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NOVO MESTO, četrtek, 

’ 2. avgusta 1973

STRAŽA -  Včeraj so tu  od-

Erli Novolesovo splošno in zo
no ambulanto. Ambulanta ima 

prostore poleg trgovine ob vho
du v tovarno.

NOVO MESTO -  Danes bodo 
med drugim ocenili poslovanje 
sklada zdravstvenega zavarovanja 
delavcev in kmetov v letošnjem 
prvem polletju ter obravnavali 
nekatere novosti s področja za
konodaje in družbenega dogova
rjanja.

KOCVEJE — Včeraj so začele 
veljati vige cene za abonentsko 
hrano v menzah in restavracijah. 
Kosilo stane po novem 12 din, 
večeiia pa 10 din.

RIBNICA — V ponedeljek 
zjutraj so odpotovali domov šo- 
l i j i  iz pobratene Arcevie, ki so 
15 dni letovali v ribniški občini. 
Zvečer pa so se vrnili iz Arcevie 
mladi Ribničani, ki so prav toli
ko dni bivali v Arcevii.

KOČEVJE -  V ponedeljek je 
12-letna Metka Petrovič iz Kidri
čeve 4 našla večjo vsoto denaija 
in jo  predala na PM, kjer so ji 
takoj izplačali najdenino. Doslej 
se lastnik izgubljene denarnice še 
ni oglasil.

Kako daleč z dopolnili?
Predsednik slovenskih sindikatov Janez Barborič 

s sodelavci v torek obiskal Novoteks

m m
!

V prvi polovici tedna se je 
vreme delno izboljšalo, sre
dnje dnevne temperature so 
biie okoli 25 stopinj Celzija. 
Do konca tedna pričaku
jemo precej sončno vreme, v 
popoldankem času so mo
žna še krajevna poslabšanja z 
nevihtami.

V Novoteksu snujejo pet 
TOZD: za konfekcijo, metra- 
žno proizvodnjo, predilnico (v 
Metliki), ostalo vzporedno de
javnost (sem štejejo tudi izdelo
vanje strešnikov v Dobruški va
si) in skupne službe. Za konfek
cijo snujejo tudi ^upno  TOZD, 
ki bi povezovala obrate v No
vem mestu, Trebinju in na Vini
ci. Strokovne službe so že raz
poredili po TOZD.

Delitev dela, odgovornosti in do
hodka so ustavna dopolnila v tej to 
varni pospešila. „Kar od nas zahte
vajo delavski amandmaji, smo izvaja
li že do zdaj,“ je med dnigim pouda
ril med torkovim pogovorom s pred
stavniki republiškega sveta Žveze 
sindikatov Slovenije direktor Novo- 
teksa inž. Avgust Fajfar.

Pogovora v Fajfaijevi pisarni so se 
med drugimi udeležili: predsednik 
republiškega sveta ZSS Janez Barbo
rič, generalni sekretar Jože Globa- 
čnžk, predstavnDci občine in družbe
nopolitičnih organizacij ter organov 
upravljanja novomeške tekstilne to
varne.

Predsednik Barborič se je zlasti 
zanimal, kako rešujejo v Novoteksu 
socialna vprašanja, nočno delo 
žensk in podobno Povedali so mu, 
da tovarna predvsem kreditira zase
bno stanovanjsko gradiijo in da v ta  
namen odmerja v zadnjih letih zna
tna sredstva. V Bršlinu ima Novo
teks tudi svoje naselje. Poudarili so, 
da je tovarni v korist, če stanujejo 
delavci čim bliže delovnemu mestu.

Nočno delo žensk že ukinjajo. Po 
programu naj bi ga povsem odpravili 
do leta 1975. S tem v zvezi pa imajo 
težave, ker morajo zagotoviti delo
vna mesta za delo podnevi, se pravi 
v prvi ali drugi izmeni Računajo, da 
bodo imeli samo v prvi etapi pri od

pravljanju nočnega dela žensk za 15 
milijonov din stroškov.

I. ZORAN

ZAHRBTEN BENCIN

30. julija je Vera Grabnar z 
Ljubljanske ceste 15 v Novem 
mestu pospravljala kopalnico. 
Zakurila je tudi peč. Med opravi
lom se je prevrnila steklenica z 
bencinom. Bencin se je vžgal in v 
trenutku je bfla kopalnica v og
nju. Požar je bil hud. Grabnarje
va je dobila opekline prve stop
nje in so jo  odpeljali v bolnišni
co; ogenj je opekel tudi njeno 
hči. Ogenj je uničil pralni stroj, 
ožgal vrata in povzročil druge 
poškodbe v kopalnici. Ko to 
pišemo, škode še niso ocenili.

Med pogovorom v Novoteksu — od leve proti desni: Jože Globa- 
čnik, Janez Barborič, Janko Goleš, podpredsednik ObSS Novo me
sto in Avgust Avbar, predsednik novomeške občinske skupščine 
(Foto: S. Mikulan)

Plešivica bo en sam vinograd
Kmetijska zadruga iz Metlike bo obnovila zastarele vinograde med Lokvi- 

cami in Bušinjo vasjo —  Rigolanje že to jesen

Za naše tri zlate
Na evropskem prven
stvu v gou Novomešča- 
nl dobili 3 zlate medalje

Na 17. evropskem prvenstvu 
v gou, ki se je začelo 2 1 . julija 
in se bo končalo 4. avgusta v 
Sprendlingenu pri Frankfurtu v 
ZR Nemčiji, so Novomeščani 
Franc Dragan, Stojan Golob, 
Tamar Čefarin in Andrej Kralj 
dosegli pomemben mednarodni 
uspeh.

Čeprav novomeški go klub deluje 
šele dve leti in pol in je eden naj
mlajših tovrstnih klubov v Jugoslavi
ji, je od vseh najuspešnejši. Uspelo 
jim je osvojiti tri zlate medalje. Zla
ta odličja so dobili: Stojan Golob v 
skupini peti kyu v coni C, Andrej 
Kralj v skupini četrti kyu v coni B 
in Tamar Čefarin v mojstrski skupi
ni prvega, drugega in trećega dana. 
Čefarin je tako postal prvi mojster 
goa na Dolenjskem in s 15 leti tudi 
najmlajši mojster v Evropi.

Od 11 Jugoslovanov, kolikor jih 
je sodelovalo na evropskem prven
stvu, je uspelo samo še dvema osvo
jiti bronasti medalji. Novomeški go 
klub se tako s svojim letošnjim uspe
hom uvršča med najboljše go klube 
v Jugoslaviji.

M etlika zadruga je sprejela še eno pomembno odločitev: 30 ha 
zemlje na območju Plešivice (nad cesto med Lokvicami in Bušinjo 
vago), kjer je 2 0  ha zastarelih vinogradov, ostalo pa so njive in 
travniki, bo v nade4njih letih spremenila v sodoben vinogradniški 
nasad z žametno črnino in m o^o  frankinjo. Rigolati bodo začeli 
že to jesen, prihodnje leto pa naj bi dela že končali.

območjih, ni šlo takoKmetje so zamisel lepo sprejeli. 
Na nedavnem sestanku z lastniki 
zemljišč so dobili zadružni načrti 
skoraj stoodstotno podporo. Direk
tor zadruge inž. Janez Gačnik je  pri
znal, da si takšnega soglaša kmetov 
ni nihče nadejal. Ko so pred leti 
začeli obnavljati vinograde, seveda

na drugih 
gladko.

Sodelovanje avtomobilskih tovarn
Pogovori o možnostih za sodelovanje 10.000 delavcev v slovenski avtomo

bilski industriji, v tovarnah Tomos, Cimos in IMV Janez Gačnik: Boljše sorte, ve
čja rodnost

Preteklo sredo so se v Novem 
mestu pogovaijali o možnostih 
kupnega sodelovanja v proiz
vodnji osebnih avtomobilov. 
Nadaljevanja pogovorov so se 
mimo predstavnDcov treh slo
venskih tovarn — Tomosa, Ci
mosa in IMV — udeležili še pod
predsednik Slovenske gospodar
ske zbornice mag. Rudi Babič 
ter predstavniki republiških sin
dikatov.

Predstavniki strokovnih služb, 
samoupravnih organov in družbeno
političnih organizacij teh treh pod
jetji, ki zaposlujejo skoraj 10.000 
delavcev, so si najprej ogledali tovar
no, potem pa so v nekajurnem pogo
voru sklenili, da se morajo v maj
hnem slovenskem prostoru tesneje 
povezati. Zato so predstavniki 
TomoM, Cimosa in IMV ustanovili 
komisijo strokovnjakov, katere nalo
ga je, da bo do n^ednjega sestanka 
pripravila konkretne predloge o 
možnostih za medsebojno sodelo
vanje koprskih tovarn in novomeške 
tovarne.

(Na novome^i strani objav
ljamo v „Četrtkovem intervju
ju" odgovore glavnega direktor
ja tovarne IMV Jurija Levičnika 
o možnostih za nakup vozil 
znamke Renault).

SROMLJE -  V nedeljo prire
ja organizacija ZB NOV parti
zansko srečanje v Gornji Pohan-

______________ X

Zasebniki so se strinjali s tem, da 
strokovne službe pripravno program 
obnovitvenih del.

(Nadaljevanje na 4. str.)

CIRIL PEVEC 
PROSIL ZA 

RAZREŠITEV
Predsednik občinske skupščine 

Trebnje Ciril Pevec je že pred časom 
posredoval ožjemu političnemu 
aktivu željo za razrešitev s položaja 
predsednika občinske skupščine, 
ker odhaja na novo službeno dol
žnost. Politični aktiv je sprejel nje
govo prošnjo, koordinacijska komi
sija pri občinski konferenci pa je 
evidentirala kot kandidata za to dol
žnost Slavka Kržana, ravnatelja tre
banjske osnovne šole, organizacij
skega sekretarja občinske konfe
rence ZK in dolgoletnega javnega 
delavca. Predsednik Pevec bo dol
žnost opravljal še do oktobra. Politi
čni aktiv mu je izrekel vse priznanje 
za napore, ki jih je vložil v uspešni 
razvoj občinske skupnosti, izrekel 
pa je tudi podporo novemu kandida
tu.

D B H
NOVO MESTI
JE VAŠA BANKA

VNEDEUO
V VELIKI PODLOG!

Gasilsko društvo iz Velikega Pod
loga bo v nedeljo, 5. avgusta, prosla
vilo 45-letnico ustanovitve. Slavno
stni dan bodo pričeli ob 15. uri z 
gasilsko vajo, podelitvijo priznanj in 
odlikovanj najbolj delavnim članom 
in prevzemom novega gasilskega 
kombija IMV.

Dolenjska s palete
Včeraj se je v šmarjeških Toplicah začela tretja 

Dolenjska slikarska kolonija

. Včeraj se je pričela tretja Dolenjska slikarska kolonija. Tudi le
tos je pokrovitelj te osrednje likovne manifestacije na Ddenjskem 
tekstflna tovarna Novoteks iz Novega mesta.

vsako leto, 29. novembra v Dolenj-

Med
prostore IMV. Na zgornji sliki razkazuje direktor Levičnik

razgovori o sodelovanju slovenske avtomobilske industrije so si gostje ogledali tudi proizvodne
edniku zbornice tov. Babiču in

predstavniku republiških sindikatov tov. Sintiču izdelovanje katrc, na spodnji pa vidimo inž. Seveija, 
ki razkazuje zastopnikom TOMOS—CIMOSA tovarniške prostore. (Foto: M. Vesel)

Slikarji bodo stanovali v zdravil
išču Smaiješke Toplice, kjer sta up
rava zdravilišča in tovarna Krka z 
velikim razumevanjem sprejeli po
nudbo, da letošnjim udeležencem 
omogočita ustrezno počutje.

Med udeleženci velja na prvem 
mestu omeniti gostjo iz Poljske, aka
demsko slikarko Marijo Grychow- 
sko, ki jo je odboru slikarske koloni
je posredovalo Združenje slovenskih 
slikarskih kolonij. Od domačih sli
karjev se bodo kolonije udeležili 
ak^em ski slikarji Miha Maleš^Niko- 
laj Omersa, Ivan Seljak -  Čopič, 
Stefan Simonič, Leopold Hočevar, 
Albin Lugarič, KamUo Legat, To
maž Perko, študent Akademije za 
likovno umetnost Branko Suhy in 
slikar -  amater Miran Hočevar, oba 
iz Novega mesta. Novost letošnje 
kolonije bo prav gotovo ex tempore
-  enodnevno slikanje vseh slikarjev 
v samem Novem mestu.

Razstava motivov iz Novega me
sta bo odprta dva dni v Novoteksovi 
trgovini na Glavnem trgu, veliki ko
lonijski salon pa bo odprt, tako kot

ski galeriji. JANEZ BOGATAJ

Moda 1973-1974 
v Čateških Toplicah

Tradicionalna „Čatejka noč“ 
se bo v soboto zvečer začela z 
veliko modno revijo. Nad modro 
gladino vode v olimpijskem ba
zenu bodo znani manekeni, med 
njimi Saša Zajc in Majda Jazbec, 
prikazali 90 modelov za jesen in 
zimo 1973 ter pomlad in poletje 
1974.

Vmes bodo nastopali pevci, za 
mlade ansambel Vokali, za sta
rejše Veseli planšarji z Branko 
Stergarjevo in Brankom Babi
čem. Ivo Serdar bo s televizijsko 
napovedovalko Metko Volčiče- 
vo vodil nagradne igre za obisko
valce. Vstopnice letos niso v 
predprodaji, cena pa je 30 din, 
torej nižja od lanske.

4.8. ob 20 uri 
trad icionalna

sn*
n**

sodelujejo:

N O VO TEK S z modno revijo

PEVCI: JANKO ROPRET  
M AJDA JAZBEC  
ZO R A N  L E K O V IČ  
B R A N K A  STRGAR  

^  FRANC BABIČ
ANSAMBLI: VESELI PLANŠARJI  

V O K A L I  
M E D IU M  

HUM ORIST: IV O  SERDAR  
N A P O V E D O V A LK A : M E T K A  Š IŠ E R N IK - V O L Ć I Č

Nil vse i?abaviščne prostore iti modno revijo, z 
eno samo vstopnico 30 din (vključno parki 
ranje) INFO R M ACIJE  NA T^L; (068) 72 010



tedenski
mozaik

Današnjo rubriko bi veljalo, 
vsaj glede na (dobesedno) „viši
no” dogodka, začeti s težavami 
vesoljske posadke ameriškega 
skylaba, k i sicer nadaljuje svojo 
krožno pot okoli Zemlje, ven
dar pa z nenehnimi problemi. 
Ne samo, da se je pokvarilo (ali 
začasno prenehalo delati) nekaj 
naprav, tudi zdravje vesoljskih 
„tehnikov“ ni bilo ravno naj- 
vzomeje. Vendar pa bo akcija 
(za katero nekateri že kar tr
dijo, da je čisto navaden re
klamni trik, ki naj dvigne opeša
no zanimanje Američanov za 
take podvige) skoraj gotovo 
uspešno zaključena -  celo men
da tri dni kasneje kot je bilo 
predvideno. Se pravi, da bodo 
vesoljci ostali „tam zgoraj“ kar 
59 dni . . .  konec dober -  vse 
dobro . . .

Vprašanje pa je, če bo vse 
dobro tudi ob koncu „dvoboja” 
med predsednikom Nixonom in 
posebno senatno preiskovalno 
komisijo. Ta je namreč sklenila, 
da bo predsednika tožila na so
dišču, ker ni hotel izročiti tra
kov z magnetofonskimi posnet
k i pogovorov v Beli hiši -  kar 
predstavlja nadaljevanje afere 
Watergate. Menijo, da se utegne 
pravda na različnih stopnjah 
vleči nekaj mesecev, toda na 
koncu bo nekdo vsekakor po
tegnil krajši konec: ali senat (če 
bo predsednik prisiljen izročiti 
trakove in se bo izkazalo, da na 
njih ni nič takega, kar bi ga 
obremenjevalo) ali pa Richard 
Nixon (če bo na posnetkih kaj 
„nečednega” ) . . .

Medtem pa se je zvedelo, da 
se bo število držav na tem pla
netu 7. februarja 1974 (če ne 
že s kakšno kdaj prej) povečalo 
še za eno, ko bo postal otok  
Grenada neodvisna država. Gre
nada je eden izmed šestih oto
kov v Karibskem morju in ima 
110.000 prebivalcev. Pravijo, da 
bodo tudi po neodvisnosti (se
daj so pod okriljem Velike Bri
tanije) ostali v britanski skup
nosti narodov. Grenada je prva 
izmed šestih (bodočih neodvis
nih) držav tega otočja, ki imajo 
na papirju notranjo samostoj
nost, vendar pa so g^ede zuna
njih in obrambnih zadev po
vsem podrejene Veliki Brita
niji . . .  skozi trnje do zvezd . . .

New York Times pa piše, da 
je Izrael organiziral odred pet
najstih atentatorjev, k i so dobili 
nalogo, da ubijejo pripadnike 
„Cmega septembra”, palestin
ske organizacije, odgovorne za 
poboj izraelskih športnikov 
med zadnjo Olimpiado v 
Muenchnu. . .  nasilje, k i rodi 
nasilje in (znova) samo na
silje . . .

Kriv sporazum o cenah?
Ze lep čas je kamen spotike -  Zagotavljal naj l>i 
uspešno, načrtno živinorejo -  Razširiti bi ga mo

rali na vso Jugoslavijo

Sporazum o oblikovanju cen goveje živine in mesa je kriv, da 
kupci iz sosednje republike lahko plačajo za teleta in pitance več 
kot naše kmetijske organizacije. Po taki razidi so kmetje vprašali 
slovensk^a odkupovalca: „ Z ^ j  pa ste ga sprejeli, če škoduje živi
norejcem, kmetijskim organizacijam in baje celo mesaijem, ki se 
tudi izgovaijajo nanj, kadar nimajo v prodajalnah dovolj mesa? “

TELEGRAMI
ATENE — Tukaj so objavili urad

ne izide referenduma, na katerem so 
se Grki izjasnili z^ republiko (78,4 
za 21,6 proti) ter predsednika repu
blike Georgiosa Papadopulosa. To 
bo predsednik naslednjih osem let. 
Me<^m pa je strmoglavljeni grSki 
kralj Konstantin, ki živi v izgnanstvu 
v Italiji, izjavil, da je bil referendum 
falsificiran in da se ima še vedno za 
grškega kralja. Da so izidi ponare
jeni, trdi tudi grška opozicija.

WASH1NGT0N -  Finančni mi
nistri dvajsetih najbogatejših držav 
sveta so se sestali v ameil3ci prestol- 
ijbi, da bi na dvodnevnem posveto
vanju skušali sprejeti za vse s p re j^ -  
Ijive sklepe o ukrepih za rešitev 
mednarodne monetarne krize in pri
praviti smernice za monetarno re
formo. Zasedanje se je začelo v zna
menju ihformiacij, ki pričajo, da se 
položaj dolarja na velikih svetovnih 
borzah krepi v odnosu na nekatere 
druge najpomembnejše valute.

KAIRO -  Egiptovski predsednik 
Sadat je poslal poslanice ^ fo m  arab
skih držav ob vetu, ki so ga te dni 
vložile ZDA v Varnostnem svetu 
Združenih narodov in z njim bloki
rale resolucijo neuvrščenih, ki naj bi 
prispevala k rešitvi bližnjevzhodne 
krize. V svoji poslanici je Sadat med 
drugim dejal, da je „ameriško sta
lišče v bistvu zaii&anje vseh arab
skih pravic in interesov arabdcega 
ljudstva".

BUDIMPEŠTA -  Generalni se
kretar Združenih narodov dr. Kurt 
Waldheim se je v Budimpešti pc^ 
govaijal najprej z zunanjim mini
strom Petrom, kasneje pa tudi s 
predsednikom državnega sveta Lo- 
sonczijem in predsednikom 
Fockom. Generalni s e lu e ^  se mudi 
na Madžarskem na štiridnevnem 
uradnem obisku, kasneje pa bo obi
skal še CSSR, Bolgarijo in Romu
nijo.

Odgovori nekaterih odkupo- 
valcev živine so zelo površni in 
se med seboj močno razliku
jejo. Prilagajo jih trenutnim raz
meram in razpoloženju kmetov. 
A tudi z resno razlago doslej ni 
mogel nihče razvozlati tega 
vozla povsem do kraja. Razme
re namreč niso take, da bi lah
ko takoj uresničili tisto, kar bi 
najbolj ustrezalo.

Po odkupnih cenah telet in 
pitanih goved pri nas in v dru
gih republikah bi lahko sklepali, 
da je slovenski sporazum o ce
nah naperjen proti živinorej
cem. Naj višje dovoljene cene so 
določene sorazmerno nizko. 
Sporazum med živinorejci, me- 
saiji in trgovci naj bi sedanjim 
cenam mesa prilagodil cene 
klavne živine. Ker pa so cene 
mesa omejene tudi v drugih re
publikah, živino pa odkupujejo 
tudi po višjih cenah, ni odgo
vora, kako lahko to delajo.

Slišati je pogosto odgovor, da 
lahko plačajo več zato, ker pri 
njih cene niso določene s spora
zumom. Zakaj pa podpisniki 
slovenskega sporazuma ne zvi
šajo dogovorjenih odkupnih 
cen, da bi odpravfli sedanje raz
like na trgu? Trdijo, da so me
sarji že pri sedanjih cenah na 
robu izgub.

Prvi sporazum o oblikovanju 
cen goveje živine in mesa so 
pred leti podpisali zato, da bi 
zaščitili predvsem živinorejce. S 
trdnimi in ustrezno visokimi 
odkupnimi cenami naj bi pospe
ševali pitanje. Živinorejci, ki so

Na ljubljanskem letališču Brnik je v poneddjek pristalo doslej največje letalo, kar se jih je kadarkoli 
dotaknilo dovenskih tal: omaški douglas DC-10. Letalo, ki je last ameriške letalske družbe Trans 
International Airways, je pripeljalo na obisk v staro domovino 347 ameriških rojakov, ki so jim na 
letališču priredili izredno prisrčen sprejem. Čeprav je ponedeljek obič^'en ddiovni dan, pa se je na 
letališču Brnik zftnilo n ^ a j tisoč radovednežev, ki niso hoteli zamuditi prihoda tega zares velikega 
letala. Na sUki: oijak na brniškem letališču. (Foto: Magan C i^ č )

sklenili pogodbe o pitanju, so 
dobiU k odkupni ceni, ki je bila 
približno enaka kot v drugih 
republikah, še premijo. Že ne
kaj časa pa skupno s premijo ne 
dosežejo njihovih cen.

Ali naj torej ^orazum  o ce
nah zavržejo? Bilo bi slabo, če 
zaradi dan^njih razmer ne bi 
mislili na jutrišnji dan. Sporazu
ma torej ne kaže zavreči, bflo bi 
ga pa treba prilagoditi. Njegovi 
podpisniki so pre^i^ali že pred 
meseci, naj bi podobne sporazu
me sklenili tudi v drugih repub
likah. Potem bi veljale povsod 
enake odkupne cene telet in pi
tancev. Nihče ne bi smd plačati 
več. Cene bi bflo treba uskladiti 
za vso državo, pozneje pa prila
gajati spremembam stroškov pri 
pitanju.

JOŽE PETEK

(Iz zadnjega PAVLIHE);

DELAVSKI TUBIZEM % *

■̂ VTTV'

Z,
-  Kar pojdite na morje, saj veste, kako je koristno za zdravje!

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled

Zvezni izvršni svet je minuli teden dosegel dohodkov, pokojnin in invalidnin v letu 
1973 na ravni občine. Pri tem naj bi manjše

doma. Za nepreskrbljenost domačega trga pa 
so krive tudi razne špekulacije, neupravičene

;L 'b ;rd ;h .;;ik 7 m a;i o b ; e m «  PodraHtve, kar „aj bi o„en.ogoeiU„.e.en-
6 u * p o r L u r o o ^ v “ a, in merilih za^dodat- jih osebnih dohodkov, ki so doloSeni po sme pnzade.,

in r»roani7ar,ii 7dni- Hnifhenem snorazumu. Da sploh ne bi ob- uom ac.n proizvaja ce .no obremenitev občanov in organizacij zdru- družbenem sporazumu 
ženega dela s področja gospodarstva s stabili- davčevali.

• • 1 * J_1.: in Dor\iiK1i
O ekonomski politiki naše države je spre

govoril konec minulega tedna tudi DžemalScU ^iinrdavki, stabillzac^skimi posojili in Republike in pokrajini bodo zagotovile kon«  mmu^ga < e d ~  ™
cfoKiii’7ar>iicHm V letu 1973. da ne bodo uvajale novih oblik dodatne j »P _ __ • ____stabilizacijskim varčevanjem v letu 1973.

Po predlogu tega sporazuma naj republike 
in pokrajini pri zajemanju sredstev, potreb
nih za stabilizacijo gospodarstva, ne pove
čajo splošne stopnje republiškega oziroma 
pokrajinskega posebnega davka na promet 
proizvodov več kot za odstotek.

