Glavno, da ni pohujšanja pri hiši.“

Prav dobro se še spominjam, ko sva bila nekoč z materjo v 
cerkvi. Mati je pobožno držala v rokah mašne bukvice in 
zavzeto brala. Sam pa sem se radovedno oziral po cerkvi in 
premišljeval, kej vse si upajo muhe, da celo po Bogu spuščajo 
tisto nečedno stvar. O, ko bi mati vedela, kakšne pregrešne 
misli so tedaj obhajale njenega naj mlajšega.

Poleg nje je na desni strani v klopi sedela gospodična Mici, 
Id je bila v Ljubljani pri visoki družini v službi in je imela 
jako fino privzdignjeno frizuro, pa buzenhalterje tudi.

,,Mati, je dejala Mici, ,,bukvice imate narobe obrnjene 
kako morete sploh kaj brati? “

,J^oglej ga zlomka in sveto Marijo skupaj, spet so mi jih 
mulci doma narobe obrnili,“ je dejala mati in me ošvrknila s 
pogledom. Padla bi tudi kakšna s strani, toda mati se je 
zadnji čas spomnila, da smo na svetem prostoru in da tu ne 
gre nauke z rokami talati. Mašne bukvice je pa le obrnila na 
pravo stran.

O dobri, stari časi, kdo se jih ne bi spominjal. Ribnica je 
bila takrat še vas in namesto avtomobilov so se po njej spre
hajale krave. Koliko tihožitjš je bilo v tisti naturnosti? In 
most, kako veseli smo bili prvega mostu! Župan je ves žarel 
od sreče in če bi bilo to danes, bi prav gotovo dejal kot 
Amerikanci: „To je majhen korak za človeka, toda velik za 
Ribnico!"

Zbrali smo se ob Bistrici in ga občudovali. Kar na lepem 
se zmisli Rihtarjev Tone: „Kaj če bi ga zmerili? Ali ne bi 
bilo nobel, ko bi vedeli, koliko meri odzgoraj do vode? “ 

„Zakaj pa ne? “ je dejal župan, ki se mu je imenitno 
zdelo, da bo takšna cifra prišla v občinske bukve.

In smo začeli. Prvi se je zagrabil za rob Tone, potem je 
splezal za njim Janez in se prijel za njegove noge in potem še 
drugi. Tedaj so Tonetu pričele drseti roke, zato je dejal: 
,,Fantje, dobro se držite, da bom v roke pljunil!“

Slišalo se je samo cmok in potem buumf, mosta pa še do 
takrat nismo zmerili, ko je Ribnica postala trg in niti do 
danes, ko je že mesto.

Tudi s cesto so bile težave, saj so menda še danes, toda 
tedaj je bilo vse nekaj drugega. Takrat je bila Ribnica še 
republika z ^  in kdo bi se zmenil zanjo, da bo dobila kakš
no hitro cesto.

Nekega dne pa so res prišli Žolnirji in pričeli prenašati 
nekakšne deske sem in tja. Eden si je nekaj zapisoval, drugi 
je gledal skozi rešpetlin in ves čas buljil, da ne rečem, kot 
tele v cerkvena vrata. Pa se ti zmisli tisti, kije nekaj zapisoval 
na nekakšne papirčke in pravi mojemu očetu: „Oča, glih 
skozi vašo hišo bo šla cesta!“

„Že prav, že prav,“ so dejali oče, ,,ampak jaz že ne bom 
kar naprej vrat odpiral, da bodo šli avtQmobili skozi!“

Potem so le nekako skrotovičili tiste ovinke, da nam je 
bilo delo prihranjeno.

Menda tudi s sosedi nismo bili v najboljših odnosih. Sodra- 
žani so nam zavidali, da imamo lepšo faro od njih, dekleta 
pa, da imamo mladega kaplana. Vse bi še nekako prenesli, da 
ni prišel tisti usodni dan, ko jim je do tal pogorela vas. Hoteli 
smo jim malo ponagajati, zato smo odšli tja in jim pokradli 
vse cveke.

In glej ga, vraga, nesreča nikoli ne počiva. Tudi Ribnica je 
pogorela. Pravijo, da so nam Sodražani hoteli vrniti, pa je 
nekdo podtaknil ogenj pod Frštajnarjev kozolec.

Naša vas, ki je bila takrat že trg, je gorela dva dni in tri 
noči in menda je bil edino nočni čuvaj tisti, kije prespal vso 
to nesrečo. Revež se ga je tako nakresal, da je potem, ko se 
je zbudil, resno vprašal:

„Nak, hudič ga fentaj, tukaj ne more biti nekaj v redu, da 
je trga zmanjkalo. Moram ga poiskati!“

Sodražani so si mencali roke in čez tri dni prišli po svoje 
žeblje. Toda bridko so bili razočarani. Našli niso ničesar. 
Toliko smo bili že pametni, da smo žeblje že ob kraji za
kopali, naš trg pa je bil ves lesen in tudi žeblji so bili iz naše 
najtrše leske.

Sodražani so jih tako iskali, da še dolgo potem niso mogli 
dvigniti glav in smo jih pričeli zmerjati s pasjeglavci. Kaj bi 
tisto, to so bili stari časi in tega ne velja pogrevati. Sodražani 
mi tega ne bodo zamerili, posebno še zato, ker so nas imeli 
za bolj švohtne ljudi. Vedno so govorili: „Vrag naj vzame 
tiste burgarje, ki so po župci gor priplavali!“

$e te^e je s Kočevarji, m to_ zaradi tega, ker so nas oni 
izbrali za so^de in ne mi njih. Še danes so nam nevoščljivi, 
ker se je med nami rodilo toliko pametnih mož. Kaj jim 
moremo pomagati, če je Krjavelj bolj po ribniško zavijal in 
po naše ugnal svojo kozo v babji rog, ali pa Krpan, ki je 
cesarju pod nos takšne kadil, da ^  je ves Dunaj od smeha 
tresel. Težko je, če je nekdo kulturen in mu drugi te kulture 
noče priznati.

V starili časih je bilo še huje, pa se je vendar malo po
zabilo, vse do združevanja občin. Takrat je zopet vse privrelo 
na dan, kar bi smelo in kar ne. No, o tem nisem hotel go
voriti, kajti kakor so oni ponosni na svoj koln, tako smo mi 
ponosni na svojo tradicijo. To so pa velike reči.

Odnosi s Kočevapi so se v starih časih tako zaostrili, da 
nam ni preostalo nič drugega  ̂ kot da smo jim napovedali 
vojnp. Pravo pravcato vojno.



P O T A  
I N  S T f t ^ V devetih mesecih 9 življenj

Dežurni
poročajo

VLOM SREDI MESTA -  27-sep
tembra zjutraj so v Novoteksovi 
trgovini na novomeškem Glavnem 
trgu ugotovili, da so jih- ponoči 
obiskali vlomilci. Nasilneži so prišli 
skozi vrata, ki so ^ih vlomili. Iz pro
dajalne so odnesli več kosov obleke, 
vlomili pa so tudi v b l^a jn o , kjer so 
našli le nekaj drobiža. Obisk je trgo
vino veljal 7000' dinarjev. Za vlo
m ilci poizvedujejo.

NABIRALKI OZIMNICE -  29. 
septembra so na posestvu kmetijske 
šole Grm v Srebrničah zak)tili dve 
Ciganki, ki sta vneto nabirali fižol. 
Ko so jima miličniki pogledali v 
vreče, so videli, da sta nabrali že 
50 kg fižola. Prijavili so ju  javnemu 
tožilcu.

OGENJ V KOZOLCU -  29. sep
tembra okrog polnoči je začel goreti 
kozolec Ivana Hrovata v Irči vasi. 
Zgorelo je o s t r e ^ ,  uničeno pa je 
tudi seno. Škode je za 30.000 di
narjev.

ZGORELO GOSPODARSTVO -  
30. septembra okrog 19. ure je za
čelo goreti gospodarsko poslopje 
Milana Gregoriča v Irči vasi. Po
slopje s pristreškom je zgorelo, 
ogenj pa je upepelil tudi seno, žito, 
stroje, razno orodje in les. Škode je 
za 170.000 dinarjev. Vzroki požara 
še niso znani.

MOPED Z NOGAMI -  29. sep
tembra je nekdo odpeljal Ludviku 
Jarcu iz Podgore moped. Jarc ga je 
imel pred „Gadovo pečjo“ v Brsh- 
nu. Že naslednji dan so moped našli 
v Ulici talcev v Novem mestu.

NEDOSTOJEN -  29. septembra 
so miličniki iz Dolenjskih Toplic 
pridržali do iztreznitve Tadijo 
Brkiča iz Vruaćev. Brkič se je klatil 
okoli Dolenjskih Toplic, tega dne pa 
se je napil in nedostojno vedel v 
Mercatorjevi trgovini v Toplicah.

PRIDRŽAN -  Novomeški milič
niki so 1. oktobra popoldne pri
držali do iztreznitve Novomeščana 
Bojana Adamiča, ker se je v Ko
šakovi gostilni nespodobno obnašal.

s r e Ca  v  n e s r e Ci
Ludvik Merhar iz Ribnice, Levsti

kova 4, začasno zaposlen v Nemčiji, 
je 30. septembra ob 14.30 uri pod 
vplivom alkohola precej prehitro 
pripeljal v križišče pri „Agroservisu“ 
v Kočevju. Vozilo je vr^o  s ceste, 
da se je zadelo v električni drog in 
ga prelomilo, nato pa zdrsnilo 'po 
bregu in se ustavilo približno 20 m 
od ceste. Škode je bilo po nestro
kovni oceni okoli 3.500 dm, od tega 
3.000 na avtomobilu.

PRISTAVA: 
MOPEDIST V AVTO

29, septembra ob 19.50 uri se je 
peljal z osebnim avtomobilom iz 
Krškega proti Kostanjevici Stanko 
Jazbec iz Račje vasi. Na Pristavi je 
pripeljal naproti mopedist Viljem 
Pacek s Pristave in tik pred sreča
njem zavil v levo. Prišlo je do trče
nja, v katerem je bil Pacek težko po
škodovan in so ga odpeljali v novo
meško bolnišnico, na vozilih pa je 
škode za okoli 3.000 din.

CIGANA BOSTA ZA ZAPAHI PREMIŠLJALA, ALI JE RES:

Življenje drugih — kot piškav oreh
Marjan Brajdič in Edvard Jurkovič sta posilila mlado Ciganko, hiido po
škodovala Alojza Tomažina in oropala Marjana Dimca -  Ukradla sta tudi 

moped -  Kazen: strogi zapor 8 let za Dita in 6 let za Vena

Petčlanski senat okrožnega sodišča v Novem mestu, ki mu je 
predsedoval sodnik Janez Kramarič, je obsodil zloglasna Cigana 
Maijana Br^diča-Dita in Edvarda Juikoviča-Vena, stara 26 ozi
roma 21 let, prvega z Gmajne pri Leskovcu, drugega pa iz Rimša 
pri Leskovcu, na osem oziroma na šest let strogega zapora.

Cigana sta bila obsojena za tri raz
lične delikte, ki so v fctošnjem 
aprilu presunili vso okolico. 6 . aprila 
zvečer sta prišla v barako Jožeta 
Brajdiča v ciganskem naselju pri Ga- 
zicah. Brajdič je imel sekiro, Jur
kovič karabinko. Zahtevala sta, da 
mora 18-letna Jožica z njima. Ker 
tega ni hotela, je Jurkovič s puško 

strahoval njenega moža in domače, 
potem pa sta dekle odvlekla v gozd,

Maijan Brajdič: 8 let strogega 
zapora

kjer jo je Brajdič z Jurkovičevo po
močjo posilil. Mlada Ciganka je po
tem pobegnila in se okrog polnoči 
vtnila_domov.

Drugi zločin se je začel 10. aprila 
popoldne, ko sta Dito in Vene z 
mladoletnim ;C. B. napadla Marjana 
Dimca na cesti pri Leskovcu, ko se 
je vračal domov v Senuše. Hoteh so 
mu vzeti denar. Najprej ga je mla
doletnik udaril s topim delom sekire 
po ramenu, potem še Brajdič po 
očesu s pištolo. Ko je Dimc padel na 
tla, so mu vzeli 580 dinarjev. Dito in 
Vene sta bila takrat že na begu: 
Brajdič je pobegnil iz zapora, Jur
kovič je ušel iz VPD Radeče. Sama 
priznavata, da sta bila vedno obo
rožena z majhnima sekirama.

15. aprila zvečer pa sta Dito in 
Vene na Gmajni napadla Atojza To
mažina pri njegovi luši, ki je ob robu 
gozda in na samem. Brajdič ga je s 
pestjo udaril v obraz in zahteval od 
njega oroge. Ko je Tomažina zbU na 
tla, ga je obdeloval z nožem in se
kiro, medtem pa je Jurkovič s sekiro 
strahoval Tomažinovo ženo in jo ne
kajkrat udaril s toporiščem po glavi, 
roki in hrbtu. Jurkovič je napadel še 
Jožeta Benčino, ki je slišal ženine 
klice na pomoč in se je približal hi^. 
Benčina se je pred podivjanim Ci
ganom rešil z begom.

Divjima napadalcema je Tomažin 
potem izdal, da ima puško v seniku. 
Cigana sta ga odvlekla tja in ga

UBOJ IZ KORISTOUUBJA: -  ,

Ne v zapor — na zdravljenje!
Karel Božičnik, ki je ubil 71-letno Marijo Vovk, je 

duševno nerazvit, zato gre v zavod

Petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu je pred
sedoval sodnik Janez Kramarič, je v petek dopoldne sprejel za 
morilca 714etne Marije V o ^  edino mogočo sodbo: Karel Bo
žičnik, 23 let, iz Križ pri Koprivnici ni kazensko odgovoren za svoj 
zločin.

Za marsikoga je tak zaključek 
krvave tragedije, ki se je zgodila 29. 
aprila letos okrog 18. ure v Križah, 
sicer nepričakovan, toda psihiater je 
ugotovil, da je Božičnik duševno ne
razvit in da je že na stopnji imbe
cilnosti. Zato tudi ne more biti od
govoren za svoje dejanje in namesto 
zapora mu je senat okrožnega so
dišča izrekel varnostni ukrep oddaje 
v zavod za varstvo in zdravljenje.

Kaj se je zgodilo 29. aprila proti 
večeru, da so morali strokovnjaki 
dejanje označiti za uboj iz ko
ristoljubja? Karel Božičnik je takrat 
s sekiro udaril 71-letno Vovkovo 
pred njeno liišo po glavi, jo nato od
vlekel v liišo, ji z nožem prerezal 
vrat, potem pa jo je žvlekel v šupo 
in jo zametal s senom.

Božičnik je potem odnesel 15 di
narjev, tranzistor in plašilno pištolo. 
Na razpravi je morilec priznal, da je 
starko ubil. Sel Je mimo liiše, v ka
teri je živela, in jo prosil za cigarete 
in denar. Vovkova mu je odgovorila, 
da nima ničesar, Božičnik pa je po
grabil sekiro in jo z njo udaril . . .  
„Kar nekaj me je prijelo!“ je dejal 
na razpravi.

r '

TELEFONI
Telefon je izum civilizacije. 

Telefon je aparat, kije sestavljen 
iz treh delov: slušalke, ohišja in 
žice, ki povezuje slušalko z ohiš
jem. Bistvo tekifona je, da z nje
govo pomočjo lahko govofiš na 
daljavo, sobesednika pa pri tem 
ne vidiš. In v tem je njegova 
prednost. Ni se ti namreč treba 
nasmihati, če govoriš z ženo; 
lahko kažeš osle, če govoriš s 
šefom. Skratka, telefon je ime
nitna reč.

Poznamo več vrst telefonov.
V svetu je zelo znan „rd,eči“ 

telefon, ki povezuje Moskvo z 
Washingtonom. Njegova naloga 
je preprečiti iiajhujše, spopad ve
lesil. Doslej ga menda & niso 
dosti uporabljali, razen morda za 
izmenjavo kuharskih receptov.

Poljski telefon največkrat 
uporabljajo na manevrih. Ker so 
manevri vojaška stvar, zaradi ču 
vanja tajne tudi o tem telefonu 
ne bo govora.

Naročniški telefon je najbolj 
razširjen. To je telefon, ki ga 
uporabljajo občani in orga
nizacije združenega dela za med
sebojno obveščanje, dogovore in 
zmenke. Zan} je treba plačati na
ročnino, katere višina zavisi od

nekakšnih impulzov. Cim več jih 
je, tem višja je . . ,

Interni telefon je podoben na
ročniškemu, samo da zanj upo
rabniku, ki zavrti številko, ni 
treba plačati naročnine. Upo
rablja se v podjetjih, ustanovah 
in podobnem, da se prihrani dra
goceni čas.

Otroški telefon dela na ba
terije in ni nevaren.

Najpomembnejši v danda
našnji stvarnosti pa je - ' inter
vencijski telefon. To je telefon, 
ki ga uporabljajo številni občani 
na različnih stopnjah družbene 
lestvice, da z njegovo pomočjo 
prispevajo k čim popolnejšemu 
razčiščenju kakšnega dejanskega 
stanja.

„Tovariš, saj veste, ne? Jaz se 
ta in ta . . .“ ah; ,^aj so spo
minjate tiste zadeve? Po mojem 
bi jo bilo mogoče rešiti ta
kole . . ali: „Ti, veš, to je moj 
najboljši prijatelj. Daj, poglej, če 
se bo dalo kaj ukreniti . .  .“ In 
tako dalje ,. .

Ta zapis moram zaključiti, 
ker me kliče -  urednikov tele
fon.

JAKA PRAVIČNIK

Božičnik je imel že pred tem 
nekaj protisocialnih izpadov. V vasi 
je razbijal šipe, že v osnovni šoli je 
učencem jemal razne stvari, veljal pa 
je za človeka, ki v razburjenosti 
hitro vzkipi.

Doma je materi večkrat grozil, da 
bi ji bilo treba prerezati vrat. Zk)- 
hotne besede so se žal uresničile 29. 
aprila ob hiši, pri kateri se mu je 
zahotelo cigaret in denarja , . .

Voz smrti
Trije Krkini delavci so tragično 

umrli v avtomobilski nesreči pri 
Novski na cesti Zagreb-Beograd. 
30. septembra je Pavao Karliček z 
vprego zapeljal čez cesto. Takrat se 
je s caprijem pripeljal mimo Alojz 
Razdrh iz Ljubljane in se zaletel 
vanjo. Renault, ki ga je vozil 35-let- 
ni Robert Rutar, se je silovito zale
tel v capri. Razen Rutarja sta se 
smrtno ponesrečila tudi Marjan 
Rolih iz Šentjerneja in Maijan Rajer 
iz Novega mesta. Vsi trije so bili za
posleni v novomeški Krki.

NM 54-715
Maijan Brulc iz Regerče vasi je v 

ponedeljek prijavil miličnikom v 
Novem mestu, da so mu v soboto 
ukradli z dvorišča gostilne Hrastar v 
Šmihelu moped NM 54-715. Brulc 
je oškodovan za 2.500 dinarjev.

tolkla s sekirama, dokler ni Tomažin 
iz slame potegnil stare lovske puške, 
spomin na očeta. Tomažin je dobil 
številne nevarne rahe po levi nad
lahti, prsnem košu in glavi, po
škodovano pa ima tudi desno oko, 
ki še zdaj ni pozdravljeno.

Ko sta se Cigana vračala s krva
vega pohoda, sta v Mikotah izpred 
liiše Stanislava Gričarja odpeljala 
njegov moped in se z njim odpeljala 
v Rimš ter se vozila okrog, dokler ni 
zmanjkalo bencina.

Edvard Jurkovič: 6 let strogega 
zapora

Oba Cigana so miličniki ujeli 18. 
aprila okrog 17.45 v Rimšu, mlado
letnika pa že prej. Zanimivo je, da 
so pri lovu na okrutna napadalca so
delovali tudi drugi Cigani. Na raz
pravi sta v sredo Brajdič in Jurkovič 
priznala večino kaznivih dejanj, 
vztrajno pa sta zanikala posilstvo.

Ko se je senat odločil za osem let 
strogega zapora za Dita in za šest let 
strogega zapora za Vena, je upo
števal njuno delno priznanje in skrb 
za mladoletne otroke. Hkrati pa je 
kot obtežilne okoliščine upošteval 
še to , da sta bila že kaznovana. 
Brajdič je bil že sedemkrat pred sod
niki: štirikrat zaradi tatvine ali ve
like tatvine, dvakrat zaradi lahke te
lesne p>oškodbe, enkrat zaradi ropa. 
Jurkovič je bil enkrat pred sod
nikom zaradi tatvine, kot mla
doletnik pa je bil v Radečah zaradi 
ropa.

Zaspal, 
ko je. kradel

Šest mesecev zapora

Janez Horvat, 28 let, iz Do- 
kležovja pri Murski Soboti je bil 
doslej sedemkrat kaznovan za
radi tatvin, v torek pa je bil že 
osmič na zatožni klopi, tokrat 
pred sodnikom Janezom Pir
natom.

Ko je na Dobu prestajal ka
zen, je spoznal tudi okolico 
Trebnjega. Junija letos je prišel 
na prostost in je takoj šel v Treb
nje. Tam je vlomil v zaprte klet
ne prostore še nedograjenih sta
novanjskih hiš Antona Gran
dovca in Franca Drnovška. Ker v 
kletnih prostorih ni našel nič 
primernega za krajo, sc je v 
Drnovškovi kleti napil in potem 
zaspal v stanovanjskem delu nad 
kletjo. Tam so ga tudi aretirali.

Sodišče ga je spoznalo za kri
vega in mu je za dva poskusa 
kaznivega dejanja velike tatvine 
izreklo kazen 6 mesecev zapora. 
Hkrati so mu podaljšali pripor 
do pravnomočnosti.

Vsaj škode ne bi delali
če ne vedo, koliko ga lahko nesejo, in če so se že 
pobalinsko obnašali, pa vsaj škode ne bi smeli 

delati -  Vsi pred sodnika za prekrške

J

Škodo so delali, razgrajali in zbu
dili več ljudi, ko so sc 18. septembra 
ob 0.30 uri vračali pijani željnski 
fantje iz Kočevja domov v Željne. 
Miličniki so jih pred kratkim prija
vili sodniku za prekrške.

Med prijavljenimi razgrajači so
19-letni Dušan Levstik iz 2eljn 38, 
18-letni Ivan Stimac iz Zeljn 4, 
24-letni Vanjo Bradač iz Rudnika 7,
20-letni Jože Lavrič iz Zeljn 68, 
22-letni Dušan Benčina iz Zeljn 53,
18-Ictni Jurc Levstik iz 2eljn 38 in
19-letni Jože Pogorelc iz Zeljn 20.

l-antjc so med potjo iz Kočevja 
proti domu najprej na Roški cesti 
41 pri Mariji Kavran razbijali po 
oknih in vratih ter poškodovali otro
ški voziček, ki je bil pred vrati, V 
Salki vasi št. 100 so pri Antonu Ja

lovcu na njivi trgali koruzne stroke 
in jih metali po cesti in dvorišču. Pri 
Ivanu Mežnaršiču v Salki vasi 99 so 
na njivi pulili in lomili fižolove pa
lice in jih metali po dvorišču. Na 
številki 118 v Salki vasi pa so pri 
Andreju Zeletu metali po vrtu ko
ruzne stroke in mu razbili Šipo na 
oknu.ć

Končno so v Ze|jnah 18 pri Kri
stini 'I rkovnik na njivi pulili zelje in 
fižolove palice in oboje metali po 
cesti.

Med temi ,,pogumnimi" in „pa- 
motniini“ dejanji so fantje kričali in 
tulili na ves glas, se loviti in tako 
prebujali ljudi, ki so so nad njihovim 
poOetjem zgražali. Zdaj jih bo 
sodnik za prekrške za njihova deja
nja primerno ..nagradil**.