Tako naj bi po spora^m u lahko uvedli 
naslednje stabilizacijske obdavčitve:

— davek na sredstva ^  reprezentanco, re
klamo in propagando

— davek na osebne^ohodke iz delovnega 
razmerja za delo, dalise od polnega delovne
ga časa 7

— davek na o se^ e  dohodke za delo upo
kojencev, ki na p ^ a g i  takšnega dela nimajo 
lastnosti zavarovmcev

— davek na/osebne dohodke razen na 
osebni dohod;« iz rednega delovnega raz
merja /

— davek na dohodke od lastnine
— davek na skupni dohodek občanov
— davek na promet z nepremičninami.

Zaradi stabilizacije gospodarstva lahko re
publike in pokrajini uvajajo tudi stabilizacij
ska posojila ali stabilizacijsko varčevanje iz 
osebnega dohodka delavcev, a največ do 3 
odstotkov od poprečno izplačanih osebnili

DOLENJSKI LIST

obreme^tTC o“rgm teac'f ždražewga'deU'in rU'na nezadovoljivo stanje v družbeni repro 
nov dukciji, kar najbolj neposredno vpliva na na-

•______________________________ raščanje življenjskih stroškov in na podraži
tve, pa tudi na socialno varnost delovnih 
ljudi.

Nihče v naši družbi ne more, niti ne sme 
biti ravnodušen do življenjske ravni naših de
lovnih ljudi, še posebej pa tistili plasti prebi
valstva, ki žive izključno od dohodkov iz de
lovnega razmerja, je dejal Bijedić. Zato bo 
ZIS ukrepal tako, da bo zaščitil življenjsko 
raven, da se bo povečala ponudba tistili iz
delkov, ki jih na trgu primanjkuje, prav tako 
se bo zvezni izvršni svet trudil za to, da bo 
preprečU zlorabljanje monopolnega položaja 
tistih, ki preskrbujejo trg.

Vendar se spet ne smemo uspavati, me
neč, naj vse to urejuje zveza. Zaščita življenj
ske ravni, boj s špekulanti, nabavljači, razni 
mi monopolisti in z vsemi tistimi, ki izkori
ščajo iij zapirajo trg ter izrabljajo naše slabo
sti v organizaciji proizvodnje in prometa -  
še posebej, kar se tiče poljedelskili proizvo
dov -  vse to mora postati skupna skrb, še 
posebej pa skrb družbenih organizacij, druž
benopolitičnih in interesnili skupnosti, še 
posebej pa občin, je poudaril Džemal 
Bijedić.

Skupna skrb za 
življenjsko raven

Naslednji dan se je ^IS -  kljub dopustni
škemu času poslanci pridno zasedajo — odlo
čil odločno posredovati na jugoslovanskem 
trgu z dodatnim uvozom. V ta namen je 
odobril iz deviznili rezerv 200 milijonov do
larjev.

Stanje na našem trgu je namreč zaskrblju
joče. Marsikaterega izdelka ni, zato je trg 
osiromašen — to velja predvsem za kmetijske 
proizvode: zelenjavo, sadje, meso in druga 
živila, ZIS je sicer že odobril 80 milij“onov 
dolarjev za takšen uvoz, s katerim naj bi 
umirili trg, vendar ta uvoz ni bil najbolj 
smotrn in ni učinkoval tako, kot je bilo za
mišljeno.

Pa vendar bi lahko ob pametnejšem vlaga
nju družbenili sredstev v kmetijsko proizvod
njo pridelali večino hrane za lastne potrebe

tedenski zunanjepolitični pregled |
Konec julija je, kdedarsko 

vsq, čas počitnic in potem
takem mirovanja tudi na zuna- 
iyepolltični sceni. Toda minulih 
sedem dni je dovolj zgovorno 
zanflcalo tako mnenje in v naši 
današnji rubriki bomo lahko le 
bežno informirali o ndcaterih 
pomembnejših dogodkih. Med
nje sod^o obiska nizozemske 
ki^jice Julgane in predsednika 
Ban^adeša Rahmana, presenet
ljivi zapleti ob koncu marša 
lib^skih množic na Egipt, ugra
bitev velikega boeinga m drama 
v Kambodži.

UGLEDNA OBISKA: pred
sednik republike Tito, lu je 
pred dnevi prejel na Brionfli 
predsednika Ban^adeša Mudži- 
buija Rahmana (ta je medtem 
končal o b i^  pri nas), je pred- 
sinočnim priredil prav tam sve
čano večerjo za nizozem^o 
kraljico Julijano in n jene^ so
proga princa B ernard, Ki sta 
prišla na zasebni o b i^  v našo 
deždo.

Obiska sta k^pak po svoji 
vsebini m političnem pomenu 
različna, skupno pa jima je vsaj 
to, da pričata o nedvomnem 
ugledu naše države in pred
sednika Tita na geografsko (in 
tudi politično) dveh tako raz
ličnih koncih sveta.

Obisk Mudžibuija Rahmana, 
predsednika države, ki jo  je Ju- 
goslav^a' priznala med prvimi, 
ima fobiji pomen za medsebojne 
odnose. Ban^adeš je nastal z 
razcepitvijo Pakistana na dva 
dela, toda nova država, po
rojena v kruti vojni, je že na9a 
svoje mesto v veliki družini na
rodov. Njena zunanja politika 
temelji na vseh tistih načelih, ki 
so značilna tudi za nas in zato 
ni čudno, da imata obe državi 
dobre stike in prav tako ni ne
navadno, da si Bangledeš skuša 
zagotoviti svoje mesto tudi v 
krogu neuvrščenih. Prav to (pri 
čemer ni odveč pripomba, da 
bo Jugoslavija zastavila svoj 
vpliv za sprejem mlade države v 
vrste neuvrščenih prihodnji 
mesec na konferenci v Alžiru) 
ter izmenjava nmenj o tem, 
kako bi že sedaj dobre stike še 
okrepfli, je bila osrednja tema 
jugodovansko-banglade^ih po
govorov, ki sta jih obe strani 
ocenili kot izredno koristne.

ODSTOP: libijski predsednik 
Gadafi, s čigar vednostjo in ne
dvomno podporo je minuli te-

hodnost bližnjevzliodnega pod
ročja, še vedno obremenjenega 
z nerešeno kiizo, kmalu otipr 
Ijive posledice.

Očitno je namreč, da se G ^ 
dafi ni odpovedal svojim veli-, 
kim cfljem, ki bi jih bilo mo  ̂
goče zdo na kratico in skoi 
označiti takole: vojna z 
raelom, ki n ^  povrne zmedena 
arabska ozenilja (in z njo čast 
ter ponos), enotnost arsd>skega 
sveta (sprva zveza z Egiptom,

j

flOz-

Raz,
te

kasnge pa gotovo še luj več) 
ter ne n£q[)Osled tudi velik 
osebni ddež libqskega pred
sednika pri vsem tem. Zanes
ljivo je vsaj eno: da bomo nam
reč o izredno dcsplozivnem, pa 
hkrati izjemno mladem (komaj 
trideset let) libijskem pred- 
sednflcu dišali še marsik^ — in 
nemara kmalu.

UGRABITEV: drama
boeinga 747 japonske letalce 
družbe se je končala z razstrer 
litvijo letala in izpustitvqo pot« 
nikov. Toda kaj se bo zgodflo z 
ugrabitelji, in predvsem še ved
no neodkrita skrivnost, kdo so 
pravzaprav — je še vedno ne
znanka.

Toda če svet čaka na še ne
pojasnjene podrobnosti, je mo
goče v tem trenutku reči, da so 
dejanja take vrste ne samo ne
smiselna, saj ne ptispev£yo ni* 
česar k morda plemenito miš: 
Ijenim in zasta^jenim ciljem, 
marveč tudi obsodbe vrednaj, 
saj spravljajo v nevamost živ
ljenja nedolžnih.

KAMBODŽA: kamboška
prestolnica Phnom Penh je ob
koljena s trdnim obročem 
Sihanuku zvestih sfl. Ali je že 
napočU trenutdc za zaključno 
dejanje kamboške drame? To

den približno trideset tisoč li- je vprašanje, ki so si ga sicer mi- 
bijskih državljanov organiziralo nule dni zastavlj^ povsod, na 
pohod na Kairo (kjer naj bi de- katerega pa so bfli odgovori raz- 
monstrirali v prid združitve lični -  odvisno od tega, kdo jih 
obeh dežel), je odstopil, pa kas- je pač dajal, 
neje svoj odstop preklical. S Toda naj bo že karkoli, videti 
tem je posredno ustregel prošnji je, da se v Kambodži vendarle 
(če uporabimo kar se da mil iz- približuje nekak razplet, pri 
raz) egiptovAega predsednUca, čemer pa je kajpak velika ne- 
imj zaustavi marš na Kairo — znanka še vedno — kakšen? 
hkrati pa še utrdfl svoj osebni Kompromis in sporazum med 
položaj. sedanjim režimom in sihanu-

Dejstvo je, da je polkovnik kovimi silami, padec Lon Nolo- 
Gadafi zdaj trdneje v sedlu kot vega režima ali kakšna tre^a 
je bfl kadarkoli in to je nekaj,, možnost? Odgovor je še vedno 
kar utegne imeti za bližnjo pri- »j r̂it v džunglah trpeče dežele.
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25. julija so v STILLESU dobili iz Zahodne Nem
čije sodobne Škaije za rezanje furmija. „Eno leto 
smo čakali, za usluge smo morali moledovati dru
god/" je dejal ob ra^ladanju z vagona vodja fiir- 
nircev Tone Novšak. V tednu dni je bil to že 
drugi novi stroj. (Foto; Železnik)

V Čateških Toplicah vsak avtomobilist ustavi ob 
zamahu njegove roke. Po 500,1000 in tudi 2000 
jih tale mož zaustavi na dan, da pobere po dva 
dinaija parkirnine. V soboto pa bodo naredili iz
jemo za goste ČateŠke noči, 1̂  jim paridmine ne 
bo treba plačati. (Foto; J. Teppey)

Pet novih brizgaln je minulo soboto pridobilo 
sevniško gasilstvo. 30 tisočakov je prispeval ob
činski gasUski sklad, 15 pa vsako društvo. Brizgal
no so dobila društva Boštanj, Tržišče, Šen^anž, 
Studenec in Kopitarna. Na sUki: strojniki prevze
majo brizgalne. (Foto: Železnik)

„Tako enotna naša ^upščina še ni bila,“ je pri
pomnil eden od metliških odbornikov, ko so jim 
prejšnji četrtek — po zasedanju v Gradcu, kjer 
vsako leto zaseda na dan krajevnega praznika — 
na veseliščnem prostoru pripravili prigri^k. Obi
čajno se na sejah skrešejo. (Foto: I. Zoran}~'

ZENSKE BOLJ MOŠKE

Ženske ne podpirajo le 
treh vogalov pri hišah, tem
več postajajo tudi vse bolj 
možate. „Ce nekaj sklengo, 
to tudi uresničijo. Tudi sicer 
so bolj aktivne. Ce jih pova
bite na kmetijsko predava
nje, se ga bodo udeležile v 
večjem številu kot m o^e.“ 
To smo sM ^  na prvi seji 
medzadružnega sveta za Do
lenjsko, kjer so menili, daje 
potrebno prirediti več 
kmetijskih in gospodinjskih 
tečajev, seminarjev in zim
skih šol za kmečke žene.

Sledi sklep: v prihodnje se 
moramo bolj nasloniti na 
ženske, zakaj ženske so po
stale iiiož beseda.

Prekupčevalci močnejši od tržišča
v  zvezni skupščini so pred krat

kim grajali zvezni izvršni svet, češ da 
„z odobravanjem uvoza kmetijskih 
pridelkov ne vodi zadosti računa o 
mteresih domačih proizvajalcev". 
Izvršni svet se je za uvoz odločil za
to, ker so se cene na drobno zelo 
zvečale. Samo v juniju so cene po
rade za 5 odst., v prvih šestih mese
cih letos pa za 26,7 odst.

Med podražitvami je na posebno 
vidnem mestu prehrana, v njej pa 
izdatki, ki jih narekuje kmečki trg. 
Visoke cene na kmečkem t ^  po
vrh vsega sovpadajo z eno n ^ o ljš ih  
letin v zadnjem desetletju. Ce bi v 
resnici delovali zakoni tržišča, ne bi 
smelo biti tako.

Sejmišča
NOVO MESTO -  Na sejmišče v 

Novem mestu so rejci v ponedeljek,
30. julija, pripeljali 221 prašičev, 
starih od 6 do 12 tednov, in 26 pra
šičev, starih 3 do 6 mesecev. Proda
nih je bilo 194 živali. Cene prašičev 
, starih od 6 do 12 tednov, so bile 
350 do 400 din in za prašiče, stare 3 
do 6 mesecev, 410 do 600 din. Ve
čina kupcev je bila iz drugih občin.

BREŽICE -  V soboto, 28. julija, 
so rejci pr^eljali na ted en ^ i sejem v 
Brežicah 437 prašičev, starih do tri 
mesece, in 12 prašičev, starih nad 3 
mesece. Prvih je bilo prodanih 319, 
in to po 21 do 23 din kilogram žive 
teže, nad 3 mesece starih pa je bilo 
prodanih 9 prašičev po 14,50 do 15 
din kilogram žive teže.

Ne le priddati — tudi prodati

Kaj se torej dogaja na kmečkem 
trgu? Informacije v tisku o p o z^a- 
jo, da kmetje zaradi oddaljenosti ne 
prodajajo svojih izdelkov sami, mar
več jih odstopajo prekupčevdcem. 
Ustvaril se je poseben poklic ljudi, 
ki se vrivajo med proizvajalce in 
kupce ter izkoriščajo slabo organizi
ranost odkupa v družbenem sektor
ju. Kmet, ki dela na polju, nima 
časa hoditi na trg. Zadruga pridel
kov ne odkupuje ali pa to dela ne-

Kmetijski nasveti

Kaj potem, po toči?
Letos se hude ure kar vrstijo. Toča klesti danes tu, jutri 

drugod. Dolenjski ne prizanaša; ponekod, na primer v prece
jšnjem delu trebanjske občine, je pridelek povsem uničila. Lju
dje sicer govorijo največ o škodi v vinogradih, zelo pa so priza
dete tudi poljščine; koruza, fižol, krompir, kumarice, pa tudi še 
ne pospra^jeno žito.

Kaj ukreniti v prizadetem vinogradu, je odvisno od časa, ko 
je klestila toča. Miyska ali junijska toča pobije mlade poganjke 
ali pa tudi že grozdiće. Za pridelek je ta toča zelo nevarna, manj 
&ode pa naredi na lesu. Iz spečih očes lahko še poženo nove 
mladike.

iZelo nevarne so posledice toče. V rane namreč vdro bolezni, 
predvsem glivice, ki povzročajo grozdno gnUobo. Po vsaki toči 
je zategadelj nujno potrebno čimprej poškropiti vinograd z bor
dojsko brozgo (modra galica in apno) ali pa s kakim drugim 
fungicidom. Da bodo nJadice hitreje rastle in si s tem rastlina 
opomogla, je koristno vinograd podojiti z dušičnim gnojilom, 
najbolje z nitromonkalom. Po toči je koristno vinograd okopati 
in kasneje odstraniti odvečne poganjke, popolnoma brez pome
na pa je trte obrezovati, kar delajo ponekod.

Zgoraj našteti ukrepi veljajo za zgodnjo točo. 3Ča točo, ki 
p ri:^ene vinograde v kasnejših mesecih, je treba naglasiti, da 
rani tudi rodni les. Tudi po njej rozg ne režemo, trte pa temelji
to p o to p im o , da jih obvarujemo pred vdorom bolezni. Če je 
vinograd povsem uničen, mora vinogradnik nadednjc leto trto 
rezati ,41a les“ , ker s tem spodbudi nove poganjke, ki bodo dali 
rodni les.

Pri ocenjevanju škode in prizadetosti v vinogradih je mogoče 
ugotoviti, da dobro oskrbovani vinogradi laže prenašajo posledi
ce nesreče, zato velja tudi na tem mestu opozoriti, kako važno 
je dobro in strokovno skrbeti za nasade, ki bodo le tako povrnili 
stroške in vinogradnikov trud.

Inž. M. L.
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redno ter ne jamči cene. Prekupče
vanje, ki ga običajno spodbuja ma
sten zaslužek, se je razmahnilo do 
take mere, da prekupčevalci diktira
jo cene, umetno omejujejo povpra
ševanje in s tem delovanje tržišča. 
Zanimivo je, da prekupčevalci pri
dejo v vsak del države, kot po ne
kem čudežu pa tja ne more nobeno 
družbeno gospodarstvo, trgovina 
oziroma zadruga.

V času, ko vodimo politične raz
prave o življenjskem standardu in ko 
je slišati napovedi, da se bo ta  do 
konca leta še poslabšal, ni slišati niti 
enega resnega razgovora o tem, kako 
zagotoviti kmetu, da bosta njegov 
pridelek in živina v resnici odkuplje
na po takih cenah, ki bodo spodbu
jale vet^o in dolgoročnejšo proiz
vodnjo, mestnemu človeku pa bolj 
redno in cenejšo oskrbo. Upajmo, 
da bo po podpisovanju medrepubli
škega sporazimia o kmetijstvu kon
čno tudi ta  zadeva prišla na dnevni 
red. R KOMUENOVIC

Nekaj pod lupo
Pri tajniku novomeške komisije 

za ugotavljanje izvora premoženja, 
pravniku Jožetu Florijančiču, se je 
nabral velik kup papiija: na podlagi 
poziva, ki sta ga podpisala predsed
nik komisije Jakob Berič in v. d. 
načelnika davčne uprave Uroš Du
lar, je premoženje prijavilo 466 lju
di. Disciplina je zadovoljiva, sjy je 
do roka (30. junija) vložilo obvestila
o premoženju kar 390 prebivalcev 
novomeške občine.

I
I

I

Pod Trško goro
Komisija bo pregledala prijave na 

prvi naslednji seji; primere, pri kate
rih kaže, da gre za očitno nesoraz
merje med premoženjem in dohod
kom, bodo izločili in dali pod drob
nogled. Komisija bo zdaj laže 
delovala in tudi bolj učinkovita bo

lahko, saj ima zdaj profesionalnega 
tajnika in prostore za sest^anje.

Devetnajst vodilnih delavcev, od 
tega nekaj direktoijev nekaterih ve
čjih gospodarskih organizacij, še ni 
poslalo prijave o premoženju, kot bi 
zanje poziv ne veljal. Med takimi, ki 
se nočejo odzvati, je tudi več ravna
teljev osnovnih in srednjih šol. Ce 
izvzamemo, da so se tako v poziv m 
tudi v samo razlago tega, zakaj je 
potrebno prijaviti premoženje in 
kdo je to  dolžan storiti, prikradle 
nejasnosti -  to  med drugim prizna
va tudi komisija sama -  pa ni razu
mljivo, zakaj se prijavi izmik^o ljud
je, ki se sicer štejejo med poštene in 
zavedne k«jmuniste.

Oškodovani
Pred dvema mesecema smo poro

čali o pritožbi stanovalcev oziroma 
hišnega sveta bloka v Tomšičevi 13 
v Kočevju, češ da plačujejo stanari
no za dva do tri kvadratne metre 
večje stanovanje, kot ga v resnici 
imajo.

Komisija za družbeni nadzor pri 
o b č in ^ i skupščini Kočevje, ki je za
devo razišala , je pred kratkim pri
poročila Stanovanjskemu podjetju 
Kočevje, naj v mejah zakonitih mo
žnosti glede na rok zastaranja vrne 
stanovdcem preveč plačano stanari
no.

Hkrati je opozorila Stanovanjsko 
podjetje, njg pri ponovnem ocenje
vanju stanovanj ^ sv e ti več pozor
nosti stvarni oceni stanovanj in naj 
uvede kontrolo nad popisovalci. Ni 
namreč pametno in dopustno, da 
podje le ponovno pošlje istega člo
veka točkovat stanovanje tistim sta
novalcem, ki so se pritožili zaradi 
njegov^a prejšnjega dela. To se je 
namreč dogajdo pri sedanjem po
pisu.

Ob zaključku je komisija za dru
žbeni nadzor opozorila občinsko 
dcupščino in upravljalce stanovanj, 
naj pri tehničnem prevzemanju no
vih stanovanjskih zgradb posvete ve- 
^ o  pozornost kakovosti izvršenih 
del.

Iz zanesljivih virov smo zvedeli, 
da spor zaradi stanovanj v Tomšiče
vi 13 še ni rešen, čeprav je očitno, 
da so bili stanovalci oŠcodovani. 
Hišni svet je zaprosil med drugim za 
načrt njihovega bloka, ki so ga pred 
leti skupaj z ostalim arhivom hišne
ga sveta predali stanovanjskemu 
TOdjetju. Vendar načrta niso dobili, 
češ da si ga lahko le ogledno v pro
storih stanovanjskega podjetja. . .

V današnjem času, ko razpravlja
mo o novih ustavah, ki občanom 
prinašajo pravice in dolžnosti, je 
vsak komentar odveč.

J. P.

Bolni in »bolni«
v  tovarni ,J)juro Djaković“ iz 

Slavon^ega broda, ki zaposluje
7.000 delavcev, so zaradi bolniških 
dopustov izgubili v prvih petih me
secih letos nič manj kot 70.000 de
lovnih dni. Tovarniško ambulanto 
obiskuje povprečno nad 600 z ^ o -  
slenih na dan. Račun kaže, daje  za
radi tega vsak dan odsotnih 8,5 
odst. zaposlenih. Kot poroča tovar
niški časopis, pravi predstojnik 
tamkajšnje zdravstvene postaje, da 
nekateri posamezniki ne vse načine 
pokušajo dobiti „bolniško".

Res samo bolnim bolniški do
pust?

Sicer pa, kaj bi navdali Slavonski 
brod, ko pa imamo podobne prime
re pred nosom! Sekretar medobčin
skega sveta ZK Novo mesto Ludvik 
Golob meni, da je bolniški stalež v 
naših tovarnah neopravičljivo velik, 
:dasti če upoštevamo, da v njih dela
jo pretežno mladi ljudje. Razmere v 
dolenjski tekstilni industriji, ki za
posluje mlade industrijske delavce, 
so glede tega naravnost zaskrbljujo
če, če jih primeijamo na primer z 
mnogo starejšo mariborsko tekstilno 
industrijo. Na Dolenjskem bi to 
morali temeljiteje preučiti, pa tudi 
kaj storiti, da toliko d e lo v i^  dni ne 
bo šlo po zlu. Predsednik občinske 
skupščine v Metliki Ivan Žele pravi, 
da je v obratu IMV lani vsak delavec 
zaradi bolniškega dopusta manjkd 
pri delu povprečno 14 delovnih dni. 
Naraščajo zlasti tiste „bolniške**, ki 
gredo na račun delovne organizacge.

Pa se včasih tolažimo, da smo iz
koristili „notranje rezerve**!

M. L.
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— Miličniki, kijih  pogrešamo na naših cestah!
(Karikatura: Maijan Bregar)
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Gole številke govorijo 
dovolj prepričljivo. Medtem 
ko ima pri m s v Sloveniji 
korru^ dva odstotka mladih 
kmečkih gospodarjev, ki 
prevzemajo nad 5  ha velike 
kmetije, poklicno kmetijsko 
izobrazbo (v merilu vse Ju
goslavije je odstotek' še 
manjši), ima na Nizozem
skem tako izobrazbo 100 
odstotkov mladih kmetoval
cev, v Zah. Nemčiji 68, Bel
giji 48 odst. in celo v sosed
nji Italiji 13 odstotkov.

In taisti slovenski km et 
naj bi tekmoval s tujim v 
delovni storilnosti, cenah 
pridelkov, v dohodiai in živ
ljenjski ravni!

Načrte imamo velike. 
Samo v srednjeročnem ob
dobju naj bi imela Slovenija 
že 10.000 tržno usmerjenih 
kmetij. Tudi denar bi spra
vili vicup, toda vse to ne ba  
imelo ustreznega učinka, če 
ne bo večjega strokovnega 
znanja. Sto dvajset absolven
tov poklicnih kmetijskih šol, 
kolikor jih približno dajo 
naše šole zdaj, je samo kap
lja v morje potreb.

To naglašamo, ker na Do
lenjskem še posebno slabo 
kaže. Nesmiselno se sliši, 
toda tako je: v grmski pokli
cni kmetijski šoli je bilo v

Klic časa
minulem letu več drugih kot 
Dolenjcev. Predvsem velik 
odziv iz Gorenjske je poka
zal, da tam bolj razumejo 
klic časa. Kaj bi se izgovar
jali na to in ono, dejstvo je, 
da je bilo prem io storjene
ga. Krivcev za to je več, ne 
le sicer neugodni položaj 
kmetijstva, na katerega se 
toliko sklicujemo. Tudi 
km et lahko dandanes že živi 
človeka vredno življenje, res
da ne vsak.

Za naprej mora biti druga
če. Tako je ugotavljal na 
svoji prvi seji novoustanov
ljeni medzadružni svet za 
Dolenjsko, ki ga čaka prav 
na področju izobraževanja 
še veliko usklajevalnega dela.

Potrebna je akcija, sodelo
vanje šol, kmetijskih skla
dov, temeljnih izobraževal
nih skupnosti, ki so doslej -  
s svetlo izjemo trebanjske -  
mačehovsko obravnavale 
kmetijsko izobraževanje. 
Potreben je skupen dogovor 
in premaknilo se bo. Se 
mora.

M. LEGAN



Plešivica bo en...
( Nadaljevanje s. 1. str. )

Zadruga bo izved
la zemeljska dela (medili bodo tera
se), priskrbela trsje, iiredila lastnin
ske odnose, omogočila založno mo- 
jenje ter priskrbela kredite. ,pnu- 
jemo tudi enotno vinogradniško 
skupnost. V okviru te bo zadruga 
zagotovila odkup pridelkov po nsg- 
vi^ih cenah," je pristavil inž. Gač
nik.

Zadruga bo z lastniki zemljišč 
najprej sklenila kreditne, nato pa 
kooperacijske pogodbe. Odnosi 
bodo urejeni tako, da bo sama pre
vzela 60 odstotkov vseh stroškov, 
drugo -  z obdelavo v prvih treh le
tih -  pa bo na ramah zasebnikov 
oziroma kooperantov.

Obnova bo veljala 1,800.000 din 
oziroma 60.000 din na 1 ha. Poleg 
sredstev zadruge, zasebnikov in kre
ditnih skladov pri bankah bodo pri- 
t e g ^  tudi kmetijski sklad občine. 
S sredstvi tega sklada bi predvsem 
plačali novo zemljiško meijenje na 
obnovitvenih površinah oziroma 
nove načrte (kataster), del denarja 
lonet^skega sklada pa bi porabil za 
soudeležbo k bančnim posojilom.

BREŽICE -  V ponedeljek je 
bila razširjena seja komiteja OK 
ZK,' na kateri so obravnavali de
lo organizacije ZB NOV in pri
prave na slovenski in jugoslovan
ski kongres ZK.

CVIBLJE -  Včeraj p o z id n e  
se je sestal odbor tiu is tičn e^  
društva in razpravljal o vprašanju 
oddsganja zasebnih sob turistom. 
Na sestanek so povabili tudi 
predsednika turistične zveze Slo
venije dr. Danila Dougana.

BREŽICE — V občinsko po
čitniško skupnost v Savudr^i je 
v torek odpotovala četrta izme
na otrok. V njej je 38 pioniijev, 
ki bodo le to v i  10 dni.

BREŽICE -  Sest brežiških 
tekmovalcev se bo v nedeljo ude
ležilo državn^a prvenstva v 
m o to ^ o su , ki bo v Šentvidu pri 
Ljubljani.

IZLET NA TRIGLAV

V torek, 7. avgusta, priredi Plar 
ninsko društvo Novo mesto za mla
dince -  člane večdnevni izlet na 
Triglav. Z jutr^ bodo krenili iz No
vega mesta z avtobusom tovarne 
K » e  do Rudnega podana Pokljuki, 
od tam pa do Vodnikovega doma na 
Velem po^u in do Planike, kjer 
bodo prenočili Na vih' Triglava st 
bodo povn>eli naslednji dan. Tretji 
dan izleta je na sporedu pot po doli
ni Triglavskih jezer do Komne in 
četrti dan ^ u s t  do slapa Savice in 
odhod v Novo mesto.

Ker imajo premalo prijavljenih 
mladincev, vabgo tudi sedem starej
ših članov PD Novo mesto, njy se 
udeležbo izleta. Cena izleta je 120 
din. V ceno so vračunana prenoči
šča in štiri enolončnice

Prijavite se lahko v kiosku Jugo
slovanske loterije do vključno 4. 
avgusta. V primeru slabega vremena 
izlet odpade.

Pridelek na območju, ki daje zdaj 
po 20 do 25 hektarov vina, se bo po 
obnovi povečal štiri do petkrat. Ob 
dobri rodnosti bodo poslej tudi na 
območju Plešivice pridelsdi po 10 
ton dobrega sortnega vina na 1 ha.

I. ZORAN

MATERADA PRI POREČU
-  SEVEDA POLNA

Priljubljeno letovišče delovnih 
ljudi iz krške občine in Novega m e
sta -  Materada pri Poreču je z nek^ 
več kot 460 gosti te dni zasedeno 
do zadnjega kotička. V „naselju pal
čkov" je spet vse živo: zdaj prebiva 
v njem 60 šolarjev iz Krškega, pred 
dnevi pa je odšlo domov 50 kosta- 
njeviških pionigev. Otroci so najbolj 
veseli novega tobogana in drugih 
novih ns^rav na igrišču, še bolj pa 
vabi male plavalce novi tobogan ob 
pomolu. Ta teden je prišla v Matera- 
do še skupina turistov iz Češkoslo
vaške. Vreme je ugodno, moije pa 
zelo toplo. Poreč je te dni podoben 
velikemu mednarodnemu mravlji
šču, s^  bo mesto letos doživelo ver
jetno svoj turistični rekord.

Krnele pred zadružnim domom na Bizeljskem. Radi bi čas za pre
mislek, da bodo medtem spoznali, kaj je zanje boljše: TOZD, za
druga ali kmečka skupnost. (Foto: J. Teppey)

Dve leti niso prišli do besede
Nezaupanje je pognalo globoke korenine med kooperanti na Bizeljskem — 
Z zamudo so pred nedavnim razpravljali o združevanju, kot ga zakon omo

goča kmetom —  Odločili se bodo za obliko, ki jim največ obeta

Zbrali so se šele pred kratkim, da bi razpravljali o združevanju, 
vendar beseda ni prav stekla. Iz pojasnil pre^tavnika Zadružne 
zveze in Slovenija vina so si kooperanti na Bizeljskem sicer ustvarili 
približno diko o tem, kar jim nudi novi zakon, odločiti pa se niso 
m o ^ . Če so z razpravo zamudili leto dni, potem nekaj tednov za 
p rem isli res ne pomeni bistvene zakasnitve. Izvolili so delovno 
lu p in o , v kateri so zastopani predstavniki kmetijske zadrug, 
kooperantov in Slovenca vina, da bo do občnega zbora pripravila 
preifloge.

Na Bizeljskem so bili k o o p e r^ ti 
zadnji dve leti p o g in o m a  odm jeni 
od samoupravljanja. Po priključitvi 
kmetgske zadruge k Slovenga vinu 
se namreč ni nihče več potrudil, da 
bi jih združil, čeravno smo slišali, da 
v okviru podjetja ni bilo povsod ta
ko. Za primer so dali obrat v Ormo
žu, ki je ves čas združeval kmete ob

sebi in kjer im ^o kooperanti svojo 
TOZD.

, JCrivde torej ne smemo valiti iz
ključno na Slovenija vino“ , se je og
lasil predsednik oMinske ^upščine 
Vinko Jurkas. Za to, da ni bilo kme
tov v samoupravnih organih, so od
govorni predvsem Bizeljanci sami, 
delno pa tudi občinska skupščina.

Pri nas kot v Ameriki
Ameriški defektologi predavali v šmarjeških To

plicah

v  ŠmaijeSdh Toplicah so 
prejšnji teden končali predava
nja defdctologi iz Amer&e. 
dqske ekskurzije po Jugoslaviji, 
ki jo je oiganizirala ameriška 
univerza iz Oregona v sodelo
vanju z republiškim Zavodom 
za šolstvo, se je udeležilo 19 
ameriđdh študentov, ravnate
ljev in direktoijev šol za defekt-

Defektologi iz Amerike na terasi hotela v Šmaijeških Toplicah.

ne otroke, med njimi tudi nekaj 
potomcev naših izsdjencev.

V prostem času med predavanji, 
ki so jih imeli v več k r^ ih  Jugosavi- 
je, so si ogledali naše šole in druge 
ustanove, ki se ukvarjajo s proble
mom vzgoje in šolanja duševno in 
telesno prizadetih otrok.

V kratkem pogovoru z glavno 
predavateljico dr. filozof^e Ruth 
Waulth smo izvedeli, da so vsi udele
ženci navdušeni nad naravnimi lepo
tami naše dežele in še posebej Do
lenjske ter nad izredno gostoljubno
stjo naših ijudi.

„Zame je bilo bivanje v Jugosaviji 
izredno zanimivo, tako s strokovne 
kot čisto zasebne strani,“ je dejala 
Ruth Waulth. ,,Opazila sem, da je 
sam problem vzgoje prizadetih ot
rok, Kakor tudi način reševanja zelo 
podoben našemu in da ga uspešno 
rešujete. Presenečena sem bila nad 
strokovnostjo pouka v posebni šoli v 
Ljubljani in drugod. Nekatera spo
znanja pa bom lahko koristno upo
rabila tudi pri svojem bodočem delu 
na tem iwdročju.“

Ameriškim defektologom so pre
davali tudi nekateri naši strokovnja
ki iz Ljubljane in Zagreba.

M. MARKELJ

vendar ta  ni prejela nobenega signala 
ali pritožbe, zato ni ukrepala. Jurkas 
je predlagal, naj se kmetje izrečejo 
za svojo temeljno organizacijo, ne 
oziraje se na odločitev kolektivov 
KZ Bizeljsko in obrata Slovin v Bre
žicah za eno ali dve TOZD.

Kaže, da bo ta predlog najbolj 
sprejemljiv. Tudi predstavnik zad
ružne zveze je menil, da im ^o 
kooperanti vse možnosti za zaokro
ženo temeljno organizacijo združe
nih kmetov v inog^nikov . Bodoča 
oblika združevanja pa ne bo smda 
prezreti drugih kmetov, saj je 
kooperantov vsega skupaj le okoli 
160.

To pomeni, da bodo morali zd^  
na široko odpreti vrata kmetom in 
jih ^4fučiti v soodločale . J^sno bo 
treba (predeliti, s čim bodo v okvi
ru TOZD razpolagali, se pogovoriti
o sadovih minulega dela in marsi
čem, kar še vedno žuli kmečkega 
čk>veka.

Očitkov je bilo dovo^, so menili 
udeleženci sestanka. Všiko pogre
vanje razprtij bo razpravi samo 
škodovalo, zato so sklenili posvetiti 
vso pozornost bodočemu organizira
nju kmetov, ki želijo tako združe
valne, da bo njim v korist. Potem
takem tudi khcanje na odgovor 
nima pomena, čeravno so se nekate
ri kmetje mimo kr^evnih organiza
cij obračali po nasvete naravnost na 
Zadružno zvezo v Ljubljani. Njen 
predstavnik je dejal, da je zveza za 
to, da svetuje in pomaga, in je oblju
bil njeno pravno pomoč pri obliko
vanju sporazimiov in dn^gih aktov.

Prisotni so bili večinoma za to , da 
kot kooperanti še vnaprej sodelujejo 
s Slovenija vinom, ne želijo pa biti 
odvisni izključno od trgovcev. Ho
čejo čistega vina, zato bi vnaprej 
radi zvedeli za svoj položaj v okviru 
TOZD in tudi za mesto, ki ga ^ d o  
imeli proizvajalci, če se bosta bizelj
ska zadruga in brežiški obrat združi
la v okviru Slovenija vina v eno 
TOZD. Skrbi jih namreč to , ker zna
ša 100 vagonov sortnih vin (bizeljča- 
na in cvička) komaj 10 odst. prome
ta, ki ga napravi obrat Brežice. Raz
lagajo si, da bo tudi vpliv 
proizvodnje na soodločanje pri 
gospodarjenju omejen predvsem na 
obseg njihove udeležbe v prometu.

JOŽICA TEPPEV

Dvema se beg ni posrečil
V akciji »Vozite trezni<c so v ribniški občini 
ujeli 2 vinjena voznika, eden pa je pobegnil

,JPošteno povem: pil sem 
in ni treba uporabljati balon
čka za pihanje, je ^oda. 
Delal sem ves dan, potem pa 
sem se v gostilni pri Klunu 
zapil. Do doma v Su^e 
imam samo 500 m,“ je pove
dal mopedist, ki so ga 2 1 . 
julija pozno ponoči ustavili 
ribniški miličniki med akcijo . 
„Vozite trezni** na križišču 
v Žlebiču.

Pa je moral pihati in je bilo 
vse zeleno. To je bil prvi, ki so 
ga ujeli, čeprav so že^rej imeli 
zasedo v Sodražici in Zimaricah. 
Vse je bilo trezno, razen nekaj 
pešcev, predvsem mladih, ki pa 
jim akcija ni bila namenjena. Pač 
pa je moralo precej Sodražanov 
šteti denarce za kazni, ker niso 
imeli v redu opremljenih vozil.

Tudi v Ribnici so bili vsi vo
zniki trezni, le neki Ludvik ali 
morda L i^a  iz Nemške vasi je 
precej dobre volje prišel kar peš 
do miličnikov in jih na mile >^e 
pregovarjal, anj ga potegnejo do 
Nemške vasi. Ampak miličniki 
niso taksi služba z^ nočne do- 
brovoljčke.

Opel 

je pobegnil

živahno je postalo šele po 
polnoči na križišču za Rakitnico

Eri Dolenji vasi. Ko je mladi mi- 
čnik ustavljal tri avtomobile, 

sta prva dva lepo zapeljala h kra
ju , tretji se je tudi delal, ko t da 
bo, ko pa je bil mimo miličnika, 
je ugasnil luči (da mu ne bi mo
gli prebrati r^ istrske številke), 
pritisnil na plin in izginil v smeri 
proti Jasnid. Ven4ai ni bil do
volj uren. Miličnik je posvetil za 
njim z veliko prenosno lu ^ o  in 
zavpU: -  Lj 641-13!

Druga dva sta skočila v mili
č n i c e ^  flčka in zavila za ubež
nikom. Vendar fičko ni dohitel 
(^ la . Ugotovila sta le, d a je  pred 
d iu^m  odcm om  za Rakitaico 
oziroma Grčarice ^ t  ugasnil 
luči in zapeljal na odcep. No, 
potem so kar po UKW poklicali 
dežurno v Ljubljani, od koder so 
kmalu q>oročili, da je lastnik 
pobeglega avta Janez Vidervol z 
Rakitnice 58. Miličniki sami pa 
so poročilo še dopolnili, da je 
ubežnik poklicni voznik in daje

gotovo pobegnil zato, ker je pre
več spil.

Bojcu se 

beg ni posrečil
Potem nekaj časa ni bilo po

sebnega dela. Med tem, ko je 
eden izmed miličnkov pregledo
val avto in dokiunente n e k ^  
voznika, se je na cesti iz Dolenje 
vasi prikazal avto, vendar je hi
tro ugasil luči:

„Za njim! -  je zavpil oni, ki 
je pregledoval dokumente. Dru
ga dva miličnika sta skočila v 
flčka in odbrzela za ubežnikom, 
midva z drugim miličnikom pa 
kar peš za flčkom, ker se je vse 
dogajalo zelo blizu. Ko sva pri- 
telda zraven, je na cesti stal mili-

Miličnik • pripravnik Anton 
P r^rotnik  usta>^a vozilo. 
>Jccqa „ Vozite trezni” je 
bila na križišču v Žlebiču 
2 1 . julqa pozno ponočL

čniški fičko, pravokotno nanj pa 
ubežni avto, ki se ni im d več 
časa obmitL Kasneje sta mi mili
čnika povedala, da je bil voznik 
avta LJ 344-39 Franc Bojc, iz 
Dolenje vasi 85, alkotest pa je  
pokazal, da je vozil pod vphvom 
aUco^ola.

Potem je bilo spet bolj mimo. 
Na ^ q j i  se je videlo, daje  velika 
večina voznikov treznih, poseb
no pa še vsi, ki so bili na voži^i z 
ženo in otrokL

Besedilo in sliki: 
JOŽE PRIMC

Preizkus z alkotestom bo p(^cazal, če je tale voznik vozil 
trezen ali vinjen.

Ustavna razprava naj okrepi zavest
Sergej Kraigher na beograjski televiziji o izhodiščih slovenske ustave

Predsednik republiške skupščine in predsednik skupne komisije 
vseh skupščin^ih zborov za ustavna vprašanja Sergej Kraigherje 
minuli četrtdc na beograjski televiziji odgovaijal na vprašanja o 
osnutku zvezne in slovenje ustave. V skrajšani obliki objavljamo 
ndcatere najpomembnejše misli.

Kraigher je dejal, da so osnovna 
načela, na katerih temelji in iz kate
rih izhaja republiška ustava, načela 
naše socialistične družbe. Ta izraža
jo nadaljevanja samoupravnega soci
alističnega razvoja, hkrati pa so tudi 
odraz že dosežene stopnje tega raz
voja. To s*kaže, je dejal, predvsem 
v neodtujljivih pravicah delavca gle
de na rezultate njegovega minulega, 
dela, ki nastaja v stalnem procesu 
povezovanja minulega in živega dela 
na podlagi družbene lastnine. Na
dalje se ta načela kažejo v odločujo
čem vplivu delavcev v temeljnih or
ganizacijah združenega dela, v odlo
čanju o razvoju negospodarskih 
dejavnosti, v načelu o enakem polo
žaju delovnih ljudi na osnovi dela, 
tudi tistih, ki delajo z lastnimi de
lovnimi sredstvi.

PRAVICA HLAPCA JERNEJA

Na vprašanja, kaj prinaša delav
cem v resnici novega novi osnutek 
republiške ustave, je Sergej Kraigher 
odgovoril, da pomeni nova ustava 
predvsem, da si z njo hlapec Jernej 
zagotavlja pravico sodelovati v do
hodku kot delu njegove lastnine na 
podlagi njegovega živega in minulega 
dela. To pomeni konec razlaščanja 
in jemanja pravice, da sam odloča o 
dohodku, o delitvi, kot tudi o rezul
tatu minulega dela. To se kaže v 
soodločanju o delu in razvoju tistih 
dejavnosti, od . katerih so odvisne 
delovne sposobnosti delavcev in de
lovnih ljudi, kot so izobraževanje, 
zdravstvo, produktivnost itd. To se 
izraža tudi v možnosti, da ^rek svo
jih delegacij delavci vplivajo na pri

pravljanje sklepov in na uresničeva
nje politike povsod, kjer se o tej po
litiki odloča, od občine in republike 
do federacije.

Kako ta vpliv uresničiti, o tem je 
Sergej K ra in er med drugim dejad: 
neposredno vključevanje delavcev in 
vseh delovnih ljudi prek delegacij v 
družbena dogajanja, dogovaijanja in 
odločanja pomeni korenito preo- 
snovo našega skupščinskega sistema 
ter resnično preraščanje klasičnega 
predstavniškega parlamentarnega 
sistema. Uvedba delegatskega siste
ma kot demelja, na katerem je za
snovan ves skupščinski sistem, po
meni uresničitev načela, da mora 
socialistični samoupravni in demo
kratični politični sistem zrasti iz 
položaja delavcev v temeljnih orga
nizacijah združenega dela in v 
drugih osnovnih samoupravnih 
skupnostih iz njihove pravice, da 
odločajo sami o svojem delu, njego
vih pogojih kot tudi njegovih rezul
tatih ter o celotni družbeni repro
dukciji. Skupščina ne bo nikakršna

odtujena, osamosvojena oblika odlo
čanja, marveč organ delavskega 
razreda in delovnih ljudi, ki je za
snovan na samoupravnem organizi
ranju in medsebojnem povezovanju.
V ^upščinah bo meposredno s lis ti 
glas delavcev, ne pa splošnih pred
stavnikov abstraktnega občana. 
Odločalo se bo z močjo argumen
tov, ne pa s števili glasov in preglaso
vanjem.

Predvsem je važno, je naglasil tov. 
Kraigher, da se vsi zbori skupščin 
formirajo na delegatski osnovi. V 
republiški skupščini predvidevajo: 
gospodarski zbor, prosvetno-kultur- 
ni zbor, socialno-z^avstveni, enotni 
zbor združenega dela ter občinski 
zbor. Takšna rešitev bo omogočila, 
da bodo kar najbolj prišli do izraza 
interesi delovnih ljudi na vseh pod
ročjih združenega dela ter vse po
sebnosti razvoja krajevnih skupnosti 
v občini oziroma posebnosti raz- 

•ličnih regij in občin na območju 
Slovenije.

KAJ ŠE NE DOVOLJ 
DOGNANO

Na vprašanje, kaj naj bi predvsem 
dognali v javni razpravi, ki teče, ter 
kakšna je vloga delovnih ljudi v njej, 
je predsednik odgovoril:

Menim, da bo treba s pomočjo 
strokovnih in političnih ljudi bolje 
definirati: bruto osebni dohodek 
kot družbeno ekonomsko osnovo

svobodne menjave dela, n ^ a lje  bo 
treba bolje določiti funkcijo in zna
čaj samoupravnih interesnih skup
nosti, prav tako pa tudi družbene 
funkcije in družbene odnose znotraj

Eosameznih družbenih dejavnosti, 
ot so izobraževanje, vzgoja, social

no zavarovanje, kultura itd.
Na področju družbenopolitičnega 

sistema bo treba storiti Icar največ 
za funkcioniranje delegacij in za

uveljavljanje njihovih pravic ter dol
žnosti. Pri tem im ^o posebno viogo 
Socialistična zveza in sindikati, 
pomembno vlogo pa bodo imeli tudi 
statuti občin in samoupravnih skup
nosti. Zastavlja se ^^rašanje, kako 
zagotoviti in uresničiti nam vsem 
skupni cih, da bi v skupščinah v re
snici prišla do izraza nepotvorjena 
stališča delavcev in njihovi življenj
ski interesi.

Glede javne razprave je Kraigher 
menil, da bi morala razvijati in kre
piti zavest, da predlagani osnutek 
pomeni pot urejanja problemov dru
žbe in posam ez^ov , in to  na samo
upravni podlagi kot edinem stvar
nem temelju. Vsi delovni ljudje se 
morajo seznaniti z osnutkom naše 
ustave. Z javno razpravo nsg se nada
lje poglablja in razvija samoupravna 
miselnost pri vseh naših delovnih 
ljudeh in občanih. Razprava naj 
omogoči, da se bodo seznanili z 
najosnovnejšimi elementi naše dru
žbe in našega razvoja, zlasti pa 
s^oupravljanja. To delo, ki je 
bistveno za nada^nje revolucionira- 
nje naših družbenih odnosov, se bo 
nadaljevalo ob razpravah o spre
membi statutov občin, krajevnih 
skupnosti ozironja samoupravnih 
sporazumih, ob ustanavljanju samo
upravnih interesnih skupnosti itd. V 
javni razpravi; ki se je začela, mora
mo videti pomembno obdobje ve
likih revolucionarnih sprememb.



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

Kino ni odgovoren za kvaliteto
Tisoče gledalcev je zadovoljnih, to pa je tudi veliko za nas

Odgovoril bom na vrsto prispevkov v vašem listu, ki 
delo kina ^,Krke“ . Ne bom zagovaijal napak, pač pa prflcazal samo 
dejstva in težave, na katere naletimo pri našem delu, ki pa so 
pogosto tako gledalcu kot nov incu  nepoznana.

Kinematopafni direkten uvoznik 
filmov (v primeri s televizijo, xki sa
ma uvai^ filme), pač pa je odvisen 

• od distribucij, le-te pa od uvoznega 
režima.^ Vse filme uvaža „Jugoslavi- 
ja-film“ ; pri njem filmi dobijo prvo 
oceno, za tem pa pridejo v roke di
stribuciji, ki daje film v pregled re
publiški komisiji; ta fitai dovoli 
predvajati ^  pa tudi ne. Šele potem 
smo na vrsti kinematografi.

Lani je bilo uvoženih 232 filmov, 
domačih pa je prišlo na trg okoli 22; 
vendar vsi niso dobili dovoljenja za 
prikazovanje. V kinu ,4Crka“ smo
1 ^  predvajali 117 novži in 35 sta- 
™  filmov; podobno je bilo tudi v 
kinu ,^o m  JNA“. Letos bo število 
predvajanih filmov skoraj tako kot 
lam, ob primeqanju v ^ o le tn eg a  
uvoza novih filmov in tekočega pro
grama pa vidimo, da pride na pro
dam  tako rekoč vsak film, dober ali 
slab.

Na kvaliteto programa niti kine- 
m a to g ^  niti oseba, ki skrbi za na
bavo filmov, nimata nobenega vpli-

ZAHVALA MILIČNIKOM

Miličnikom iz Metlike se javno 
zahvaljujem, da so pomagali pri pre
hodu kombajnov po javnoih cestah, 
da je bila žetev lahko kar najhitreje 
opravljena. Za to se jim zahvaljujejo 
tudi kme^e, ki sem jim požel pšeni
co.

Ivica DEHLIC 
Mala Paka 

pošta Ribnik

va. Ta lahko samo rezporeja filme 
po zvrsti in dnevih predvajanja. V 
našem kinu je bilo lani v prvem pol
letju 40.905 in v enakem obdobju 
letos že 44.912 gledalcev, program 
pa te tisoče ljudi zadovoljuje.