Z radarjem bodo laže lovili prehitre voznike

še malo in tudi brežiška milica bo imela na voljo radaq® 
za kontrolo hitrosti. „Z njimi nam bo delo olajšano,“ up® 
komandir postaje Jože Teropšič,„saj do sedq nismo mogli 
nikoli stoodstotno dokazati prelaska pred sodnikom, a^vci 
niso dovolj precizni za take stvari.“

Zakaj je to pomembno? 
Zato, ker nesrečam največkrat 
botruje neprimerna hitrost. Le
tos je bilo do 1. oktobra na 
območju brežiške postaje 250 
nesreč. Zahtevale so devet živ
ljenj. Hudo ranjenih je bilo 34, 
lahko ranjenih 85. V 166 pri
merih so zabeležili le materialno 
škodo.

Na pripombo, da močno 
o^ožajo varnost na cestah voz
niki vprežnih vozil, ker brez luči 
vozijo v temi, je tovariš Teropšič 
izjavil, da so kazni veijetno pre
majhne in da bo te stvari ver
jetno uredil novi zakon. Za vož
njo brez luči plača kolesar 10 
dinarjev kazni, voznik vprege pa 
20. Vsote so res simbolične in

pdragrdfi
prav gotovo je tudi to vzrok za 
neupoštevanje predpisov. Pra
viloma bi moral imeti vprežni 
voz ponoči dve luči, belo spre
daj in rdečo zadaj, in to na vid
nem mestu.

,4*a zapišite še to , da so Bre
žice prometno urejene kot nikoli

doslej!“ je opozoril 
„Novoustanovljeni svet w ^  j 
metno varnost, ki J® za* 
prejšnjo komisijo, je d o D ^j, 
stavil delo in obnova -21̂ ' 
znakov, kakor tudi "ova ^  
čitev cest in ulic v m®* 
predvsem njegova zasluga- 
pričan sem, da se bodo 
ničile še številne var-
števanja vredne pobude 
nost na cestah.** . .

J,

BIC: NERODNO ZAVIRANJE -  
Ljubljančan Imarli Bilati je 26. sep
tembra popoldne pri Biču prehiteval 
kolono vozil, ko mu je iz zagrebške 
smeri pripeljal naproti aVto, Bilati je 
zavrl, njegov avto pa je vrglo v vsek, 
od koder se je prevrnil nazaj na ce
sto. Škode je bilo za 4000 dinarjev, 
voznik pa sploh ni imel voznega do
voljenja.

PEČICE: Z BANKINE V AVTO
-  27. septembra je v gozdu Močnik 
na cesti Zgornja Pohanca-Pešice 
Stanislav Planinc iz Križ v levem ne
preglednem ovinku zagledal dva 
avtomobila: prvemu se je umaknil, 
vendar je zapeljal na bankino, od 
koder ga je obrnilo, da je trčil v 
osebni avto, ki ga je naproti pri
peljala Marija Corak iz Brežic. Co- 
rakova se je hudo poškodovala, na 
avtomobilih pa jq za približno 
10.000 din škode.

RAKOVEC: GROZDJE V MOST
-  Radovan Duronja iz Bosanskega 
Broda 27. septembra popoldne v 
Rakovcu ni mogel speljati klanca, 
zato je ustavil, podložil kolesa in 
odšel v Kamanje po pomoč. Ko se je 
vrnil, je ravno še videl, kako je nje
gov tovornjak, naložen z grozdjem, 
začel drseti nazaj v dolino, kjer se je 
prevrnil, grozdje pa sc je raztreslo. 
Škode je za 20.000 dinarjev.

SKOPICE: V NASIP -  Slavko 
. 1'erenčak iz Brežic se je 28. sep
tembra zvečer po avtomobilski cesti 
peljal proti Dmovemu. Med vožnjo 
ga je zaneslo, da je 69 metrov peljal 
po bankini, potem pa je trčil v na
sip. Huje sta se poškodovala voznik 
in sopotnica Irena Ernest iz 
Krškega. Odpeljali so ju v novo
meško bolnišnico, škode pa je za 
okoli 20.000 dinarjev.

GAVGEN HRIB: EKSPLODI
RALA ZRACNICA - Novomeščan 
Alojz Zupančič je 30. septembra 
popoldne vozil avtomobil od 
Črnomlja proti Metliki. Pri (Javgen 
luibu je preliiteval stdječi osebni 
avtomobil, v tistem trenutku pa je iz 
nasprotne smeri pripeljal Anton 
Vraničar iz Curil. Med srečanjem 
sta avtomobila trčila, na Vrani- 
čarjevem avtomobilu je takrat 
eksplodirala zračnica, avtomobil je 
zaneslo naprej in je obstal na ban
kini. Škode je za 15.000 din.

MAČKOVEC: PREHITEVAL
TOVORNJAK ^  Turek Colak Eer- 
hat je 30. septembra dopoldne vozil 
avtomobil proti Ljubljani. Pri Mač
kovcu je na delu ceste z nepre
kinjeno belo črto preliiteval to 
vornjak Novomeščana Staneta Li- 
paja. Prišlo je do oplazenja, škode 
pa je za 3000 din.

KRONOVO: PREHITEVANJE -  
Rudi Bukovec iz Trate pri Semiču je 
1. oktobra vozil avtomobil proti Za
j e b u .  Pri Kronovem je doliitel dva 
fička in ju začel preliitevati, v tem 
pa je začel preliitevati tudi voznik 
drugega fička. Bukovec je zato 
zavrl, zapeljal na bankino, vseeno pa 
je avtomobil zaneslo, prekucnil seje 
na lx)k, zdrsel |X) cesti in se prevrnil 
čez streho na rob ceste. Sopotnica 
Rozalija (MinpeU iz Kašče se je laže 
piiškodovala, škode pa je za 5000 
din.

GRADAC: TRC i L V VCK^AL 
HI Se Ljubljančan Radovan Jevtič 
je 29. st'ptembra /večer vozil tovor
njak od Metlike proti Črnomlju. Pri 
(iradcu ga jo /aiu-slo s ceste, trčil jo

v vogal hiše Angele 
Gradcu št. 54, nato 
cesto, da je obdrsal zid yj 
jevnega urada. Na 
podrl vogal in vhod^  J
na vozilu je za 5000 z5 ; , 3 .
vi hiši pa je napravil šK« j p ,
2000 din. ^  h

MIRNA PEC: j® } %
28, septembra po p^g j i  hh
Maleševec iz Mirne
cesti od železniške k,
Mirna peč po levi ^

MESTONOVO
TLEH -  Ludvik
je 28. »Ptem bia
toijem mimo IMV p , ^  \ftiQA
k o-’ je  n e n a d o m a  S

S
Ivica Radojčin ,
š e v ^ a .  M o to r is t  j e ^  J
padl^u se je R adO jg ^
Škodoval, Jarc pa “
200 dinarjev.

METLIKA: .
62-letni Franjo j e «  j
počitka V M e t l ik i  je jya in ( i
popoldne na ^
nosti nenadoma  ̂
katerim se je za nj pojinp^jo^ \PtQ 
Učan Jože ‘be ‘
hudo poškodoval j[0'̂  i( 'J
po o d p e P l J „ >  f  ■ S
bolnišnico. Na 3 
1000 dinarjev škode. CtJ đ  ( 

GMAJNA: L « ^
Žarko Jakšič IZ S J a  <
tembra dopoldan« P jnjal^ ,̂ f  
pri Gmajni. S ^
rezervno kolo, 
muznilo iz rok 
cesto. Ž
tovornjak, k* 8*̂ t-vorUJ* 
čič z Rateža, .1°'' •
kombi, ki ga Ĵ  ̂ ^
MUan Rupena, v i*' 0|)L

d va  ^

»o'deljek
žeta iz  ̂ h
rici, ker sc J® /šol®« n sn o v n o  .p Jii IJ, >
prišel v
Hodil je od razr $ ^ 1*  J ,
legoval .|ĵ iiiK> P *ne<

Novomeški m pilt ^  n <

iali Ljubljani«!'^ » l '» > 4  “a  g  >
ki se je v NO P. ^  ^
po ulicah m ^  V  ̂
gimnazijo J*' ” O  j
obležal na ^
pred sodnika za P

PET^?j^gEJ^i
iN i’Ti

v  ponedeljek f ,  S ®
iz Lobetove Sifp*'

£S.r;.£:S:-5S>.
a v t o b u s  K*? t e . «

škodo.



ČETRTKOV INTER%1U

Odliv sem in tja!
Unetič: »Trgovina ob nujniii naložbali 

sredstva s svojimi močmi ne more 
povečevati zmogljivosti!«

p b r a i n a

I . .J ji, četrtkovem
y k  Janko Gregorič,

zAorfl delovnih 
ObS Novo mesto, 

I f,v da se zaradi neraz-
^  založenosti, 

\ skoraj polovica
I odliva drugam,
\ direktorja NO-
i ;»> iz Novega mesta 

kaj meni oUnetiča
\ ^ ^ n i  so načrti trgo
s 'o/ svoj raz-
\ ^j^ržala kupru) moč v

L . M’ res, da se toliko 
'Pne moči odliva dru- 

P° /e. da se del 
odliva iz vseh 

\ ^  odliva celo iz
! kinin ^ s t  V Sloveniji, ki 

razvito trgo- 
dodatki o odlivanju\k i  '

J loč^ vrsto let niso
\ *^tega dela ustvar-

:-x-M

!  7n I

J ^ ni porab-
{ moremo v 
 ̂ I odliv, ker ga

S I in, držijo doma,
 ̂^n](Q^]o naloženega po

^ n i t e ,  d a  o d f i v a

S / '0 (/6  p 

m i

tržišče zaprlo,

, in tudi nam
i rJ -̂ zavoljo tega,
\ > i z r ! S l  P ^ e č  k u p r ^

A-

! ^  j^ ^o s lo -
w nato

\ priliva od

oc/ drugod, če

pa upoštevamo promet, 
ustvarjen v naših pro
dajalnah v sosednih občinah, 
je tega priliva skupno za 
okoli 45 odst. Ob stanju, v 
kakršnem je, trgovina ne 
more biti sama odgovorna za 
svoj razvoj brez soudeležbe 
ostalih družbenih dejav
nikov.

-  Razložite, prosim, to 
natančneje!

-  Vsa povojna leta se je 
trgovina razvijala, kakor je 
mogla in znala, z lastnimi 
močmi. NOVOTEHNA ni 
doslej dobila nobenih kre
ditov za naložbe, vse, kar 
smo zgradili, smo z lastnimi 
močmi. Razen novih pro
dajaln je bila potrebna tudi 
nova tehnična oprema, po 
stabilizaciji pa vlagamo ves 
ustvarjeni denar v obratna 
sredstva, saj moramo do 
1975. leta z lastnimi sredstvi 
pokriti 75. odst. obratnih 
sredstev. Do tega nam manj
ka še pol stare milijarde, 
zato je vse drugo odrinjeno 
ob stran. Do konca avgusta 
so se od lani cene povišale za 
povprečno 27 odst., naš za
služek je ostal fiksiran na 
lanske cene in vse, kar ustva
rimo, komaj zadošča za to, 
da ob višjih cenah lahko za
držimo enake zaloge, kot 
smo jih imeli lani. Naložbe v 
trgovino pa ob njeni siceršnji 
siromašnosti ovira tudi ne
sprejemljiv obvezen 30-odst.

'depozit. Vse to odvrača 
trgovino od naložb, kljub 
temu pa pri NOVOTEHNI 
imamo svoj program razvoja. 
Prva naloga so naložbe v 
obratna sredstva, druga po
sodobljenje obstoječih 
zmogljivosti, tretja — pove
čanje avtomobilskega servisa 
v Kandiji (ni potreben de
pozit!), četrta — izgradnja 
novega skladišča za butan

. plin, kisik in diso plin, peta 
-  gradnja nove prodajalne v 
Novem mestu in šesta grad
nja novih prodajaln izven 
občine. Ponovno pa po
udarjam, da bi pri naložbah 
v trgovino morali sodelovati 
tudi drugi.

Mjje vprašanje: pred
sednik sveta za gospodarstvo 
pri občini naj odgovori, 
kako z združenimi močmi 
pomagati trgovini iz zagate!

M. JAKOPEC

.s.

Franc Pirkovič-Cort, prvi komandant Gorjanskega bataljona, je na nedeljski proslavi 30-letnice te 
enote sprejel raport borcev, mladinskih odredov in tabornikov, ki so Imeli pohod po partizan^ih 
poteh. Tabornik Jože Možina poroča, da je 26 članov odreda goijanskih tabornikov prehodilo blizu 
60 km partizanskih poti; mladi rod se zaveda, da tudi s tem prevzema slavno dediščino, hkrati pa se 
uri v nalogah, Id jih od vseh nas teija splošni ljudski odpor. (Foto: I. Zoran)

NA ČAST GORJANSKEMU BATAUaNU

Prha pitne vode v Orehovici
Oreliovski vodovod, zgrajen za 15 vasi pod Gorjanci, so po sobotni otvoritvi 
prvi preizicusili gasilci: poškropili so prašno križišče v domači vasi -  D pri- 

. dobitvi je govoril Tone Jakše, predsednik KS

Visoko so se pognali vodni curici iz cevi, ki so jih orehovski 
gasilci minulo sobotno popoldne prvič priključili na svoj vodovod. 
Krst novega vodovoda, ki so ga zgradili za petnajst vasi v podgor- 
janskem predelu, je bil s tem opravljen. S tem so počastili 30-let- 
nico Gorjanskega bataljona in praznik občine.

Na otvoritveni slovesnosti pri spo
meniku NOB v Oreljovici je predsed
nik krajevne skupnosti Tone Jakše 
poudaril, da je zamisel o vodovodu 
tlela v ljudeh več desetletij, uresniči
ti pa so jo mogli šele tedaj, ko so je 
za vodovod zavzela krajevna skup
nost.

„Vodovod zajema petnajst vasi z 
238 gospodinjstvi. Ljudje so prispe
vali nad 400.000 din in opravili 
14.364 delovnih ur. Podjetje „Vo- 
dovod“ iz Novega mesta pa je za naš 
vodovod dalo več kot 700.000 din.“

Hvala LABODU!
LABODOVE upokojenke smo 

kljub slabemu vremenu 16. sep
tembra na izletu, ki nam gaje omo
gočila tovarna, obiskale Bazo 20, 
nato pa se odpeljale čez partizanske 
Crmošnjice do Semiča, kjer smo ko
sile, in se skozi Gradac in Metliko 
vrnile v Novo mesto. Zahvaljujemo 
se direktoiju Zdravku Petanu, ki nas 
je spremljal na izletu, in kolektivu, 
ki je prispeval potreben denar!

UPOKOJENKE LABODA

M02NARJE BODO ZAMENJALE RAKETE

bomo odganjali točo
spuščajo ledene »orehe», bodo v novomeški občini izstrelje-

<^^nibni sistem bo občina plačala nad pol milijona dinarjev
30 mest -  Strokovnjaki napovedujejo 70-odstotno obrambo -

* ^ .^ ;^ i< bn i

streljanja v oblake, ko je grozila nevihta.
' Sno možnaiji preprečili vsaj točo,
 ̂ w!> Ce^'^^^Čir ^ proženjem možnaijev pa so
i 'fe skora'''^^ smeha in tudi nesreč kot koristi. Vendar so 
! iiurt ^ li  v zaman. Možnar poči tu in tam še dan-
; K  *0 ^ ^ a k  krajevnega slavja. ^

"ekdaj niybolj 
*v) ^  Zarotila

?«l« ‘' S i m  “>>«-toči na nicrv

S:
toči pa niso 

Občini

^  '°9 6 rd o  
i*’ njiv

d in S !"  kot
»lin

:no Škode 
teto

ozi-
ok ' za 2,4 

»aino podatku
   PO a votu.

vozil

k  cesti v

ampak sc takoj vpraša, ali res ni mo
goče nič narediti, da bi bilo škode 
manj.

Nemara so podatki o škodi od 
bornike občinske skupščine bo^ 
prepričali kot strokovnjak kme
tijskega zavoda iz Maribora, da so 
soglašali s stroški za obrambni si-

PRAZNIK UČENCEV
Svoj praznik 29. september so 

učenci osnovne šole ,.Katja Ru- 
TCna“ proslavili nadvse svečano. 
Predstavniki posameznih razredov 
so se udeležili pionirske konfcrence, 
drugi učenci pa so odšli na pohod v 
okolico Novega mesta.

Pionirska konfcrenca jc v tem 
času pregledala delo učenccv v lan
skem letu, nato pa je Damjan Slap
ničar iz osmega razreda seznanil de
legate z nadaljnjim delom.

stem proti toči v občini. Novo
meška občina je ena od trinajstih, za 
katere je mariborski kmetijski zavod 
izdelal načrt obrambnega sistema in 
ena od petih na našem območju, ki 
bo pod okriljem radarja ha Lisci.

Tu je treba pripomniti, da ne gre 
za kakšno državno skrivnost, mar
več za napravo, ki odkriva oblake s 
točo in prenaša sporočila do strel
nih mest. Ce bo npr. toča grozili 
Sentjernejskemu polju, bodo tam po 
sporočilu z Lisce izstrehli raketo v 
nevarne oblake. Strelno mesto bo za 
vsakih 25 kv. km, tako da jih bo 
novomeška občina potrebovala 
okoli 30.

Podobno kot ob vsaki novosti so 
sc tudi pri tej že oglasili neverni 
Tomaži in začeli govoričiti, da bo 
občina spet vrgla denar skoz okno. 
Kaj bi radi dosegli, si lahko le mi
slimo, vendar pa z njimi ne bomo 
potegnili. Izku^je  in strokovnjaki 
nas prepričujejo, da neverni Tomaži 
tu nimajo kaj opraviti: 70 odstotkov 
oblakov in ledene nevarnosti novi si
stem z radarjem in raketami za
nesljivo razžcne. Četudi bi dosegali 
le polovičen uspeh, bi se taka na
ložba še vedno izplačala, j ^ o r a n

Tone Jakše je pripomnil, da tudi 
pri teh delih niso bili obvarovani 
težav. Glede na načrt je postalo za
jetje Kamnišček preslabotno. Odlo
čili so se za dodatno zajetje v Zarib- 
jeku, kar pa je gradnjo vodovoda iz
datno podražilo.

Vodovodnih del v okolici Oreho
vice seveda še ni konec, kar je pred
sednik krajevne skupnosti posebej 
poudaril. Trenutno so v zagati, kako 
speljati vodovodne odccpe za šest 
vasi, l̂ i še niso prišle na vrsto. Od 
prebivalstva ni možno računati na 
dodatne vire, saj je dosedanje obvez
nosti preseglo, poleg tega pa bodo 
imela gospodinjstva izdatke za nape
ljavo liišnih vodovodnih priključ
kov.

Suhokrajinski
drobiž

ZA TEDEN POŽARNE VARNO
STI so gasilci iz žužemberške krajev
ne skupnosti imeli v Šmihelu zelo 
uspešno sektorsko vajo. V verižnem 
napadu so napeljali vodo 295 me
trov daloč in pri tem premagali več 
kot 70 metrov višinske razlike. Vsa 
društva so se vaje udeležila s po eno 
desetino, razen ajdovške podruž
nice, ki je sodelovala z dvema.

PREHOD IN PREVOZ CEZ 
KRKO POD DRASCO VASJO bo 
odslej zopet varen. V teh dneh bodo 
namreč obnovili dotrajan most. Na 
lesene pilote so že položili jeklene 
nosilce,' na katere bodo položili še 
lesene mostnice, ob straneh pa bodo 
montirali železno ograjo. Gradnjo 
investira žužembcrška krajevna 
skupnost, pomagajo pa ji tudi ob
čani.

MOSTU K DVORSKI ŽAGI ne 
bodo gradili letos. Se ni potrjenega 
načrta in potrebnih soglasij. Graditi 
bodo lahko pričeli takoj spomladi, 
brž ko bo načrt z vso dokumenta
cijo potrjen in bo izdano gradbeno 
dovoljenje.

ZEMLJIŠČE ZA NOV GASIL
SKI DOM NA DVORU je zagotov
ljeno. Z delno zamenjavo in doku
pom so se že sporazumeli z žužcm- 
berško zadrugo in bodo v kratkem 
sklenili še pismeno pogodbo. Tako 
bodo gasilci dobili na voljo želeno 
zemljišče, na katerem bodo lahko 
uredili tudi prostor za vaje in vese
lice. M. S.

V imenu krajevne skupnosti in 
vsega prebivalstva v tem podgoijan- 
skem predelu je predsednik Tone 
Jakše, ko se je zahvaljeval za doseda
njo pomoč, prosil pristojne, naj po
magajo pri dokončni zgraditvi ob
sežnega in za veliko število vasi po
membnega orehovskega vodovoda.

NOVOTEHNIN 
program razvoja

Kljub obsežnim naložbam v last
na obratna sredstva, ki jih bo morala 
do 1. 1975 povečati za 5 milijonov 
dinarjev ima Novotehna obsežen 
prodam  razvoja. Se letos bodo za
čeli povečevati avtomobilski servis v 
Kandiji, ker za to naložbo ni po
treben sicer obvezni 30-odst. de
pozit. Odkupljene so parcele, pri
pravljena lokacijska dokumentacija 
in v izdelaVi je glavni projekt za 
novo skladišče butana in diso plina 
ter kisika, skupaj s polnilnico bu
tana, ki jo bo prispevala IN A. Ta 
naložba veljala okoli 7 milijonov 
din. Pripravljajo načrte za novo, so
dobno vei^o prodajalno tehničnega 
blaga v Novem mestu, razmišljajo pa 
tudi o povečanju svoje prodajne 
mreže v drugih občinah.

MINI ANKETA
Delovni ljudje v organizacijah 

združenega dela samostojno do
ločajo na podlag svojega pro
grama za reševanje stanovanjskih 
potreb sredstva, ki so namenjena 
za stanovanjsko graditev in za 
družbeno pomoč. Kako o pri
poročilih občinske skupščine 
nekatera podjetja uresničujejo 
svoje programe za stanovanjsko 
gradnjo?

LABOD: „Dela s programom 
za stanovanjsko gradnjo so pri 
nas v zaključni fazi in o vsem bo 
odločil na seji delavski svet. Da 
bi rešili stanovanjsko stisko na
ših delavcev v naslednjih petih 
letih v Krškem in Novem mestu, 
potrebujemo okoli 8,300.000 di
narjev, od tega pa bodo morali 
prosilci sami prispevati 
2,500.000 dinarjev.“

NOVOTEKS: „Izdelava sred
njeročnih programov za reše
vanje stanovanjskih potreb naših 
delavcev se je že pričela. Izvedli 
smo anketo in med stotimi anke-

Stanovanja
tiranci ugotovili ogromne po
trebe, o njih pa bo razpravljala 
stanovanjska komisija. Ker se 
odpirajo novi obrati, računamo, 
da bodo potrebe še večje. Za se
daj smo uresničili le prvi del pro
grama."

KRKA, tovarna zdravil: „Za
vedamo se, da moramo opraviti 
velikp dela, zato se bo malo za
vleklo, saj potrebujemo tudi za 
tovarno natančne podatke o sta
novanjskih razmerah vseh naših 
delavcev. Do 10. oktobra bomo 
izvedli akcijo dodatnih prošenj, 
že danes pa jih imamo veliko. 
Strokovne službe zbirajo gradivo 
in prizadevamo si, da se bo to 
pomembno delo uspešno kon
čalo.“

NOVOLES: „Za anketo o sta
novanjskih problemih smo po
rabili deset dni, ker je bilo veliko 
delavcev na dopustu, nekaj pa na 
bolniški. Anketa, je narejena in 
jo obdelujejo. Že sedaj vemo, da 
se stanovanjskih problemov v 
naši tovarni otepa nekaj manj 
kot polovica zaposlenih. Ne
kateri bodo stanovanje obnovili, 
še več pa je takih, ki bi radi nova 
stanovanja ali hiše. Menimo, da 
je petletni načrt prekratek in da 
se bo v tem času malo naredilo,"

ISKRA, Novo mesto: „Med 
delavci je anketo izvedel splošni 
sektor s pomočjo družjeno- 
političnih organizacij,. Rezultate 
ankete moramo še preveriti, 
obenem pa zaradi razvoja pod
jetja računati še na stanovanjske 
potrebe v prihodnosti. Iz lastnih 
sredstev bomo kupili nekaj sta
novanj, podpiramo pa tudi grad
njo posameznikov, ker vemo, da 
so danes stanovanja draga, sta
narina pa previsoka,"

Jp.