Dejstvo je, da celotna svetovna 
kinematografija danes išče nove 
možnosti in oblike za vrnitev čim 
večjega števila gledalcev v kino dvo
rane. Temu skuša slediti tudi naša 
država, večkrat neuspešno, ker za 
našo kinematografijo na svetovnem 
tržišču ni posebnega zanimanja. Od
visni smo od uvoza, zato gre morebi
tni slabi program na račun le-tega. 
Prizadevamo si tudi po odkupu kva
litetnih filmov, npr. tistih, ki so 
prikazani na vsakoletnem FESTU v 
Beogradu. Ne zanikamo, da smo in 
bomo komercialni, saj nam to nare
kuje dejavnost našega poslovanja, 
ker nimamo za kritje izgub nobenih 
dotacij.

Kdor pozna jugoslovansko film
sko proizvodnjo, bo pritrdil, da že 
vrsto let nismo naredili dobrega 
filma. Še posebno slabo je stanje v 
slovenski kinematografiji. Ce bi ho
teli dati na program domač film ob 
določenih praznikih, bi moral film 
tem praznikom ustrezati. Ker novih 
filmov na temo NOB ni, ponovitve 
pa v večini primerov ne pridejo v 
poštev, ker so slabe kopije ali pa so 
bili filmi predvajani na TV, se znaj
demo v zagati. Po drugi strani pa za 
omenjene priložnosti poberejo do
mače filme večji kinematogrm. Mi 
skušamo domače filme prikazati 
čim večjemu številu gledalcev, zato 
jih ponudimo vsem šolam y občini.

Na praznične dni se ljudje lahko 
zabavajo vsak po svoje, zato ne vem, 
zakaj bi morali biti ravno kinemato
grafi tisti, k i bi obujali tradicije. Fil
mi na praznične dni niso dobro obi- 
dcani, to je nam v izgubo, zato pa 
d ^ o  na spored raje take filme, ki 
pritegnejo veliko gledalcev.

Naš maloštevilni delovni kolektiv 
si prizadeva, da bi gledalce zadovo
ljil, pri delu pa prihaja do napak ta
ko kot je drugod. Ni prijetno delati 
vsako nedeljo. K raznim nepravilno
stim prispevajo tudi nizki osebni 
dohodki, sporazum o osebnih do
hodkih pa ne stimulira nedeljskega 
in prazničnega dela. Delavec, ki pri 
nas stori napako, je sicer kaznovan, 
vendar to nima pravega učinka, ker 
ve, da za njegovo delovno mesto 
tako ne bomo dobili drugega delav
ca.

FRANC SEGEDIN

Edino zasilno kopališče za vse Kočevje in okolice je na Rinži v bližnjem Mahovniku. Zvedeli smo, da 
ga bo v avgustu predvidoma očistila blata in rastilinja krajevna skupnost in mladina iz Mahovnika, 
nakar bodo dno nasuli s kamenjem. Utrdili bodo tudi breg in uredili dostope v vodo. (Foto: J. Primc)

ŠE ENKRAT:

Tehnikov in Inženirjev ne potrebujemo?
Odgovor na odprto pismo Janeza Černača o kadrovski politiki v kočevski občini

Tov. Janez Černač želi v svojem odprtem pismu, ki je bilo v 
skrajšani obliki objavljeno v Dolenjskem listu št. 28. z dne 12.7. 
1973, prikazati nakatere izjave s kolektivnega sestanka na gozdar
skem obratu Mozelj, ki je bil 14. 6 . 1973. Že takoj na začetku 
moramo poudariti, da njegov prispevek ne kaže smisla in vsebine 
razprave in ravno t ^ o  ne ozadja, iz katerega v svojem pismu izhaja.

Precenjena starost starin
Mislim, da bi moral biti novinar, 

ki opisuje starine po našem 
I^lenjskem, malo bolj kritičen do 
njihove starosti. Spominjam se, da 
so pred leti, ko so v Nedeljskem 
dnevniku izhajali članki o starih li
pah na Slovenskem, ljudje po vaseh 
trdili, da so nekatere stare tudi po 

1 800 do 1000 let, medtem ko so bo
ta n ik i  ugotovili, da so najstarejše 
tlipe pti nas stare kom ^ 250-300 let. 
■ Podobno je tudi z ljudskim oce- 
•jnjevanjem starosti nekaterih zna- 
S mei\j, predmetov itd. Tako ie v član- 

.lu te ransk i potomec*^* zatrdil 
; Stenibeiger iz Mirne peči novninar- 
^ju, da je kužno (? )  znamenje s po- 
idobo Janeza Nepomuka, ki z dvig- 
I njenim prstom odganja kugo (svetni- 
jkov prst na ustnicami je znamenje

ploščici nmisano le 1835. Po videzu 
na fotografiji spada hiša (verjetno so 
jo prezidavah) prav v ta čas. Je pa že 
to  lepa starost, saj hij, na primer le
senih, ki naj bi bile stare več kot 
200 let, na Dolenjskem dcorsg ni. 
Cas s takimi starinami hitro pomete.

JOŽE DULAR 
Metlika

  zoper „ .
ampak proti nevarnim vodam (uto-

§ili so ga narmeč v Vltavi na Če
čem), promašen za svetnika šele 1. 

1729, pri nas pa so ga pričeli častiti 
Sele nekaj desetlet^ kasneje. Torej je 
tisto znamenje staro kvečjemu 200 

: let, ne pa več kot 500 let.
Podobno je s tisto hišo na Pugle

du, o kateri nekdo trdi, daje  iz leta 
1335, kot piše na „ploščici". Ce 
nekdo pritrdi ali vzida neko plošči
co. Se ni rečeno, da je bila hiša ta
krat tudi zidana. Mogoče so številko 
celo napačno p reb r^ . Kaj če ni na

BEG PRED MEDVEDI

V sredo, 27. junija, sem odšel 
na lov oziroma na sprehod v lo
višče. Ob meji med LD Banja 
Loka in Osilnica sem se usedel 
prav na mestu, kjer sem bU 7. 
m^ua 1942 v zasedi. Takrat nas 
je sedem partizanov napadlo Ita
lijane. Povzročili smo veliko 
zmedo, da se je vsa italijanska 
divizija obrnila nazaj. Pri tem so 
trije kamioni, polni vojakov, 
zdrknili v Kolpo. ItaUjani so 
imeli blizu petdeset mrtvih.

Počival sem in obujal ^om i- 
ne. Kom£y četrt ure sem tam 
sedel, ko me je obiskala velika 
medvedja družma. Prišla je med- 
vedlca s tremi letošqjimi mladiči 
in dvema lanskima. Tokrat sem 
moral jaz bežati, kot so pred 
dvaintridesetimi leti bežali Itali
jani pred našo zasedo.

ANTON ULE KOCEVJE

V svojem pismu navaja tov. Čer
nač del izjave tov. Sercem, pred
sednika občinksega sveta ŽSS Ko
čevje, s sestanka v Mozlju. Tako iz
bran in potovoijen delček razprave 
lahko z a m ^  bistvo oziroma namen 
stališča tov. Šerceija. Ta razprava je 
imela namen podpreti prizadevanja 
vseh tistih delovnih ljudi, ki se resni
čno zavzemsgo za dodedno uresniči
tev ustavnih dopohiil v organizacijah 
združenega dela ter za pravice delav
cev. Pri tem je  poudaril tudi vlogo in 
prizadevnost mnogih dobrih stro
kovnjakov. Jasno pa je, da je grajal 
težnje nekaterih strokovnj^ov, ki 
se obnašajo kot lastniki družbenega 
premoženja ter želijo gospodariti ne 
samo s sredstvi, temveč tudi z ljud
mi. Zato se na vso moč borijo proti 
uresničevanju ustavnih dopohiil in s 
tem proti pravicam delavskega razre
da. Pjoti takšnim strokovnjakom je 
nastopil tov. Šercer. Iz zapisnika s 
sestanka v Mozlju je to  možno samo 
debio razbrati, ker z^ isn ik  ni po
poln in ker je delno potvogen.

Stališča družbeno-političnih 
organizacij in občinske skupščine 
Kočevje o kadrovski politiki so ver
jetno znana širši javnosti, zato sma
tramo, da jih ni potrebno podrobne
je navajati.

Prav tako so ta  stališča usklajena 
in ni dvomne politike, kot se spra
šuje tov. Cemač. Njegove trditve 
zanika že samo poročilo komisije za 
družbeni nadzor občindce skupščine 
Kočevje o odh:yanju kadrov iz ob
činske uprave. To poročilo temelji 
na anonimni anketi tistih kadrov, ki 
so iz občinske uprave odšli drugam, 
toda v odgovorih ni nihče navedel, 
da je odšel zaradi take politike, kot 
jo  prikazuje tov. Cemač. Jasno pa 
je, da se nihče ne strinja s tako razu

mljeno izjavo tov. Šerceija, kot jo 
nav!ya tov. Cemač. je, da se nihče 
ne strinja s tako razu^ jeno  izjavo 
tov. Šercega, kot je nvaja tov. Čer
nač. Dejansko pa ni izjava tov. Šer- 
ceqa oz. njen smisel samo uradna 
poUtika v Kočevju, ampak v vsej 
naši družbi..

Pismo tov. Černača ocenjujemo 
kot poskus, da bi se razbila enotnost 
družbeno-političnih organizacij in 
občinske skupščine Kočevje, pa 
tudi enotnost s sosednjimi občina
mi, kamor ^ a  obmoi^e ZKGP 
Kočevje. Stališča ZK in družbeno
političnih organizacij občin Kočevje 
in Ribnica o uresničevanju ustavnih 
dopolnil v ZKGP Kočevje so znana, 
saj so bila posredovana članom 
komisij za izvedbo ustavnih dopol
nil, vsem vodilnim in članom ZK v 
ZKGP Kočevje, torej precejšnjemu 
delu kolektiva. Zato lahko pismo 
tov. Cemača ocenimo kot p o ^ u s  
diskreditiranja ZK in drugih dmžbe- 
no-političnih organizacij in posame
znih družbeno-političnih delavcev. 
Na tak način žehjo nekateri posame
zniki v ZKGP uresničiti nekatere 
svoje interese in onemogočiti večji 
vpliv delavcev^eposrediidh proizva
jalcev na delitev ustvaijenfli rezulta
tov njihovega dela. To pa ni v skladu

z bistvom ustavnih ^rem em b, z 
interesi delavcev in stališči Zveze 
komimistov ter družbeno-političnih 
organizacij občin iz obm o^a ZKGP 
Kočevje.

Tov. Cemač sprašuje tudi po 
poklicnih, moralno-političnih in 
organizacijskih sposobnostih vodil
nih delavcev v dmžbeno-političnih 
organizacijah in občinski skupščini.
O tem je bil govor v času evidentira
nja in kandidiranja za te dolžnosti,

ANTON ŠTAMPOHAR:

O »Boju Belokranjcev« Rudija Vogriča
Neprijeten, toda nujno potreben zapis

. ofenzive leta 1942 avtor ne navaja 
 ̂ številčnega zaporedja operativnih 
\ faz. Na strani 138 in 139 je pod 

„naslednjo fazo“ miš^ena faza „B“ 
3. operativnega ciklusa. Na isti 

. strani je zapisano^ da je bilo podvo
jeno število italijanskih vojakov v 

, postojanki na Tanči gori, toda v tej 
vasi ^ sto jan k e  nikoli ni bilo. Šele 
po porazu pri Kvasici so Italijani 
>zpostavili postojanko v Dragatušu.

-  Opis tragičnega dogodka v 
Zapudju (str. 140) ni podprt z vsemi 
'Jejstvi, ki bodo ostala pokopana 
najbrž za vedno. D aje vodil fašiste s 
Sinjega vrha domač izdajalec, je več 
kot očitno, saj je med njihovim 
diyjanjem po vasi ropal borno imetje 
vaščanov in ga nalagal na voz. 
Vendar svojega plena ni dolgo 
užival: ko je  vozil ^vila za fašistično 
posadko na Sinjem vrhu, ga je na 
cesti Vinica-Sinji vrh ujela partizan
ska patrola. Da je bilo požganih 79 
stavb, ne drži, saj italijansko poroči
lo 7. dne 21. avgusta govori o 20 
požganih hišah in gospodarskih 
poslopjih.

Ob napadu na bolnišnico 
Kr^ega odreda (str. 148) v Prisjeki 
v Zumberku so ustaši pobili skupaj 
15 ranjencev in osebju l>olnišnice. 
Na strani 149 je pomotoma napisa
no, da je bila to bolnišnica Kokrške- 
ga odreda. Dr. Stanka Černelča so 
ujeli in ubili.

-  Za borce IV. hrvatske brigade 
je še danes med ljudmi v veljavi na
ziv „kordunaši“ (str. 151). Navedeni 
podatki o izidu ^ j a  pri Kvasici (str. 
153 in 517) sc ne ujemajo. V boju

Fri Kvasici in Nerajcu sta sodelov^a 
, in II. bataljon (str. 517). Boj ni bil 

„pred Kvasico“ , saj se je itaUjanska 
kolona gibala iz Črnomlja proti 
Vinici. Kraj, kjer je prišlo do 
spopada in na katerem stoji danes 
Savinškov spomenik, leži ok. 500 m 
od Kvasice proti Dragatušu. -  Ce ne 
bi bilo na strani 159 zapisano ime 
Poldke Jurančič (3. odstavek), se ne 
bi dala ugotoviti napaka, tako pa je 
jasno, da je vse, kar je o tem napi
sano, popolnoma narobe. To je 
obenem dokaz, kako je lahko vir, 
četudi je sodoben, napačen, zato se 
pisec ne sme zanesti samo nanj, zla
sti še, ker stoji na mestu, kjer so bili 
talci ustreljeni, spomenik že od leta 
1954 (na njem je vklesan datum 27. 
september, kar pa je narobe). Vsi 
ustreljeni so bili doma iz okolice 
Smaijete pri Novem mestu. Bili so 
aktivisti OF aU partizani, ki so jih 
Italijani ujeh s pomočjo belogardi
stov. Zjmrli so jih v novomeške 
zapore, 28. septembra 1942 pa so 
jih pripeljali na semiško postajo. Od 
tam so jih peljali do križišča „Štiri 
roke“ (križišče cest Stanska vas- 
Štrekljevec in Semič-Crešnjevec), 
kjer so si morali izkopati grob, nato

pa so bili ustreljeni. To so bili: 
Franc Videčnik iz Šmarjeških 
Toplic, Franc Karlovšekiz Šmaijete, 
Jože Gregorič iz Dolnje vasi pri 
Šmaijeti, Jože Barbp iz Šmaijeških 
Toplic, Alojz Udovč iz Obrha, Jože 
Grm iz Brezovice, Franc Šušteršič, 
begunec iz Sevnice, Jože Kukman iz 
Gradenj pri Beli cerkvi in učiteljica 
Leopoldina Jurančič iz Šmarjete. Po 
končani vojni so njihove posmrtne 
ostanke prenesli na šm aije^o poko
pališče.

Na strani 164 bi moralo biti zapi
sano, da so bUi belogardisti hujši od 
Itahjanov, ne pa hujši od belogar
distov. — Belogardističnemu koman
dantu Va.siljeviću (str. 184) je bilo 
ime Dobrivoj, medtem ko je bil 
pater Norbert razrešen od križniške- 
ga priorata. -  Ob prikazu napada na 
Suhor je omenjeno ime Karla 
VVolbariga (str. 184) in generala 
Cerrutija (str. 186), katerega pri
imek je tudi večkrat napačno za
pisan. Isto velja za besedo artilerija 
(ne artelerija).

Opisani dogodek na strani 193 
(4. odstavek) terja naslednje pojasni
lo in dopobiilo: v noči od 26. na 27. 
november je VI brigada NOV in PO 
Hrvatske napadla močno utrjeno 
kvisliško postojanko v Severinu na 
Kupi. Po celonočno borbi so 
hrvatski partizani postojanko 
zavzeli, niso pa sneli z zgradbe do

mobranske zastave. Fašisti s Sinjega 
vrha so zato menili, da so bili parti
zani odbiti, zato so šU po levem bre
gu Kolpe proti Severinu, da bi 
„zmagovalce" pozdravili. Partizani 
so jih opazili, se s sposojenim čol
nom prepeljali preko Kolpe in 
fašiste napadli. Stipe fašisti so padli, 
izgubili pa so tudi 3 strojne puške. 
Naši ljudje ob Kolpi so bili navdu
šeni nad drznostjo m junaštvom 
hrvatskih partizanov. -  Za koman
danta dolenjske operativne cone je 
bil imenovan Milovan Saranović (str. 
198). Prva skupina oficirjev, ki jo je 
poslal Vrhovni štab v pomoč sloven
ski partizanski vojski, je prišla na 
obrobje Bele krajine (nad Suhorjem) 
v začetku decembra 1942. Kot na
čelni GŠ NOV in PO Slovenije je 30. 
julija 1943 padel zadet od italijan
ske granate v Selih pri Šumberku.

-  Da so bili med partizani v Beli 
krajini tudi Ijudje-partizani, ki .so 
kvarili ugled partizanske vojske, jc 
veijetno (str. 202).

Toda ob navajanju konkret
nega primera in oseb bi moral 
avtor dobro premisliti, koga bo 
zaznamov^ za vedno. Kakšni so 
bili ti ljudje?

(nadaljevanje prihodnjič)

s^ so javno o tem razpravljali člani 
družbeno-političnih organizacij in 
voUlci. Pri teh postopki se je tov. 
Cemač l^ k o  seznanil z usposoblj
enostjo teh ljudi.

Najostreje zavračamo takšne me
tode za uveljavljanje posameznih- 
interesov, posebno če gre za te
meljne pravice- delavskega razreda. 
Nikakor ne moremo dopustiti, da se 
na tak način poskuša izločiti ^oga 
Zveze komunistov in družbeno- 
političnih organizacij v borbi za 
uveljavljanje osnovnih pravic nepo
srednih proizvajalcev v naši družbi.

Predsedstvo SO Kočevje 
. Komite Občinske 

konference ZKS Kočevje 
Predsedstvo občinskega sveta 

ZSS Kočevje 
Izvršni odbor občinske konference 

SZDL Kočevje

Mislim, da o d ^ o  pismo 
tovariša Janeza Cemača o 
kadrovski politiki v k o č e v ^  
občini, ki je bflo v skrajšani 
obliki obja^jeno v 28. števil
ki Dolenjskega lista 12. 7. 
1973 pod nadovom „Tehni
kov in inženiijev ne potrebu- 
jemo‘\  teija moj osebni od
govor.

Odgovora ne d^em  zato, ker bi se 
želel oprati -  to namreč tudi ni po
trebno -  pač pa zato, ker se s pi
smom želi prikazati nevzdržna kad
rovska politika in nestrpen odnos do 
do strokovnih kadrov v Kočevju.

Ne samo v n ^ i občini, pač pa na 
znatno širšem območju je znano, da 
Kočevska vabi k sodelovanju stro
kovne kadre vseh smeri in poklicev. 
Temu primemo se rešuje tudi šti
pendijska politika in podporo tej 
politiki je čutiti povsod. S takim 
neresničnim pisanjem pa tovuiš Ce
m ač gotovo ne koristi tem n ^ o -  
rom.

Ce sam ni povedal, v čem je 
ozitdje pism^ potem moram reči, da 
je to nesprejemljivo stališče posame-

I znikov v ZKGP (Združenem kmety- 
sko gozdarskem podjetju) do reali
zacije ustavnih dopolnfl. To pismo 
ni n s^ ijen o  samo proti meni kot 
p reds^niku občinskega sveta ZS, 
pač pa tudi proti stališčem organov 
občinskega sveta do te problematike 
in tudi do drugih družbeno-politi
čnih dejavnikov, ki zavzemajo ista 
stališča.

Povedati moram, da me to pismo 
ni presenetilo, kajti ne samo na tem, 
pač pa tudi na sestankih drugih ko
lektivov v sestavu ZKGP so skušah 
posamezniki obračati moje besede. 
Vse tiste, ki so gluhi za samouprav
ne pravice delovnega človeka, je mo
tila moja razprava, v kateri sem se 
zavzemd za sprejeta stališča sindika
tov. Na številnih sestankih sem 
dobro spoznal, kaj kdo hoče. Ravno 
zaradi tega smatram, da sem ravnal 
pravilno, ko sem na sestanku v Mo
zlju posegel v razpravo, k ije  poteka
la v obliki zasliševanja delavcev in 
posebej članov ZK. Vidno so želeli 
ustvariti vtis, kot da si delavci ne 
znajo razlagati, kaj v naši družbi že
limo doseči s formiranjem TOZD. 
To m eje vodilo, da sem tako razpra
vo ocenil kot čisto demagogijo in 
pozval delavce, naj imajo več zaupa- 
ma vase in svoje samoupravno delo. 
Čeprav sem vedno cenil strokovni 
kader in prepričeval kolektive, daje 
nujno nameniti več sredstev za nji
hovo šolanje in izobraževanje, nisem 
nikdar zgubil zaupanja v preprostega 
človeka. V dolgoletnem družbeno- 
poUtičnem delu sem vedno znova 
priliajal do prepričanja, da žeh ta 
človek pri reševanju naših skupnih 
problemov sodelovati z vsemi pošte
no, brez ovinkov ali špekulacij.

Da bi laže razumeli, sem na se
stanku pojasnil stališča komitejev 
občinskih koferenc ZK Kočevje in 
Ribnica. Obenem sem citiral del 
govora tovariša Tita na seji splošne

ga zbora federacije, ko je izrazil ne
zadovoljstvo nad nekaterimi pojavi 
pri uresničevanju ustavnih dopolnil, 
ker sem prišel do spoznanja, da se 
le-ti javljajo tudi v ZKGP. V nadalje
vanju razprave pa sem med dmgim 
dobesedno (po zwisku) dejal: „ Mi 
imamo strokovnjake, in teh ni malo, 
pred katerimi, tovariši, kapo dol! To 
so ljudje, ki delajo, ustvarjajo, lahko 
bi rekel, da nekteri zgorev£yo, ker s^ 
zavedajo, da nam v občino ne bo 
nihče ničesar prinesel, pač si mora
mo, kar želimo, ustvariti sami. Ima
mo p a  tudi nekaj takih, kateri ne 
delajo V interesu d e la v sk a  razreda, 
in teh ne bomo podpirali Prepričan 
sem, da bi lahko tudi brez teh go
spodarili, morda v začetku z nekaj 
težavami, vendar bi se stvari kmalu 
uredile," Mislim, da ni dvoma, kate
re strokovnjake sem pri tem mislil. 
In to so tovariši zvabili. Spet isti 
pojav obračanja mojih besed. Malo 
so še ,j)opravili“ zapisnik in „moja 
izjava" se je brala, kot so si želeli. 
Pri tem pa je čudno samo to , da so 
me p ^ r o s t i  fizični delavci, čeprav 
mnogi iz drugih republik, pravilno 
iazumeli, tovariš Cemač kot diplo
mirani inženir pa ne. Zanima me, ali 
tildi za ta primer velja njegova izjava 
na seji delavskega sveta ZKGP, ko so 
ugotavljali, kako so delavci prejeli 
predlog za število TOZD in samo
upravni sporazum: „Neumnim je vse 
jasno“ .

Tovariša Cemača sem vedno ce
nil, prepričan, da se vseh problemov 
v kolektivu loteva v interesu delov
nega človeka. To sem tudi javno 
povedal. Ravno zaradi tega m ije žal, 
če se osebno šteje med tiste strokov
njake, za katere sem dejal, da bi jih 
lahko pogrešali. Se bolj pa bi mi bilo 
žal, če bi vedel, da je svoje dobro 
ime posodil za podpis t a k ^  pisma, 
kajti živim v prepričanju, da ga ni 
pisal sam.

In ne nazadnje nast^a tudi vpra
šanje, čemu je bilo potrebno foto
kopiji originalnega zapisnika vriniti 
novo drugo stran, ki ni istovetna z 
originalom. Ali zato, ker je na njej 
pisana moja r ^ r a v a ?  Zdkaj je bilo 
nujno na originalu črtati moje bese
de in pripisati tisto, česar nisem re
kel?

TONE ŠERCER 
KOČEVJE

SKROVNIK: 
VSI IMAMO ZASLUGE

Vaščani Skrovnika se obračamo 
na vas z ogorčenjem, ker ste 14. ju 
nija objavili v Dolenjskem listu čla
nek pod naslovom: „Za skupno 
stvar -  Aleksander Rman -  Skrov- 
nik -  Še tepen si lahko".

Prosimo, da zadevo napišete ta
ko, kakršna je, kajti podatki se na
našajo preveč na eno osebo, na 
predsednika. Prav tako ni bilo take
ga vzdu^a, kot ga navajate, saj je bil 
ta vodovod po zaslugi vseh vaščanov 
zgrajen v dveh mesecih, kar je mor
da redek, če ne edinstven primer v 
naši občini. Zahtevamo, da pridete 
in pri nas povprašate, kako smo do- 
s e ^  tak uspeh in če je to izključna 
zasluga predsednika vodovodnega 
odbora.