NI DELOVNE SILE
Gradnja vodovoda z Dvora na 

Jamo je v zastoju, ker v Suhi krajini 
primanjkuje delovne sile. To čutijo 
tudi večja podjetja, med njimi Iskrin 
obrat, ki ne more dobiti zadostnega 
števila delavk in delavcev.

Kovomcšlo kronika

Marljivo
Krajevno zdru?.enje zveze re

zervnih vojnih starešin Birčne vasi in 
Uršnih sel je prcd ^Lratkim pripravilo 
pohod z reševanjem nalqg, udele
ženci pa so sc pomerili Še v bojnem 
streljanju. Pred dnevi so imeli pouk 
o spoznavanju razstreliv ter proti
pehotnih in protioklepnih min. Vajo 
so pripravili v sodelovanju z novo
me ̂ o  garnizijo JLA, ki jc poskrbela 
za materialna sredstva ter za na
zoren in učinkovit pouk. Razen tega 
jc združenje poživilo delo mladinske 
organizacije v Uršnih selih, ki je prej 
životarila, danes pa je ena najbolj 
delavnih mladinskih organizacij v 
novomeški občini.

Jp

PRITOŽBE NATAKARJEV -  
Natakarice in natakaiji v Metropolu 
in v Kavarni na Glavnem trgu se pri
tožujejo nad nekaterimi gosti, ki 
redno pozabljajo, da časopisi in re
vije niso samo zanje. Kmalu zatem, 
ko časopis ali revija pride, tudi iz
gine.

BARVNI TELEVIZOR -  Novo
tehna na Cesti komandanta Staneta 
je te dni dobila prvi barvni televizor. 
V večernih urah se pred izložbo za 
krajši čas ustavi precej meščanov, ki 
si radi ogledajo program v barvah. 
Televizor stane 14.835 dinarjev, res
nega kupca pa do sedaj še ni bilo.

NAVDUŠENJE V KINO DVO
RANI -  Polna dvorana malčkov in 
staršev je v nedeljo zjutraj navdu
šeno sledila vsakemu gibu risanega 
junaka v Diesneycvi risanki „Meč v 
skali“ . Vsi si želijo podobnih kino 
predstav še več.

NEKAZNOVANA OBJESTNOST
-  V noči od sobote na nedeljo so se 
huligani ponovno lotili parkirnih ur, 
nekatere poškodovali in še enkrat 
dokazali svojo objestnost.

TRŽNICA — Ta teden je bilk 
tržnica dobro založena, cene pa so 
bile n a ^ d n je : limone 15 din, solata 
5 do 7 uin, domači med 20 din, ja
bolka 4 do 7 din, paprika 5 do 8 
din, kumare 3, zelje 2 do 4, čebula 
6, krompir 2 do 4 din in jajca po 
0,80 din.

ROJSTVA -  Rodile so: Jožica 
Janežič iz Koštialove 14 -  Dušana, 
Slavka Šuštaršič iz Kristanove 63 -  
Romana, Irena Jakše iz Lobetove 17
— Manco, l ani Radež iz Prisojne 
poti 16 dečka, Jožeta Muhič z 
Mostnili njiv 9 -  Simono, in Julka 
Butala IZ Gubčeve 1 -  dcklico.

POGREBI — Umrli so: Jožefa 
Jevšek v 41. letu starosti, delavka iz 
Kettejevega drevoreda 46; Alojz 
Bertoncelj v 66. letu starosti, upo
kojenec iz Stranske vasi 39; I-ranc 
Koblar v 67. letu starosti, upoko- 
jeneo, iz Smarjete; Alojzija Lipar v 
31. letu starosti, laborantka iz Ko- 
tarjeve 7; Jožefa Legišča v 71. letu 
starosti, upokojenka iz Irče vasi 71, 
in Ivana iHiš, gospodinja, V brezov 
log 40.

UPOKOJENCI-PEVCI -  Dru
štvo upokojencev obvešča člane 
pevskega zbora Društva upokojen
cev, da se prično pevske vaje zbora v 
četrtek, 5. oktobra, ob 19.30. Vaje 
bodo v prostorih društva.

-  Ena gospa je rekla, da ji je sin 
zaupal, da mora, kadar gre na veliko 
potrebo v kavarni na Glavnem trgu, 
na vse pretege žvižgati ali kašljati, da 
ga ne bi kakšen gost presenetil in 
zbil v stranišče. Sicer pa glede tega 
kavarna ni osamljena . . .
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ZA POMANJKUiVE OBRAZLOŽITVE NI NIKJER OPRAVIČILA -

O integracijah po dolgem in počez
Na rešetu lesna industrija, trgovina, rudarstvo, gostinstvo In turizem

„Vse staro je novo/* tako komunisti razumejo napotilo komiteja 
ZK v Brežicah, ki vztr^a pri uresničevanju že sprejetih sklepov 
zadnje konference, zlasti kar zadeva socialno razlU(Ovanje, samo
upravljanje, korovsko politiko in integracijske procese v občini. 
To pomeni, da novih sklepov ni treba sprejemati, saj bi s tem 
zapostavili še neizpolnjene dolžnosti.

2e nekaj tednov se sestajajo ko
misije ZK, razpravljajo, predlagajo, 
analizirajo. Komisija za družbeno
ekonomske odnose pri občinski 
konferenci ZK ocenjuje uresni
čevanje napotkov za razne oblike 
gospodarskega sodelovanja in zdru
ževanja. Na naskdnji konferenci bo 
predložila dopolnitev tega pro
grama. Tako na primer p r e d l a  po
vezavo pohištvene industrije. To
varna pohištva je dala pobudo za 
združitev z Dekorlesom. Predložila 
je program, vendar je delavski svet v 
Dekorlesu odklonil sodelovanie. Ko
misija je ugotovila, da kolektiv in 
delavski svet nista bila v celoti in 
pravilno seznanjena, zato obsoja 
tiste vodilne, Id so delavcem po
manjkljivo obrazložili prednosti in- 
t^ a c i je .  Dejstva, da Dekorles stag
nira, ni mogoče prezreti. Komisija 
se tega zaveda, zato se njen zadnji 
sklep glasi, da je treba onemogočiti 
vsako izkoriščanje samouprave za 
osebne koristi.

Druga možnost povezave, ki jo 
omenja komisija za družbeno
ekonomske odnose, velja enoti Slo
venija vina v Brežicah in Kmetijski 
zadrugi Bizeljsko. Čeravno so ko
munisti še marca predlagati, da bi 
bila vsaka od njiju temeljna orga
nizacija združenega dela, pa se zdaj 
spričo njune majhnosti v komisiji 
nagibajo k eni močni enoti. Raz
prave se vrtijo tudi okoli morebitne 
povezave Rudnika Globoko z m oč
no gospodarsko organizacijo, lahko

tudi skupaj z opekamo. Komisij.' 
meni, da bi moraii poiskati kar na 
bolj smotrno sodelovanje navzver 

V kratkem bo na dnevnem redi 
larežiška trgovina. Ponovno name 
ravajo razmotriti, če je kaj na
predovala pobuda za poslovno po
vezavo Mokric in Cateških Toplic. 
Nakazana je torej vrsta rešitev, ki 
naj bi čimprej našle svojo potrditev 
v praksi.

J .T .

POVABILI SO 
ŽIVKA PREGLA

Danes bo obiskal brežiško mla
dino Živko Pregl, predsednik repu
bliške konference Zveze mladine. V 
Veliki dvorani prosvetnega doma bo 
imel razgovor o pripravah Zveze 
mladine Slovenije in Jugoslavije na 
tretjo konferenco ZKJ. Tokrat bo 
spregovoril za mladino šolskega cen
tra za blagovni promet in za delega
cije aktivov iz vasi in delovnih orga
nizacij.

ZA LETA V PREGNANSTVU NEKAJ VEČ

Uk  m  študij za pojcojnino?
Bo novi zaicon dovoljeval odkup učnih let?

„Več pravic zavarovancem,“ je eden izmed predlogov občin
skega sindikalnega sveta v Brežicah k osnutku zakona o inva
lidnem in pokojninskem zavarovanju. Razprave po delovnih orga
nizacijah so se vrstile od avgusta dalje, pripombe pa je zbral ObSS 
in jih združil v povzetku zadnje seje.

Zavarovanci zahtevajo, da bi tudi 
kmetom-kooperantom, ki oddajo 
zemljo zadrugi, omogočili odkup 
let. Tako-bi se izenačili z drugimi. 
Sindikalni svet je sprejel tudi p red^  
tog, da bi vojaški rok nad 15 me
secev novem šteli v pokojnino. V 
delovnih organizacijah so predihali 
za zavarovalno dobo tudi učna leta

' > '

V nedeljo, 1. oktobra, so v Cateških Toplicah odprli veliki zunanji 
bazen, ki so ga medtem očistili in prebarvali. Zavarovali so ga s 
trimetr^o ograjo, ki bo zadrževala nad vodno gladino topel zrak. 
Zimska kopalna sezona se je torej že pričela. (Foto: M. Jaranović)

NOVO V BREŽICAH
PREDSTAVNIKI mladinskih 

aktivov v občini so se 3. oktobra 
zbrali na razširjeni seji komisije za 
splošni ljudski odpor. Obravnavali 
so delo odborov za splošni ljudski 
odpor v krajevni skupnosti in delov
nih organizacijah. Zatem so pregle
dali, kako poteka uresničevanje pro
grama komisije za SLO pri Zvezi 
mladine.

V OKTOBRU, NOVEMBRU in 
DECEMBRU bo v Brežicah teklo 
več akcij, s katerimi se bodo spom
nili mednarodnega leta knjige. Vanje 
sodi tudi napovedani razpis za lite
rarne sestavKe na šolah. Nekaj naj
boljših bodo avtorji prebrali na jav
nem literarnem večeru, v katerem 
bodo sodelovali tudi književniki. 
Dogodek bo verjetno sovpadel z 
otvoritvijo pionirskega oddelka 
knjižnice.

NA SRECANJE l o v c e v  na Iz
viru pri Cerkljah so prišli številni ve
terani. Veseh so bili, da se jih je nji
hova organizacija spomnila in jim 
dala priznanje za dolgoletno delo v 
upravnem odboru ter njihovih komi

sijah. Ob tej priložnosti so podelili 
16 spominskih diplom.

V LJUDSKEM RITMU bo v krat
kem zaplesala folklorna skupina bre
žiške mladine, ki jo bodo ustanovili 
na pobudo mladih. Nekoč je taka 
skupina že delovala, a je pozneje za
mrla.

ZA ODŠKODNINO ni denaija. V 
ožjem gradbenem okoHšu Brežic bi 
Stanovanjsko in komunalno pod
jetje potrebovalo milijon starih di- 
naijev za nakup zemljišč od sedanjih 
lastnikov. Pocljetje si za sedaj tega 
ne more privoščiti, ker nima toliko 
denarja. Parcele bodo odkupili po
stopoma, najprej tiste, ki pridejo v 
poštev za individualno j^adnjo.

SOBOTNE CENE v zelenjavni 
trgovini Agrarie: cvetača 8 din, če
bula 4, česen 12, stročji fižol 4, 
krompir 1,75, korenje 5, ohrovt 4, 
papriKa 4,80 in 5,80, endivija 6, 
grozdje 6 in 8, hruške 4,5 in 5, ko
stanj 3,60, limone 15, slive 3, bana
ne 7,60. Jajca so bila naprodaj po 
95 par in 1 din.

BREŽIŠKE VESTI

vajencev ter študij na visokih šolah. 
Kolikor zakon tega ne bi upošteval, 
naj sc skrajša delovni 3taž na 35 let 
pri moških m na 30 let pri ženskah. 
V najslabšem primeru pa naj zakon 
nudi možnost, da si prizadeti od
kupijo leta.

Razpravljaici v brežiški občini so 
za podaljšanje predčasnih starostnih 
upokojitev in začasnih invalidskih 
upokojitev. Predlagajo tudi, da bi 
ljudem s tega območja, ki so jih 
Nemci med vojno nasilno izselili v 
delovna taborišča, prišteli v zava
rovalno dobo še 30 odstotkov časa, 
ki so ga preživeli v pregnanstvu. Ta 
predlog dopolnjujejo z zahtevo, da 
bi vsem tistim pregnancem, ki so od 
14. leta dalje morali delati ne glede 
na svojo mladost, priznali tudi ta de
lovna leta.

V brežiški občini želijo, da bi pri 
odmeri pokojnine v prihodnje bolj 
upoštevali minulo delo. Predlagali so 
usklajevanje pokojnin po tisti va
rianti, ki je najugodnejša za zava
rovance z nizkimi nadomestili.

J .T .

PO PRIMORSKEM
V Trst, Gorico in Trento je prei 

nedavnim vodila pot vojaške vojne 
invalide in koroške borce iz leta 
1918. Izletniki iz brežiške občine so 
se o'b tem spomnili priključitve Pri
morske k Jugoslaviji in trideset
letnice ustanovitve Slovenske prole
tarske brigade. Obiskali so tudi Do
berdob in se poklonili spominu pad
lih Slovencev v prvi svetovni vojni. 
Daljši postanek so imeli še v Gorici, 
nato pa so se ob Soči odpeljali skozi 
Kobarid do njenega izvira. Krajc in 
dogodke, znane iz narodnoosvobo
dilne vojne, je udeležencem opisoval 
prvoborec Janez Žlindra. Udele
ženci izleta se prisrčno zafivaljujejo 
brežiški občinski skupščini za gmot
no pomoč.

V STARI HIŠI 
MENZA

Ko se bodo delavke do bovškega 
obrata Beti preselile v novo halo, se 
bodo otresle tudi skrbi pred zimo, V 
stari stavbi so peči odpovedale in so 
komaj še uporabne. Novih seveda za 
nekaj mesecev ne bodo kupovali, 
kajti staro hišo bodo potem preure
dili v kuhinjo, menzo in skladišče.

,3o  — ne bo pod streho? “ ugi
bajo v cerkljanski osnovni šoli, 
ko spremljajo rast novega trakta 
na gradbišču. Prav nič namreč 
ne zaupajo vremenu, vendar se 
kljub mračnim dnevom tola
žijo, da bo sneg še malo poča
kal. (Foto: J. Teppey)

mm

s . i '  J.

Nekateri že trgajo v vinogradu, drugi so komaj posušili otavo. Tako malo lepih d n i  j e  bilo to j ^
je srečen tisti, ki jo je spravil pod streho. Tako bo manj zaskrbljeno pričakal zimo. Po®* 
Krškega polja. (Foto: J. Teppey)

MEDSEBOJNO ZAUPANJE PRINAŠA OBOJESTRANSKE KORISTI

Čisti računi — dobri prijatelji
Kmetom doplačilo za ribez ~ Bo to veljalp tudi zo grozdje, moStjnJ[^fe^|^

Svet kooperantov in vinogradniki odbor pri krškem Agrokom
binatu sta se ta mesec sestala na skupni seji. Na dnevnem redu je 
bilo poročilo o pridelku in prodaji črnega ribeza, ocenili pa so tudi 
vinsko letino 1972.

Mraz je letos močno prizadel ri
bezove nasade. Nekaj jih je uničila 
tudi toča, pa deževje prav tako. Na 
približno 60 hektarih so predvi
devali okrog 120 ton ribeza, pri
delka pa je bilo za dobro polovico 
manj.

Agrokombinat je odkupil od 
kooperantov 42.565 kg ribeza. Od 
tega ga je izvozil v Zaiiodno Nem
čijo 33.469 kg, 9.066 kg pa ga je 
prodal domačim kupcem. Ob pre
vzemu ribeza so pridelovalci dobili 
po 7,50 din akontacije za kilogram. 
Po obračunu stroškov, ki jih je 
imela komercialna služba s pre
vzemom in prodajo, je svet koope
rantov sklenil, naj dobi proizvajalec 
še 1.10 din doplačila za vsak kilo
gram ribeza. To pomeni, da so do
bili kmetovalci za kilogram ribeza 
po 8,60 dinarjev.

MLADI NA POHODU 
PO STEZAH BORCEV

Mladinci in mladinke iz vseh akti
vov krške občine so 1. oktobra zju
traj krenili po poteh Kostanjeviške 
čete. Iz Kostanjevice jih je pot vo
dila preko Vodenic in Pleteru v 
Šentjernej, kjer so dopoldne priso
stvovali proslavi 30-lctnice ustano
vitve Gorjanskega bataljona.

VARNO TUDI 
PREDPOTRESOM

Oba ameriška ponudnika, ki že
lita prevzeti gradnjo jedrske elek
trarne v Krškem, zagotavljata var
nost tudi v primeru potresa, saj je v 
ZDA protipotresna graditev že obi
čajna. Jedrske elektrarne ^adijo  
namreč tudi v Kaliforniji, kjer so 
potresne razmere zelo hude.

Precejšen del razpržive so na seji 
posvetili oceni vinskega pridelka za 
leto 1972. Razpravljali so o kvaliteti 
grozdja in organizaciji odkupa za 
mošt in vino. V razpravi so po
udarili, da je treba pospešiti zgra
ditev objekta za predelavo grozdja 
in sčasoma preiti na odkup grozdja. 
Ta odkup naj bi se ravnal po kva~ 
Uteti (to je po alkoholni stopnji, 
barvi, okusu, sladkorju in drugem).

Cene za grozdje oziroma za vinski 
mošt ali vino za zdaj še niso znane. 
Zaradi tega bi kazalo določiti pri
merno akontacijo, nato pa dati kme
tom doplačilo, kot so to napravili 
pri ribezu. Tak način pa seveda za
hteva več medsebojnega zaupanja. 
Začetek z ribezom je pokazal, da 
tovrstna pot ni slaba in da ni ovir za 
korak naprej v sodelovanju kmetov s 
kombinatom.

STANE NUNCi C

MARJAN ROŽIC 
PRIDE V KRŠKO

V sredo, 11. oktobra, bo v 
Krškem volivna' konferenca občin
skega sindikalnega sveta. Prisostvo
vala ji bosta sekretar sveta zveze sin
dikatov Jugoslavye Marjan Rožič in 
tajnik republiškega sindikalnega sve
ta Jože Marolt. Dopoldne bo Marjan 
Rožič obiskal celulozo in podjetje 
SOP, popoldne pa bo imel pogovor s 
člani sindikalnega aktiva občine 
Krško. '  »

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Vaška sos<
Vsak nekaj

N ič več brez atnin ijicj
nih kombajnov, bre

■ Je i

S?

S«
no stih so po^draviU 
sveta k o o p eran t ' j
kombinatu. LahK 
imeli, pa se j« 
nizirano zavzeh zanj«*

Pteo

‘50

Letošnje leto J f  
sebej kritično.
mogočUo J
Pšenica na njivah
saj A g ro k o m b in a t  n
kombajnov, da
vsem željam. t, •
bilo, pritožb m S f 
češ. da so najpr®-!
z n a n c e m  in  pn ja te lje i^

Toda to ne 
Vsakoletnim 
bodo kmetje lah 
tako, da bod® 
občini vsaj nek^J 
nosti in si z njih® 
kupih 
stopoma
in bolje f
bodo prihranih n 
spravilu žitan^ . 
delkov. 
novitvijo ŠU
,  kraje.
nosti že tradicjo ^
lenosti do .
korak, ki ]^'
odločitev celotne

lOv.
ličilo,lo *

VREDNO PREMISLEKA

Možitev?
Na pot v dvoje

Kolektiva tovarne papirja 
Djuro Salaj in Papirkonfekcije v 
Krškem imata skupno komisijo, 
ki pripravlja predlog za tesnejšo 
poslovno povezavo med obema 
podjetjema. Misel o integrac^i ni 
nova. Okoli nje se vrtijo, odkar 
vedo za ustavne spremembe.

Sodelovanje v novi obliki 
lahko prinese koristi obema ko
lektivoma, saj se papir do
končno oplemeniti šele v kon
fekciji, to pa prinaša pretežen 
del dohodkov, ki so jih do sedaj 
iK )spravili v &pe zun^j občine. 
Papukonfekcija bi v primeru 
združitve zadržala in razvijala 
vse dejavnosti, tiskarstvo, kar- 
tonažo in k o n le k c^  papirja. 
Tovarna celuloze in papirja pa bi 
dajala prednost tistim vrstam pa
pirja, Ki jih potrebujejo prede
lovalci za finalne izdelke (za 
reklamni papir, tiskovine, pa-
[)irnate vrečke, knjige itd.), 
’apirkonfekcija bi se v dvoje 

late lotevala rekonstrukcg, ki jih 
bo potrebovala za nova delovna 
mesta.

J .T .

KRŠKE NOVICE
NA KRSKI o b č in s k i  SKUP

ŠČINI SO zagotovili, da bo v teh 
dneh novomeško Cestno podjetje 
končno pričelo obnavljati cesto 
med Krškim, Dolenjo vago in Breži
cami. Po pogodbi naj bi še letos pre
krili z asfaltom 2800 metrov te po
membne prometne žile, ki bo po 
opravljenili delih široka 6 metrov in 
nekoliko manj ovinkasta.

V SOLSKEM LETU 1972/73 
BODO ZAKLJUČILI „Jugoslovan
ske pionirske igre“ , v katerih so 
množično sodelovali tudi osnovno
šolci iz krške občihe. Zato bo pro
gram izvenšolskili otroških dejav
nosti tudi tokrat prilagojen igram, 
svoj vrh pa bo dosegel s sodelova
njem otrok na pohodu ,,Po poteh 
hrvaško-slovenskega kmečkega 
upora 1573“ .

PRIJATELJSTVO, SKOVANO V 
DNEH OBISKA „Karavane bratstva 
in prijateljstva" v krški občini, se 
utijuje. Pred dnevi so podpredsed
nik občinske skupščine Slavko

Smerdel,
ze Stih in Jan . 
Celuloze, ob i^  ^  
Užice in B ajino  
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Pi^nieijen, a vedno preozek je kamniti most na cesti 2. reda ob izlivu Mime v Savo pri 

N 25. septembra, sta drug za drugim imela smolo dva ,,fička“ pred tovor-
 ̂ ^ i :  žrtev izsiljevanja prednosti: ,4ičko“ Alojza Blatnika z Dedne gore. (Foto: Želez-

Jlis
PREVISOKE ODŠKODNINE ZA ZEMUlŠCE:

nova vlečnica do zime?
na Kozjansko -  Konfekcija Lisca ima vse nared za uvoz 

 ̂vlečnice -  ObS Sevnica sprejela določilo o javnem interesu za 
zemljišča, koder bodo smučišča

žjhj; *̂ onec poseže v koz-

le
fc? Po-

z a t i v d a  se 
- celo t ^ a t ,  ko 

-*n H j® konfekcija
Lisca 5*. na planin- 

fojestnî  lepega doma
na smučišča, so

zalo reševati skladno z načrti za 
gradnjo radarske postaje za obram
bo pro ti toči, ki bo ravno tako na 
Lisci. Čeprav radi kažemo s prstom

na počasnosti ob uvozih iz tujine, bi 
bilo to  v tem primeru hitro rešeno. 
Upajmo, da bodo domače težave re
šili, preden bo vse pokril sneg.

pobočju
njihova

smu(

BUCENSKI VODOVOD:
t  \  Pttf P « * * !  poleg koščka.

zemljišča.