ZVONE MAJCEN IN 13 
PODPISOV

PRIPIS. Ko smo prejeli to pismo, 
smo se še enkrat pc^ovorili z Alek
sandrom Rmanom. Pudaril je, da ni 
želel ali pričakoval prek časopisa ali 
k ^ o  drugače nobene časti in po
hvale, četudi je kot predsednik 
vodovodnega odbora veliko prispe
val v delu in organizaciji. Nehvie- 
žno funkcijo predsednika je, kot je 
zatrdil, prevzel po sili potreb, ne pa 
zaradi časti. Naš novinar ga je na 
svojo spodbudo obiskal v času, ko je 
bilo z gradnjo vodovoda n^težje. 
Tov. Rman se je v imenu vodovod
nega odbora javno zahvalil vsem, ki 
so kakorkoU prispevali, da je vas 
dobila tekočo vodo.

UREDNIŠTVO
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s  prekinitvijo nosečnosti — splavi 
-  smo se pri nas kakor drugod v 
svetu srečevali že dolgo pred drugo 
svetovno vojno. Ugotavljjdi so veliko 
število tajnih splavov, opravljenih 
pri zasebiuh zdravnikih za oderuške 
denarje ali pri mazačkah; oboji pa 
so imeli za posledico veliko smrt
nost žensk in obolenj. Zlo skrivnega 
splava je že takrat porajalo pred
loge, naj bi splav postal dovoljen, 
naj bi ga opravljali le specialisti v 
zdravstvenih ustanovah, kar je v 
interesu zdravja in življenja žena. 
Tista, ki se trdno odloči, da ne bo 
rodila, bo splavila na tak ali druga
čen način. Tudi pri nas vse do leta 
1952 splav ni bil dovoljen. Skoro 
istočasno z novimi predpisi pa se je 
začelo tudi gibanje, ki je skušalo za
je ti problematiko načrtovanja druži
ne.

V sosednih državah so 
ženske na slabšem

v  Italiji boj žensk za dovoljeni 
splav še vedno traja. Italijanke več- 
laat s transparenti na ulicah mno
žično zahtevajo spremembo zakona, 
ki je v veljavi še iz Mussolinijevih ča
sov in določa dve leti do pet let za
pora za tistega, ki splavi ali pomaga 
splaviti. Posledica tega je, da vsako 
leto po oceni strokovnj^ov ilegalno 
splavi en milijon žensk, med temi pa 
jSi 20.000 umre zaradi nespretruh 
operacijskih posegov. Cena za ilegd- 
ni splav je, preračunana v dinaqe, 
okrog 850 din, če ga opravi babica 
brez anastezije, približno 8.500 din 
pa, če operira zdravnik v zasebni kli
niki.

Zvezna republika Nemčija prav 
tako pripravlja omUjeno zakonodajo 
glede kršilcev zakona, ki prepovedu
je splav, to pa je že tudi prvi korak k 
temu, da postane prekinitev noseč
nosti dovoljena.

V Angliji je leta 1967 splav postal 
dovoljen, v Franciji pa velja zakon, 
da je splav dovoljen le tedaj, če je v 
nevarnosti materino življenje, ven
dar računico v kratkem na spreme
njeno zakonodajo v korist žena.

Švica je bila za bogate Evropejke 
dolga leta obljubljena dežela, kamor 
so hodile splavljat, kajti tam so spla
vi že dolgo dovoljeni. Naval bogatih 
turistk pa je bil tolikšen, da zdrav
stvena dužba ni zm agov^  naročil, 
zato so morali spremeniti zakon. 
2^aj je splav dovoljen ženam, ki bi
vajo v Švici vsaj 6 mesecev.

Na Nizozemskem je prekinitev 
nosečnosti urejena z zakonom. For
malnosti 'je malo, cene so nizke, 
imsyo pa tudi dobro organizirano 
zdravstveno oskrbo.

Izkušnje kažejo, da smo 
na pravi poti

v  Sloveniji je število splavov od 
leta 1955 do 1963 močno narašča
lo, odtlej pa upada. Se bolj razve
seljiv pa je podatek, da ženske vse 
manj posegajo po kriminalnih spla
vih. Leta 1955, ko smo zabeležili v 
naši republiki 5.451 splavov, je bilo 
komaj 8 odst. teh dovoljenih, oprav
ljenih na strokoven način, in 92 
odst. ostalih. V tej številki se skriva 
večina mazaških splavov, nekaj pa je 
bilo tudi bolezenskih primerov. Leta 
1964, ko je bilo število splavov naj
večje -  15.987 -  je bilo r^m eije  
med dovoljenimi in drugimi splavi 
že mnogo ugodnejše: 62 odst. : 38 
odst. v korist dovoljenih. Pri upa
danju števila splavov pa ima veliko 
vlogo predvsem organizirana kontra
cepcijska služba, ki je začela v Slo
veniji delovati leta 1955. Po oceni 
Inštituta za načrtovanje družine 
uporablja zdaj že okrog 40.000 Slo
venk sodobna in zanedjiva sredstva 
za preprečevanje nosečnosti. To pa

je 11 odst. žensk, starih 16 do SO 
let.

Podatki kažejo, da je splav še 
vedno precejšen problem, vendar se 
stanje izboljšuje. Prav zato, ker pri
čajo izkušnje, da smo z legalizacijo 
splava zaščitili žensko in njeno 
zdravje pred prekinjanjem nosečno
sti na mazaški način, je prišlo tudi 
do zakonskih sprememb. Od leta 
1966 smo imeli uredbo o pogojih in 
postopku za dovolitev splava, zdaj 
pa bo ta vprašanja urejal zakon o pre
kinitvi nosečnosti

Kaj določa nova zako
nodaja?

„Prekinitev nosečnosti je do
voljena, kadar bi bil ogrožen norma
len razvoj otroka, kadar bi ohranitev 
nosečnosti ogrožala zdravje in življe-

— če bi noseCmca utegnila priti 
zaradi otrokovega rojstva v hude 
osebne ali družinske težave in bi se 
poslabšal socialni položaj družine.

Postopek za prekinitev nosečno
sti bo po novem bolj enostaven, ven
dar bodo komisije še vedno obstaja
le in izdajale potrdila. Za mlado
letne osebe do 16. leta starosti pa je 
potrebno dovoljenje staršev ali 
skrbnika, če hoče tako dekle noseč
nost prekiniti. Prekinitev nosečnosti 
se lahko opravlja le na kliniki za po
rodništvo in ženske bolezni, v oddel
ku za porodništvo in ženske bolezni 
splošnih bolnišnic ali v specialnih 
bolnišnicah za porodništvo. Stroške 
zdravniškega posega za splav po 
predlogu novega zakona plačuje za 
zdravstveno zavarovane ženske so
cialno zavarovanje, za druge ženske 
pa družbeno-politične skupnosti 
(občine).

Pa ostalih, pretežno bolezenskih, 
rekinitve nosečnosti, ki so jih odo

bravale komisije, so bile opravljene 
iz naslednjih razlogov:

-  stanovanjski problemi 15,77 
odst.

-  socialno ekonomske težave 
41,91 odst.

-  družinske in osebne zadeve 
21,16 odst.

-  bolezen v družini 0,21 odst.
-  razdor v družini 0,41 odst.
-  alkoholizem 3,53 odst.
-  osebni razlogi 6,85 odst.
Pri celotnem številu splavov v pe

tih dolenjskih občinah odpade 
89,84 odst. splavov na socialne raz
loge, le 10,16 odst. je bilo medicin
skih. Med prosilkami za s^'lav je bilo 
več kot 40. odst. žensk starih od 30 
do 40 let; 0,41 odst. je bilo mlado
letnic in 8,51 odst. žensk z nad 40 
leti starosti. Med ženskami, ki so 
prekinile nosečnost, je bila velika 
večina poročenih (84,44 odst.), 
13,0 odst. samskih, 1,87 odst. lo
čenih in 0,62 odst. vdov.

Zanimiv je tudi podatek, da je bi
lo več kot 61 odst. prosilk za splav v 
letu 1972 zaposlenih in da jih je 
imelo od celotnega števila 64,11 
odst. že enega ali dva otroka, nad 
23. odst. žena pa celo 3 ali 4 otroke. 
Očitno imata pri tem vlogo neureje
no otroško varstvo in pa stanovanj
ski problem.

Tragedija v nekaj napi
sanih vrstah -

„Nisem zaposlena. Z možem živi
va in z njegovo materjo z eno plačo.

Zdravniki pravijo: 
»Več kontracepcije«

v  Novem mestu se s problemati
ko rojstev in ženskimi boleznimi 
največ ukvarjata v bolnišnici dr. Lju
bo Kretič, kot predstojnik ginekolo
ško porodniškega oddelka, v zunanji 
zdravstveni službi pa dr. Milena 
Reya-Janžekovič. Kakšno je njuno 
mnenje o zdajšnjih razmerah in 
novem zakonu?

Dr. Kretič: „Da se je zdravje 
žensk zadnja leta tudi zaradi dovo
ljenega splava pri nas izboljšalo, po
ve podatek, daje  zaradi komplikacij 
v nosečnosti, ob porodu ali po njem 
od leta 1961 dalje vsega skupaj 
umrlo 10 žena. Poudarjam pa, da 
imamo zadnja leta komaj enega ali 
dva smrtna primera na leto, vendar 
ne kot posledico splava.

Daje pa misliti drug podatek, ki 
ga lahko izluščimo iz dolenjske 
prakse: nosečnost prekinjajo največ 
delavke in ženske, ki izhajajo iz 
slabših razmer, medtem ko ženske iz 
družbene sredine z malo vi^im stan
dardom bolj posegajo po kontra
cepciji. Ce pravimo, da je dovoljeni 
splav le nujno zlo, bodočnost pa v 
pravem načrtovanju družine, potem 
si moramo prizadevati, da bo 
kontracepcija bolj prodrla tudi med 
manj izobražene in socialno šibkejše 
sloje žena. Vsekakor pa je novi za
kon dober in potreben."

Dr. Janžekovičeva: „Ginekologi 
poudarjamo, da sta načrtovanje dru

žine in tako tekoč rojstva po naroči
lu s pomočjo kontracepcije rešitev 
iz razmer, s katerimi še nismo zado
voljni. Ugotavljamo pa, da se sploš
no zdraN^e žensk močno izboljšuje: 
manj je obolenj na ženskih organih, 
manj komplikacij v nosečnosti, res 
pa je, da smo ginekologi bolj obre
menjeni. Priznati moramo, da je 
kontracepcija ženskam kmečkega in 
delavskega porekla teže dostopna 
kot ostsdim. Pustiti dom, polja ali_ 
službo pri stroju za nekaj ur, ko mo
raš v mesto k zdravniku, ni tako lah
ko kot uslužbenki, ki ima zdravstve
no ustanovo v b l i ^ i .  Razen tega so 
še primeri, ko m o^e odklanjajo 
sredstva za preprečevanje noseč
nosti, so pa tudi nezadovoljni, če 
ženska zanosi. Nova zakonodaja 
obljublja, da bodo tudi zdravniki 
splošne prakse lahko predpisovali 
kontracepcijska sredstva, če bodo 
ženske že imele izvid ginekologa. 
Potem bo ta problem omiljen. Prav 
je, da bo tudi pred komisijo za odo*: 
britev splava manj formalnosti kot , 
doslej. Bolj pa me skrbi to, da je 
med kandidatkami za prekinitev 
nosečnosti zadnje leto več mladih 
deklet.

{■
Potrebno se mi zdi, da bi družb^ 

materinstvo bolj podpirala v moral-' 
nem in m a te rin em  pogledu, da bi 
noseča ženska doživljala v svoji dru-: 
žini in v službenem okolju več razu* 
mevanja."

RIA BACER

.Rojstvo otroka in prekinitev nosečnosti sta osebna pravica 
žen ile ."  To je načelo novega zakona, katerega osnutek je zdaj v 
pretresu in je skladen s smernicami, ki jih daje republiška resolucija 
o načrtovanju družine. Smisel obeh dokumentov pa je v glavnem 
zajet z besedami: „Svojo osnovno pravico, da svobodno in 
odgovorno odločajo o rojstvu otrok, o njihovem številu in o 
časovnem presledku med rojstvi, uresničujejo občani kot 
posamezniki in roditelji v odnosih medsebojne odgovornosti, s 
pomočjo ustreznih družbenih služb — v korist otrok, v interesu 
staršev in vse družbe." Pravico do odločitve ob nezaželeni 
nosečnosti je kot peto človekovo pravico proglasila tudi 
Organizacija združenih narodov v posebni deklaraciji.

nje nosečnice in kadar bi bila zaradi 
rojstva otroka socialno ogrožena 
mati oziroma družina.” ie rečeno v 
predlogu zakona. In dalje:

Prekinitev nosečnosti, opravljena 
do deset tednov po izostanku men
struacije, je dovoljena;

— kadar zdravnik ugotovi, da ni 
mogoče na drug način rešiti življe
nja ali odvrniti hude okvare zdravja 
med nosečnostjo, porodom ali po 
porodu;

— kadar je po znanstvenih spo
znanjih mogoče pričakovati, da se 
bo otrok rodil s hujšimi telesnimi ali 
duševnimi hibami;

— kadar je prišlo do spočetja za
radi posilstva, spolnega občevanja z 
mladoletno osebo, spolnega občeva
nja z zlorabo položaja, zapeljevanja 
ali krvoskrunstva;

ŠTEVILO SPLAVOV

ROJSTEV LETO VSEH V BOLNICI OSTALIH

1847 1965 1023 678 345

2250 1966 978 676 302

2112 1967 1044 780 264

1986 1968 933 695 238

1834 1969 907 654 253

1773 1970 840 619 221

1845 1971 856 615 241

1932 1972 863 643 22 0

Med prosilkami za 
splav največ delavk

/
Poglejmo, kakšno je stanje po 5 

občinah dolenjske regije glede na 
rojstva otrok, števila porodov v bol
nišnici, števila dovoljenih splavov in 
kaj navajajo ženske kot razlog za 
socialni splav.

V občini Črnomelj je bilo v letu 
1972 262 rojstev, od tega 252 v bol
nišnici. Trije porodi so bili opravlje
ni s strokovno pomočjo doma, 7 ]^- 
rodov pa brez strokovne pomoči. 
Registriranih splavov je bilo 125.

V občini Krško: 384 rojstev, od 
tega 367 v bolnišnici. Kar 11 žensk 
je rodilo doma, toda s strokovno 
pomočjo, v 6 primerih so ženske ro
dile same. V vsej občini so imeli lani 
198 splavov.

V občini Metlika (najmanj prebi
valstva) je bilo vsega 120 rojstev. 
Med temi je bilo 112 porodov v bol
nišnici, 3 doma s pomočjo babice in 
5 doma brez strokovne pomoči. Šte
vilo prekinjenih nosečnosti iz te 
občine znaša 64.

*V občini Novo mesto je bilo v mi
nulem letu 907 porodov, od tega 
890 v porodnišnici. Dve ženski sta 
rodili doma s strokovno pomočjo, 
15 pa doma brez strokovne pomoči, 
v tem le tu je  381 občank prekinilo 
nosečnost.

V občini Trebnje so zabeležili 
259 rojstev; 244 jih je bilo v bolniš
nici, 15 pa doma, od tega 10 s stro
kovno pomočjo. StevUo splavov je 
znašalo 95.

Skupno smo imeli v dolenjski re
giji 1.932 rojstev, od tega nad 96 
odstotkov v bolnišnici, in 863 spla
vov. -Živorojenih otrok je bilo 
1.915, število splavov na 100 živo
rojenih otrok pa znaša v povprečju 
45,07 odstotka.

Med 863 registriranimi splavi je 
bilo 643 strokovno opravljenih, 220

Poleg tega je mož že 10 mesecev v 
bolniški. Poročena sem 22 let in 
imam že 2 h če rk i. . . “

„Oba z može delava v Nemčiji, 
ker bi si rada zgradila hišo. Imam že 
dva otroka, vendar ju ne morem 
imeti pri sebi. Kam naj dam 
tretjega? . . . “

„Spoznala sem moškega, ki mi je 
obljubil zakon. Ko je izvedel, da 
sem noseča, je povedal, da je poro
čen in da ima 2 otroka. Drugi dan 
ga ni bilo več . .

„Sem mati treh otrok v starosti 
10, 13 in 9 let. Samo mož je zapo
slen in ima 1.800 din plače. Imamo 
nedograjeno hišo in mater, ki je sta
ra biku 70 l e t . .

,3tanujem  v sobici s tremi sosta
novalkami. Zanosila sem s fantom, 
ki ga že dolgo poznam, toda ne mo
reva se poročiti, ker nobeden nima 
stanovanja."

„Imam že 4 otroke, stare od 2 do 
15 let. Po poklicu sem čistilka, mož 
pa je invalid in zelo surov. Otroci se 
slabo učijo . . . “

„Moj sin ima že 20 let, dva imam 
pa še mlajša. Možje začel piti in me 
pretepa, denar za družino pa dajem 
samo jaz . . . “

In kupa takih prošenj, napisanih z 
roko ali na pisalni stroj, večinoma 
pa na manj kot enem hstu papirja, 
kar zeva osebna stiska žena. Noseč
nost bi zanje pomenila nevšečnost, 
otrok hudo breme. Bremena nihče 
rad ne prenaša. Ce bi se tem ženam 
rodili otroci, jih nc bi pričakali s 
šopkom nageljnov, temveč s solza
mi. In malo verjetno je, da bi bil tak 
otrok deležen srečnih dni otroške 
dobe, v kateri se oblikuje človekova 
osebnost.

Med vzroki, ki žene silijo k prekinitvam nosečnosti, je gotovo tudi 
neurejeno otroško varstvo. Zaposlene žene to močno občutijo. Pri
znamo pa lahko še to: v nobeni službi ne ^edajo radi žene, ki je 
pogosto na porodniškem dopustu. jasli (na sliki) so na
Dolenjskem redek primer, kjer je za dojenčke zaposlenih mater 
lepo poskrbljeno. (Foto*. R. Bačer)



.Vrtačo in Vrbje na odmaknjenih vzpetinah Gorjancev so prebivalci pove> 
-zali s svetom — Nekaj pomoči so že dobili, nekaj je še čakajo — Sami 

ne morejo verjeti, da so trideset let lahko vzdržali brez ceste —  Zaslužili 
so pomoč, če ne zaradi drugega, zavoljo varnega zavetja, ki so ga med 

I vojno nudili partizanom

„Za nas sta bili samo dve re
šitvi: cesta ali izselitev", je dejal 
Stevo Klepač z Vrtače št. 1. 
„Odločili smo se za prvo in ta
ko lani zgradili cesto, ki jo mo
ramo še dokončati. Ne bi radi 
zapustili svojih domov. Upamo, 
da bomo zadržali tudi mlade, 
ker S910 ta odmaknjeni svet 
povezali s cesto. Veliko dela nas 
ši čaka na njej. In čez potok 
b|>Eoo ^  letos morali zgraditi 
njost, da bo čezenj brez skrbi 
zapeljal tovornjak.

Stevo Klepač upa.

Stevo je bil partizan od 
1942. leta. Takrat je bil še na 

I Hrvaškem. Sem se je priženil. 
Posestvo mu malo donaša. Žena 
Zefa je hčerka bivšega mlinarja. 
Mlinsko kolo se pri hiši še kdaj 
pa kdaj zavrti. Kam bi ljudje z 
Gorjancev drugače nosili žito? 
Najbližji mlin je šele v Bregani
^  pa v S k o c ja n i^ ______

foepčevo posestvo meri 7 
hektarov, obdelovalne zemlje je 
komaj 50 arov, vinograda pa 24 
arov. Njive obdelujejo s krava
mi, redijo pa junce, da z njimi 
lal^o plačajo delavce. Vinograd 
daje malo pridelka, saj je trta 
stara že 100  let.

Tu je raj za postrvi

Gospodar Stevo Klepač bi 
rad zaposlitev. Opozoril je že 
kostanjeviške ribiče, da so v 
potoku za hišo odlične možno- 

^  sti za gojenje postrvi. Voda tudi 
•Epoleti ne presahne. Zdaj so v 

njej prave potočne postrvi, na 
katere redko kje še naletimo. 
Stevo je povedi, da so se za 
gojitev 'rib zanimali iz zagreb
škega podjetja „Sljeme“ , vendar 
bi domačini raje videli, da bi 
lahko ustregli Kostanjeviča- 
nom. Upanja nimajo veliko, ker 
tudi v Kostanjevici ni denarja za 
take stvari. Stevo je prepričan, 
da se bo že našel kdo, ki bo

pomagal zgraditi ribnik, nekaj 
podobnega, kot imajo v Bregani 
onstran Gorjancev. Tam je do
bilo kruh 28 ljudi.

Stevo Klepač in njegova žena 
Zefa sta vesela, da so tako daleč 
napredovali s cesto. Če ne bi 
bilo v svetu krajevne skupnosti 
tovariša Abrama in tovariša Ču
ka, je še danes ne bi imeli, o 
tem sta prepričana. Ta dva sta 
jim ves čas vlivala voljo in izpo
slovala pomoč občinske skup
ščine, krajevna skupnost pa je 
prim ^nila prispevek za cestno 
kanalizacijo.

Dokler niso imeli ceste, so 
morali bqlnike z vozom ali s 
sankami voziti do rešilnega av
tomobila v Črneči vasi. Klepče- 
vo ženo Zefo so pozimi štirikrat 
nosili. Hčerka je imela v otro
ških letih devetkrat pljučnico. 
In mati jo je vsakič nesla po 
kolovozni poti do ceste. Zdaj je 
hčerka stara 22 let. Poklic ima 
in dela v Nemčiji. Sin se prvo 
leto uči za trgovca. Domači bi 
radi videli, da bi mu dali službo 
v Čmeči vasi.

Dva tisoč ur na cesti

Janez Stopar je za Stevom 
drugi najstarejši kmet na Vrta
či. On je bil duša akcije za ce
sto. Dva tisoč ur prostovoljnega 
dela ima zapisanih. In teh dva 
tisoč ur je opravilo osem gospo
darjev. Pri zemeljskih deUh jim 
je A^okombinat iz Krškega pri
skočil na pomoč z buldožer
jem, vodna skupnost pa s kom- 
presoijem. Od Črneče vasi do 
Prušnje vasi je čez Vrtačo in 
Vrbje 4,5 km razdalje. Pa si 
predstavljate, kako je moralo 
garati osem ljudi, ko so si utirali 
cesto skozi kraški svet!

„Pot iz Sušice do Prušnje vasi 
so prvi naredili Turki,“ je ome
nil Janez Stopar. „Ded mi je 
pripovedoval o tem, njemu pa 
oče in stari oče. Nekoč so ju 
Turki na svojem pohodu ubrali 
tukaj čez. Zdaj smo se mi opo
gumili in po njihovih sledeh 
speljali cesto.“ Tudi Stopar je 
prepričan, da brez Abramove in 
Čukove pomoči ne bi prišli ta
ko daleč.

Petrolejke pri Sintičevih še ni zamenjala električna luč. Še za kaj 
bolj nujnega ni denaija. Za cesto pa je prav ta družina odstopila 
najlepšo njivo.

Partizani nikoli izdani

„Našim krajem so med vojno 
dali ime mala Rusija,“ je nada
ljeval. ,J*artizani so bili povsod 
doma. Tudi pri nas so se zbirali 
vsak večer.“

„V njihovih vrstah so bili 
mož, sin, zet in hči,“ je poveda
la mati Katarina Stopar. Mož ji 
je padel 1942. leta in tako je 
ostala sama s sedmimi otroki. 
Janez je bil najstarejši. Ko se je 
vrnil iz partizanov, je najprej 
delal pri milici, nakar je bil taj
nik krajevnega ljudskega odbora 
v Čmeči vasi. 1951. leta je pre
vzel ketijo.

„Po vojni se je tudi pri nas 
vse podiralo,“ mi je razlagal. 
„Bili smo na istem kot zdaj so
sed. Dolgo si nismo opomogli. 
Hišo smo si postavili z velikim 
trudom. Živimo bolje, kot so 
živeli včasih ljudje v teh krajih, 
toda zelo težko pridemo do 
dinarja. Ko bi bil bliže, bi šel 
takoj v službo, tako pa mi ne 
kaže. Zato moramo Redati, da 
se doma bolj koristno obrnemo. 
Kjer je pri hiši gospodinja, si 
laže opomorejo, kajti ženskih 
rok moški ne more nadomesti- 
ti.“

„Koliko imate naraščaja? “
„Štiije so. Najstarejši, Ivan, 

se uči za zidarja pri Pionirju v 
Novem mestu, Jožek končuje 
osnovno šolo, Micka je v sed
mem razredu, Majda pa v mali 
šoli. Kar zamisliti si ne morem, 
da bo tale moj cvrček, Majda, 
pozimi hodil na avtobus. Ne bo 
ji_ lahko. Otroci se prehladijo, 
ko čakajo nanj pred trgovino v 
Čmeči vasi. Ob šestih gredo 
zdoma in ob pol dveh se običaj
no vračajo.