5a*

ne namera- 
za ve-

Sp Za J ^ ^ o  tudi kakšen

Težka pota do sloge
Ailojz šutar: »Opravljena je na j večja akcija 

v zgodovini kraja!«

Denar, ki ga dobijo krajevne 
skupnosti, obrnejo nekajkrat. Tako 
^  bilo tudi na Bučki. 56 starih mili
jonov pove številka na načrtu vodo
voda za 6 vasi. Pred leti so še menili, 
da bo zadostovalo k  35.

lOftn ‘̂ “ ‘ucisce bo

1?̂« 1. ne bi bilobi bilo

. f  gozdiča,

 ̂ h..,?® niso le
elektriko.

no- 
z zem-

T*' tr a jS ^ n ^ ro je v ^ o

& !J v n iš k i

H^y o mla-

’ je

Ĵ osiei . v Sevnici.
učFtSi P ^ ^ce  

^®ga smdikal-

PABERKI
nega sveta. Dosedanji ravnatelj Jože 
Bogovič odhaja namreč na redni 
Študij v Ljubljano.

iSCEJO POMOC -  Krajevna 
skupnost Zabukovje gradi okrog 
3 km dolg cestni odsek M nla Plani- 
na-Stranje, po kateri sc bo prišlo 
celo na Senovo. Vaščanom je že pri
skočil na pomoč gozdni obrat, v 
kratkem pa se bodo obrnili s proš
njami za pomoč tudi na sevniške de
lovne organizacije, saj sami ne bodo 
zmogli stroškov za buldožer. Ta 
cesta bo pravzaprav povezovala 
osrčje Kozjanskega s cesto Plani- 
na-Sevnica, ki jo  pravkar moderni
zirajo.

POROKE -  V minulih štirinajstih 
dneh sc je na .^n išk em  matičnem 
uradu poročilo 5 parov: v soboto, 
23. ^ t e m b r a ,  Ludvik Gole iz Ce- 
lovnika in Ana Zupan iz Sevnice, 
Ferdinand Knez iz Kadeč in Angela 
Salamon iz Orehovega ter Vilijem 
Drnovšek iz Spodnjih Dul in Marija 
Pelko iz Govejega dola. Zadnjo so
boto v septembru pa so se poročili: 
Ivan Peric iz Brežine in Jožefa Lisec 
iz Sevnice ter Franc Bec iz Sevnice 
in Ivana Levstik iz Kompolja.

-  Kako ste mogli speljati to 
likšno delo? nas je zanimalo.

„Ze leta 1968 smo potrebo za 
gradnjo vodovoda zapisaU v akcijski 
program krajevne konference SZDL. 
Januarja 1,971 smo se sprli, marca je 
bil postavljen nov gradbeni odbor. 
Del niže ležečih naselij je ubral svoja 
pota, do vode so prišli sami. Mi pa 
smo dalje sklepali pristopne po
godbe po hišah. Celo strokovnjaki 
so mi rekli, da iz tega ne bo nič . Po 
1700 dinarjev smo pobirali za za
četek, zatem še po 500. Zbirali smo 
tudi ob vsakem sejmu. Predstavniki 
dragih krajevnih skupnosti v občini 
so nas TOdprli ob spomladanski de
litvi občinske pomoči. Dobili smo 
10 odst., kar je vrglo dodatnih 30 
tisočakov."

-  Kaj je vendar gnalo?
,J)a  po starem ne kaže več na

prej! Čudno, da ob vodi, ki smo jo 
uživali prej, ni prišlo <io bolezni. Ob 
sušah sta preostala edino potoka Ra
duha in C^milnik. Onesnaženo vodo 
je bilo treba še voziti.“

-  Kako bo z nadaljnjim vzdrže
vanjem obsežnega vodovodnega 
omre^a?

„Od zbiralnika do 86 ^ s p o -  
dii^stev je 15 km cevi. Pri izviru bo 
treba postaviti nadomestno črpalko 
za primer okvare. Vnaprej smo se 
zavarovali, da ne bi prihajalo do spo
rov zaradi porabe vode. Ob podpisu 
pristopne pogodbe se je moral vsak 
zavezati, da vode ne bo priključil 
brez vodomera. Cisti računi, dobri 
prijate^i! O denarju, drugih po
trebnih delih bo poslej skrbel po
seben vodovodni odbor pri svetu 
krajevne skupnosti. Pobiranje vo- 
deurine je tako enostavno delo, da ga 
lahko zaupamo kakšnemu upo
kojencu. Le da nam čista voda sled
njič teče!

A. 2 .

(  v i j s T K I I

BUCKA:
1. in 2. RAZRED 
NA STUDENEC

V nedeljo, 24. septembra, so na 
posebnem sestanku staršev in pred
stavnikov krajevnih družbenopoli
tičnih organizacij, predsednika Sob 
Maijana Gabriča ter predstavnikov 
temeljne izobraževalne skupnosti 
sprejeli kompromisno rešitev: zaradi 
premajhnega števila otrok bodo v 
tem šolskem letu preusmerili učence 
1. in 2. razreda k pouku na šolo v 
Studencu. Ce se bo število učencev 
na Bučki prihodnje leto povečalo 
vsaj na 16 v enem oddelku, ga bodo 
ponovno odprli na Bučki.

K. Z.

S T I U tN P O T A  O r  i l D K U P U l ( t t O M P I R J A :  ’

»Padalci« le ob slabi letini!
Inž. Alojz Metelko: »Lani so nas kmetje poznali, ko ni bilo drugih kupcev, 

če ne bodo mož beseda do tovarne, se bo tq obrnila drugom!«

štrene mešajo „padalci**, kot pra
vijo luvaškim kamionom, ki mole
dujejo po trebanjski občini za krom
pir. Na dlani je, kako bi bilo ob 
obilni letini: kamionov iz Varaždina 
in drugod ne bi bilo, kmet bi lahko 
kot ponavadi ponujal, če bi seveda' 
kdo vzel. Zato so zgradili tovarno za 
predelavo krompirja na Mirni. Do 
pomladi ga bo ta „požrla** kar 
10.000 ton. Kmetijska zadruga je 
želela o stanju ob odkupu odbor
nike na četrtkovi seji le obvestiti 
razvila pa se je živahna razprava.

Kot je dejal inž. Metelko, so 
odveč očitki, zakaj zadruga ni po
hitela z odkupom že 1. avgusta. Ko
linska je takrat odkup odklanjala, 
saj ob toplem vremenu ne kaže skla
diščiti tolikšnih količin. Krompirja 
je letos sicer res dosti manj, vendar 
ga bi, kot menijo na zadrug, lahko 
le odkupili dovolj, če bi kmetje 
imeli za tovarno takšen posluh, kot 
ga je imela tovarna lani, ko je po
kupila krompir, za katerega se ni 
nihče zanimal. Pravijo, da če blaga 
ni, tudi vojska nima kaj vzeti, ka
mioni pa le vozijo krompir drugam. 
„Bi imeli kaj voziti, če se le ne bi 
poznali tudi uspehi kmetijske po
speševalne službe? “ je na seji vpra
šal inž. Metelko. Spomladi je za
druga pripravila 170 ton kako-

VETERINARSKA 
POSTAJA MOKRONOG:

Le hodnik?
Dipl. vet Franc Štirn: 
»Do nove postaje po 
trebanjskem zgledu I 
Dobre izkušnje z dru
štvom za vzajemno 

pomoč«

— Mokronoška veterinarska 
postaja ima močno živinorejsko 
zaledje. Kako sh£yate v zasilnih 
prostorih?

„Nujno bi potrebovali vsaj 
sklMišče zdravil in instnmien- 
tarija. Stranke se mudijo v glav
nem v hodniku. V takih raz
merah delamo že 11 let.“

— Kako bi slednjič le prišli 
do ustreznih prostorov?

„Po 10 tisočakov bi dobili iz 
km etijsk^a sklada, enako vsoto 
tudi iz reprodukcijskega sklada. 
Gozdna uprava v Mokronogu 
nam je obljubila nekaj lesa brez
plačno, drugo bi dobili po ceni 
na panju. Treba bo najeti tudi 
posojilo. Gre le za dozidavo pro
stora v velikosti 6 x 7 k stavbi na 
sejmišču in skupno streho. Lep 
primer, koliko se lahko zgradi s 
sodelovanjem kmetov, je nova 
veterinarska postaja v Cviblju 
nad Trebnjim. Občani Račjega 
sela so delali udarniško, pri
spevali so les, celo zidaiji so 
opravili svoje ure udarniško. Se 
vodigak so skopali!**

— Kako je z društvom kme
tov za vzajemno pomoč?

„Imamo že 24etne izkušnje. 
Lani je društvo zavarovalo le 
okrog 400 glav živine, letos jih 
je na novo petkrat več. Ob 
obisku kmetov po vaseh smo ve
terinarji mnogokrat videli pri
zore, kako je nesreča potrkala 
na hlev, a je bilo prepozno in ni 
bilo več mogoče pomagati. Se
daj kličejo kihetovalci vete
rinarje pravočasno. Vseeno nam

je, kje je živina zavarovana, le da 
kmet ne trpi škode. Vidimo, da 
so ljudje z društvom zado
voljni.**

-  Bo društvo zmoglo rastoče 
stroške zdravljenja živine in dru
gega?

„Stroški so resnično v po
rastu. Lani je ostalo 4.000 di
narjev. Nekatera društva v Slo
veniji so že zdavn^ postavila po
goj za zavarovanje vse živine. 
Kmetje namreč zavarujejo le ri
zično živino: krave in telice. Iz
popolniti bo treba evidenco za
varovane živine, saj doslej več
krat ni mogoče ugotoviti, za ka
tero glavo gre.**

A. Ž.

vostnega semena, tovarna za pre
delavo krompirja je prispevala 170 
ton kakovostnega semena, tovarna 
za predelavo krompirja je prispevala 
600.000 dinarjev za posojila pri na
kupu semenskega krompirja in 
gnojil. Nekateri hrvatski kupci nu
dijo sicer višje cene, vendar je tudi 
odkupna cena kmetijske zadruge za 
66 odst. vi^a od lan ^e , za toliko pa 
pridelek tudi ni slabši.

Obvestilo zadruge ob nakupu 
krompirja govori o sodnih ukrepih 
proti tistim, ki ne bodo pripravili 
dogovorjenih količin. Odborniki so 
menili, da kaže nastopiti proti ^ e -  
kulantom. Pri tem naj bi svojo vlogo 
o d ira li tudi kmetijski sveti. Kam
panja za krompir je torej burna. To
varne ne kaže puščati praznih rok!

A. ŽELEZNIK

Debenc propadel
Zdaj, jeseni, ko se je gozd odel v 

svoje čudovite barve, sem si zaželel 
izleta in sprehoda po Debencu nad 
Mirno, kjer je bila svoj čas privlačna 
izletniška postojanka. Toda obisko
valec je zdaj presenečen: namesto 
nekdanje gostoljubne koče, raz
glednega stolpa in lesenih klopic za 
oddih ga sprejme žalostna za
puščina: podrt in odstranjen stolp, 
poruvane klopce, z listjem prekrito 
zasilno p lesišč  in zaklenjena koča. 
Nekdaj lepo urejeni prostor je s stra
ni že začelo - preraščati akacijevo 
grmovje. Če se ne bo nič spre
menilo, bo gošča sčasoma prekrila 
vrh Debenca in od nekdanjega iz- 
letišča ne bo ostalo ničesar.

Domačini pod vrhonuso povedali, 
da je lesena koča last mirenskega 
društva TVD Partizan in da je men
da iia voljo, če se bo od kod javil 
kak zasebnik, ki bi jo hotel prevzeti 
in oskrbovati oziroma kupiti za svo
je lastne „rekreacijske potrebe**. S 
tem bi bilo seveda izletišča za druge 
ljudi konec.

Obiskovalcu je to n^lzadovanje. 
težko umljivo, ^ d  k ti ,  ko je bilo 
še malo avtomobilov in ko je do 
Mirne vodila luknjasta makadamska 
cesta, do vrha Debenca pa slaba va
ška pot, se je splačalo zgraditi kočo 
in jo oskrbovati, zdaj pa, ko ^  do 
Mime cesta asfaltirana in ko je so
razmerno dobro vzdrževana cesta na 
Debenec, oddaljen dva, tri kilo
metre, se to  nič več ne izplača.

Morda bi kdo od prizadetih znal 
pojasniti, zakaj je Debenec dočakal 
tako žalosten konec?

A. L.
Novo mesto

MLADI:
NAPET PROGRAM!

Predsedstvo občinske konference 
ZMS je na seji pretekli petek spre
jelo zahteven program, ki ga morajo 
brezpogojno tudi opraviti. Do pro
blemske konference, ki bo sredi 
oktobra, mora vsaka komisija v se
stavi občinske konference predložiti 
nadrobne izvedbe posameznih akcij. 
V pripravi na 3. konferenco ZKJ o 
mladini bodo vključili vse aktive. 
Sklicali bodo aktiv mladih komu
nistov. Za vsak mesec do februarja 
1973 so sprejeli natančen razpored 
nalog.
LIMIT TEPE RAZVOJ

Občinska skupščina Trebije je z 
zadnje seje posMa republiški skup
ščini pismo, kjer utemeljujejo, kake 
bi izvajanje zakona o izločanju dela 
dohodkov iz prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev, davka na promet 
proizvodov in storitev ter sodnih 
taks spravilo občino v nemogoč po
ložaj, da le-ta ne bi mogla uskladiti
Proračunskih izdatkov z dohodki, 

roračunska potrošnja naj bi nam
reč letos ne presegla 14 odst., ka
zalci v občini pa kažgo, da bodo 
izdatki višji za 20 odst. Seveda pa 
rastejo tudi dohodki, veča se nam
reč zaposlenost, letos plačujeta pri
spevek iz delovnega razmerja obrat 
Tip-Top in Kmetijska zadruga, ki sta 
bila tega lani oproščena, povečali pa 
so se tudi osebni dohodla, saj so to 
mc»:ali storiti, da bi vsaj delno zaje
zili odtok delovne sile v bolje plača
ne sredine. Zato upajo, da bo repu
bliška skupščina trebanjsko občino 
oprostila izločanja teh presežkov, 
sjy so se potrebe po tem denarju po
večale.

BREZ BESED

DROBNE Z MIRNE
TUDI DROBEN KROMPIR IMA 

CENO -  Ob prodaji krompirja tre
banjski kmetijski zadrugi za miren
sko tovarno, imajo kmetje še eno 
ugodnost, ki je ob običajni prodaji 
ne bi imeli: hkrati z večjimi gomolji 
namreč lahko vnovčijo tudi droben 
krompir, ki ga sicer ne bi bil vesel 
noben kupec. Glede na prodano ko
ličino doseže torej kmet vedno 
nekaj odstotkov več izkupička na 
določeno tržno ceno.

NI ODZIVA NA RAZPIS -  No
vomeški zdravstveni dom je na vpra
šanje mirenskega odbornika na pred
hodni seji, na četrtkovi seji občin
ske skupščine podal pismen odgo
vor. V odgovoru so navedli, da so 
dali v dnevnik Delo že dva razpisa za 
prosto delovno mesto zdravnika 
splošne prakse na Mirni, poskušali 
so tudi z osebnimi razgovori, vendar . 
je bilo glede na splošno pomanj- 
kat\je zdravnikov v republiki vse 
brez haska. Vrzel na Mirni bodo 
skušali rešiti do konca leta z zdrav
nikom, ki sedaj še stažira v Novem 
mestu. Do takrat si bomo pomagali 
s honorarnim sodelavcem ali z de
lom zdravnika preko rednega delov
nega časa.

MIRNA SE JE RAZPOTEGNILA
-  Vse kaže, da je tako. Cestno pod
jetje je namreč prestavilo napisno 
tablo Mirna od blokov KPD Dob v 
smeri Mirne proti Šentrupertu do 
kraja Sotla. S tem so ubili kar dve 
muhi na en mah: opozorili so šo- 
ftije na bližajoče naselje in razši
ritev kraja.

MIRENSKI POLHARJI NARED
-  Na letošnji ulov se že lep čas pri
pravljajo. Prve nastave pasti so se že 
dobro obnesle. Polharji se sicer bo
jijo, da bo letošnja lovna sezona 
kratka, ker je tudi divje sadje slabo 
obrodilo. Sicer pa letos polhom ne 
bo lahko: na lilirno se je preselil 
znani in strastni kočevski polhar 
Grebenc, tako da bo posld domačin 
Černač le imel tekmeca. Če dmgega 
ne, bosta oba lovca k temu opravilu 
pritegnila še dosti drugih, ki im ^o 
veselje do lova.

ASFALT DO MIRENSKEGA 
GRADU -  Cestno podjetje Novo 
mesto je pričelo obnavljati cesto od 
Mirne proti gradu in znanemu kopa
lišču. Če jim bo vreme naklonjeno, 
bodo še letos položili asfalt. S tem 
bosta kopališče in grad le pridobila.

Stran uredil: ALFRED ŽELEZNIK
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Lani padlo komaj 15 medvedov
Samo lovske družine na območju občine Kočevje bi jih morale odstreliti 

16, a so jih le 5 ~ V gojitvenih loviščih jih je padlo 10

v  revirjih lovskih družin in gojit
venih lovišč na območju kočevske 
občine je bilo v preteklem lovskem 
letu odstreljenih 793 srn, 591 jele
nov, 15 medvedov itd., Samo lovske 
d ru žne , ki jih je 7, so izplačale lani 
za 49.573 din škode, povzročene po 
divjadi, za uplenjeno divjad so iz
tržile 240.621 din, ves dohodek lo
višč lovskih družin pa je znašal 
341.360 din.

Po sedanjem predlogu, o katerem 
-bp'o^dločala še občinska skupščina, 
naj bi v lovskem letu 1972/73  od 
strelili v revirjih gojitvenih lovišč 
(ROG, SNEŽNIK in ŽITNA 
GORA) in lovskih družin (Draga, 
Struge, Kočevje, Predgrad, M ^a

gora, Banja loka in Osilnica) 908 
srn, 622 jelenov-in 19 do 23 med
vedov.

Lovske družine so lani prikazale, 
da je v njihovih loviščih 33 med
vedov, letos spomladi pa le 28; go
jitvena lovišča lani 41 medvedov, 
letos spomladi pa 44. I>vomljivo je, 
če so te številke vsaj približno 
točne, saj je bilo lani in predlanskim 
odstreljenih skupaj v revirjih lovskih 
družin kar 11 medvedov manj, kot 
je bilo načrtovano. V minulem lov
skem letu bi morale lovske družine 
odstreliti 10 medvedov in še 6, ki jih 
niso leto prej. Namesto teh 16 med
vedov pa so jih  odstrelili le 5! Čud
no je, da lovske družine prikazujejo

zelo majhen stalež medvedov, hkrati 
pa so medvedje vedno bolj predrzni, 
vedno pogosteje napadajo ljudi in 
povzročajo vedno več škode na 
kmetijskih površinah.

Urediti bo treba tudi odstrel div
jih prašičev. Pri občinski skupščini 
še vedno trd^o, da ni nobenega 
predpisa, ki bi i \ j e  prašiče- ščitil; 
lovci pa povedo, da jim lovska orga
nizacija v določenem letnem času 
ne dovoli streljati te divjadi, češ da 
je zaščitena oziroma v lovopustu. 
Na občini trdijo, da so le oni pri
stojni za izdajo predpisov o zaščiti 
prašičev, vendar doslej takega pred
pisa niso sprejeli.

J. P.

Na proslavi p ion ir^^a  dne 29. septembra so na osnovni šoli Kočevje na p io n ir^  konferenci izvolili 
za predsednico pionirske organizac^ Dubravko Žagar, za tajnico Alenko Remžgar, za blagajnika 
Dušana Vlašiča in za zastavonošo Romana Poklača. V kulturnem delu proslave so nastopili o t r o ^  
pev^i zbor, harmonikaiji, plesalci, recitatoiji ih pevska skupina JX)-R£-MI. {Foto: J. Primc)

Gospodarili zadovoljivo
Preusmerjanje RUDNIKA poteka brez večjih težav 

-  Posodobiti zmogljivosti v TRIKOIIII

Ko so na zadnji seji občinske 
skupščine Kočevje 26. septemtea 
razprav^ali o gospodarstvu v prvem 
polle^u, so bili s položajem zado
voljni. Nobeno podjetje namreč ni 
izk ^a lo  izgube, drugi rezultati pa so 
boljši ali slabši predvsem zaradi ne
stalnih cen in predpisov.

R a^ese^ivo je , da poteka pre
usmerjanje RUDNIKA z manj te 
žavami, kot so pričakovali. Najlepše 
uspehe so dosegla podjetja, ki so 
svoje proizvodne zmogljivosti po
sodobile. Menili so, da bo treba z 
združenimi močmi pomagati na 
boljše podjetju TRIKON, za kar pa 
bo potrebnih okoli 5 miUjonov di
narjev.

Razprav^ali so še o izpolnjevanju 
o b č in s K ^  proračuna in proračuna 
TIS, sprejeli odlok o davku na pro
met z nepremičninami, odlok o 
oprostitvi prostornin za posebna 
(specialna) m otom a vozila kom u
nalnih delovnih organizacij druž
benega pomena, več odlokov v zvezi 
s pokopališčem, sklep o odložitvi 
odplačevanja posojila RUDNIKU 
itd.

Najživahnejša je bila razprava o 
osnutku programa za asf^tiranje 
cest skozi naselja v obdobju od leta 
1972 do 1976, k ije  bil z nekaterimi 
dopolnili sprejet. O njem bomo po
drobneje še poročali, saj nedvomno 
še posebno zanima vse občane.

DROBNE IZ KOČEVJA

MLADI KULTURNIKI
29. septembra je bil na osnovni 

šoli Kočevje občni zbor KUD. Men
tor društva je profesor in akademski 
kipar Stane Jarm, za predsednico 
KUD pa so izvolili Edito Junc, Zbor 
je sprejel tudi delovni program kul
turnih sekdj na šoli. Že več let na 
šoli dobro delajo foto-kino, lite
rarna, dopisniška, lutkarska, li
kovna, pevska in recitacijska sekcija. 
Nekatere (foto-kino, lutkarska) so 
dosege že lepe uspehe na re
publiških in zveznih tekmovanjih. 
Namen KUD na osnovni ŠoU je 
spodbujati ustvarjalno sposobnost 
mladih.

GASILSKA VAJA
V Kočevju v podjetju ITAS je 28. 

septembra „gorelo" na več krajih. 
Vendar tokrat ni šlo zares, pač pa je 
bila le gasilska vaja, na kateri so pre
izkusili hitrost in usposobljenost ga
silcev ter pregledali njihovo oprem o. 
Gasilci so morali tudi gasiti iz raz
ličnih izvorov vode (bazen, hi- 
drantje). Vaje so se udeležila ga
silska društva Salka vas. Stara cer
kev, Ložine in Livold ter industrijski 
gasilski društvi LIK in Rudnik.

Panoga „proinet“ , ki jo predsta\ija v r ib n išk i občini le podjetje EUROTRANS, seje u vrstila  v 
polletju s 16,224.000 din celotnega dohodka na 3,'mesto, m ^  kmetijstvo ter trgovino in gost"" 
Lani te panoge v občini sploh še  ni bilo. (Foto: J. Primc)

POLLETNI OBRAČUN GOSPODARSTVA

Letos precej več celotnega dohodji
Nove delovne organizacije precej pripomogle k velikemu skoku

tPi

Letošnje prvo polletje je bilo za delovne organizacije v ribniški 
občkii uspešno. Celotni dohodek je bil dosežen v višini 
176,714,000 din in je bU za 39 odstotkov večji kot v istem ob
dobju ̂ l̂ani, Večja storilnost, ustanovitev nekaterih novih podjetij 
pa tudi višje cene so največ prispevali k dvigu dohodka,

da so delovne organizacije v prvem 
polletju poslovale uspešno. Ti 
u s ^ h i  so še večji, če vemo, da so 
biU rezultati doseženi v dokaj ne
ugodnih razmerah. Manjkalo je ma
terialov in stalno so naraščale cene. 
Razen tega je gospodarstvo težila še 
nelikvidnost, ki je občutna na vsem 
jugoslovanskem obmoi^u in se ji ne 
morejo izogniti tudi delovne orga
nizacije v ribniški občini. RibniŠca 
podjetja v precejšnji meri poslujejo s 
podjetji v drugih republikah. Sploš
na izravnava dolgov, ki so jo banke 
izvedle v marcu, je sicer nekoliko 
ublažila nelikvidnost, vendar pa ne v 
toliki meri, kot so pričakovali.