Janez Stopar iz Male Rusije.

Ni še dolgo, kar nas je klical 
v Kostanjevico zdravnik. Rekel 
je, da je Majda podhranjena. Pa 
nismo krivi za to. Otrok zgodaj 
vstane in takrat ne more jesti, v 
šoli pa ni izdatne malice. Ko se 
opoldne vrne domov utmjena, 
spet ne spravi obroka vase. Zato 
pravim, da je utmjenost pogla
vitni vzrok za slabotnost. Še 
vedno si želim, da bi hodili 
otroci do četrtega razreda k 
pouku v Prušnjo vas. A kaj, ko 
ne dobimo učiteljev! Pozimi 
morajo učenci včasih peš v Ko
stanjevico ali pa se vrniti do
mov, kadar v ledu in snegu av
tobus ne more na Goijance.“

Narobe podkovani konji

„še eno zanimivost vam mo
ram odkriti,** mi je rekel Janez 
Stopar pred odhodom.** „Neda
leč od tod so Židovske jame. 
Ime so jim dali po Židih, ki so 
se skrivali tam. Vanje so se umi
kali pred Turki. Čeravno so jih 
Turki zasledovali, jih niso od
krili. Židje so jih prelisičili, na
robe so podkovali konje, da so 
sledi kazale v nasprotno smer.“

„Pa ste bili kdaj v teh ja
mah? “

„Seveda sem bil. Tam so cele 
dvorane. Na lastne oči sem jih 
videl. Po pet, šest in tudi 30 
m so dolge. V nekatere se pri
de normalno, v druge se je treba 
splaziti. Kot partizani smo se 
skrivali v bližini. V jame pa 
nismo šli, ker so Nemci vedeli 
zanje. Ne vem, kako so jih od
krili, saj jih najde lahko samo 
tisti, ki točno ve za vhod.

Ko sva že pri partizanih, naj 
povem še to, da v naših krajih 
ni bilo izdajalca. Ljudje so bili 
složni in enotni kot malo kje. 
Partizani so bili tukaj zares na 
vamem.“

M^da Stopar s svojim psičkom.

Martin Sintič kljub bolezni ne miruje. Noge ga že dolgo ne držqo. S 
palico se priteče na dvorišče in sede opravlja delo, ki ga zmore. 
Polje obddujeta sinova.

Krompir in močnik

Stopaijev sosed Martin Sintič 
je na dvorišču razpadajoče 
domačije pripravljal kolje za 
vinograd. Na nogah že dolgo ne 
more stati. S palico si pomaga 
in lovi ravnotežje ob vsakem 
koraku, ki ga naredi ves sklju
čen na dvorišču.

„Srce me boli, ko gledam, 
kako se revež muči,** je dejal 
Stopar. „Kadar se mu na nogi 
odpro rane, je zares usmiljenja 
vreden.**

Sina Jožka Sintiča smo malo 
prej srečali, ko je pešačil v Ko
stanjevico, da bi očetu kupil 
obleko. Sklenili so ga odpeljati 
v bolnišnico, da bi mu tam 
pomagali, a nima revež kaj oble
či.**

,J?a ste šli kdaj k zdrav
niku? „

„Zase ne, za ženo pa!** je 
povedal bolni Sintič. „Pred
lanskim je umrla za jetiko, stara 
69 let. Jaz sem zdaj v njenih le
tih: dve leti sem bil mlajši od 
nje.“

„Kdo vam kuha? **
„Jožek, najmlajši sin. Šestin

dvajset let ima. On peče kruh in 
gospodinji, kolikor utegne ob 
kmečkem delu. Doma je še 
34-letni Tonče, dva sinova pa 
sta poročena. Fanta morata 
sama obdelovati njive in skrbeti 
za živino, ker jaz ne morem ho
diti. Žensko bi potrebovali, pa 
nobena noče v hribe na tako 
revščino.** .

„Kako živite? **
„Bolj slabo. S krompirjem in 

močnikom se hranimo. Meso je 
na mizi samo ob velikih prazni
kih.**

Včasih deset otrok
Pri Žuličevih o n s tr^  plota je 

bila doma samo stara mati Tere
zija z vnučkoma. Povedala je, 
da je bilo pri hiši včasih dva
najst ljudi, zdaj pa jih je komaj 
pet. Stara je 75 let in še vedno 
prime za delo. Deset otrok je 
rodila. Devet je živih: dva sta v 
Ljubljani, dva v Hrastniku, po 
eden pa v Kopm, v Žalcu, v 
Leskovcu, v Prušnji ,vasi in do
ma. Daleč po svetu so se raz
kropili, a kljub temu je že vse 
obiskala. Spet bi šla rada na 
pot, a ne utegne, ker je doma 
preveč dela. V razgovom je še 
povedala, da sadje v teh krajih 
dobro uspeva, samo prodati ga 
ne morejo, zato ga veliko pro
pade.

„Vi ste pa prišli gledat cesto, 
kajne? ‘* je • pripomnila. „Ni še 
narejena. Veliko dela še čaka 
mlade gospodarje. Srečo imate, 
da ste se pripeljali v lepem vre
menu. Kadar je mokro, se z av
tom zlepa ne pride do nas. Čez 
leto, dve bo šlo gladkeje. Pa se 
še oglasite!**

JOŽICA TEPPEV

Terezija Žulič: „Včasih je bilo bolj živo v naši hiši.*



Borci razvili prapor
Med vojno so bile v Starem in Novem kotu po
žgane vse hiše, ljudje pa v partizanih, zaprti ali 

internirani —  V vojni 174 žrtev

Krajevna organizacija Zveze zdru
ženj borcev NOV Novi in Stari Kot 
pri Cabru je imela v nedeljo, 29. 
julija, lepo proslavo. Udeležili so se 
je tudi sekretar občinskega komiteja 
ZKS Kočevje Jože Novak in pred
sednik občinskega odbora Zveze 
borcev in rezervnih starešin Drago 
Gril ter mnogi bivši borci in aktivisti 
tega kraja, ki so sed^ razkropljeni 
širom po domovini. Med njimi sta 
bila inž. prof. Zdravko Turk, eden 
izmed prvih oiganizatoijev vstaje v 
domačem kraju, in njegova devet
desetletna mati Doroteja, ki je žalo
stno gledala ostanke svoje nekoč 
lepe in bogate domačije.

Slavje je vodil domačin podpol
kovnik Jože Cimprič, lep, izčrpen 
govor pa je imel podpolkovnik Jože 
Janež. Ta je poudaril, da so vsi lju
dje tega kraja brez izjeme sodelovali 
v osvobodilnem boju. Italijani so jim 
požgali vse hiše in do poslednjega 
prebivalca zaprli in internirali. V 
osvobodilnem boju so imeli 174 člo
veških žrtev, veliko udeležencev 
osvobodilnega boja pa je umrlo po 
vojni.

Prapor krajevne organizacije ZB 
NOV je na slavju razvil tov. Drago 
Gril, botroval mu je prvoborec Ivan 
Grajš, ki sedaj živi v D ol^ vasi pri 
Kočevju, prevzel pa ga je prapor
ščak Blaž Kovač.

Med slavjem so predstavniki kra
jevnih organizacij ZB NOV Stari in

NOVA REVIJA?

V Krškem so se prejšnji teden se
stali predstavniki kulturnih skupno
sti Posavja in E>olenjske. R az^vor je 
bil na pobudo krških kulturnih dela
vcev, ker se je pred časom ob gosto
vanju literarne skupine iz Novega 
mesta porodila zamisel, da bi lahko 
tudi Dolenjska in Posavje dobila 
skupno literarno revgo oz. glasilo, ki 
n ^  bi zapolnila še zadnjo prazno 
mesto na slovenskem kulturnem ze
mljevidu. Razgovor je pokazal, da 
obst^ajo možnosti za izdajanje take 
revije.

Novi Kot, Draga, Trava in Osilnica 
položili vence k spomeniku padlim, 
vsi udeleženci pa so se lepo oddolžili 
njihovemu spominu. Partizanska 
učiteljica Nada Vreček s Trave je, 
kot vselej, s svojimi učenci priredila 
lep kulturni program.

TONE OŽBOLT

Vesna iz Velenja
Nova možnost za na
kup opeke: v Velenju 
delajo take betonske 
strešnike kot v Dobru- 

ški vasi

Prvega julija je žačelo v Velenju 
redno poslovati novo podjetje IGE 
— Industrija gradbenih elementov. 
To je tovarna betonskih strešnikov, 
ki jo  je po posebni pogodbi financi
rala tovarna „Gorenje". Betonski 
strešniki, prav takšni, kot jih izdelu
je Novoteks v Dobruški vasi, so prvi 
gradbeni elementi za bodočo mon
tažno hišo, ki jo  pripravljajo načrto
valci v „Gorenju“ . Strešniku so dali 
ime Vesna in jih bodo naredili 8 mi
lijonov na leto. Tretjino proizvodnje 
prodajo sproti brez posebnih težav, 
medtem ko imajo trenutno na zalogi 
400.000 opek. Ker ^ed o  strešniki 
najbolj v promet proti koncu jeseni, 
pri IGE nimajo skrbi, da jih ne bodo 
prodali. Seveda pa povzroča sezon
ska prodaja kolektivu težave zaradi 
pomanjkanja obratnih sredstev. Te
žave imćyo tudi z nabavo cementa, 
barv in posipa, ki ga dobivao v Srbi
ji. Prav zato proizvodnja večkrat 
obstane.

50-članski kolektiv IGE bo pri ta
kem obsegu dela ustvaril 35 milijo
nov realizacije, v nekaj naslednjih 
letih pa z uvedbo proizvodnje še 
nekaterih elementov za gradbeništvo 
80 do 90 milijonov dinarjev celotne
ga dohodka.

Na pobočju Smočke gore

PRIJETNI IZLET TEDNA

Nova cesta proti Smuku vabi
Dokončno odprta cesta pripelje izletnika v po

sebno privlačen del Bele Krajine

„Ko zapustimo železnico 
postajo Cmomdj, se nam za 
nekaj časa na ievi strani odpre 
pogjed na kočevske gozdove in 
pod njimi razprostrte vinske 
gorice. Zatem zavijemo na de
sno skozi gozd in skalnate pre
seke, nato pa se nam odpre pre
čudovit prizor, spomladi nema
ra najlepši motiv na Vsej progi 
Zagreb-Ljubljana. Pod progo se 
na desni razprostira široka pla
njava — severna Bela krajina z 
mnogimi vasicami, nad njo pa 
na prisojnem obronku di\iii 
Semič z vinogradi pod cekvico 
na Smuku . . .

Semič v širšem^smislu se razteza 
po vznoi^u in pobočju hriba Semič 
in Smuškega pogorja vse do Goijan- 
cev. Pred njim se na jugu odpira 
malone celotna slikovita Bela kraji
na. Na mestoma visokih strminah je 
vse polno vinogradov, med i\jimi pa 
so na gosto razpostavljeni hrami, 
zidanice in hišice sredi lepih sadov
njakov, kar daje vsemu kraju značil
no podobo. Celotna pokrajina, če jo 
gledaš spomladi v jutranjem soncu, 
se ti zazdi kakor prava riviera! “

Ta slavospev je napisal Beli krajini 
oziroma svetu okoli Semiča naš zna
ni turistični pisatelj Rudolf Badjura 
pred več kot petdesetimi leti (Jugo- 
sldvenske Alpe, Ljubljana 1922). 
Gotovo se je od tedaj marsikaj spre
menilo, številni hrami in zidanice so 
zlasti med drugo* svetovno vojno 
propadli, vendar je lepota pokrajine, 
ki je Badjuro tako navdušila, danes

PROSTO DELOVNO MESTO!

ELEKTROTEHNA, trgovsko uvozno in izvozno podjetje z 
elektrotehničnim materialom, Ljubljana, Titova 51, želi za
posliti

v prodajalni KRŠKO

2 PRODAJALCA TEHNIČNE STROKE Z USTREZNO 
PRAKSO IN BLAGAJNIČARKO S SREDNJO STROKOV
NO IZOBRAZBO IN USTREZNO PRAKSO.

Kandidati naj pošljejo pismene ponudbe komisiji DS za de
lovna razmerja, Ljubljana, Titova 51.
Razglas velja 15 dni po rlnevu objave.

Mercator

30- 50%
ZNIŽANJE CEN

LETNI KONFEKCIJI

v BLAGOVNICI
NA GLAVNEM TRGU

vse
DOLENJKA.

trgovsko podjetje na debelo in drobno

NOVO MESTO
objavlja prosto delovno mesto

P O S L O V O D J E

mn
dolerijka

v novo ustanovljeni prodajalni v Smolenji vasi pri Novem mestu.
\_
Pogoji: visokokvalificiran trgovski delavec s 3 letno ustrezno 

prakso ali kvalificiran delavec s 5 letno ustrezno prakso. 
Kandidati naj vlože ponudbe v 8  dneh po objavi.

od temeljev 
00 strehe

^SLOVENIJALES
UUBLJANA
VAM NUDI v  SVOJIH POSLOVALNICAH:

še prav taka, le da so namesto starih 
hramov in zidanic zrasli in nepresta
no rasejo še novi vikendi, znamenja 
sodobnega časa in z iyim zvezanega 
napredka in blaginje, r a  še ena razli
ka je: medtem ko je omenjeni turis
tični strokovnjak opazoval lepoto 
Bele krajine z vlaka, ki kmalu za 
semiško postajo izgine v predor, 
nam je danes mogoče opazovati 
pokrajino dosti dalj, saj so pred ne
davnim (menda dokončno) odprli 
za javno uporabo lepo speljano ce
sto, ki se dviga od Tajčbirta mimo 
Gabra, po pobočju Semeniča, Miha- 
ijeve in Anzlove gpre prav do Smoč
ke luže. Tam je dovolj prostora tudi 
za parkiranje avtomobilov, od tam 
pa prideš po četrturni hoji skozi pri
jetno hosto na Smuk, znano raz re 
dno belokranjsko točko s cerkvico, 
lovsko kočo in razvalinami smuške
ga gradu v bližini. Koča je namenje
na tudi javnosti, žal pa je slišati, da 
ni odprta vsako soboto in nedeljo, 
kakor bi menda morala biti.

Novo cesto na Smuk so zgradili 
že lani, vendar so se nekatera dela 
zavlekla, tako da je bila dokončno 
odprta šele v letošnjem juliju. Z njo 
so dobili bo\jši pristop do svojih vi
nogradov in zidanic domačini, hkra
ti pa se je odprla možnost, da se tu- 
ozem razvije tudi v okolici Semiča. 
Ne samo lepa nova cesta in nenavad
no slikovit razgled po vsej Belokrs^i- 
ni od Suhoija do Metlike, Gradca in 
Črnomlja ter slovite gore Klek v 
ozadju, marveč tudi od nekdaj pri
znano semiško vino bodo nedvomno 
vabljivi tudi za razvajenega turista. 
Zidanice in hrami v Mihaijevi, An- 
zlovi in Smočki gori so dobro zalo
ženi s kapljico.

Eler

o i ^

Me
vo

3»
10^

PLEMLJEVA 68VIZMARJE,
GOSP RAZSTAVIŠČE, 
DOMŽALE,

HALA D

A. SKOKA 20

ves gradbeni material, ki ga 
potrebujete pri gradnji hiše:

#  BETONSKO ŽELEZO, CEMENT, IZOLAČiJSKE 
MATERIALE, APNO, OPEKO, RAZNO KRITINO fN  
DRUGO;

9  OKNA, VRATA. LADIJSKI POD-OPAŽE,
PARKET;

#  KERAMIČNE PLOŠČICE IN SANITARNO KERAMI
KO

#  PEČI ZA CENTRALNE KURJAVE, RADIATORJE 
IN CEVI;

INFORMACIJE DOBITE PO TELEFONU: 
VIŽMARJE: 51-566^
GOSP. RAZSTAVIŠČE: 312-598 
DOMŽALE: 72-397

OBIŠČITE NAS!

ČGP „D E L O", podružnica Novo mesto 

S P R E J M E

VEČ RAZNAŠALCEV ČASOPISA za območje Novega

mesta. Raznašanje je v jutranjih urah.
Delo primerno tudi za fante, ki še niso stari 15 let.
Zaslužek dober. Interesenti naj se javijo v pisarni podružnice. 
Glavni trg 1.

PROSTA DELOVNA MESTA!
Tekstilna tovarna NOVOTEKS, Novo mesto 

r a z g l a š a  

za obrat konfekcija v Vinici prosti delovni mesti

1. ekonomskega tehnika
2 . administratorja

Pogoji:
pod 1. končana ekonomska srednja šola, zaželena je praksa; 
pod 2 . končana administrativna šola.

Kandidati naj pošljejo ponudbe na naslov:
NOVOTEKS, tekstilna tovarna. Novo mesto, kadrovski odd 
elek, do vključno 25. avgusta 1973.



TRAGEDIJA NA GRADBIŠČU:

Tok ubil novomeškega dijaka
15-letnemu Dušanu Jevšku v bolnišnici niso mogli več pomagati

modelarstvo

V teh dneh, ko zasebni gradi
telji ne zamu^jo nobene prilo
žnosti, da ne bi vsaj kaj malega 
postorili okoli hiše, ko se vrtijo 
številni betonski mešalniki,

Med delom pri mešalcu je treba 
biti previden. 

NEPREVIDNO 
ČEZ CESTO

Franc Klun iz Kočevja, Ljub- 
yanska c. 16, je 24. julija okoli
20.30 neprevidno prečkal Reško 
cesto, tako da ga je podrl avto, ki ga 
je vozil Milan Lampe mlajši iz Rud
nika 20. Hudo po^odovanega Klu
na so prepeljaU v bolnišnico, na avtu 
pa je za okoli 1.000 din škode. Voz-

I nik je na srečo videl Kluna, ki je 
hoda po levi polovici ceste, in je za
to zmanjšal hitrost. Ko je Klun sto
pil iia desno polovico ceste, je Lam
pe hitro zavrl in kljub močnemu 
dežju ustavil že po 3,20 m. Ce ne bi 
voznik, ki je bil trezen, tako previd
no vozil, bi bilo za Kluna še huje.

lastni ali izposojeni, tudi nesre
ča ne počiva. Prej^ji teden je 
iz JevScove družine v Cegelnici 
za vselej iztrgala 15-letnega 
Dušana, ki bi šel septembra v 
drugi razred novomeške gimna
zije.

Dušan je bil 22 julija z očetom in 
bratom pri novi hiši pred katero se 
je marljivo vrtel mešalnik, ki ga je 
Jevškovim posodil sosed Jože Kuk- 
man. Ometavali so pročelje. Ko so 
začeli, ni nihče pričakoval, da bo 
zidarska dela prekinila nesreča. Pri 
pregledu so ugotovili, da je golo 
naključje terjalo smrt mladega 
fanta.

Mešalnik je bil, kot se je lahko 
prepričala strokovna komisija, po
vsem v redu in kabli pravilno pove
zani. To je med ogledom potrdil 
tudi in ^ek to r za delo. Po izjavah 
očividcev in ugotovitvah strokovne 
komisije je Dušana ubila elektrika, 
ko je ^u ša l spojiti kable. Domneva
jo , da se je predtem ^o takn il in 
prekinil tok, ssy je tedaj obstal tudi

KOLESAR UMRL

154etni Zmago Rajf iz Kanižari
ce, ki se je 26. julija ponesrečil s 
kolesom, je za hudimi poškodbami 
umrl v novomeški bolnišnici v pone
deljek, 30. julija.

Dežurni 
poročajo

mešalnik. Bržčas je padel na vtikač 
kabla, v katerem je bila elektrika.

Ponesrečenca so takoj naložili na 
avto in ga odpeljali v bolnišnico. 
Tam so ga klinično oživeli, vendar 
pa je za hudimi poškodbami nasled
njega dne umrl.

DOPOLNILO

V zadnji številki Dol. lista je bila 
na sedmi strani v kroniki nesreč ob
javljena vest o spolzki cesti v Se
miču, kjer so krpali cesto. Vest ne 
ustreza povsem dejanskemu stanju, 
zato prosim, da v naslednji številki 
vašega lista objavite popravek.

Delavci Cestnega podjetja niso 
krpali ceste, pač pa so pripeljali 
emulzijo za asfaltiranje v obratu 
IMV. Sod so delavci malomarno 
postavili na rob ceste brez podstav
ka. P rib li^o  deset minut zatem, ko 
so odSU, se je sod prevrnil, emul^ja 
pa se je r a :^ a  po cesti. Na cesti ni 
bilo nobenih opozorilnih znakov, ko 
sem jaz pripeljal po cesti od Črnom
lja proti Semiču, zato sem nenado
ma naletel na razlito maso. Kljub 
temu da sem vozil počasi, me je 
vrglo s ceste, škoda na avtomovilu 
pa je nastala izključno po krivdi 
malomarnih cestnih delavcev.

JOŽE TURK 
Semič, nJi.

ZMIKAVTI NE POČIVAJO -  
Viktoriu Kosu iz Crmpšnjic je ne
znanec 28. julija zvečer odpeljal 
pony-ekspres izpred restavracije Pri 
vodnjaku v Novem mestu.

KOLO DOBILO NOGE -  Tudi 
domače dvorišče ni varno pred tato
vi. O tem se je prejšnji teden prepri
čal Matija Bukovec z Velikega Kala 
pri Mimi peči. Kolo, ki ga je imel 
prisloi\jeno na dvorišču, si je ,4zpo- 
sodil“ neznanec, ki je neopazno pri
šel v BuJcovčevo domačijo.

NASILNO PO KLOBUK -  Ne-
i znanega tatu m vlomilca je zamikal 

klobuk, ki ga je imel Anton Dolinar 
iz Gornjega Kronovega v zaklenje
nem avtomobilu. Ce je hotel klo
buk, je 'm oral vlomiti. Domnevno, 
da si je vlomilec nadejal bogatejšega 
plena, ker pa ga ni na&l, se je zado
voljil s klobukom.

S KOM JE Se l  MOPED? -  No- 
f ’ b e ^  sledov ni pustil tat, k ije  28.
: julija zvečer izpred dvorišča kmetij

ske zadruge v Šentjerneju odpeljal 
moped Ludvika Simončiča iz Zapuž 
pri Šentjerneju. Upajo pa, da bo 
tudi ta storilec padel v roKe pravice. 
Poizvedbe se nadaljujejo.

NOC NA HLADNEM -  Petra 
Coliča z Grma, ki je 28. julija raz
grajal in kazal pesti ženi ter otroko
ma, so metliški miličniki pridržali in 
ga čez noč pustili na hladnem.

NEMIREN GOST -  Kraval je de
lal ob koncu minulega tedna Marko 
Popovič iz Novega mesta v novome- 
^ em  hotelu Kandija, zato so ga mi
ličniki pridržali do iztreznitve.

TELEVIZOR UNICEN MED 
NEURJEM -  Med nei^em  24. juli
ja je strela udarila v hišo Jožeta 2i- 
berta v Žabji vasi. V sobi, kjer st
anuje hči Jožica, so našli popolno
ma razbit televizor, poškodovana pa 

.. je bila tudi električna naipeljava v 
hiši. Malo predtem je bil zaradi 
neurja gostilno v Novem mestu, ga 
je na Icnžišču zadel osebni avto, ki 
ga vozil Janez Medic iz gostilno v 
Novem mestu, ga je na križišču za
del osebni avto, ki ga je vozil Janez 
Medic iz Irče vasi. Voznik je poško- 

’ dovanega pešca sam peljal v bolni
šnico.

1>0TA 
IK STItf

Nedelja popoldne na novomeški bencinski črpalki. Vsem se mudi, 
vsi bi se ra ^  peljali na izlet. Marsikateri pa se ne pripelje več sam 
domov . . .  (Foto: R. Bačer)

PONIKVE: TRAGIČEN POBEG 
IZ KOLONE -  28. julija zjutraj je 
italijanski voznik Giuglio Marini 
vozil osebni avto v koloni, ki se je 
od Ljubljane pomikala proti Z ^ e -  
bu.Pri Ponikvah je kolona zmanjšala 
hitrost. Italijana je potrpežljivost 
minila, zato je naglo zavil iz kolone 
in jo zečel prehitevati. Cesta ni bila 
prosta, zato je čelno treščil naglo 
zavil iz kolone in jo začel prehiteva
ti. Cesta ni bila prosta, zato je čelno 
treščil so odpeljali v ljubljansko bol
nišnico; njunih imen v času poroča
nja še nismo mogh zvedeti. Škodo 
so ocenili na 50.000 din.