Razveseljiva je ugotovitev, da so 
delovne organizacije posvetile večjo 
pozornost nagrajevanju. Podjetja so 
uskladila nagrajevanje s samo

upravnimi sporazumi in z 
osebnimi dohodki s p o d b u d ^  
lovne kolektive k več î 
duktivnosti, k izb o lj^ J^  
nomičnosti poslovanja in  ̂
devarijem za večjo rentabilno*

Največ dohodka so ustvarili v in
dustriji, in sicer 116,442.000 din, 
kar je v primerjavi z lanskim prvim 
poUetjem za 29 odstotkov več; v 
kmetijstvu so ustvarili 17,870.000 
din (za 26,8 odstotka več), v pro
metu 16,224.000 din (novo ^ d -  
jetje), trgovini in gostinstvu 
14.117.000 din (za 18 odstotkov 
več) in stanovanjsko komunalni de
javnosti v višini 12,061.000 din (za 
20,6 odstotka več).

Iz teh podatkov lahko razberemo,

NOVA CESTA
Trasiranje gozdne ceste iz Ortne

ka na Marof in stari grad se je že 
začelo. Upamo, da se bodo dela za
čela vsaj spomladi, če  že ne letos.

Dražji prevoz šolarjev
Prof. Kuralt k TIS -  Skrb za otroke zdomcev

Izvršni odbor temeljne izobraže
valne skupnosti (TIS) Ribnica je na 
seji 25. septembra razpravljal o fi
nančnih vprašanjih poslovanja. Na 
dnevnem redu je bil tudi predlog 
SAP Ljubljana o povečanju cen za 
prevoz šolarjev. Po tem predlogu bi 
morala TIS Ribnica plačevati pod
jetju SAP za prevoze 13.000 din več 
vsak mesec. Razpravljali so tudi o 
manjkajočem denarju za B program.

„SLADKOR JE v pristanišču 
Koper,“ pišejo časopisi, kar je lepa 
tolažba, v nekaterih kočevskih trgo
vinah pa ga zmanjkuje. Zato ga je pa 
več v zasebnih shrambah. Občani, ki 
90 imeU možnost in denar, so na
kupili velike zaloge „za vsak slučaj, 
če se bo podražil". Za družine, ki 
imajo velik o^ tro k  in sladkor s te 
žavo sproti kupujejo, ga je ponekod 
zmanjkak). Tako sc nas drži še ved
no špekulantska žilica in velikanska 
skrb za svoje ritke, kako je pa s ti 
stimi, ki si takega načina preskrbe s 
sladkorjem niso mogli privoščiti, se 
ti špekulantje na vprašajo. Revež je 
še vedno revež in je tega že vajen. 
Ne gre samo za sladkor. Podobno je 
tudi, ko gre za jedilno olje, plo
čevinke raznih mesnih izdelkov in 
drugo. Kje so tu  meje ljudske mo
rale naše družbe in kdo je odgo
voren za nakupovalne mrzlice?

OPOMINI PRED T 0 2 B 0  za pla
čila iz vseh dom ačih podjetij so po
plavili te dni razna društva, orga
nizacije in ustanove. Pravilno ie 
tako, saj se borimo proti nelik
vidnosti. Pa vendar je čudno, da 
prejme sicer vedno redni plačnik 
opomin za plačilo računa, ki ga je 
prejel komat pred dvanajstimi dnevi, 
in to z rdečo podčrtano pripombo 
„pred tožbo Plačilo je bilo 
medtem že izvrEeno, pa tudi skrom
ni znesek 100 din verjetno ne bi po 
vzročil propada podjetja, če ne bi 
b^l takoj plačan. Ta znesek je prav 
gotovo manjši, kakor stane po
gostitev zastopnikov kupcev na ra
čun naših podjetij. Prepričani smo, 
da ti „veliki“ in pogošteni kupci ne 
dobijo tako hitro opominov „ p re d .

tožbo", ker bi sicer ne dolgovali na 
desetine in desetine milijonov ko 
čevskim podje^em, kakor smo brali 
v zadnji številki našega lista.

IZPOLNITI OBLJUBE -  Go
stinska in rekreacijska plat kegljišča 
dobro uspevata, na vse dnige 
obrube, d ^ e  ob otvoritvi, se je pa 
pozabilo, kot je to  že ust^jena na
vada v Kočevju. Nova cesta, ki še ni 
narejena, ni označena niti ni po 
mestu opozoril, kako se pride do 
kegljišča. Nočni avtomobilisti vozijo 
vwvprek, po gredicah in parku, kjer 
je pač bliže. Registrske Mevilke so 
nam znane. Parkirišče ni utrjeno in 
se ga večina voznikov ogiblje in par
kira kar na pločniku pred vnodom v 
keg\jišče. Zakaj so delali tako veliko 
parkirišče, če se sedaj nihče ne briga 
za red?

-  Ni ^mi čisto razumljivo, zakaj 
sta dobila Rudnik in T ek stilca  le
tošnjo SeškovD nagrado tudi zaradi 
ustvarjanja „toplih človeških od- 
nosov“?

— Zato, seveda, ker Rudnik pro
izvaja premog, Tekstilana pa odeje!
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Ustanavljamo TOZD \

Ribniška občina sodi nied tiste, 
kjer je razmeroma veBk odstotek 
staršev na delu v tujini. Zato bo po
trebno posvetiti večjo skrb otrokom 
zdomcem. Predvsem naj bi zanje 
organizirali podaljšano bivanje v 
šoU. Ta predlog je TIS že poslala v 
razpravo svetu za šolstvo pri občin
ski skupščini.

Iz v r š i  odbor TIS je obravnaval in 
ugodno rešil v lo ^  profesoija Jožeta 
Kuralta za sprejem v delovno raz
merje. Tako bo on vodilni poklicni 
uslužbenec TIS. Jože Kuralt je zdaj 
direktor posebne osnovne šole Rib
nica.

K. O.

Smrdi
Inšpektorji pa 

ne vohajo

Stari prebivalci Male ^
in novi, ki so si zgradili j ^

V 
tnc

,  ̂I^  fcd

K

ali jih še grade, n^odu jcp  
smrdi iz vojaških kan®*’,' 
kanalov se steka gnoj in  ̂ ^
naravnost v potok BistrJC^ 
dar je v strugi voda, se 
da prenašati. Najhuje p*J;| 
leti, ko je struga Bistrice 
ko sonce najbolj pripeka.

Prebivalci se upravičenj 
na inšpektorje, ki nc »•'S 
smradu“ , oziroma niso 
vztrajni in odločni, da b* | 
giensko portianjkljivo^ j 
pravili. Tu lahko K
lezen. Prebivalci tega he
sprašujejo, če niso V 9^  j len. 
zajci, da na njih ugotavl)*!^ i{jj 
liko smradu in nesnag* . 
prenesejo! Na pomoč 
kličejo tudi žnano 
šaljivost in se s trpkim j, 
tolažijo: to

po:
ko

že protirm tudi 
ozam !“

Doslej si je prišlo og 
povohat.nesnag i 
komisij, naredil pa m a 
nič. Prebivalci žele, d* ■ * 
tem opozorilu ne bi sp®* 
le pri ogledi|i.
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Posebno v zadnjem obdobju je po občinah veliko razprav o usta
navljanju „neznank** TOZD (temei)nih organizacij združenega dela). 
Na njih ugotavljajo, da žal niso prejeli nobenih smernic ,,od z^ra j* ', 
da se zato ne znajdejo pri delu in da bo potrebnih še veliko se
stankov, na katerih bodo uskladili mnenja, in predavanj, na katerih 
bodo dobili nekakšna navodila.

TOZD pa morajo biti le nadaljevanje našega življenja,^korak naprej 
v našem samoupravljanju!

Delavci so nanueč že dolgo opozarjali, da razvoj samoupravljanja 
ne napreduje dovolj hitro in da življenje terja na tem področju spre
membe. Največ klicev je bilo iz obratov (najpogosteje takih, ki imajo 
sedež podjetja izven svoje občine). Češ da lahko le delajo,o vsem pa 
odloča „centrala**; se pravi, da so zahtevali, da bi imeU pravico od
ločati o ustvaijanju in deUtvi doliodka (ne le dolžnost, da ga ustvar
jajo), o razvoju obrata in podjetja itd.

V nekaterih združenih podjetjih je prihajalo v zadnjih letih tudi do 
vedno glasnejših zahtev donosnejših podjetij (oziroma obratov), da se 
osamo svoje, itd.

Vse te in še druge upravičene zahteve kolektivov kličejo po koraku 
naprej v samoupravljanju; opozarjajo, da delavci žele odločati o 
ustvarjanju in debtvi dohodka; to pa zahteva tudi spreniemlx) pred
pisov . . .  in to je ustanavljanje 'l OZD.

 ̂Seveda pa TOZD ni treba ustanoviti v vsakem podjetju. To ni 
kampanjsko delo, da bi ustanavljali povsod nekaj, č«sar ne po
trebujejo! Marsikje je dosedanje iKjdjetje lepo zaokrožena enota, ki 
bo dobro delala brez mnogih TOZD.

[>olžnost političnih organizacij je, da pametno, brez zaletavanj pre
so d i^ , kje so TOZD potrebne in kje ne. Seveda morajo pomagati 
podjetjem oziroma obratom, ki bi radi postali TOZD, pa jim „cen
trala** tega ne dovoli ali jih zavira. Organizacije tudi ne bi smele siliti 
podjetij, naj po vsej sili ustanavljalo TOZD, če one ne čutijo te 
potrebe. Morda jim TOZD res niso potrebne (zaradi zapletenejših 
obračunov bi si nakopali le delo in stroške) ali pa se bodo pri po
sameznem podjetju pokazale kasneje potrebe po ustanavljanju 
TOZD, morda ko se bo podjetje razširilo, ko se bo združilo s so
rodnim podjetjem, itd. Saj ustanavljanje TOZD ne pomeni le krepitve 
samoupravljanja in 7.ne drobitev podjetij**, ampak nasprotno: 
učvrstitev podjetja (ne bo več občutka „izkoriščanosti** posa
meznega obrata); ker pa sc s tem samoupravljalci tudi izobražujejo 
oziroma Širgo znanje in večajo razumevanje, bodo spoznali, da je 
zanje koristno, če vedno tesneje poslovno sodelujejo ali sc združujejo 
s sorodnimi podjetji ne le v občini in republiki, ampak tudi v ilržavi 
in celo izven nje. PRIMCKOČEVSKE N0UI6E |M B| m agm  re5ET0

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
NI LOKALOV -  Cas bi bil, da bi 

odgovorni občinski in drugi m o^e, 
predvsem urbanisti, le ugotovili, da 
nova naselja potrebujejo tudi lokale 
za trgovino, obrt, gostišča in drugo. 
Zdaj, ko načrtujejo pri starih še 
nove stolpiče, bi morali hkrati za
gotoviti prostore vsaj za trgovske in 
obrtne lokale. Stanovalcem tega 
območja bi s tem prihranili precej 
hoje, hkrati pa bi razbremenili lo
kale v središču Ribnice, v katerih so 
včasih že kar vrste.

Rl Pl PRED TRGOVINAMI -  
,,Samo še v Ribnici so vrste pred 
pekom in mesarijo,*' trdijo Rib- 
niČanje, vendar ne Čisto upravičeno. 
Kmetijska zadruga je nameravala 
obratovalni čas v pekariji oziroma 
prodajalni kruha še skrajšati, kar pa 
ji namerava občinska skupščina z 
novim odlokom o obratovalnem 
času preprečiti.

RIBNICA ZAOSTAJA? -  Rib- 
ničanje trdijo, da lepo napredujejo 
kraji, kot so L^ški potok, Sodražica 
in Dolenja vas, le Ribnica ne krene v 
zadnjem času nikamor naprej. Še
petajo, da imajo ti kraji „strice** na 
odgovornih položajih, Ribnica pa ne 
in zato zaostaja. Pri tem vsaj ne
kateri samokritično priznavajo, da 
so drugi složni pri prizadevanjih za

napredek, v Ribnici se P® ^  
kregajo ,jcot Cigani**, cig*

'^^NOV LOKAL -  Sođob.J’l 
Ijen gostinski lokal pj<2 
VINO v Loškem potoku- 
zanj je dal na ra z p o la g  .j 
Mohar, ki lx) novo 
vodil. Nekateri, ki so lo*̂ ®
znotraj, pravijo,
bo raven gostinske kultui® ^  
nil. Zvedeli smo tudi, 
kmalu odprt, morda šc 
bo to objavljeno. O tvoi*
namreč predvidena za l-*’

občan
vprašuje

-  Po čem sklepaš. 
špektorji prehlajeni? j

-  Ker ne vohc^jo sntf 
Hrovači.

€



inJi'

^ctitdk je uradna delegacga žena iz Zahodne Nemčqe na poti po Dolenjski in Beli krajini na 
J™ ^oje poti prišla tudi v kolektiv sem ite Idcre, kjer jim je Anton Marentič, sekretar podjetja, 

proizvodnjo. Končno postajo pa so imele gostje v Klajnovi zidanici, ki je videla že marsi- 
*®enitno družbo. (Foto: R. Bačer)

niti se stekajo v en konec
^nnošnjlce |e značilno, da jim vsalcdanji utrip daje obrat Gozdnega go- 
QQrstva, siceršnje mrtvilo pa se čez zimo vselej spremeni -  Turistična 

bodočnost s smučarl[o je odvisna samo od ceste

jp _

^  Sanič tovarna Iskra, 
te pnnošnjice obrat Gozd- 
Snih i® zapo-
Wu i  ̂ delovna organizacija 

in eo7rian‘i c/̂  fun]ccio-
Upravi- 

ocD eniK  le  občin- 
v Črnomlju. Ernest 

je sekretar osnov- 
ZK, predsednik kra

jevne organizacije SZDL, funkcionar 
pri borcih in pri krajevni skupnosti.

V kraju, kjer se vse niti stekajo v 
en konec in kjer tudi v vodstvih 
organizacij delajo isti ljudje, je ra
zumljivo, da je delo organizacij 
enotno. Predlagajo celo, naj bi So
cialistično zvezo priključili semiški 
organizaciji, kot so krajevno .skup
nost.

BO SKUPŠČINA
oktobra, se bosta v 

S slf^^v^stala oba zbora občin- 
Razpravljala bosta o 

h|2 ^  o davku na promet
dopolnila odlok 

n i '*^ditvi in zunanjem 
> odlok o obveznem 

w odvažanju smeti in 
*^epa °  ureditvi mestnega 

im’ *ietiK) prometa. Odbornike bo 
sjo,* 'Jkj. ^animala tudi zadnja 

'U jjj Za javna dela v letu 
(fir. izvajanjem jav-

Kar je vaških potov, jih tako po 
pravlja gozdni obrat na svoje stro
g e ,  ker ceste potrebuje za spravilo 
lesa, pomagal pa je tudi pri popra
vilu vodovoda in stalno skrbi za 
mnoga grobišča in spominska obe- 
lega iz NOB. Čeprav neuradno, ima 
Gozdni obrat nad tem nekak patro
nat.

Crmošnjice so čez leto zapuščen 
in miren kraj, da dsge celo vtis malo 
naseljene vasi, čez zimo pa postane 
pravcato mravljišče. Smučarstvo je 
Crmošnjicam prineslo življenje, daje 
pa tudi upanje na še večji razcvet v 
prihodnosti.

Veliko pa bo treba še spremeniti, 
preden bo vas postala splošno znan 
turistični kraj, za kar ima vse po-

j j bo delal sindikat?
 ̂ 2q delo občinsicega sindilcainega vodstva 

js^^^o^ga devet poglavij -  Več poleta!

občinskega sindi- 
?slcih đnlu frnom lju je v prvih 

I t r  9*̂  sklenilo, s čim se bo
Si.( S a la t *^dikalna organizacija 

SD^-* *^onca zime. Za sep- 
obra  ̂ naloge so bile ures- 

0 U?vaiirt^,,~^avali so pokojninsko
^^^varovanje , posebni 

akciiA J® ugotavljal
1 5^. J* Za poplavljence v Po-

v oifi® '' načrtu obravnava 
Sa? ter splošnega I ju d s k ^
reiiijj y -^ P rav a  o gospodarskih 

0̂  [ H  PoUetju 1972, ka-
t *8et. ^^ ju ček  delavskih ^ o r t-

Ena izmed najvažnejših in stalnih 
nalog, ki pa nima časovne omejitve, 
je uresničevanje ustavnih dopolnil, 
medtem ko za november in de
cember preostaneta še dve nalogi: 
ugotoviti, kako je z življenjskimi in 
delovnimi pogoji zaposlenih v do
mači občini in izvedba voUlnih kon
ferenc v osnovnih sindikalnih orga
nizacijah.

Gtede priprav na 8. kongres Zveze 
sindikatov Slovenije pa so v Črnom
lju na začetku poti. Volilna kon
ferenca in obravnava kongresnega 
gradiva je bila določena za 3. ok to 
ber.

p rihodn jenn  tednu vam  nudim o m ožnost 
nakupa m odnih in kvalitetn ih  ženskih je-  

0 kostim ov in plaščev po izredno znižani ceni. 
se prepričajte v prodajalni

’P e /e /e /^ s /# T ' Č r n o m e l j

r^ ^ N O M A U S K I‘'«<1 

O

n proti Alde-
rej. ^  je trasa

V dela so že

DROBIR

bo gotov tudi
gradnje od Tri-

I^^ln^l^TANETA ROZMANA 
s l i k i j J p o p r a v i U  žc celo

driijk
in if? iiisti še zelo zane

s i ta  videz mesta. Bo

Črnomlju po-

^  C. ^  i< pod smreko proti 
J®Kni odprt. Ta odsek 

, ^csto z novim na-
i^ te .  ' jc bil do sedaj brez 

^ hla r  gradnji te ceste 
okf K niodernizacijo 

obra in gradi\jo proti

goje. Predvsem je potrebna asfaltna 
cesta do Črnomlja in do Dol. To
plic. Ta jfe sicer v načrtu kot parti
zanska magistrala tudi obljubljena, 
ampak gradijo se šele prvi kilometri 
ceste od Črnomlja proti Ručetni 
vasi. Potrebna bi bila boljša trgo
vina, z večjo izbiro b l^ a . Prebivalci 
Crmošnjic pa pogrešajo tudi avto
busne zveze. Kdor hoče potovati, 
mora z dvignjenim palcem stati ob 
cesti, kajti rednih avtobusnih prog 
zadnji dve leti ni. Tudi pri prevozih 
se ljudje poslužujejo pom oči Gozd
nega obrata: njihovi kamioni mimo
grede v šoferjevo kabino stlačijo še 
nujne potnike.

^      ■>

Trikrat obrnem

Ručetni vasi.
VEČINA LASTNIKOV zemljišč 

ob cesti proti Ručetni vasi, Kani
žarici in Adlešičem je brezplačno 
odstopila zen^ljo za gradnjo sodobne 
ceste, ker sc zavedajo potrebe po 
modernizaciji. Kot ustav lja jo , pa se 
s tako radodarnostjo niso' izkazali 
nekateri znani in dobro situirani 
meščani, ki bi bili lahko družbi 
malo bolj hvaležni za vse, kar so do- 
biU. Tako jc mnenje preprostih 
ljudi, ki so žc pristali na dar.

DA JE PODJETJE VIATOR v 
Beli krajini ustanovilo svojo enoto s 
sedežem v Črnomlju, se pozna. Uve
denih je več lokalnih avtobusnih 
prog, s katerimi prevažajo zaposkne 
na delo, s tem pa je povečan tudi 
ccstni promet.

»Če grem v mesto, je 
denarnica takoj praz
na,« pravi Bucikova 

Tončka

Bucikova Tončka ni slavna 
oseba ne mlada lepotica, pa ven
dar je zanimiva ženska, čeprav je 
njeno življenje vsakdanje, da bolj 
ne more biti. V Mihelji vasi pri 
Črnomlju je njen dom, ima 
moža in tri otroke.

,,Moje delo sta njiva in gospo
dinjstvo. Mož je v službi pri ko
munali, in ker ne zasluži dovolj, 
da bi lahko samo s tem spo
dobno živeli, hodi še popoldne 
na šiht. Na polju mi ne more 
dosti pomagati."

Koš na ramah, s katerim je 
bila otovorjena, ko ^  hitela na 
njivo obirat fižol, si je poprav
ljala, in kar nerodno ji je bilo, 
ker sem silila vanjo z vprašanji. 
„Jaz res nisem zanimiva za ča
sopis," mi je v svoji skromnosti 
dejala, razgovorila pa se je le o 
otrocih.

Bucikov najstarejši se v Ljub- 
yani uči za grafičarja, mlajša dva 
hodita v črnomaljsko osemletko. 
Ker tudi fanta v Ljubljani 
vzdržujejo sami, pri Bucikovih 
vedo, kako drago je naše šolstvo.

„Ko se je pred kratkim začel 
pouk, sem morala gfoboko seči v 
žep. Čeprav smo knjige za mala

dva dobili tako rekoč zastonj, so 
me šolske potrebščine za vsa
kega stale čez tisočaka. Razen 
tega smo morali kupiti še telo
vadne copate, hlače in srajco. 
Čeprav vsak dinar trikrat 
obrnem, preden ga izdam, je de
narnica naenkrat prazna, če 
grem v mesto

Tudi Bucikova mama je ena 
takih, pri katerih se navadno 
ustavljamo samo ob 8. marcu: 
delavna, tiha in skromna. Njena 
edina želja je, da bi b ib  druSna 
zdrava, in če bi spravili sltupaj še 
denar za popravilo hiše, bi sc ji 
’ia zdelo, da ji življenje daje pre
več.

V____________ _

Zaenkrat mora Viator še počal(ati!
Značilnosti metliške občinske seje: »Gospodarstvo napreduje in je bilo v 
prvem polletju uspešno -  Sprejet predlog za uvedbo postopka za odpoklic 

poslanca Petra Vujčiča -  Dvoboj Viator-Gorjanci še naprej«

Na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti občinske skup
ščine Metlika, ki je bila prejšnji pe
tek, so prisotni najprej razpravljati o 
realizaciji načrta gospodarskih orga
nizacij v prvem polletju letošnjega 
leta. V sedmih delovnih orga
nizacijah so v primerjavi z lanskim 
polletjem povečali celotni dohodek 
od 7 do 70 odstotkov, le v Metlika-

TEMELJ 
ZA PRAZNIK?-

Krajevni politični aktiv Vinice je 
13. septembra razpravljal o predvi
denih načrtih za rast in napredek 
kraja ter o pripravah na krajevni 
>raznik v oktobru. Na sestanku sta 
jila tudi predsednik občine inž. 
Martin Janžekovič in predsednik ob
činske konference SZDL Lojze 
Šterk. Razložila sta, kako daleč so 
zamisli in načrti glede gradnje indu
strijskega obrata, bencinske črpalke, 
vodovoda, trgovine in pošte. Kot 
kaže, bo za letošnji 21. oktober, 
praznik Vinice, položen temeljni ka
men za tovarno, v letu 1973 pa bo 
prišlo do več gradenj, k i so obljub
ljene dolga leta, a so načrti šele zdaj 
nared.

F. PAVLAKOVIC

JUTRI DELEGATI
V petek, 6. oktobra, je v Metliki 

sklicana volilna konferenca sindi
katov. Izbrali bodo dva delegata, ki 
bosta metliško občino zastopala na 
8. kongresu slovenskih sindikatov, 
obenem pa bodo razpravljali o gra
divu za kongres v luči domačih raz
mer. Konferenca bo ob 13. uri in 
nadejati se je, da nesklepčnost ne bo 
več zavirala dela.

IZOBRAŽEVANJE 
^RIJO

V tovarni BETI je tudi letos začel 
pouk I. letnik srednje tekstilne šole, 
W deluje kot oddelek tovrstne šole 
iz Kranja, obiskujejo pa ga poleg 
učenk domačega podjetja še delavke 
iz Kometa in novomeškega Laboda. 
V oddelku je 39 učenk in 3 učenci. 
Prve izpite imajo že 14. oktobra.

transu se je celoten dohodek zmanj
šal za pet odstotkov. Največ do
hodka je ostalo v Beti, v gostinskem 
turističnem podjetju „Gostur“ pa z 
ustvarjenim dohodkom, ki je večji 
od lanskega samo za dva odstotka, 
niso mogu pokrivati obveznosti do 
družbene sl^pnosti in osebnih do
hodkov.

Odlok o davku na promet ne
premičnin v občini Metlika so od
borniki sprejeli, medtem ko so se za 
odlok o ureditvi mestnega pot
niškega prometa v občini Metlika 
zmenili, da ga prestavijo do na
slednje seje. S tem se niso strinjali 
vsi odborniki, saj sprevodniki pod
jetja Viator še vedno ne bodo jemali 
potnike v avtobus, ker jim ne smejo 
zaračunati vožnje. Temeljna izobra
ževalna skupnost je avtobus za šo
larje plačala, zato so nekaterj, 
odborniki mnenja, da bi morali voz
niki Viatorja kmetom in drugim 
občanom, ki morajo do Metlike pre
pešačiti več kilometrov, le ustav
ljati. Prav tako so o d W n ik i so
glasno sprejeli predlog za uvedbo 
postopka za odpoklic poslanca go
spodarskega zbora SRS Petra Vuj
čiča in za uvedbo postopka za iz
volitev novega poslanca.

Gasilskih 50 let
v  Zamostecu pri Sodražici je bilo 

27. avgusta veliko gasilsko slavje. 
Domači gasilci so proslavili 50-let- 

^nico delovanja svojega gasilskega 
društva, krstili pa so tudi novo mo
torno brizgialno, ki so jo nabavili z 
lastnimi sredstvi Gasilci v Zamo
stecu so s prostovoljnim delom zgra
dili nov gasilski dom, ki je postal 
družbeni center za območje Za- 
mosteca.

Med proslavo, katere pokrovite^ 
je bil Rudi Brin^k, tajnik občinske 
skupščine, je bila tudi gasilska pa
rada, v kateri so sodelovde nekatere 
gasilske enote z gasilskimi avtomo
bili in narodne noše. Zaslužnim inr 
dolgoletnim gasilcem so izročili od
likovanja oziroma priznanja. V kul
turnem programu sta sodelovala 
brata Lovka iz 2Lamosteca.

Dobiček - zrcalo uspeha
Če metliško gospodarstvo gledamo skozi ostanek 

dohodka, potem žanje laskave ocene

Samo 8 podjetij je, ki pred
stavljajo gospodarstvo najmanjše slo
venske občine: Beti, Komet, Kme
tijska zadruga. Komunalno podjetje, 
Metlikatrans, Mercator, Gostur, 
obrat tovarne Novoteks. Dela še 
obrat IMV Suhor, vendar zanj ni po
datkov.

V teh podjetjih so letos do konca 
junija ustvarili za 174,023.000 din 
din celotnega dohodka, kar kaže za 
36,5 odstotkov boljši uspeh, kot je 

J)il v tem času lani. Dohodek je letos 
nad polovico večji, pri čemer pa 
imata levji delež tovarna BETI s
26.488.000 dinarji in tovarna K 0 -/ 
NET s 7.846.000 dinarji dohodka. 
Sledi obrat Novoteks s 4,660.000 
din, nad 2 milijona imajo dohodka 
še pri Metlikatransu, v zadrugi in ko
munalci, poslovna enota Mercatorja 
je ustvarila 1.429.000 din dohodka, 
bivši Gostur pa samo 583.000 di
narjev.

Ifogodbene obveznosti metliških 
podjetij so letos dokaj večje, saj so 
znašale ob polletju 1971 samo
3.946.000 din, letos ob koncu junija 
pa 4.274.000 dinarjev. Amorti
zacijo, ki je prav tako eden od
ločilnih pokazovalcev go
spodarjenja, so Metličani letos po
večali za preko 60 odst., kljub 
vsemu pa so laliko osebne dohodke 
od lanskega leta povečali v po
vprečju za 39 odstotkov.

Ostanek dohodka je običajno kot 
zrcalo gospodarskega uspeiia, v ka
terem pa se letošnje številke kažejo 
v najlepši luči. Gre za 8,781.000 din 
več čistega, kot je bilo lani, to pa 
pomeni za 97 odst. boljši položaj. 
Pri ostanku dohodka je tudi letošnji 
plan ob polletju presežen za 10 
odst.

In kaj ima od tako ugodnih šte
vilk tisti, ki jih ustvarja -  delavec, 
zaposleni? Zaslužki so se v zadnjem 
letu povečali za skoro 40 odst., 
medtem ko je na novo dobilo delo 
blizu 200 ljudi. Letošnji plan oseb
nih dohodkov kaže, da do pre- 

V prvi polovici 
saj je bilo v 

celoti izplačanega celo 2 odstotka 
manj, kot so računali.

Pa vendar položaj metliških go
spodarskih organizacu ni tako rož
nat, kot kažejo bilainčni podatki, 
kajti nelikvidnost se še pojavlja.

ŠIROKA RAZPRAVA
28. septembra ^  občinski sindi

kalni svet v MetUki skupno z iz
vršnim odborom SZDL razpravjal o 
osnutku statuta skupnosti zdrav
stvenega zavarovanja delavcev in 
kmetov. Na sestanek so vabili tudi 
člane skupščine tega zavarovanja, pa 
tudi zdravstvene delavce.

Kupci še vedno ne plačujejo v rokih, 
ki so sicer označeni na vsakem ra 
čunu. Dogaja se še, da ima občasno 
to ali ono podjetje veliko denarja in 
dobička, a ker je blago pri kupcih, 
ki ne plačajo, je blagajna skoro 
prazna.

R .B .

Nato so razpravljali o imenovanju 
novih ravnateljev osnovnih šol. Ko
misija za volitve in imenovanja je 
predlagala za ravnatelja osnovne šole 
Metlika Ivana Želeta, za ravnateljico 
osnovne šole Podzemelj Julijo Ko
čevar in za člana sveta stanovanjske 
enote Tineta Moleka. Predlog so 
odborniki soglasno sprejeli.

J. PEZELJ

ZAČASNO DRUGAM
Medtem ko trajajo preureditvena 

dela v poslopju kmetijske zadruge, 
se je prodajalna preselila na Parti
zanski trg 18, poleg vinotoča, pisar
ne pa so deloma v mesariji, deloma v 
vinski kleti. Računajo, da bodo dva 
meseca gostovali v drugih prostorih.

NOV MUN 
V METLIKI

Dolga leta je stal bivši Kočevarjev 
mlin na Cankarjevi cesti ob Obrhu, 
zadnje leto pa gaje novi lastriik Jože 
Vinski docela preuredfl. Novi valjčni 
mlin, ki ima najnovejše italyanske 
valjčne stroje, melje najkvalitetnejšo 
belo moko, po želji pa tudi črno. 
Brez dvoma se ga bodo kmetje radi 
posluževali.

PET NOVIH Čl a n o v
13. septembra se je sestal aktiv 

komunistov v črnomaljski partizan
ski teritorialni enoti. Obravnavali so 
naloge v jesensko-zimskem času, 
idejnopolitično delo posameznikov 
ter njih odgovornost do nalog ^ lo š- 
nega ljudskega odpora. Ob tej pri
ložnosti so v svoje vrste sprejeli pet 
novih članov.

NAJBOUŠI 
SO SIROMAŠNI

Med krajevnimi organizacijami, ki 
so zbirale prispevke občanov za po
plavljena področja v Pomurju, se je 
v vsej črhoma^ski občini doslej naj
bolj izkazal viniški predel. Krajevna 
organizac^a Rdečega križa ima tudi 
oddaljene in odročne vasi, vseeno pa 
so se dobro odrezali. Pravo na
sprotje je Semič, kjer je  veliko za
poslenih, a niso še nič poslali.

KMALU 6 STANOVANJ
Stanovanjski blok v Dragatušu je 

že pod streho in obrtniki v rijem 
opravljajo končna dela. Blok bo že 
jeseni vseljiv, tako bo na razpolago 
šest učiteljskih stanovanj. Vas si je 
tega močno želela, kajti zadnja leta 
so se prosvetni delavci vozili od dru
god, zato nanje v popoldanskem 
času ni bilo mogoče računati in to 
se je poznalo pri kulturno-prosvet- 
nem in družbenopolitičnem delu.

4 ) B V E S T I L 0  0 D E R A T I Z A C I J I  
(zastrupljanju podgan in miši)

V OBČINI METLIKA

Po odloku o obvezni deratizaciji v občini METLIKA 
(Slcupščinski Dolenjski list št. 15/72) bo Zavod za zdrav
stveno varstvo Novo mesto opravil OBVEZNO DERA
TIZACIJO (nastavljanje zastrupljenih vab) na območju 
naselij METLIKA, GRADAC in SUHOR V DNEH OD 
13. DO 16. OKTOBRA 1972.
Točna navodila in opozorila bodo objavljena na vidnem  
mestu v krajih, kjer bomo opravljali deratizacijo.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
NOVO MESTO, MEJ VRTI 5, TEL. 21-424

SPREHOD PO METLIKI

tiravanj pri plačah v 
leta sploh m prišlo,

NA ŠPORTNEM IGRiSCU Pun- 
gart postavljajo novo razsvetljavo, ki 
bo omogočala nemoten potek noč
nih športnih tekmovanj. Hkrati 
bodo pripravili vse potrebno za pri
ključitev ozvočenja. Tako bodo gle
dalci med tekmami obveščeni o 
vsem, kar se dogaja na igrišču.

Č l a n i  k a r a t e  k l u b a  iz
Karlovca so pripravljeni osnovati tak 
klub tudi v Metliki, Včlanili se bodo 
lahko osr.ovnošolci in odrasli. Po eni 
izmed košarkarskih tekem bodo gle
dalcem prikazali veščine karateja, da 
bi občinstvo navdušili za ta šport.

MLADINSKA KNJIGA IZ LJUB
LJANE je pripravila turistični avto- 
rally, udeležilo pa se ga je nad 60 
voznikov. Pred tovarno BETI so 
imeli spretnostno vožnjo. Čeprav jc

takih tekmovanj v Metliki več, je 
zmeraj precej domačih gledalcev.

KMETIJSKA ZADRUGA ŽE dalj 
časa preureja trgovino na Trgu svo
bode, zato je pred Belokranjskim 
muzejem kup gradbenega in odpad
nega materiala. Muzej pa ima vseeno 
dovolj obiskovalcev.

5. OKTOBRA bo na Pungartu za
nimiva prireditev, na katero se Met
ličani vneto pripravljajo. Domača 
košarkarska ekipa iz BETI se bo po
merila z državno reprezentanco 
Nigerije, Na tem srečanju bo gotovo 
veliko navijačev in gledalcev.

CESTA DO priljubljenega go
stišča Veselica je polna jam. Preden 
pride čtovek do pijače, ga pošteno 
pretrese. Hvalevredno dejanje bi 
storil, kdor bi vzel v roke lopato in 
zasul vsaj največje jame.

metliški tednik
'  5. oktobra 1972 Stran uredila: RIA BACER DOLENJSKI LIST 15



T E D E N S K U . . .

Petek, 6. oktobra -  Vera 
Sobota, 7. oktobra — Dan art. JLA 
Nedela, 8. oktobra -  Brigita 
Ponede^ek, 9. oktobra -  Abraham 
Torek, 10. oktobra -  Danijel 
Sreda, 11. oktobra — Samo 
Četrtek, 12. oktobra -  Maks

BRE2IC£: 6 . in 7 .1 0 . angl. barv. 
Glm „Neznosna leta“ . 8. in 9. 10. 
am erii^ barv. film „Zarotniki**. 10. 
in 11. 10. ital. barv. film „Angeli 
brez raja“ .

CRNOMEU: 6 . 10. amer. barv. 
film ,Jdeabia d o j i^ “ . 8. 10. amer. 
barv. nim ,J*ozno je za heroje**. 11.

S L U Ž B O  D O B I

DIMNIKARSKEGA VAJENCA 
sprejmem takoj. Oskrba v hiS in 
topa vajenska nagrada. Pogoj: 6 
razredov osnovne §ofe, poštenost 
in vestnost. Javite se na naslov: 
Ivan Rober, dimnikarstvo, Rib
nica na Dol.

GOSPODINJSKO POMOČNICO k 
itirim odraslim osebam sprej
mem. Plača po dogovoru, ^ k a  
Štandekar, Stari trg 28, Ljub
ljana.

SPREJMEM fizersko vi^enko. Hrana 
in stanovanje prei^bHena. Da
vorin Novak, Trebrye lo .

TAKOJ sprejmem delavca m  čišče
nje in mazanje avtomobilov. Po
goj: starost od 17 do 25 let. Za
služek zelo dober, drugo po dogo
voru. Oglasite se osebno, na 
pisma ne odgovaramo. Ciril Can
kar, Vodnikova 99, 61000 Ljub
ljana.

SPREJMEM natakarico, lahko je 
priučena ali začetnk;a. Plača ve
lika, hrana in stanovanje preskrb
ljena. Nastop takoj ali po dogo
voru. Gostilna Demšar, Ljublja- 
na-Po^e, Zadobrovška 9.

OSNOVNA šola Ka^a Rupena v No
vem mestu (Cesta herojev p ,
3)rejme za osemurno delo in ne- 

oločen čas 2 snažilki.
ZAPOSLITEV dobi takoj dekle,, ki 

je pridna in poštena in ima veselje 
do gostilne. Lahko je začetnica in 
s podeželja. Anica Kerin, Grueno- 
va 10, Krško.

S T A N O V A N J A

MLAD zakonski par išče sobo in ku
hinjo ali samo večjo sobo z mož- 
nos^o kuhanja v Novem mestu ali 
bližnji okolici. Naslov v upravi 
lista. (1998/72)

POSTEN fant išče opremljeno sobo 
v Bršlinu ali centru Novega mesta. 
Plača po dogovoru, za nagrado 
uredi elektroinštalac^ska dela. 
Ponudbe pošljite pod „Elektri
čar**.

OPREMLJENO sobo s souporabo 
kopalnkre oddam uslužbenki v 
Novem mestu. Ponudbe pod 
„Vsehivo v oktobru**.

V SEVNICI iščem opremUeno sobo, 
lahko tudi z dvema poštedama in 
s souporabo kopalnice, za dobo 
štirih mesecev. Naslov v upravi 
lista. (2002/72)

ODDAM STANOVANJE osebi, ki 
bi pazila "na otroka. Jožica Rajer, 
Drejčetova pot 22, Novo mesto.

ODDAM SOBO samski osebi. Miha 
Čolnar, Trdinova 14.

M o t o r n a  v o z i l a

POCENI prodam motor Jawa tudi 
po delih. Žagar, Malensk^ vas 17, 
Mirna peč.

PRODAM nov avto Lada in Ford 
taunus 12 M, letnik 1971. Ivan 
Jerina, Na Požeg 8, Metlika.

UGODNO PRODAM zastavo 750, 
letnik 65. Ivan Durjava, Škocjan 
29.

PRODAM tovorni avto Mercedes 
322 v odličnem stanju. Franc 
Svetlin, Dol. Kamence 41, Novo 
nw:sto.

PRODAM fiat 750, letnik 68 . Ivan 
Luzar, Gor. Suhadol 10, Brus
nice.

P R O D A M

PRODAM starejšo spalnico. Infor
macije v Cankaijevi 11, Brežice. 

PRODAMO gasUski voz z ročno 
črpalko v zelo dobrem stanju.

UO. franc. barv. film .JCatarina, do
volj je ljubiti**.

METLIKA: Od 6 . do 8. 10. 
angl.-ital. barv. film „Stiije koman
dosi za NorveŠco**. Od 9. do 10. 10. 
franc. barv. film „Umor v bazenu**. 
11. in 12. 10. angl.-franc.-ital. barv. 
film „Na tebi je vrsta, da umreš**.

NOVO MESTO: Od 6 . do 9. 10. 
amer. barv. film „Sestanek z na- 
častnim**. 8. 10. amer. barv. film 
„101 Dalmatinec**. Od 10. do 12. 
10. amer. barv. film ,J)nevnik jezne 
gospodinje**.

RIBNICA: 7. in 8. 10. amer. 
barv. film „Dvojnik v škripcu**.

ŠENTJERNEJ: 7. in 8. 10. „Vo
hun v zelenem kk>buku**.

KOSTANJEVICA: 7 .1 0  ameriiJki 
barvni film „Rekrut**. 8. 10 franco
ski barvni film „Ni rož za agenta**.

SEVNICA: 7. in 8 . 10. ameriški 
film „ l e tn ik  vesoga**. 11. 10. 
angleški film ,4nterludij“ .

Možna predelava v mrliški voz ali 
podobno. Gasilsko društvo Mali 
Kamen pri Senovem.

PRODAM peč na o^e in visok otro
ški ^ o r tn i  voziček. Pajk, Mestne 
iyive 6 , Novo mesto.

UCjODNO prodam rabljeno kuhinj
sko omaro. Interesenti naj se 
oglasijo na domu. ZagrebSia cesta 
8, m. nadstropje. Novo mesto.

UGODNO prodam tračno žago 
(Bandsaege). Ogled vsak dan od 
15. ure dalje. Udovič, Cegelnka 
22, Novo mesto.

PRODAM peč na olje EMO 8 . Stan
ko Smolič, DoL Straža 45, 
Straža. *

POCENI PRODAM levi štedilnik na 
trdo gorivo in električni štedilnik 
Tobi. Ivan Rober, Ribnica.

PRODAM polavtomatski prabii stroj 
znamke Riber, zelo dobro ohra
njen. Pavlin, Nad mlini 19, Novo 
mesto.

PRODAM vinske sode. Naslov v 
mravi lista (2011/72).

PRODAM dve zimski gumi (kom-
Elet) dimenzije 5,90 -  H  in 

ompletno orodje za čevljarsko 
delavnico. Miha Čolnar, Trdinova

POROČNI PRSTANI! -  Za lepa in 
moderna poročna prstana se vam 
splača v Ljubljano k zlatarju v 
Gosposki 5 (poleg univerze). -  Z 
izrezonT tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

Dragemu sinu oziroma bratu Jo 
žetu Hočevarju, ki služi vojaški rok 
v Beogradu, za njegovo dvajseto je 
sen mnogo sreče, zdravja in zado
voljstva, da bi čimprej slekel vojaSco 
suknjo in se zdrav vrnil med svoje 
domače, želijo mama, ata, brata ter 
sestre z družinami.

Dragi mami Mariji Hočevar iz Jer
man vrha pri Bučki za njen 61. 
rojstni dan mnogo sreče in veselja, 
posebno pa zdravja, in da bi bila še 
dolw  d o ^  vesela med nami, želi 
vseh osem hčera in trije sinovi z dru
žinami.

14.
PRODAM zek) dobro ohranjen elek

trični štedilnik Gorenje na 4 plo
šče (za 300 din). Ogled popoldne 
na Gubčevi 21/1.

PRODAM suhe lipove plohe in ne
kaj smrekovih. Albin Jarc, DoL 
Gtobodol 16, Mirna peč.

K U

KUPIM desni vzidljivi Štedilnik na 
dve plošči in pol, dobro ohranjen. 
Naslov v upravi lista (2015/72).

P O S E S T

KUPIM nedograjeno ali do prve 
plošče dograjeno hišo. Plačam v 
devizah. Naslov v upravi lista 
(1999/72).

ZA več let vzamem v najem ali ku
pim majhno hišo z vrtom na de
želi na Dolemskem. Naslov v 
upravi lista. (2000/72)

PRODAM dve gradbeni počeli v bli
žini železniške postaje in ceste -  
6 km od Novega mesta. Naslov v 
upravi lista (2022/72).

NA OBMOCJU Mirne peči, Dobriča 
ali v dolini Krke kupim manjši 
vinograd z zidanico ah brez (tudi 
starejši), sadovnjak ah del gozda. 
Ponudbe z opisom ter ceno poš
ljite na upravo Dolenjskega lista 
pod oznaKo „Želim soncc ter 
mir**.

PRODAM manjši vinograd v Se
miču, primeren za vikend. Nastov 
v upravi Usta (2027/72).

R A Z N O

STAREJŠI GOSTINEC, razočaran, 
išče sebi primerno ženico, razgle
dano, manjše, čedne postave, ži
vahno (38 do 50 k:t), ki bi imela 
veselje pomagati v gostilni. Ne
zakonski otroK ni ovira. Ponudbe 
pod „Ljube^ska cesta sreče**.

DRUŽABNIKA, samostojnega in 
poštene^ , za začetek gal
vanizacije kjerkoli iščem. Lahko 
bfcz denarja, več po dogovoru. 
Ponudbe pod „Samostojen**.

VDOVEC, (55 let) se želi poročiti z 
žensko od 40 do 55 let, ki bi mu 
bila dobra, marljiva žena in go
spodinja. Imam hišico in nekaj 
zemlje. Oglasite se osebno ali pis
meno na naslov: Jože Pajtlar, 
Kremen 18, 68270 Krško.

KMEČKI fant majhne postave, sred
njih let, z majhno kmetijo želi 
spoznati kmečko dekle do 28 let. 
Možna je tudi zaposlitev. Naslov v 
upravi lista. (1994/72).

Ob bridki izgubi naše ljube mame

MARUE PAVLENiC 
iz Hrastja 13 

pri Šentjerneju
se iskreno zahv^ujem o zdravniSce- 
mu osebju bolnišnice Novo mesto in 
zdravnikom zdravstvenega doma 
Sentjem ^, kolektivoma IM V in 
E l^ t ro  iz Novega mesta za podar
jene vence, gospodu župniku za po 
grebni obred, vsem sorodnikom in 
darovalcem vencev in cvetja ter 
vsem d r u ^ ,  ki so ji  kakorkoli po- 
m a g ^  in jo  tolažfli med njeno bo- 
lezngo.

Žalujoči: hčerka Mimi, sin Fran
ce in Jože z družinami, sin Janez in 
drugo sorodstvo.

Ob boleči izgubi našega dragega, 
n e p o z ^ n ^ a  moža, očeta, brata, 
strica, starega in prastarega očeta

JANEZA ŠEGINA 
iz Bor^a S 

v Beli krajini
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste 
ga v dolgi bolezni obiskovali in tola
žili. Idcrena zahvala vsem, ki ste 
nam ob očetovi smrti izrekli soža^e, 
darovali cveQ'e in vence. Zlasti smo 
hvaležni množičnim oiganizacgam 
ZK, SZDL, ZB, GZ in dnštvu  upo
kojencev za vence in spremstvo na 
zadnji poti. Zahva^ujemo se tudi 
godbi na pihala iz Metlike, tov. Niku 
Rožmanu za poslovflne besede pred 
hišo, kakor tudi tov. Niku Jw of- 
čiču in Ivanu Zeletu za poslovilni 
nagovor ob odprtem grobu. Prav- 
tako se zahvaljujemo vsem sosedom 
in znancem, ki so v lepem številu 
spremili našega očeta na zadnji poti. 

Boršt. 17. septembra 1972 
Žalujoči: žena Jožefa, sin Jože in 

pet hčera z družinami.

Za vedno nas je zapustila naša 
ljubljena in Rubeča dobra mama in 
žena

ANA PEGAM 
posestnica iz Hrastja 9, 

Cerklje ob Krki
Posebna hvala bolnici Brežice, vsem, 
ki so ji pomagali in lajšali botočine 
med njeno neozdravljivo in teflco 
boleznijo. Enako x  zahvaljujemo 
Zdravstvenemu domu, posebno 
zdravniku Šinkovcu, ki jo jc zdravil 
na domu. Iz srca sc zahva^ujemo 
vsem, ki ste jo obiskovali v bolnici 
in donu . sorodnikom in vaščanom, 
ki so jo spremljali na zadnji poti, ji 
d a ro v i  cvctjc in vence ter nam iz
razili sožalje, livab tudi gospodu 
župniku iz Cerkelj za obisk v bolnici 
in pogrebni oba*d, vsem za ves trud 
in požrtvovalnost pri ureditvi nje
nega zadnjega počivališča. Najina 
draga mama in žena pa nam ostane 
nepozabna.