MIKLARJI: CELNO NA OZKI 
CESTI -  27. julija zjutraj je Stani
slav Simonič iz Črnomlja vozil oseb
ni avto proti Kočevju. Izza nepre
glednega ovinka pri Miklaijih je na
proti pripeljal kombi Viktor Štukelj 
IZ Doblič. Srečanje na ozki cesti ni 
bilo možno, zato sta vozili Selno 
trčili drugo v drugo. V nesreči, ki je 
povzročala za približno 5.000 vozili 
čehio trčili drugo v drugo. V nesre
či, Ici je povzročila za približno
5.000

JEZERO: PO PREKUCLJAJU 
NA KOLESA -  Zaradi prevelike 
hitrosti na mokri avtomobflski cesti 
se je 27. julija popoldne z osebnim 
avtomobilon) pri Jezeru ponesrečil 
za^ebški voznik Josip Kalčič. Pri
hajal je iz Ljubljane. S cestišča ga je 
vr^o na bankino, nakar se je dva
krat prevrnil in obstal na kolesih. 
Škodo so ocenili na 7.000 din, vo
znik pa je ostal nepoškodovan.

KARTELJEVO: CEJVANOVICI 
POPADALI IZ AVTA -  28. juUja 
zjutraj je Zuhrija Cejvanovič iz 
Grabrovca pri Veliki Kladuši peljal 
od Ljubljane proti Novemu mestu 
pohi osebni avto svojih sorodnikov.
V Karteljevem je prehitro vozil, zato 
ni prišel varno na prflcljužek proti 
Novemu mestu. Avto je „preskožil“ 
kovinsko ograjo, zdrvel po nasipu 
priključek proti Novemu mestu. 
Avto je „preskočil** kovinsko ogra
jo , zdrvel po nasipu bolnišnico: Ilija, 
38 let, Bojmira, 38, Rudi, 12 in 
Rozika, 15 let. V bohiišnici so jih

Sridržali na zdravUenju. Gmotno 
codo so ocenili na 30.000 din.

Dobro so leteli
Na državnem prvenstvu modelarjev novomeški 

Aeroklub osvojil 4. mesto

v  petek in soboto, 27. in 28. julija, je bilo v Vršcu državno 
modelarsko prvenstvo prosto letečih modelov. Novome^i Aer(^ 
klub, ki se že nekaj let ni mogel uvrstiti na državno prvenstvo, je 
letos dosegel lepe uspehe.

^  I  i  I  i  I

V petek je na tekmovanju mode
lov jadralnih letal A2 ekipa Novo- 
meščanov, ki so jo sestavljali Janez 
Grošelj, Mitja Rozmain in Matej Jev- 
šček, zbrala 2351 točk in si tako 
priborila četrto mesto. Samo 18 
točk premalo so zbrali za tretje me
sto, k ije  pripadlo Aeroklubu Saraje
vo. Državni ekipni prvak je tudi 
letos kot že tri leta nazaj Aeroklub 
Petrinja. S tem so Novomeščani za
beležili pomemben uspeh, saj so bili 
najbolje uvrščena ekipa iz Slovenije.

KANIŽARICA: BREZ ZAVOR 
PRED AVTO -  15-letni Zmago Ra
jf  iz Kanižarice je peljal 26. julija na 
kolesu s pokvarjenimi zavorami 
vrstnika Gorana Vukmanoviča. Ko 
sta se spuščala od rudnika po klancu 
navzdol, ju je zaneslo pred osebni 
avto, ki ga je naproti vozil Cmo- 
maljčan Janez Žvab. Fanta sta tre
ščila v vozilo, padla in se poškodo
vala. OdpeljaU so ju  v novomeško 
bolnišnico.

NOVO MESTO: PO LEVI V 
AVTOBUS -  29. juUja dopoldne je 
Novomeščan Ludvik Recko zapeljal 
z dvorišča hotela Kandije avtobus v 
trenutku, ko je po Zagrebški cesti 
po levi strani pripeljal Josip Kišić iz 
Velike Jelše pri Karlovcu osebni 
avtomobil, s katerim je pripotoval v 
Novo mesto. Vozili sta trčili. Gmot
no škodo so ocenili na 8.000 din, 
poškodovan pa ni bil nihče.

VINJI VRH
V OGNJU

25. julija zvečer se je vne
lo gospodarsko poslopje -  
hlev s skednjem, last Janeza 
Simoniča z Vinjega vrha pri \ 
Semiču. Ostrešji sta popol
n o m a  z g o r e l i ,
ogenj pa je pokončat tudi 10 
ton sena, 5 ton slame, 6 
kub. metrov smrekovih 
desk, elektromotor s krožno 
iagp in nekaj kmečkega oro
dja. Škodo so ocenili na 
55.000 din, kaže pa, da je 
večja. Strokovna komisija, 
ki je raziskovala vzroke, je 
ugotovila, da je požar iz
bruhnil zaradi nestrokovne 
napeljave elektrike do hleva. 
Žice je gospodar sam nape
ljal, in sicer tako, da je kable 
spojil med slamo in senom 
na podstrešju.

Melamin poma
ga mladim 
šahistom

v  „šahovski šoli** v Kočevju, 
ki jo vodi mentor Ivo Stanič, je 
zraslo po dolgotrajnem in marlji
vem delu preccg nadaijenih šahi- 
stov, ki dosegajo dobre rezultate 
tudi v republiškem merilu. Ša
hovski delavci v Kočevju ne živi
jo  iz denva v dan, pač pa se pri
pravljajo tudi za v prihodnje. 
Izdelali so delovni program, 
predvsem za organizacijo turnir
ja, ki naj bi bil konec leta in bi 
na njem sodelovale pionirske 
ekipe iz vse Slovenije.

Za pripravo tega in podobnih 
tekmovanj, kot tudi za sodelova
nje kočev^ih  šahistov na raznih 
tumiijih pa so potrebna precej
šnja sredstva. Sola in šahovsko 
društvo mladim šahistom seveda 
ne moreta zagotoviti dovolj de
narja, zato so se šahovski delavci 
obmUi za pomoč k delovnim 
organizacijam v Kočevju. Naj
prej se je odzvala kemična tovar
na Melamin, ki je prevzela po
kroviteljstvo nad omenjenim 
tumiijem, mladim šahistom pa 
je namenila tudi 3300 din za 
sodelovanje na nedavnem repu
bliškem prvenstvu v Mariboru.

Lepo bi bilo, ko bi Melamin 
posnemala še ostala kočevska 
podjetja!

Tudi v konkurenci posameznikov 
so se dobro odrezali Janez Grošelj 
je med 60 tekmovalci z 911 točka
mi zasedel 15. mesto, Mitja Rozman 
pa z 810 zbranimi točkami 21. 
mesto. Manj sreče je imel Matej Jev- 
šček, ki je od sedmih štartov, koli-

PRIPRAVE ROKOMETAŠEV

Na Loki se že precej časa priprav
ljajo na novo tekmovalno sezono 
rokometaši Novega mesta. Kljub 
poletni vročini marljivo trenira 12 
igralcev, na zaključne priprave v 
Portorož od 3. do 12. avgusta pa bo 
odšlo skupaj 17 ljudi.

Konkurenca v ljubljanski conski 
ligi bo letos izredno močna, ker so 
se v ligo vrnile tudi Brežice, zato 
Slavko Vidmar ni hotel dati nobene 
bolj določne izjave o možnostih 
uvrstitvi Novomeščanov, pač pa je 
vse prepustil volji in znanju igralcev.

PENCA 
v  REPREZENTANCI

Jugoslovanski atleti že marljivo 
vadijo v Celju za polfinale atletdcega 
pokala Evrope, ki bo prihodnjo 
nedeljo na celj^em  stadionu. V ju
goslovanski reprezentanci je tudi 
Novomeščan Janez Penca, ki bo 
tekmoval v teku na 400 metrov z 
ovirami. Janez Penca je na zadnjem 
državnem prvenstvu v Zagrebu osvo
jil naslov državnega prvaka v tej 
disciplini, vendar meni, da v Celju 
ne bo mogel poseči v boj za boljša 
mesta, čeprav je v dobri formi. Upa 
pa, da bo morda izboljšal republiški 
rekord.

Brežiški šport

PRIPRAVE NA 
NOVO SEZONO

Več ko t mesec dni pred pričet
kom nove tekmovalne sezone so se 
vse tri brežiške ekipe, ki nastopajo v 
republiških, zveznih in con^ ih  
tekmovanjih, že začele pripravljati. 
Ker je Darko Šetinc še vedno v bol
nici, vadita moško rokometno ekipo 
Avsec in Pavlič, članice pa vodita 
pri treningu Molanova in Staubeije- 
va.

31. julija so imeli prvi redni tre
ning tudi nogometaši. Na razgovoru 
z njimi so se zbrali tudi člani upra
ve. Kljub nezadostnim pripravam 
bodo nogometaši v nedeljo, 5. avgu
sta, odigrali prvo tekmo za trening s 
hrvatskim conskim ligašem Sljeme
nom iz Zagreba. V predtekmi se 
bosta pomerili mladinski ekipi obeh 
klubov.

3. avgusta bo v Ljubljani žrebanje 
razporeda tekmovanj v vzhodni slo
venski conski nogometni ligi, v kate
ri bodo nastopili tudi Brežičani.

V. P.

Še malo m model bo iz izku- 
šenfli rok Janeza Grošlja poletel 
na zračno pot.

kor jih je bilo dovoljenih, uresničil 
samo pet. Močan veter, k ije  nagajal 
tekmovalcem, mu je zanesel model, 
da gaje izgubil in ni mogel tekmova
ti dalje. Med posamezniki je naslov 
prvaka pripadel Branku Leskovšku 
iz Celja.

V soboto se je prvenstvo nadalje
valo s tekmovanjem prosto letečih 
motornih modelov (penjačev). Od 
Novomeščanov je nastopil samo 
Janez Grošelj in si je kot drugi naj
boljši Slovenec priboril sedmo 
mesto. Zbral je 1027 točk, kar je 
zadostovalo tudi za 6. mesto v ekip
ni konkurenci. V tej panogi novo
meški Aeroklub do sedaj na držav
nih prvenstvih še ni nastopil.

Janez Grošelj si je z uspešnim n ^  
stopom na državnem prvenstvu pri
boril pravico tekmovati v jugoslo
vanski državni reprezentanci B in s 
tem pravico do nastopa na evrop
skem prvenstvu, ki bo prihodnje le
to na Otočcu v Liki.

LJUBLJANA -  V predzadnjem 
kolu letošnjega republiškega šahov
skega prvenstva za ženske si je Pet
kova z zmago nad Bagarijevo že za
gotovila prvo mesto, tj. nadov re
publiške prvakinje in s tem pravico 
do udeležbe na državnem šahov- 
dcem prvenstvu za ženske. Prazniko
va iz Kočevja, lanskoletna prvakinja, 
pa mora odigrati še prekinjeno parti
jo s Kremavčevo in si bo v primeru 
zmage zagotovila drugo mesto.

NOVO MESTO -  Predstavniki 
zletnih mest, in sicer Novega mesta, 
Siska, Karlovca, Gospiča, Bihača, 
Prijedora, Banjaluke, ter pripadniki 
JLA so se prejšnji petek ^up aj pov
zpeli na Triglav. Zbrali so se na Rud
nem polju in v soboto nadaljevali 
pot do Kredarice, v nedeljo pa kljub 
slabemu vremenu krenili še na vrh 
Triglava. Tam so razvili prapor, na 
k a te r^a  so predstavniki posameznih 
mest pripeli spominske trakove, 
p redstavni PZ Slovenije pa jim je 
podelil roominske plakete.

Čr n o m e l j  -  Ribiška družina iz 
Črnomlja bo v nedeljo, 26. avgusta, 
priredila tekmovanje ekip ribiških 
družin za pokal „Bela krajina**. Na 
plovček bojo lo ^ i  belo ribo, tj. 
belico.

KOCEVJE -  Od 4. do 16. avgu
sta bo v Vršcu pionirsko šahov^o 
prvenstvo Jugoaavije, na katerem 
bojo sodelovale vse repubUške repre
zentance. Slovensko štiričlansko 
ekipo bojo sestavljali: Orel (Zagor
je), Kovač (Kočevce) in dve pionir
ki. Povabilo za nastop v slovenski 
reprezentanci je za nadpjenega mla
dega kočevskega šahista Kovača 
veliko priznanje, zato pričakujemo, 
da se bo oddolM z dobrimi igrami.

NOVO MESTO -  Prejšnji petek 
in soboto je Planinsko društvo iz 
Novega mesta priredilo za svoje 
člane izlet na Vogel, Rudico in 
Cmo prst.

PORTOROŽ -  Košarkarji novo
meškega „Novoteksa** v teh dneh 
bivajo v Portorožu, kjer združujejo 
poletni oddih s pripravami za novo 
tekmovalno sezono.

PREDLOG ZATRI LIGE

Komisija za tekmovanje nogomet
ne podzveze Ljubljana je izdelala 
predlog razporeda tekmovanja v 
podzvezni li^  in I. razredu. V sezoni 
1973/74 bo v podzvezni ligi nasto
palo dvanajst moštev, med njimi 
Elan iz Novega mesta in Bela krajina 
iz Črnomlja. Prvi razred naj bi bil 
razdeljen v dve skupini A in B, po 
tem sistemu pa bi v B skupini tek
movali tudi nogometni klubi iz Ko
čevja, Mirne in Ribnice.

ŠPORTNI KOMENTAR

Na repu dogodkov...
Kje so poti, da bo dolenjski nogomet splezal 
iz podzveznih lig v slovensko konkurenco?

Klavrno stanje dolenjskega 
nogometa: nobene ekipe ni bflo 
v zadnji tekmovalni sezoni v 
slovenskih konkurencah, vse so 
igrale v podzvezni ligi. Edino 
Brežice so svetla izjema s svojim 
prvim mestom v celjski podzvezi 
in s pravico do igranja v drugi 
s lo v e li ligi -  vzhod v sezoni, ki 
se bo začela jeseni.

Vprašanje je seveda, če ne 
bodo tudi Brežičani doživeli 
enako »enkega razočaranja, kot 
so ga Črnomaljci, Novome^ani 
in Krčani, ki so iz druge sloven
ske lige po hitrem postopku pad
li nazaj v podzvezo.

Mar Dolenjci zares nismo za 
nogomet? Komaj verjetno! Za
kaj smo lahko uspeli v pdbojki 
(Novo mesto — zvezna liga pred 
desetletjem in več!), zakaj uspe
vamo v košarki in rokometu, v 
šahu in še kje, le v nogometu ne 
moremo na zeleno vejo?

Odgovorov je več, čeprav ni 
mogoče trditi, da na Dolenjskem 
za nogomet ni zanimanja. Ob

činske in medobčinske mladin
ske lige, sorazmerno uspešni na
stopi mladincev v republiškem 
tetoovariju -  vse to dokazuje, 
da so verjetno napačne metode, 
s katerimi poskušamo doseči 
uspehe.

Zlasti manjka sposobn i stro
kovnjakov in vzgoje mladih. Pio
nirske in mladinske šole bi lahko 
vzgajale talentirane nogometaše, 
najboljši pa bi potem lahko igrali 
tudi v slovenskih konkurencah. 
Seveda pa je ta  pot znatno daljša 
od sedanjega načina dela, ko so 
ekipe nekritično pobirale vse, ki 
imajo do tega ^ o r ta  veselje. 
Med njimi so tudi taki, ki ne bi 
vzdržali najbolj enostavnih preiz
kušenj v spretnosti, moči in hi
trosti, potrebnih za ukvaijanje s 
^ r t o m .

Pogoj za pot k napredku pa je 
kajps^, da bi ekipe kar največ 
svojih moči vložile v vzgojo last
nih strokovnjakov, treneijev in 
^diteljev nogometa.

J. SPLICHAL

m



— ,^bastijan , pa me res zanima, kaj je v igri galebov t ^ o  
zanimivega, da jih ure in ure opazuješ? !“

-  Francelj, kaj misliš, kaj bi naredila tvoja žena, če bi naju 
tule zalotila?

Belci»i»M Hrt I p^d 20 leti I

Novi narodni heroji
ZA NARODNE heroje so proglasili Ivana Kovačiča — Efen- 

ko, rojenega 28. januaijal921 v Dol. Podborštu. Po poklicu je 
bil peicov^i pomočnik, sedaj je polkovnik JLA, zvezni in re
publiški poslanec ter član izvršnega sveta ljudske skupščine 
LRS, Prav tako je za narodnega heroja proglašen Dušan Jereb — 
Štefan, rojen 26. januarja 1908. Dušan Jereb je s propagandnim 
in organizacijskim delom postavil široko osnovo osvobodilnega 
gibanja na Dolenjskem. Jereb je padel v neenaki borbi v začetku 
marca 1943 v Velikem Lipovcu, koje z nekaj tovariši kril umik 
skupine 40 aktivistov.

OSREDNJA TOČKA proslav ob dnevu vstaje v šentjernejski 
občini je bila slovesnost na Javorovici, ki se jo je udeležilo 
precej ljudi. Govor predsednika Majzlja, priložnostna deklamaci
ja in dve recitaciji, petje zbora gimnazijk, vse to je povzdignilo 
slovesnost, ki je bila tako prisrčno domača, da je vse resnično 
ganila. V počastitev žrtev, ki so padle na Javorovici, je občinska 
patrulja oddala častno salvo, da se je razlegalo daleč po gorjan
skem svetu.

NA PRAZNIK 22. julija je šel 78-letni krojač Janez Junc v 
pristavški gozd pri Orehovici po leto za brajdo. Napadalec gaje 
v gozdu že čakal. S kljukcem mu je razsekal glavo in mu odsekal 
tudi levo roko nad zapestjem. Šele naslednji dan so našU doma
čini umorjenega vsega rezsekanega v pristavskem gozdu. Ne- 

‘ človeškega storilca so organi LM iz Šentjerneja odkrili in je v 
preiskavi. O poteku sodnijskih obravnav bomo še poročali!

ZANIMIVA VEST. V Novo mesto je prišel centerfor naše 
državne reprezentance Milutinovič, ki bo tu služil vojaški rok. 
Verjetno ga bomo kmalu videli, bržkone že na prihodnji tekmi.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA, 
31. julija 1953)

Zgodilo seje.Y.
PRITOŽBA STEVARDES -  Ste

vardese United Airlines so tožile po
djetje zaradi predpisa, ki določa te
lesno težo. 164 cm visoka stevardesa 
sme tehtati le 55,5 kg, sicer ji grozi 
odpust. Tožnice pravijo, daje  njiho
va skrb le skrb za udobnost in var
nost potnikov, kar pa nima nobene 
zveze z njihovo težo. „Kaj pa pogled 
na lepo postavo? “ pravi di^žba.

POMOČ -  Neki Marken je v Lon
donu odprl agencijo, ki je pomagala 
ločitve-željnim ženam; Stvar.je bila 
preprosta: lepa dekleta so tolažila 
može, obsojene na ločitev, fotograf 
pa je vse skupaj posnel na celuloidni 
trak. Posel je presekala policija, k ije  
spravila domiselnega lastnika agenci 
je za zapahe. Nekaj ločitev je pa' le 
om ogočil. . .

KAR POCEZ — V Damasku je 
raziskovalni inštitut javno razložil, 
da so družine na Bližnjem vzhodu 
precej nenavadne. Veliko Arabcev se 
poroči s svojimi hčerami, veliko si
nov s svojimi materami, prav tako je 
veliko porok med brati in sestrami. 
Glavno je, da so vsi zadovoljni!

VSE SE ZGODI -  Tako tudi to, 
da so v New Yorku spet demonstri
rali homoseksualci, ki se pod geslom 
„Ljubezen ne pozna spola“ vse bolj 
^asno potegujejo za svoje pravice. 
Ždaj so ustanovili tudi svojo Cerkev 
svetih apostolov. Gibanju za svobo
do homoseksualcev so topli bratci 
nadeli ime Topla sila . . .

POLICIJSKA -  V Glasgowu so 
za konec tedna dali v zapor nekega 
18-letnega nogometnega navijača, 
češ da se je preveč drl ter tako motil 
tekmo. Ko so ga v ponedeljek odpe
ljali pred sodišče, je njegov odvetnik 
mimo dokazal, da je „glasni" navi
jač od rojstva gluhonem. Ne ve se, 
kako je ukrepala policija.

OPOZORILO — V lokalnem ame
riškem časopisu se je pojavil oglas: 
„Vsem bratom avtomobilistom: ker 
je moja žena kljub mojemu odporu 
naredila šoferski izpit in vozi zdaj 
po cestah za volanom rdečega li- 
ncolna z belo streho, model 1972, 
opozarjam vse, ki jo bodo srečali, 
naj bodo do skrajnosti previdni." 
Komentar menda ni potreben . . .

HVALEŽNOST -  Časopis v Mia
miju je dobil zahvalno pismo člove
ka, ki je predtem v njem objavil og
las, da je izgubil uro. Zapisal je: 
„Takoj sem dal oglas v vaš cenjeni 
časopis in že naslednji dan sem uro 
našel v žepu neke druge obleke. Ze
lo sem vam hvaležen." Človek ve, 
kaj je bonton!

TV V INDIJI -  S pomočjo 
telekomunikacijskega satelita in šti
rih relejnih postaj na Zemlji bo tele
vizijska mreža do konca tega deset
letja zajela štiri petine Indije. Obla
sti sodijo, da bo to velik uspeh, saj 
bo tako dvajseto stoletje prodrlo v 
vso zaostalo deželo. Ce bodo le po
večali proizvodnjo televizorjev . . .

ATLANTIDA -  Odprava univer
ze iz Los Angelesa trdi, da je v zali
vu blizu španskega mesta Cadiz od
krila stebre, zidove in druge ostanke 
civilizacije, stare vsaj 6.000 let, mor
da sledove bajeslovne Atlantide. 
Spanci pa menijo, da to ni res. Ne
voščljivost?

KAKŠNO ZLATO -  Potem ko je  
Mel Fischer dvignil bogastvo s špan
ske galeje, ki se je potopila leta 
1622, so najprej trdili, da gre za zla
to, ki so ga Inki dali kot odkupnino 
za ujetega poglavarja Atahualpa. Iz
vedencem pa se zdi verjetnejše, da 
gre za dragocenosti iz rudnikov v 
novih kolonijah, saj seje ladja poto
pila 100 let p a  izročitvi odkupnine. 
Potapljaču pa je vseeno: obogatel 
je . . .

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

31 gromovitih dni v Dobrovi
(I z D o b r o v e), dne 27. julija. Ob srede 

meseca maja serti pa do danes imeli, smo tukaj 
vže 31 gromovitih dni in pa dne 12 . t. m. zvečer 
eno minuto trajoči vihar, kateri je podrl par' 
kozolcev in pa nekaj sadnega in druzega drevja 
poruval. Strela je prižgala ob gromovitih dnevih 
tudi dva kozolca samca. Da bi bilo pač s tem 
letos tukaj tudi pri kraji, pa smo še vedno na 
dobrem. Kar je letos tukaj posebno, je, da so v 
teku osmih let prišli v naš kraj prvikrat čuki, a 
legati (velike ponočne lastovice — Ziegenmel- 
ker) pa skoraj popolno zginili. Druga leta bilo je 
teh prekoristn^h pokončevalk škodljivih ponoč
nih žuželk cele trope, letos videl sem pa do se
daj še le eno samo tu na Dobrovi; če jih je 
drugod več, ni mi znano. Na zdar!

(N a O g r s k e m) so se razven Slovakov jeU 
gibati tudi Rumuni, da vržqo raz sebe kruti 
madjarski jarem. 23. julija so imeli Rumuni v 
Sibinju konferenco, kjer so povdatjali potrebo, 
da se združijo s Slovni ter z združeni^ tnočmi

odbijajo medjarske napade.
( N a F r a n c o s k e m )  bodo 20. avgusta 

volitve v zbornico. Priprave so jako burne. Pa
namci, ki so izneverili milijone frankov, se sedaj 
skušajo spraviti na površje s tem, da tem bolj 
groze katoliški cerkvi, katero bodo na natezal
nici za par klinov še bolj nategnili in zasužnjili. 
Kar je Panama požrla, plača naj katoliška cer
kev. Stara pesem, a v e ^ o  nova! Seveda neke 
baže ljudem je dovolj, da na' vse krivice pozabi
jo, ako se jim le obljubi, da bo katoliška cerkev 
trpela. — Panamci pa so jim le obljubi, da bo 
katoliška cerkev trpela. — Panamci pa so zdravi 
odnesli kožo, ker je bojda stvar že zastarela. 
Lepšega izgovora bi ne mogli m£yti. Iz vsega te
ga bi človek sklepal, da je prepovedano krasti 
malo, a dovoljeno krasti mnogo. Če lačen berač 
ukrade kos kruha, vtaknejo ga pod ključ, ako 
pa kdo milijon ukrade in zapravi, pa ga oproste.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC, 
1. avgusta 1893)

KAM NA DOPUST?

čas za 
Robinzone
Turisti so odkrili Bi

serne otoke

Tudi v današnjem času 
strupenih izpušnih plinov, 
sajastih dimnikov in borbe z 
onesnaženim zrakom je 
mogoče uresničiti otroške 
sne Defoejevega Robin
zona . . .

Turisti so odkrili Panamo, 
bolje rečeno. Biserne otoke. 
Panama: beseda za džungle, 
kanal, muhe cece, komaije, 
ki prenašajo malarijo? IQ’e 
pa, dežela za obujanje robin
zonskih spominov!