Žalujoči: mož 1'ranc Pegam in 
sinova z družinama

Ob nenadomestljivi izgubi našega 
dragega mdža. očeta, brata in sina

FRANCA BRINOVCA 
iz Krškega

se iskreno zahvayujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam izrekli sožalje in 
nam v teflcih trenutkih stali ob stra
ni. Posebna hvala tov. Kozoletu in 
gospodu kaplanu za poslovilne be
sede ter godbi, darovalcem cvetja in 
vsem, ki so pokojnika spremili na 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Ida, hči Idica in 
drugo sorodstvo

I??0BVESTIIA I
GOSTIŠČE PAVLIN, Mačkovec 

pod Trško goro, priredi v soboto, 
dne 7. oktobra, ples in v nedeljo, 
dne 8. oktobra, VINSKO TRGA
TEV. Ob poslušaju  tepih domačih 
zvokov in plesov vam nudi vse spe
cialitete na žaru, krvavice, pečenice 
in druge posebnosti domače ku
hinje. Ob kozarčku dobrega nov<^ 
in starega vina se boste gotovo do
bro zalivali. Za obisk se priporo
čamo. Rezervacije sprejemamo 
osebno ali po telefonu 22-308.

AKTOVKO IZGUBLJENO, od 
Novega mesta do Stra&, z raznimi 
dokumenti in štampiljo SLAVKO 
SEDEVCiC, LJUBUANA, TI
TOVA 180, vrnite, prosim, na na
slov na štampiljki proti visoki na
gradi. Vsaka zloraba-uporaba štam
piljke je nevegavna.

NUDIM VAM vse vrste rolet, ža- 
luzge in platnene zavese, opravdam 
vsa pcmravila iz te stroke. Cene so
lidne. Naročila sprejema Bogo Radi, 
Žabja vas 15, Novo mesto.

OBlSClTE BIFE na letališču 
Prečna, ki je odprt vsak dan, razen 
ponedeljka, od 8. do 22. ure. Pripo
roča se Jožka Drganc.

KOTLE za žganjekuho v vseh iz
vedbah in velikostih izdeluje najkva- 
litetneje že preko 40 let bakrokot- 
larstvo Vi^em Kapelj, Ljubljana, 
Aljaževa c. 4 — Šiška.

Julij Stampphar iz Gradca št. 10 
preklicujem neresnične besede, ki 
sem jih izrekel o svoji teti Slavki Zu
panič v gostilni Rakar in Stampohar 
v Gradcu. Zahva^ujem se ji, ker je 
odstopila od tožbe, ker sem jo  poleg 
obrekovanja tudi fizično napaidel v 
prisotnosti gostov v gostilni atampo- 
har.

RADIO SEVMICA
NEDELJA, 7. oktobra: 10.30 Re

klame in oglasi -  Po domače z 
ansamblom bratov Avsenik -  I. del 
-  Kmetyski nasveti -  Zabavna glas
ba z uganko -  Sole v naši občini 
(razmere na OS Sentianž) -  Za vsa
kogar nekaj, 12JO  Poročila -  Če
stitke in pozdravi naših poslušalcev, 
15.00 Zak\juček programa.

SREDA, 11. oktobra: 16.00 Po
ročila -  Reklame in oglasi -  Po do
mače z Avseniki -  II. del -  Zdrav
stveni napotki -  Disco klub brez 
imena -  Vrt in vrtičkarji -  Četrt 
ure za pop glasbo, 18.00 Zaključek 
oddaje. <

IZ  B R € Ž IŠ K £ (, 
PORODNIŠNIC£ ‘a

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Nevenka Bremše 
iz Pavlove vasi -  Uroša; Ivanka Po- 
lovič iz Klanjca -  dečka; Miri Ru- 
binič iz Rud -  dečka; Jagica Prišlin 
iz Smerovišča -  deklico; Ivanka 
Medved iz Samobora -  dečka; So
nja Kri-Posavec iz Samobora -  
Ivano; Verica Kranjc iz Dol. Leskov
ca -  Romana; Anica Pirc iz O rine
-  Sanjo; Marija Kranjc iz Rožnega
-  Igorja; Viktorija Jagrič iz Pavlove 
vasi -  Stanislava; Marjeta Cmič iz 
Zalok -  dečka; Darinka Medvešak 
iz Sp. Starega grada -  Karolino; 
Mihaela Golc iz Sevnice -  Ksenjo; 
Stefica Gcršak iz Laduča — Gorana.
-  Čestitamo!

UMRLrSO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Rudolf Jazbec, soc. 
podpiranec iz Podgorja, star 75 let; 
Manja Prah, gospodinja iz Vel. Ma
lene, stara 70 let; Ana Novosel, go
spodinja iz Samobora, stara 81 let; 
I*ranc Pirc, kmet iz Zadovinka, star 
49 let.

BREZiSKA KRONIKA NESRKC

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Ivan lludina je padel s kolesom in si 
poškodoval glavo; Janez Nikolič si 
je pn prometni nesreči poškodoval 
glavo in /.lomil levo nogo; na Jožeta 
Bohorča so padla drva in mu po
škodovala trcbuh; Josipa DrvodeUča 
je nekdo pretepel in mu poškodoval 
glavo in prsni koš; Mar^o Fila je 
ugriznil pes v levo nogo; Maks Hru- 
šovar se jc porezal po levi roki;
Ak)jz Kiler jc padel z mopedom in si 
poškodoval levo koleno; Sonja Ztob* 
ko je padla s kolesom in si poško
dovala desno nogo; Franc Mlekuž je 
padel z drevesa m si poškodoval re
bra; Peter Sluga je padel na dvorišču 
in si poškodoval rebra; Matjana Ćo
rak si jc pri prometni nesreči poško
dovala levo ključnico; Stane Hribar 
si je na mizarskem stroju poško-

Hvala za vašo kri,
9  ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali k r i  na novomeškem t r a n s f u z i j s k e in ^  
dciku; Dominik Kren, Anton Perše, Atojz Per, Franja Pavlin,
Krke, tovarne zdravil Novo mesto; Franc V idnih, Ida Namig 
Jože Kastelic, člani Novolesa, Straža; Karlo Majetič, Brane “  , j 
Jože Kolenc, člani IMV Novo mesto; Ivan Deželan, D r^a ^  j 
Jože Smrekar, Martin Doblehar, Mirko Ferbežar, Jože Kiricic, 
Kastelic, Antonija Rukše, Edita Mirtič, Jože Žagar in Ivan 
člani Novoteksa, Novo mesto; Fani Deželan, upoko jen i iz 
vasi; Pepca Jerman, članica Pekarije, Novo mesto; Alojz AvDW,  ̂
nik iz Bršljina; Ivo Goršin, član Novotehne, Novo 
Žič, Jožica Pavlin in Zdenka Sobar, članice Laboda, Novo 
Milan Mrvar, član OMP Inštalater, Novo giesto; Anton Pavun ^  
Komunalnega podjetja, Črnomelj; Bogomir Novak, “P?, •^oifin 
Črnomlja; Ljubo Rabič, član Pionirja, Novo mesto; in
Ivan Volf, člana Rudnika; Kanižarica; Stane Volf, Anton ”  • „jc 
Anica Zupančič, člani Belta, Črnomelj; Adam Lipovec, upo ‘
iz Loke; Miha Bosarac, član IMV Črnomelj; Marija But^a. 
Strucelj, članici Beti, Črnomelj; Božidara Kunič, O e tto  ttani^^ 
jeta Kos, Marija Požek, Antonija Svegelj, L i l i j a n a  Spec, a ^  
Tajčman in Msman Balkovec, dyaki črnomeljske gimnazije, 
Radešček, član Žita, Ljubljana.

doval prst na desni roki; Martin Pirc 
se je z motorjem zaletel v avto in si 
poškodoval glavo; Alojz Salmič sije 
pri nogometu poškodoval levo nogo; 
Ani Andrejaš je preko obeh nog 
peljal voz; Irena Ernst si je pri pro
metni nesreči poškodovala glavo in 
levo roko; Slavko Ferenčak si je pri 
prometni nesreči poškodoval hrbte
nico; Ana Kvartuh je padla z lestve 
in si poškodovala glavo; Martin 
Škrbina je padel z motorjem in si
C>škodoval levo ključnico; Janez 

rek si je poškodoval z motortK) 
žago desno nogo.

P O R O D N iS N iC E ;v ;^ i&

Preteku teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Marija Ban iz Mač
kovca -  Sama, Cirila Kraševec iz 
Jelš -  Erika, Djemina Djigič iz Ka

nižarice -  Zlatka,
Irče vasi -  Martina,
Starega trga 7
Ozimek iz D o ln je^ . ^
M a jd o ,^ ic a  Cigič iz ^
risa, Marija Papež iz j-
Alenko, Antonija
Loke -  Marjana, Guština
iz Podturna -  D am ja^  ^ go-
Geršak iz Malega
berta, Boža Peterle iz ^
k>nco, Marija Kump d •
Lidgo, Francka ” j , : » '
-  Jožico, Jožica
-  Franca, Slavka
čeva -  Vanjo, S t a t a s m ^ M  
Stare Lipe -  dečka, Mar 
iz Strita -  deklico,
Meniške vasi -  deklico, 
šek iz Cmom«a -  
Špehar iz U č ak o v c e v  ^ 
rija Geltar iz Cmoml!* '  _ 
lena Puntar s Trške ^
Marija Bradač iz 
Slavica Kobe iz Metuj« p 
Draga Miklavčič iz 
dečka. — Čestitamo.

I
I
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SLOVENIJALES -  STILLES 
tovarna stilnega pohištva 
In notranje opreme 

SEVNICA

o b j a v l j a  p ro s to  d e lovno  m esto

NABAVNEGA REFERENTA

PCK30J:

— s re d n ja  s tro k o v n a  izobrazba  lesne  sm eri 

p rak so  v  n ab av n i službi.

K an d id a ti n a j  svo je  v loge z op isom  dosedanjeS® 

pošlje jo  n a  n aslov  p o d je tja  v rok u  10 dn i po oW

ZA POSLOVODJE!
Poslovni odbor
TRGOVSKEGA PODJETJA SEVNICA

me*'’-o b j a v l j a  n a s le d n ja  p ro s ta  delovna

1. poslovodja samopostrežbe v 
Qlavnl trg 24

2. poslovodja marketa v Krmelju 
na Dolenjskem
P O G O JI: . ^piovni'^‘ ’

— V K V  trgo vsk i d e lav ec  z 2 -le tn im i deio  ̂
k u šn jam i '

— K V  trg ov sk i d e lav ec  s 5 -le tn im i del 
k u šn jam l

P r i ja v e  z d o k az ili sp re jem am o  do  15. 10.
O sebni d o hodek  po p ra v iln ik u  o d e litv i osebnih’ 
kov. P o d je tje  n e  razp o lag a  s s tan o v an ji.

1972-

|i

C

s

I

DOLENJSKI IK
USTANOVITELJI ob^'inske konference

nicsto,

Potrć

. -  .  4
SVET- Lojzka Potrć <P ^

DraguA, Tone Goftnlk,
|ne. Tine Motek, Slavko sme» ^

    ...
UREJUJE UREDNI&KI ODBOR: Tone GofinlK J* 

voml urednik), Ria Bater, MarJjtn Legan, A*‘ </<5
Primc, Jožo SpUchal, Jožica Teppey, Iv«n Zoran ^  ^
nlk. — TehniCnl urednik: Marjan MoSkon. ,

IZHAJA vsak Četrtek — Posameznu Številka^
64 din). ' J  ^
smstvo 160 dln^juta JT/

r l r i i f t A  * . .

m olj, K nfevje . KrAkn. M c llik ii, Nov« 
Trrbn jtt *

IZDAJATELJSKI 
Franc Beg. Viktor 
novft4'k, Franc Lapajne, 
dohar in Ivan 2lvlč.

Marjan MoSkon. ,
■ Posamezna Številka^ j,gr 

naročnina 79 dinarjev (za l®72 : 64 din) noiieui«.., au 
din, plačljiva vnaprej — Za Inozemstvo 
ikih dularjev oz. 30 DM (all ustrezna druga 
nostl) — Devizni račun: 52l-K20-l>3200S-10-8*9.

OGLASI; 1 cm vlilne v enem stolpcu 40 din 
strani S& din, 1 cm nu prvi, srednji ali

:u 40 „1 lis^ed*
zadnji

Vsak mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka jo  P 
Za vse e»stale ogla.se in oglase v barvi velj« -  v®*LrtU'iKj< 
It. Ji_4>d 1. 7 1972. — Za oglase odgovarja

TEKOČI RAČUN pri podružnici'SDK v
— Naslov uredništva In uprave: UOOl NOVO
— Po&tnJ predal 33 — Telefon: (060) 21-3S7 »W 
pisov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskar* 
vice« v Ljubljani. 'J

1 6 DOLENJSKI UST



A D IO  L J U B L J A N A
Jo, PoročUa ob 5.00,
'50,i8fU^OO, 10.00, 12.00,
I ? «  ^  22.00.
tj^^Deni spored od 4.30 do

^  6. OKTOBRA: 8.10 
~ 10.20 Pri vas 

N  , poročila -  Turistični 
^  tujine -  

nasveti -  dr. Mirko 
**'l24ft 7 °  gnojenje ozimi- 
,*̂•30 ^oinačimi ansambli

“ ili vam . . .  -

čestitajo in 
f '- 16 Napotki ia  tu-
h*inzS !>^rtiljak^‘ _  17.10 
5.00 Lak̂ ® ~ ^^-15 „Signali" 

noč, otroci! -  
Ne neS^.^^^ednice -  20.00

1̂ ^  ~ °  moiju in po-

^om ačži.

“■>» 8.10 
r otkec7®”"®Ja -  9.35 s  pihai- 

||Privas*H Ljubljana -
-  ll.OO Poro-

k® 'ijine -  1??«^ *  “
dt Fra Kmetijski na- 

Cigler: O rastUn- 
I,'13.30 12.40 Po doma-

v a m . . . -

« 1 8  K n  r . ^ '-10 Gremo 
•)lU  ̂OO LauP°'’™o se Qb isti 
j(^^nute 7 ^ otroci! -

s Pia„s”?^^^loni Janeza
> ^ n « ! a j | , -  20.00 Vso-

~ Maria w ^^bavna radij- 
'  22 ?n »Naslov-

' Oddaja za naše

6.00
^  otroke p-  OA.'JKe -  Franc Puntar: 

rt iz naših kr 
te, ^ v a r iš i . 
nom na Kor 

borbe in dela

8.10 Glasbena matineja -  9.20 Z ve
likimi zabavnimi orkestri -  10.20 
Pri vas doma -  11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine -  12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Matija Kovačič: Specializirana 
proizvodnja sili k medsebojnemu so
delovanju -  12.40 S tujimi pihal
nimi godbami -  13.30 Priporočajo 
vam . . .  — 14.10 Slovenski amater
ski zbori pojo -  14.30 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. -
15.30 (Jlasbeni intermezzo -  16.00 
„Vrtiljjik“ -  17.10 Ponedeljkovo 
glasbeno popoldne -  18.15 Zabavni 
zvoki iz vzhodnoevropskih dežel -
19.00 Lahko noč, otroci! — 19.15 
Minute z ansamblom Maksa Kumra
-  20.00 „Ti in opera“ -  22.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 10. OKTOBRA: -  8.10 
Glasbena matineja -  10.20 Pri vas 
doma -  11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine -
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. Jože 
Hrček: O vizorah vinske trte -
12.40 Z domačimi godci in ansam
bli — 13.30 Priporočajo vam . . .  —
14.40 „Na poti s kitaro“ — 15.30 
Glasbeni intermezzo -  16.00 „Vrti- 
ljak“ -  18.15 V torek na svidenje!
— 19.00 Lahko noč, otroci! -  
19.15 Minute z Viškimi fanti -
20.00 Prodajalna melodij -  20.30 
Radijska igra — Andrej Hieng: „Bur
leska o Grku“ -  22.15 Popevke se- 
vrstijo.

SREDA, 11. OKTOBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  10.20 Pri vas 
doma — 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine —
12.30 Kmetijski nasveti — dr. Mi
hael Ledinke: Nasveti za zboljšanje 
zreje telic lisaste pasme -  12.40 Od 
vasi do vasi — 13.30 Priporočajo 
vam . . .  — 14.30 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo -  15.30 Glas
beni intermezzo -  16.00 „Vrtiljak**
-  17.10 Glasbena galerija -  18.15 
Glasbene vinjete -  19.00 Lahko 
noč, otroci! — 19.15 Glasbene raz
glednice — 20.00 Simfonični orke
ster RTV Ljubljana -  22.15 S festi
valov jazza.

Č e t r t e k ,  12. o k t o b r a :  8.10
Glasbena matineja -  9.05 Radijska 
šola za višjo stopnjo -  10.20 Pri vas 
doma — 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine —
12.30 Kmetijski nasveti -  Ludvik 
Kosi: Načrtno šiijenje medovitih 
rastlin — 12.40 Igrajo pihalne godbe
-  13.30 Priporočajo v a m . . .  -  
14.10 „Mladina poje“ -  15.30 Glas
beni intermezzo -  16.00 „Vrtiljak“
-  17.10 Koncert po željah poslu
šalcev — 18.30 Iz kasetne pro
dukcije RTV Ljubljana — 19.00 
Lahko noč, otroci! -  19.15 Minute 
z ansamblom Jožeta Privška — 
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov — 22.15 Paleta po
pevk in plesnili ritmov.

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k ,  5. OKTOBRA: 16.00 

do 16.15 Napoved programa, poro
čila in turistični napotki ter šport -  
16,15 do 16.30 Nove plošče RTB —
16.30 do 16.40 Aktualnost tedna -  
16.40 do 17.00 Obvestila in reklame
-  17.00 do 18.00 Glasbena oddaja: 
Izbrali ste sami.

SOBOTA, 7. OKTOBRA: 16.00 
do 16.30 Pol ure za pop glasbo -
16.30 do 16.45 Sobotno kramljanje
-  16.45 do 17.10 Med zabavnimi 
zvoki nekaj obvestil in reklam ter 
melodija za vas -  17.10 do 17.30 
Za naše najmlajše -  17 JO  do 18.00 
Narodnozabavne na valu 192 m — 
predstavljamo ansambel Avsenik.

NEDELJA, 8. OKTOBRA: 10.30 
Domače zanimivosti — Uvodnik: 
Mladi v naši občini ob obisku dele
gacije republiške konference v bre
žiški občini -  Za naše kmetovalce: 
dipl. veterinar Janko Vizjak: Kdaj 
moramo osemenjevati krave -  Ne
deljski razgovor: Nova sezona delav
ske univerze Krško -  Obvestila, re
klame in spored kinematografov — 
12.00 do 14.00 Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

TOREK, 10. OKTOBRA: 16.00 
do 16.51 Napoved programa in sre
čanje z ansamblom Alojza Gernjaka
-  16.15 do 17.15 Poročila — Jugo- 
ton vam predstavlja -  Novo v knjiž
nici -  Kaj prinaša nova številka Do
lenjskega lista -  Obvestila, reklame 
in filmski pregled -1 7 ,1 5  do 17.30 
Tedenski športni komentar -  17,30 
do 18.00 Mladinska oddaja.

TELEVIZIJSKI
SPORED

NEDEUA, 8. OKTOBRA

9.00 "Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec) (Bgd) -  9.40 Pet 
minut po domače (Lj) -  9.45 Kme
tijski razgledi: Domača krma (Lj) -  
10.12 Kmetijska oddaja (Bgd)
10.55 Mozaik (Lj) -  11.00 Otroška 
matineja: Vitez Vihar, Vsi vlaki 
sveta (Lj) -  11.50 Poročila (Lj) -
11.55 Mestece Peyton (Lj) -  12.45 
TV kažipot (do 13.05) (Lj) -  Ne
deljsko popoldne -  Poročila (Lj) -  
Celovečerni film (Lj) -  19.50 Cik
cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) 
20.25 3-24 (Lj) -  20.30 Smeh na 
odrskih deskah (Bgd) — 21.15 Stih 
in pesem (Zg) — 21.30 Športni pre
gled (JRT) -  22.00 Mostovi -  
barvni film s festivala ^ o rtn ih  in 
turističnih filmov v Kranju O j) — 
22.15 Poročila (Lj) -  22.20 Šahov
ski komentar (Sk)

PONEDELJEK, 9. OKTOBRA

9.05 Odprta univerza (Bgd) -  
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem
ščina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg) 
-  11.00 Osnove splošne izobrazbe 
(Bgd) -  14.45 TV v šoli -  ponovi
tev (Zg) -  15.40 Angleščina (Zg) -
15.55 Nemščina (Zg) -  16.10 Fran
coščina (Bgd) — 16.40 Madžarski 
TV pregled (Pohorje, Plešivec do

J  5.05 ir« ~ Franc Puntar: 
Š e ^  '^^ših kra

jo ^har: 7 tPvariši. . .
•.J.Ooi'̂ -25 Pew  na Koro-

°̂ ila -  ‘n dela -^  ^ lu ueia —
napotki

t  -  10.45 do
,!j,Oŝ “ove ^ ^ . t e g a  tedna -  

“ 17.U X? ^''^^•ne -  I.
športno 

igra -
19 u  ^5.00 "bistra So- 

otroci!
razglednice —

zvečer -  22.20 Za-

OKTOBRA:

DOLENJKA VAM JE PRIPRAVILA 

O Z I M N I C O !

#  Jabolka po 2,5 do 4 dinarje

•  Krompir pd 1,30 dinarja

V vseh prodajalnah 
s prehrambnim blagom. Pohitite!

^  ̂ ^®vem mestu, ob Ljubljanski cesti 

sklodISCu Petrola (Bršlin)

NEKAJ DNI
zabavni park »ADRIA«

*'• '0. do 22.

, '***oior; kulturno-zabavna ustanova  

Beograd

ure.

Komisija za razpis delovnili mest v upravi 
OBČINSKE SKUPŠČINE METLIKA

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

REFERENTA ZA GRADBENIŠTVO 
IN URBANIZEM
v upravi občinske skupščine Metlika

Poleg splošnih veljajo  za kandidate še naslednji pogoji:

1. višja strokovna izobrazba gradbene smeri in 2 leti 
prakse ali srednja strokovna izobrazba gradbene 
sm eri in 4-letna praksa;

2. aktivno znanje slovenskega jezika.

Prošnje, kolkovane z 1 din, naj kandidati v lože v  roku 
15‘dni po objavi pri tajništvu občinske skupščine M e
tlika.

16.55) (Bgd) -  17.50 Gori, doli, na
okoli: V žepu -  barvna oddaja (Lj)
-  18.15 Obzornik (Lj) 18.30 Kre- 
menčkovi -  serijski barvni film (Lj)
-  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Zdra
vo mladi (Zg) -  19.45 Risanka (Lj)
-  19!50 Cikcak (Lj) -  20.0a TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.30 Večer makedonske TV: -
20.30 TV drama (Lj) -  21.20 Glas
bena oddaja (Lj) -  21.40 Baškarski 
izviri -  dokumentarna oddaja (Lj)
-  22.00 Balet (Lj) -  22.40 Poročila 
(Lj) -  22.45 Šahovski komentar 
(Lj)

TOREK, 10. OKTOBRA

9:35 TV v šoli (Zg) -  i0.40 
Ruščina (Zg) -  11.00 Osnove
splošne izobr^!:be (Bgd) -  14.45 TV 
v šoli -  ponoviiev CZg) -  15.35 
Ruščina -  ponovitev ( ^ ^  -  15.55 
TV vrtec (Žg) -  16.10 Angleščina 
(Bgd) -  17.15 Madžarski TV pre  ̂
gled (Pohoije, Plešivec do 17,30) 
(Bgd> -  17.45 V. -Pečjak: Umba 
kumba in pikasta kamela (Lj) -  
18.05 RisanKa (Lj) -  18.15 Obzor
nik (Li) -  18.30 Nastopa Lee Grant

(Lj) -  19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Iz 
sveta oblikovanja: Komunikacije
(Lj) -  19.25 Duševne značilnosti 
strasti -  oddaja iz cikla — Staranje 
in starost (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj)
-  20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  2035  Minister -  barvni 
film (Lj) -  22.10 Nastopa Ray 
Charles (Lj) -  23.00 Poročila (Lj)

SREDA, 11. OKTOBRA

8.20 TV v Šoli (Zg) -  11.00 
Osnove splošne izobrazbe (Bgd) —
16.45 Madžarski TV pregled (Po;: 
horje, Plešivec do 17,00) (Bgd) -
17.50 Vitez V ih ^  — serijski film 
(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.25 
Mozaik (Lj) -  18.30 S kamero po 
svetu: Katanija (Lj) -  18.50 Cikcak 
(Lj) -  19.05 TV dnevnik (Lj) -
19.30 3-2-1 (Lj) -  19.40 Wembley: 
Nogometna tekma Anglija : Jugosla
vija -  EVR -  Barvni prenos, v 
odmoru Propagandna oddaja (Lj) -
21.30 E. Zola: Nana —II. del barv
ne oddaje (Lj) -  22.15 Jazz na ekra
nu (Li) -  22.45 Poročila (Lj) -
22.50 Šahovski komentar (Lj)

ČETRTEK, 12. OKTOBR>^
9.35 TV v šoU (Zg) -  10.30 An

gleščina (Zg) -  10.45 Nemščina 
(Zg) — 11.00 Francoščina (Bgd) —
14.45 TV v šoli -  ponovitev (Zg) -  
15.40 Angleščina -  ponovitev (Zg)
-  15.55 Nemščina -  ponovitev (Zg)
-  16.10 Osnove splošne izobrazbe
-  ponovitev (Bgd) -  16.45 Madžar
ski TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
17.00) (Bgd) -  17,50 Iskre v očeh
-  otroška barvna oddaja (Lj) -  
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Vsi 
vlaki sveta -  serijski film (Lj) — 
18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 Mestece 
Peyton (Lj) -  19,50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.30 Četrtkovi raz
gledi (Lj) -  21.20 A. P. Cehov: 
Golobček (Lj) — 21.50 Pia in Pino 
Mlakar: Plesni esej (Lj) -  22.30 
Poročila (Lj) -  22.35 Šahovski 
komentar (Lj)

PETEK, 13. OKTOBRA 

9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 An
gleščina (Bgd) -  14.40 TV v ŠoU — 
ponovitev (Zg) -  16ilO Osnove 
splošne izobrazbe (Bgd) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.0()) (Bgd) -  17.40 L. 
Suhodolčan: Klovn (Lj) — 18.25 
Obzornik (Lj) -  18.40 Gospodinjski 
pripomočki: Novosti pri sesalnikih 
(Lj) -  18.50 Ekonomsko izrazo
slovje (Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -
19.00 Konec šahovske oUmpiade -  
prenos (Sk) -  19.50 Cikcak (Lj) —
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
Reportaža (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) 
20.35 Rop brez plena — celovečerni 
film (Lj) -  22.00 Posnetek košar
karske tekme s turniija 4 prvakov 
(Lj) -  23.10 PoročUa (Lj)

SOBOTA, 14. OKTOBRA
9.35 TV v šoli (Zg) -  17.35 Jugo

slovanska folklora <Lj) -  18.00
. Obzornik (Lj) -  18.15 V deželi klo-, 

bukov -  barvni film (Lj) -  18.40 
Gospod P^er -  barvni lilm (Lj) — 
19.10 Mozaik (Lj) -  19.45 Humo
ristična oddaja (Bgd) -  19.45 Kra
tek film (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Nastopa Ivan 
Rebroff (Lj) -  21.05 Pribočnik nje
gove ekselence -  serijski fihn Ljub
ljana 22.20 Posnetek košarkarske 
tekme s cittruija 4 prvakov (Lj) -
23.30 TV kužipot (Lj) -  23,50 
Poročila (Lj)
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Transistor, ki sva ga nekaj 
prq vzela iz polivinila, je utih
nil, kot bi glasbenikom odrezali 
roke. Ko sem ga potegnil iz 
vode, je iz vseh lukenj tekla 
voda. Odveč je zapisati, da ni 
več igral. . .

Potem sva imela razpravo o 
tem, katera sposobnost je po
magala, da sem v curku našel to 
majhno črno skrinjico. Peter je 
bil mnenja in je hotel celo sta
viti, da je transistor igral še pod 
vodo: s tem je hotel dokazati 
kvaliteto transistoija, ki je bil 
njegov, mje plavalno-potaplja- 
šice sposobnosti pa je hotel po
staviti v okvir rutinerske spo
sobnosti povprečnega plavalca. 
Sam sem imel kajpaJc čisto dru
go razlago: svojo spretnost, 
transistor pa daje ugasnil, ko se 
je dotaknil vode. To je bil hkra
ti tudi dokaz, da transistor ni 
bil dosti vreden.

Zato pa so takrat odplavali 
moji copati, ki sem jih kupil v 
Trstu z lirami, ki sem jih spret
no zakril očesu carinika. Kakš
na usoda! Nekaj minut prej sem 
w jih sezul, ker sem hotel imeti 
— suhe.

Odtlej sva bila brez transi
stoija, in zato popolnoma brez 
obvestil o življenju, in brez mo
jih copat: po lehnjaku sem mo
ral broditi bos in to sem izkori
stil tako, da sem večkrat ostal 
kar v kanuju, rekoč, da me

bode. Posušila sva se pa do mli
na v Velikem Globokem.

Iz mlina v mlin!
Če rečem, da sva se do mlina 

Veliko Globoko 20 posušilaj s 
tem ni rečeno, da sva tja prišla 
suha. Tisti hip, ko sva se odlo
čila, kje bova privezala najin 
kanu, se je ulilo, čeprav je zra
ven sijalo sonce, in v mlin sva 
prišla spet — mokra.

65-letna Micka Travnik živi s 
svojo sestro v mlinu, ki ne melje 
več. Po domače se reče „Pri 
Krampaiju“ : kolesa stojijo že 
več kot 10 let. Oče Tone je 
jmrl leta 1941, sestra je potem 
še mlela, a je pozneje mli
narstvo pustila. „Sama sem bila 
vedno raje na soncu kot v 
senci,“ pove Travnikova, kar 
pomeni, da je raje delala na 
polju kot v mlinu. Na krušni 
peči so se sušili jurčki, ki jih 
Travnikova nabira vsak dan, in 
okrog peči je bilo prijetno 
toplo, ker jo je zjutraj zakurila.

Na steni je obešena velika sli
ka in z nje nas mrko-prijazno 
gledajo oče z brki v sredini, sta
ra mati v belem na levi in stari 
oče na desni s francjožefovski- 
mi brki in veliko brado. Tja po
gleda Travnikova, preden pove: 
„Nikdar nisem slišala, da bi ta 
mlin kdo kupil, bržkone je bil 
vedno naš. Jez je pa iz lahkega

kamna, kar pomnim, je tak.
Nikdar ga nismo poprav
ljali ..

Ljudje ne nosgo več žita
sem, pač pa v Zagradec, kjer je 
valjčni mUn. In, pomislite, tudi 
iz te hiše, kjer so nekoč drugim 
mleli, nosijo zdaj mlet v
valjčke! Iz mlina v mlin, kdo bi 
si mislil!

Sicer pa ljudje raje kupijo kar 
kruh, ponj gredo na Krko. Trav
nikova pa se spomni, kako je 
včasih hodila v Novo mesto pra
šiče kupovat. Povem ji, da so 
sejmišče prestavili, kar jo spom
ni na stvari, ki se spreminjajo. 
„Še v naši hiši smo dobili elek
triko, ni vrag, da je nismo do
čakali, ko je pa centrala čisto 
blizu, v Zagradcu,” pove za ko 
nec.

Dež je pa neusmiljen: kar na 
prej pada, nebo se je zaprlo 
Travnikova nama prinese 
presto, kakršne še nisva jedla 
Za pet, morda za deset pekov 
skih je. Kot kruh je pečena, le 
da je z beljakom namazana, po 
vrhu pa posuta s soljo.

Medtem ko cmokljava od 
ugodja, mi pogled uide na majh
no kajžo pod mlinom, tako re
koč na vodi. Dvignjena je na be
tonskih stebrih. Včasih so tam 
imeli stope, potem pa, ko so se 
mlinska kolesa ustavila, je 
Krampaijeva prodala nekdanje 
stope Ljubljančanu za vikend.

Vikendaiji so ji prinesli tran
sistor, ven^r noče igrati. V 
tem smo si podobni: tudi najin 
ne igra, čeprav sva ga celo uro 
sušila na topU peči.

Tako se pogovaijamo v tišini, 
skozi prste nam uhajajo današ
nji časi in se pretakajo v nekda
nje. Pod stropom brli elektrika; 
ob peči stoji petrolgka. Pri 
Krampaijevih še vedno raje lika
jo s starim likalnikom, čeprav, 
imajo pri hiši tudi električnega.

Dežuje še naprej, presto sva' 
pojedla. Posloviva se, odveževa 
kanu in se odločiva: če hočeva 
sonce, morava biti bo^ vztrajna 
od dežja. Zato vztrajno veslava 
in se prepuščava toku. Greva 
proti mlinom v Zagradcu . . .

Kaj je lepota?
Slapovi, jezovi, brzice, čeri, 

bistra Krka. Koprenaste oblake, 
ki se vlečejo kot megle, je pre
bilo sonce. Najprej se je en sam 
žarek obesil na razpenjeno 
vodo, potem so se oblaki toliko 
razmaknili, da je bil ves slap v 
bleščavi sonca.

Prizor je pravzaprav ves čas 
enako neponovljiv, le da se ska
le, jezovi in slapovi menjajo. Po
vedati velja drugače: menjajo se 
imena redkih vasi, ki so stisnje
ne gori v breg, narava pa ostaja 
nespremenjena.

Kaj je lepota? Videti poše
ven stolp v Pisi ali večno mesto 
Rim? Ogledati si ostanke 
nekdanje moči, bistrosti in zna
nja starih Grko>/? Divjo naravo 
Niagarskih slapov ali Plitvičkih 
jezer? Moderno arhitekturo ve
likih evropskih mest? Kitajski 
zid ali njihovo milgonsko uni
formiranost? Turizem na Palmi 
de Mallorca, v Dubrovniku ali 
nekje v mondenih letoviščih 
Italije ali na peščenih plažah 
Francije?

Za nekatere eno, za nekatere 
drugo, za nekatere morebiti vse 
to. In še kaj drugega.

Lepota je pa tudi dolina 
Krke. Tisti, ki se z avtomobi
lom zapeljejo v petek popoldne 
do svojega vikenda, ki neubrano 
kvari okolico, bodo trdili, daje 
lepota njihov vikend. Za najii 
dva, ki sva imela le čoln, šotor, 
konzerve in star kruh, ki nisva 
bila obremenjena z drobnimi 
problemi, ki jih prinašajo vi
kendi, zasebne hišice aU kakor
koli že hočete imenovati ta 
skrpucala v tako čudoviti na
ravi, je bila dolina Krke prav
ljična lepota,

Transistoija nisva imela in ni
sva vedela ničesar drugega kot 
to, da sva v strugi Krke. Toda v 
prekrasni strugi!

fSe nadaljuje)
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Jožko Zupan: najljubša postaja je narava

Srečanje v Nebesih
Novomeški šolnik mi je 

namignil, ncq bi se enkrat 
potrudil do Šentruperta in 
se malo pogovoril s slavi
stom Jožkom Zupanom, 
češ: „Zanimiv človek, pravo 
utelešenje pridnosti, zaklad 
poštenosti. “ Nisem naglas 
mislil, da pretirava; potem je 
šel on v penzijo, jaz pa sem 
na Šentrupert pozabil.

Na Zupana sem se spet 
spomnil v novomeški študij
ski knjižnici, ko mi je uprav
nik Bogo Komelj telefoniral 
zaradi Goliove razstave v 
Trebnjem. Nekaj dni kasneje 
sem ga srečal v Novem me
stu, ko se mu je mudilo na 
sestanek v Ljubljano, ifi še 
enkrat v Trebnjem, ko je te
kel na sejo.

Čim bo^ se je zdelo, da se 
ne bova mogla srečati, tem 
bolj me je imdo, da bi ga 
pobliže spoznal. Čakal sem 
in se naposled odločil za 
taktiko: padi predenj tam, 
kjer te najmanj pričakuje. 
To se je tudi zgodUo.

Nikoli pa mi na kraj pa
meti ni prišlo, da bom moral 
za človekom, s katerim se 
hočem pogovarjati in ga spo
znati, celo v Nebesa. Boga- 
boječnež bo tukaj vzdihnil 
,Ježešna'\ jaz pa takoj izjav
ljam, da je kar lepo m ri -  
na tistem griču nad Šentru
pertom: pokrajina kot na 
dlani, zrak, mir in še zavetje 
v lovski koči Za oddih res 
prava nebesa, ker pa je to 
kraj, jih pišejo z veliko za
četnico.

„Tu se spočijem. Narava 
je sprostitev, zaprt prostor je 
tesnoba,'* je Zupan definiral 
v Nebesih. ,J^ekaj otroškega 
je ostalo v meni: hitro se 
raznežim. “

Počitek je pri Zupanu naj
večkrat postaja, na kateri 
„vlak ustavi ali pa ne usta
v i V e d n o  kaj dela, če ni z 
učenci, je v knjižnici, če ni

tam, je na potovanju, na se
stanku; je že kje, kjer bo 
spet kaj organiziral,

Z učenci je rad. Ljubi nji
hovo prisrčnost, to pa ne 
pomeni, da jim popušča. 
Dober red da za odkritosrč
nost in preprostost. Znanje 
tehta s tisočinkami grama. 
Petič se mu je do zdaj še naj
manj zapisalo. Materinščina 
je mjpomembnejša, pred 
drugimi predmeti. Ne zato, 
ker jo poučuje, ampak ker je 
sramota, če Slovenec ne zna 
slovenski

Med poukom opozarja 
učence na pisatelja Cirila 
Kosmača, na njemvo pre
prosto izražanje „Črtica Go
senica je zgled, kaj človek 
doseže z opazovanjem. “ Pre
pričan je, da so sodobni 
pisci, zlasti ustvarjalci mla
dinske literature, premalo 
upoštevani v šolskih berilih. 
„Potem pa pride bralna 
značka in srečanje s pisate
ljem, o katerem skoraj nič 
ne vedo. . .  “ Če bi njemu 
zaupali, bi marsikaj spreme
nil, dopolnil. Toda kaj, ko je 
dan tako kratek in dela, da 
se ven ne vidiš!

Dvanajsto leto je Jožko 
Zupan v Šentrupertu, odkar 
je prišel sem na prvo služ
beno mesto. Prišel je iz Bo
hinjske Bele. Zaljubil se je v 
lirično mehkobo Dolenjske 
in ostal. Bo ostal? Morda, 
morda tudi ne. Toda: ,JVi- 
koli ne bom zatajil, da sem 
Gorenjec, nikoli pa me tudi 
ne bo sram priznati, da sem 
del Dolenjske. “

Na Dolenjskem so Nebesa 
in Jožko Zupan gre često 
gor. Jaz sem šel gor zaradi 
njega in splačalo se je. Res je 
tak, ta Zupan, kot mi ga je 
označil novomeški šolnik: 
„utelešenje pridnosti, zaklad 
poštenosti'*. Ni pretiraval

IVAN ZORAN
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PRAETORIUM LATOBICORUM v Pristavi pri Trebnjem iz časov 2., 3. in cek) iz 1. stoletja po nafcm štetju, kot trdi za 
izkopanine sodelavec ljubljanskega spomeniScega varstva Jože Oman. Arheologi budno spremljajo delo gradbenih 
Cestnega podjetja, ki tod posodoblja cesto Trebnje-Štefan. Tod je namreč v rimskih časih tekla cesta v Emono. Na sliki: lep 
posode. (Foto: V. Juvane)

ODKRITJE NA BRODU 45:

Umor, kuga, bolezen, naravna smrt
Na Brodu pri Novem mestu so Kotarjev! izkopali človeške kosti -  Bodo kdaj ugotovili,

Stegnenica in piščal burita duha
stegnenic  ̂J
. %Q ssr.

lahko zdaj razburjat 
jo . Bodo znali ra^vo j,|ji
nest? Je morda kdo, J

človeka, î nsti’J

Debelo so pogledali 28. sep
tembra na Brodu 45 pri Novem 
mestu: pod lopatami Kotaije- 
vih, ki so kopali jamo za grezni
co, so se zabelile človeške kosti. 
Lepo so se videle kosti stegne
nice in piščali.

O nenavadni najdbi so Rotar
jevi takoj obvestili novomeško 
upravo javne varnosti. Strokov
njaki so ugotovili, da je bilo v. 
zemlji zares zakopano človeško 
truplo. Kosti so, po prvih oce
nah, ležale v prsti že več kot 
100 let.

Kdo je bil zakopan v zemlji? 
Tega za zdaj nihče ne ve in 
br^one tudi nikoli ne bo nihče 
ugotovil. Tako lahko samo ugi
bamo: je bil mrtvec umorjen, je 
umrl za kugo ali drugo kužno 
boleznijo, da so ga zakopali na 
tako nenavaden način?

Kotaijeva mama, ki živi v hiši 
že več kot 60 let, se ne spomi
nja, da bi kdaj slišala zgodbo o 
morebitnem ubitem ali kužnem 
možu. Kajpak tudi ne ve, da bi 
se kaj podobnega zgodilo. Kraj 
je danes močno naseljen, pred 
začetkom gradenj pa so bili tam 
travniki in njive.

Kdo je neznanec, ki je na 
Brodu tako nenavadno sklenU

svoje življenje, bo seveda izred
no težko ugotoviti.

Lahko pa si osvežimo spo
min: leta 1955 so pri rigolanju 
v vinogradu Julije Ozebek z 
Broda 44 uničili tri ali štiri rim
ske žarne grobove. To smo izve
deli pri kustosu Dolenjskega 
muzeja Tonetu Knezu, ki go

tovo največ ve o tem, kaj se 
skriva pod Novim mestom.

In še podatek, ki tudi ni ne
pomemben. Brod je zanesljivo 
dobil ime po tem, ker je bil tu 
nekoč brod čez reko Krko. To 
sodi kajpak že v staro zgodo
vino in so kosti prav gotovo no
vejšega izvora.

TRAGEDIJA V GOZDU?

človeška 
ščal, izkopani

usodi 
ostale le še prep£

GA MOREBITI POZNAT^
V gozdu v Dolenji vasi pri Črnomlju so našli okrvavljena obloČjK̂  

ali samomor? To Jbo pokazala preiskava, truplo š e ^

v  nedeljo popoldne so na gozdni poti v gozdu v Dolenji vasi pri 
Črnomlju našli okrvavljena moška oblačila, razmetana v dolžmi 
150 metrov. Razen tega so strokovnjaki našli več krvavih sledov po 
tleh — človeka pa ni bUo nikjer.

Edine sledi skrivnostne drame, ki 
je bila zavita v lai, so deli obleke. 
Moški suknjič temnejše rjavo-vijo- 
li časte barve se zapenja na tri 
gumbe, podloga suknjiča pa je vi-\ 
joličasta. Rjav puk)ver ima tesen 
ovratnik, srajca iz velurja pa je rdeče 
barve, velikosti št. 39. Na tleh so 
na.šli tudi bek> spodnjo majico z dol
gimi rokavi in še eno belo spodnjo 
majico z naramnicami. V časopis

Delo so bile zavite sive hlače z 
vzdolžnimi črtami. V gozdu so našli 
tudi bele spodnje hlače, nizke črne 
Čevlje št. 44 in dva para nogavic: 
drap in pisano rdeče. Piccadily klo* 
buk je bil temno siv.

To je vse, kar je doslej znanega o 
tem, kar se je dogajalo v gozdu blizu 
Črnomlja. Novomeška uprava javne 
varnosti prosi zato občane, ki bi ve

deli karkoli o 
da to sporoče 
lice. Dosedanja Pf ^
je v gozdu zgodil un"
šlo za samomor.

'iM E D E U O

SANIOPOS

Lepo je res na deželi
so

■ ■ ■

iz zemlje j
. n a t o s o j o o d v « '  |nje,

Ijo, lačno rok
Povpraš3in

2ivlm v mestu in pode
želje poznam samo iz knjig 
in gramofonskih plošč. Sit 
hrupa, zabav, cigar, barov, 
elitnih plesov, razkošnih 
sprejemov hrepenim po de
želi: po hribčUh, poraslih z 
vinsko trto, po pesmih vese
lih trgačev in žanjic, ki pre
pevajo iz vsega veselega srca 
že ob treh zjutraj, ko hite na 
polje, da pomorijo „vse te 
žlaJitne rožice**. Hrepenim 
po stari, črvivi košati lipi, 
pod katero se zbere zvečer 
v a ^  mladež in prepeva „o 
stezicah, ki so včasih bile**, 
o vasovanju, o luni, ki se po
redno ^riva za oblake in 
sveti fantom, ki vriskao, ko 
dobe rdeč nagelj. Hrepenim 
po rosi v travi, po kipečem 
mleku, po mukanju krav, po 
zdravem kmečkem delu, po 
krepki primeri, ki „dala bi 
zanjo cekin**. Hrepenim po

mm
klai

voličkih, ki vozijo polne 
sode sveže natrganega grozd
ja, po oknih, polnih nagelj
nov, po rdečih licih mla
denk, vrač^očih se s paše. 
Hrepenim po brezskrbnosti, 
po tihoti, kjer šepetajo trav
ne bilke, pojejo črički, po 
čebelah, ki se polne medu 
zvečer vračajo z dela. Hrepe- 

starem mlinu: klip> 
p-Kiip4dap. To je življe

nje! Nič čudnega, če ga 
opeva toliko pesmi, če ga 
hvali toliko narodnoza
bavnih ansamblov. . .

S svojim belim princem 
sem prispel v vas. Ne po ste
zici, marveč po prašni maka
damski cesti, ki ni videla ce
starja že nekaj let. Krasno 
sončno jutro je bilo, tudi ia- 
njice so bile na njivi, sklonje
nih glav in hibtov. Zapojte, 
žanjice! Niso hotele, niso 
pele. HiSe so me mrtvo gle

dale, brez nageljnov na 
oknih, prašnih sten in sive 
opeke.

Po poti sta kinkala vola s 
polnim vozom, da sta komaj 
vlekla. Ob njiju je stopal sta
rec.

„Hoj, starec, kje so fan^e, 
ki ob večerih pojejo pod sta
ro košato lipo? ** Lipa nemo 
stoji, šumi; a fantov ni. Odšli 
so v Nemčijo, v Avstrijo, v 
Kanado. S trebuhom za kru
hom. Od kamenja se ne da 
živeti. Pridejo o praznikih z 
nališpanimi ženami, za nekaj 
ur, dni. Nato pritisnejo na 
plin in cestni prah jih požre 
za nekaj mesecev.

In kje ste, dekleta, brhka, 
idečelična? Stare ženkre ča
kajo, da se spoje z znojem 
prepojeno zemljo, brhke de- 
vojiu so v mestu služkinje, 
ob stroju, učiteljice, tajnice, 
frizerke, zdravnice. Izsesale

po.̂ H
mleku. Ni ga |
go ne ^'•'di pf* . -In v M\ *
ie dolgo ne 
njihov glas je ^ |(0 .
pod m cM ijevo^, 
splača. Tudi ^ S  ̂
ladnjega g
to starci J
vedo, od f
kojim
stu je resda do f.
a zastonj tl f
ha. In bliz« 
m ^enopok ^
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