Biserni otoki zares upravi
čeno nosijo, svoje ime, saj v 
sinjem moiju dajejo vtis dra
guljev. Več kot 100 otočkov 
v Pacifiku, kjer so Španci v 
16. stoletju začeli nabirati 
Boljke (in bisere v njih!), 
postaja vse bolj turistični 
raj. Paname sicer na spisku 
turističnih držav še ni — Ju
goslavija je bfla lani po med
narodnih podatkih na sed
mem mestu, zmagali pa sta 
Velika Britaniga in ZDA — 
toda kaj kmalu se, lahko uvr
sti.

Biserni otoki so v glavnem 
nenasdjeni, celo hotelov še 
niso zgradiU. Moije je mimo, 
spreten podvodni ribič lah
ko na hitro ujame rib, koli
kor se mu zahoče. Samo na 
ndcaterih otočkih so majhna 
naselja domačinov—ribičev.

Kako prihajajo prvi turi
sti? V Panami se dogovori
jo, najamejo čoln in vse po
trebno za kampiranje. Čez 
uro ali dve vožnje z motor
nim čolnom si izberete oto
ček, kjer želite preživeti 
počitnice. Jugodovani smo 
vse češče v Grčiji ali Španiji, 
morebiti bomo začeli hoditi 
tudi Ija . . .

Robinzoni pa bodo 
bržkone kmalu izgubili ve
selje. Prvi betonski hoteli že 
rastejo in poslovni možje, ki 
so zavohali kupčijo, so se že 
odločili tudi za gradnjo ig
ralnic! In če bodo pridni, 
jim bo uspelo rajsko naravo 
zabetonirati tako, kot smo 
mi naš Jadran . . .

REŠITEV!

Vsi Krkovičevi moški so harmo
nikami. (Foto; J. Primc)

Trije fantje 
muzikantje

Trije Matici Krkoviči; 
vnuk (4 leta), oče (30 
let) in ded (57 let) igra- 

jo na harmonike

Pri Krkovičevih v Moravi v 
občini Kočevje so nam razen 
drugih starih stvari znesli na 
mizo še sedem harmonik. Štiri 
so bile novejše, saj so imele že 
napise firm in izdelovalcev, tri 
pa so brez napisov in letnic. 
Nihče ne ve, koliko so stare, so 
pa zagotovo ročno narejene.

„Eno je nesel Tiče (Matija, 
30 let, op. pis.) na Vrhniko 
popravit. Pa so mu rekli, da je 
izdelana po zelo starem sistemu 
in da bi morda kakšrio tako na
šli le še v Ameriki. Po moje je 
stara 120 do 200 let. Nobeden 
ne zna nanjo igrati. Če bi kdo 
znal, bi mu jo morda podaril,“ 
je povedal najstarejši harmoni
kar, 57-letni Matija Krkovič.

„Tale je pa mornarska har- 
monika,“ je poprijel sin Matija, 
stM 30 let. „Mornarska" ji reče
jo zato, ker se je menda — kot 
pove ustno izročilo — nekdo 
rešil skupaj z njo, ko se je ladja 
potapljala.

Še ena harmonika je zelo sta
ra, a ne igra več. Je tudi ročno 
izdelana. Na njej je na lepi, ko
vinski ploščici napis „Gale 
Franc“ , pa nihče ne ve, če je to 
ime izdelovalca harmonike ali 
enega izmed njenih lastnikov.

Potem pa so vsi trije Matijci 
oziroma „Tičeti“ vzeli v roke 
vsak po eno staro harmoniko, 
da sem jih slikal. Vendar mo
ram povedati, da vsi, od 57 - 
letnega deda do 4-letnega vnu
ka, tudi igrajo na harmoniko, 
nike.

Ded, ki je bil v partizanih, 
pove: „Tele harmonike pa ne 
dam nikomur. Že pred petnaj
stimi leti mi je nekdo iz muzeja 
hotel zanjo dati novo, da bi 
imeli v muzeju partizansko har
moniko, pa je nisem dal, saj mi 
je najbolj prirasla k srcu.“

J. PRIMC

Nočni čuvaj
Akoravno sem star in brez 

voza, s katerim bi tako kot 
drugi ljudje drčal po cestah 
naokoli, veliko sveta preho
dim, Tako ko t nekdaj Ribni
čan Urbaru V marsikaterem 
mestu in vasi se oglasim. 
Letos sem bil že v Ribnici, 
Kočevju, Novem mestu, 
Metliki in še kje. Povsod 
imajo kakšno nadlogo, ko t 
so imeli nekdaj Brdavsa na 
Dunaju.

Že večkrat so me v teh 
krajih ženske nadlegovale: 
„Gorje nam! Tako lepe rože 
smo imele, pa jih ni več. Vse 
grede so polomljene in naj
lepše rože z oken so izginile 
s posodo vred. Kaj naj po
čnemo? “

,J^iste m o^e zasačiti ta
tu, ka-li? “jih vprašarru 

„Kje neki! Bilo je ponoči, 
ko smo najbolj trdno spale, “ 
se je pritoževala ženska in 
druge so ji prikimale. V 
drugem mestu so me cukali 
za rokav in prav lepo prosili, 
da bi jim skoval ducat klopL 
Imeli so kamnite in lesene, 
pa so vse uničene.

„Ne morem, saj nisem 
kovač, sem se branil.

„Kaj pa mesarica, ki si jo 
rabil za boj z Brdavsom? “ 
so mi oiprekali.

„Stojte možje! Le to vam 
povem: po toči je pozno 
zvoniti. N i je stvari, da je ne 
bi tisti, ki jim pravite huliga
ni, uničili, zato se najprej 
raje menimo o tem, kako bi 
tako početje preprečili. “ 

„Kako le? Saj tega nihče 
ne zmore, ko nikogar ne 
vidimo. “

„O, zmore, zmore. No
čnega čuvaja potrebujete, to 
je. Pazil bi na tatove rož, na 
tiste ki ponoči skrivaj pušča
jo kupe smeti v napoto, pa 
še take, ki delajo Škodo, bi 
zalotil. Dosti dela bi imel in 
prav gotovo bi zaleg^. Saj 
so tudi nekdaj imeli čuvaje 
ki so pazili na Turke, na 
imetje in ognjenega ^telina , 
ki bi uničil vas ali mesto, 
kjer so bile vse hiše lesene. 
Vedite: noč ima svojo moč 
in čuvaj vam bo v pomoč. "

' M ARTIN KRPAN

Kako
shujšati?

Bodo z eno injekcijo 
debeli že suhi?

v

STARI IN NOVI GREHI

Najrazličnejše diete debelini 
ne prinesejo mirnega sna, saj 
običajno proti debelosti ni pra
vega zdravila. Toda, pozoî  
ameriški profesor dr. Pean 
kot kaže, na pravi poti!

Dva nemška znanstvenika sta 
pred leti prišla na pravo sled, ko 
sta preiskovala nekoliko debelih 
in nekaj suhih ljudi. Ugotovila 
sta, da je v urinu suhih posebna 
snov, ki je ni v urinu debelih* 
Vendar naloge nista dokončala, 
ker je bil njun laboratorij bom
bardiran.

Ameriški profesor je pred de
setimi leti zvedel za njune po
skuse in jih je nadaljeval. Snov, 
ki jo je dobil v urinu suhih, j® 
izločil in jo potem vbrizgal v 
miši. Ugotovil je, da je del ma
ščobe, ki je bil v tkivu, „dopo  ̂
toval“ do jeter. S p o z n g š i m i  
raziskavami je spoznal, ^  
normalen človek oziroma nje
gov organizem spontano izdelu
je tako snov, ki veže o d v e č n o  
maščobo na jetra, medtem ko 
debeli te snovi ne p r o i z v a j a j o  
dovolj ali pa je sploh ne proiZ' 
vajajo. Profesor je sklepal: do
volj bo, če debelemu vbrizg^ 
injekcijo te'snovi, pa bo v n j ^  
govem metabolizmu prišlo do 
ravnotežja.

Profesor, ki je bil debelejS 
človek, je metodo preizkusil 
najprej na sebi. Ko se je prepri
čal o njegovi neškodljivosti, je 
injekcije preizkusil na nekaj 
prostovoljcih. Rezultati so bili 
osupljivo uspešni.

fted  kratkim so objavili, da 
je skupini kemikov, ki je delala 
za dr. Peana, to snov uspelo pri
dobiti tudi sintetično. Najpo
zneje v dveh letih bodo s p o s o b 
ni, da jo bodo začeli serijsko 
delati. Z eno samo injekcijo ali 
pa v najslabšem primeru z enO 
injekcijo na leto bodo debcii 
postali bolj suhi.

Potem debeli ne bodo ve  ̂
.zavidali suhim . . .

Ko so razpravljali na zadnji 
seji občinske skupščine Ribnica 
o gradnjah in urbanizmu, črnih 
gradnjah, odstopanju od predpi- 
sov itd., je v.d. načelnika oddel- 
ka za gospodarstvo Anton Šo
bar vzkliknil:

-  Ampak, tovariši, to so gre
hi prejšnega sestava občinske 
skupščine!

-  To je že res. Na naše grehe 
pa bodo pokazali zanamci, češ: 
„To so grehi prejšnega sestava 
občinske skupščine,^ ga je za
vrnil odbornik Stane Petek iz 
Goriče vasi.

»Dolenjski list« 
tribuna bralcev
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b o d o  u speli?

Kočevski jamarji domnevajo, da je ob podzemnem toku Rinže od 
Kočevja do Bilpe lahko 15 do 20 km dolga kraška jama

BREZ BESED

Kočevski jamarji že od 
decembra lani raziskujejo 
jame pri Bilpi, kjer ponovno 
pride na dan Rinža. Jam je 
tu v navpični steni več, iz
dolbla pa jih je Rinža, ki pri
de tu, malo preden se izlije v 
Kolpo, spet na svetlo.

„Zdaj kopljemo v jami 
Bilpa III,“ je povedal v. d. 
tajnika Jamarskega kluba 
Kočevje Vasja Belšak. Kop
ljemo, morah pa bomo tudi 
minirati. Če bomo imeli sre
čo, se bomo prebili najmanj 
v kilometer do kilometer in 
pol dolgo jamo Ce pa bomo 
imeli posebno srečo, bomo 
kar pod zemljo prišli v Ko
čevju ven. Do Škortna, kjer 
je tudi lepa kraška jama, je 
10 km zračne razdalje. To 
pomeni, da je tu lahko 15 
do 20  km dolga podzemna 
jama, se pravi, da lahko nale
timo na Postojnsko jamo 
številka dve. Če nam ne bo 
uspelo letos, nam bo prihod
nje leto ali pa še kasneje.“

Jamarji financirajo sami 
svoj podvig, le hrano jim pla
ča njihov klub. V Bilpi III 
bo osem dni raziskovalo 
osem jamarjev.
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Na sliki je jamar Vasja Bel
šak, v ozadju na steni pa se 
vidita dva vhoda v jamo, kjer 
je pred 1 0 .000  ali morda 
milijon leti prišla na dan 
Rinža. (Foto: J. Primc)

V teh jamah so že našli 
črepinje, za katere donmeva- 
jo, da so stare okoli 3.000 
let, nekaj kosti, za katere 
domnevajo, da so jelenje, in 
ostanke pepela. Jama danes 
ni dostopna, razen za dobre 
plezalce (plezalna stopnja 
B2 in B3 trdi Vasja Belšak). 
Kline morajo v navpično ste
no zabijati včasih celo na 
pol metra, stena pa je zelc 
krušljiva. Po domnevah, naj 
bi dojame še pred 1.0 0 0 leti 
vodila polica, ki se je podrla, * 
ko je bU na Kočevcem velik 
potres. Takrat pa se je zaradi 
potresa na Kočevskem podr
lo veliko jam ali pa dobilo 
druge vhode Prav od takrat 
pa je morda ostala bajka o 
vragu, ki je skočil čez Kol
po, tulil in vse za sabo polo
mil.

O delu in raziskavah ja
marjev bomo 'še poročali, 
posebno če bodo odkrili kaj 
zanimivega.

J. PRIMC

Aktivist itd  Miloš Jako- 
pec je bil v Parizu in si je 
odlomil sprednji zob, da je 
lahko govoril bolj „po fran- 
cais*‘!

Zvezni sodnik Slobodan 
Novakovič samo zato ni po
stal predsednik Elana, da ne 
bi potem rekli, da je s soje
njem pomagal novomeškim 
nogometašem do prve lige!

I
I
I

Odkar je Martin Kramarič 
na volitvah za direktorja 
DBH dobil en glas, lahko 
odhaja iz službe minuto prej 
kot doslej. . .

Rešitev prejšnje križanke
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13. Ko bi možakar s čopiči razumel Klarino opazko, briolet namreč, ta ne sodi v zgodomo! M ini mojster 
bi bil globoko užaljen. To namreč ni bil pleskar, Denikin je bil, ki je doumel pričevanje znamemte 
ampak slikar številka ena, genialni U — la! In potrkal
je pri Paradižnikovih z nam enom , da napravi na steni freske — zasnoval je na njej svojo presenetljivo teonjo 
fresko, ki jo bodo občudovali pozni rodovi. o vesoljcih na obisku pri prdjudeh.

In je pričel. Naslikal je obe božanstvi in njun ka- Nič ni popackal tal z barvo mojster U — la in go- 
briolet tako moderno, da se dandanašnji uče slikaiji spodinja je bila presrečna. Povabila ^  je na večeijo.^ 
ob njegovi um etniji! Arheologi si pulijo lase. Ta ka- ■ ,,Nič posebnega .ne bo! Palačinke pa skodelica

čaja!“ je gostolela in poslala soproga po drva. Sama pa 
je odfriela k sosedi po pest žitnih zm in zmajev jaj
ček. Spotoma pa je nasmukala žajbljevih lističev.

Vrtela sta se zakonca v kuhinjski niši in U — la, se
deč na koži, je strmel vanju. Iiiid je kaj videti neuki 
U — la! Njegova umetnost je bila prava malenkost v 
primeri s tem, kar sta zganjala Paradižnik in Para- 
dižnica.

A. MARNIER:

NAGRADA ZA LEPOTO
—Nisem prepričana, da bo izkušnja, ki sem si jo pridobila, 

moj primer napravila bolj zanimiv, — mi je rekla mlada 
ženska (iskala je zaposUtev v trgovini). —Kljub temu mislim, 
da ne bo brez koristi, če ga povem.

— Rojena sem bila v majhnem francoskem mestu. Ko sem 
dobila nagrado na lepotnem tekmovanju, so me nagovarjali, 
naj grem poskusit srečo v Pariz, češ da lahko nekega dne 
postanem ena od tistih deklet, M se nasmihajo z naslovnih 
strani revij.

Zakaj ne bi tudi jaz uspela, kot so moje prednice?
Menila sem, da sem inteligentna, in vedela sem, da sem 

lepa. Naj dodam še, da sem dobila prvo nagrado za igro in da 
sem se na materino željo učila baleta.

,,Ta otrok bo postal velika umetnica!“ so govorih ljudje v 
mojem rojstnem kraju.

Imela sem srečo. Niti tri dni še nisem bila v Parizu, pa sem 
že dobila službo kot manekenka . . .

Manekenka v veliki reviji varieteja v uUci Pigalle. Šele 
pozneje sem dojela, da je to izreden uspeh. Stotine mladih 
deklet je čakalo srečo več mesecev, celo več let. Kaj niso 
podobno začele tudi slavne filmske zvezde?

„Bo moje ime napisano na lepaku? “ sem naivno vprašala 
režiserja.

Prasnil je v smeh ter me povlekel k zidu, na katerem je 
visel plakat. S prstom je pokazal besede „petnajst 
manekenk“ , me nato potrepljal po rami in rekel:

— Vidiš, tu si tudi ti! Med petnajstim i... v družbi 
brezimenih.

Vedela sem, da ni priporočljivo tarnati, še posebno ne v 
začetku. Rekli so mi, da so režiserji strašni ljudje, da 
vsemogočno gospodarijo nad predstavo in izvajalci. Sprejela 
sem ponudbo, pa naj bo kar hoče.

— Dobila boš 35.000 frankov na mesec! — mi je pojasnil 
režiser ter me potisnil k vratom in dodal: — Ce jih 
zaslužiš. . .

Vaje so se začenjale ob desetih dopoldne. Okoli 14. ure 
smo imeh odmor, samo toliko, da smo pojedle kak obložen 
kruhek. Iz gledališča smo prišle po polnoči. Nazadnje je po 
treh mesecih prišla premiera. Bila sem že za tri kilogrrme 
shujšala.

— Spremenila si se v okostnjak! — je vpil režiser.
— Saj nam ne daste niti toliko časa, da bi jedle . . .
— Zgleduj se po drugih! Jej zjutraj in ponoči. Če pa ti ni 

všeč, poberi cunje in izgini! Sto deklet lahko najdem, ki 
bodo presrečne, če dobe tvoje mesto.

Revija je trajala dve uri in pol. Medtem sem zamenjala 
osemnajst oblek, če lahko imenujem krpice, s katerimi sem 
bila le delno pokrita, obleko.

Po mesecu dni sem se pojavila pred režiserjem, da bi 
dobila plačo. Naštel je nekaj bankovcev predme.

Preštela sem jih,
— To pa ni v redu! Obljubili ste 35.000 frankov.
— Da, takšno plačo imaš. Si pa kaznovana: tisoč frankov 

za dvakratno zamudo ter tisoč frankov, ker si se minuli 
teden spotaknila na koncu tretje slike-.. Trapastih deklet ne 
potrebujemo, razumeš? Dvakrat si se zmotila pri prihodu na 
oder. In tako dobiš dva tisoč frankov manj. Posebej pa te 
bomo kaznovali, ker sem te ujel, da si se smehljala nekemu 
gledalcu.

— Toda to je moj sorodnik. Pred dnevi sem vam ga 
predstavila.

— Mar misliš, da občinstvo ve, da si se smehljala
sorodniku? Vsega skupaj sem ti odbil devet tisoč 
fran k o v ... Bodi zadovoljna, da je tako. Drugi bi te že 
zdavnaj odslovili.

Vedno isti koraki, iste kretnje . ,  .
Čez štiri mesece sem bila izčrpana, mučila me je

vrtoglavica. Ko sem nekega večera šla po stopnicah v
garderobo — ta zajčnik, zadušljiv in tesen*, kjer smo se 
preoblačile po tri, štiri hkrati -  mi je spodrsnilo in sem 
padla. Nezavestno so me dvignih. Ko sem se zavedela, meje 
režiser klofutal in polival s hladno vodo. Tri minute pozneje 
sem bila spet na odru, potresavala z nojevimi peresi in se 
prazno nasmihala.

Ne, službe nisem pustila, MOrala pa bi to napraviti.
Naslednji dan pa smo zvedele, da bo revija šla na turnejo, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, severna Afrika, 
Kairo . , ,

Nazadnje bom potovala, videla bom tujino. Dekleta iz 
baleta in me, manekenke,_ smo bile presrečne. „Velika 
turneja,“ to je naša rešitev. Žalostno sem premišljala o tem, 
da v petih mesecih, kar sem bila v Parizu, nisem videla nič 
drugega kot Eiffelov stolp od daleč pa cerkev in trg, kjer sem 
hodila vsako jutro in vsak večer od svoje sobe do gledališča 
in iz gledahšča domov.

Potovali smo z avtobusom.
V začetku sem si ogledovala pokrajino skoz okno.
Potem me je motil ropot avtobusa ah oster ovinek. 

KjerkoU smo imeli predstavo, smo morale imeti vajo, da smo 
se navadile na novi oder. Kovčke sem pohiila zjutraj ob 
šestih, praznila pa ob petih popoldne. Jedle smo v avtobusih, 
tudi spale smo v njih. Po predstavi smo morale zabavati goste 
pri mizah, Samo v primeru resne bolezni smo lahko zapustile 
bar pred tretjo uro zjutraj, tod za to so nam odbijali od 
plače, Ti strašni odbitki so še zmanjševali našo že tako pičlo 
plačo.

Pa ljubezen?
Ne govorimo o tem! • j i r
Včasih sem plesala s fantom, ki mi je bil všeč. Mnogi so mi delali 

komplimente. Dva sta mi ponudila zakon. Bila sem pnpravljena na 
vse, da bi zapustila to nesmiselno delo.

Naj se poročim? Vprašala sem med dopustom doma.
— Ne spuščaj se v to! Moški je nevaren, . , _̂__
Jaz, neumnica, pa sem se zamišljala kot ženo kakega Armanda

Duvala, prav kot v „Dami s kamelijami**. , ,
Pa v severni Afriki?  ̂ ^
Tam sem videla ljudi pološčenih obrazov, od sonca obsijane bele 

zidove, pijane Evropejce .. S tega dolgega potovanja v prazno mi je 
ostal samo gnus, oglušujoča avtobusna sirena ter spomin na 
nevarnosti, v katere sem se podala, kadarkoli sem si dovolila nisem 
namreč imela moči, da bi se uprla — da sem bila s kakim sumljivim 
moškim. Temu je treba dodati še stroške za bolnišnico, v katen sem
po vrnitvi bila tri mesece. ,

Povejte, gospod, mi lahko pomagate, da dobim «uzbo kot 
prodajalka? Ne, ne zahtevam mnogo . . ,  skromno služ^, kjer bi 
delala osem ur na dan in zaslužila toliko, da bi lahko plačala hrano m 
stanovanje . . .

Obljubil sem ji, da ji bom pomagal. ^
In gledal sem za tem mladim, lepim dekletom, toda utrujemm m 

brez upanja, da ji lahko sploh kdo pomaga.



v statutu: sodelovanje čez Kolpo
Predlog, da bi imela občinska skupščina samo dva zbora

Obris bodočega statuta črno
maljske občine je narejen, sedem
članska komisija za pripravo, ki jo  
vodi Jure Perko, bo osnutek tez 
predložila te dni. O gradivu bodo 
ves avgust govorili v vodstvih politi
čnih organizacij in občine, v začet
ku septembra pa se bo začela javna 
razprava v krajevnih organizacijah

INTERNIRANCI:
V ADLEŠIČEI

Tradicionalno srečanje inter
nirancev pripravlja sekcija za 
internirance pri krajevni organi
zaciji Socialistične zveze v Adle- 
šičih za nedeljo, 5. avgusta. Na 
srečanje vabijo preživele interni
rance, borce, mladino in druge z 
obeh strani Kolpe. Pripravili so 

ytudi kulturni spored. ^

ČRNOMAUSKI 
DROBIR

KULTURI VEC -  Temeljna kul
turna skupnost je imela lani
290.000 din dohodkov, za leto 
1973 pa ima 360.000 din sredstev. 
Ima izdelan srednjeročni razvojni 
program svoje dejavnosti, ki ga je 
potrdila tudi občinska skupščina, za 
vsako leto posebej pa še letni de
lovni načrt.

GRAD je začelo obnavljati pod
jetje Begrad. Dela bodo veljala 6 
m ^jonov dinaijev, investitor pa je 
Viator. Računico, da bodo dela 
končali do konca novembra. Med 
drugim bodo luedili sodobno restav
racijo.

20 UCENCEV se je do zdaj vpisa- 
k) v prvi letnik poklicne kovinarske 
šole. Vpisovali bodo do 31. avgusta, 
prijave pa pričakujejo tudi iz hrva
š k i  krajev.

SEZONA DOPUSTOV je tudi v 
mestu ob Lahinji na vrhuncu. V 
uradih so le uslužbenci za reševanje 
najnujnejših zadev.

RAZGOVORE z delavci podjetja 
Belt so imeli prejšnji teden na komi
teju ZK. Do zdaj so podobne pogo
vore o razmerah v tem podjetju 
opravili s predstavniki DS in drugih 
organov upravljanja ter političnih 
organizacij.

SZDL in delovnih organizacijah. 
Hkrati bodcf o b ravnav i osnutka 
zvezne in republiške, ustave. Za jav
no razpravo so zadolžili Socialisti
čno zvezo in sindikat. Pričakujejo, 
da bo občinska skupščina sprejela 
statut še pred koncem leta.

Velik poudarek dajejo v nastajajo
či občinski „ustavi“ delegatskemu 
sistemu in samoupravni ureditvi. 
Med drugim predvidevajo, da bosta 
občinsko skupščino sestavljala samo 
dva zbora: enoten zbor združenega 
dela in zbor krajevnih skupnosti. 
Posebno mesto bo dobilo tudi 
medobčinsko sodelovanje z občina
mi na obeh straneh Kolpe.

Jure Perko pravi: „Posebno tesno 
sodelovanje si zamišljamo s hrvaški
mi občinami Karlovac, Ozalj, Duga 
Resa in Vrbovac, saj bomo morali z 
njimi enotno urejati vprašanja ob-

-Rekonstrukcijo ceste Črnomelj
— Adlešiči bodo letos nadalje
vali. Štiri kilometre te ceste je 
že pod asfaltom, v kratkem pa 
se bodo začda zemeljska dela 
za asfaltiranje nadaljnjih treh 
kilometrov. Občina je za ta dela 
prispevala 600.000 din iz svoje
ga cestnega sklada. (Foto: I. 
Zoran)

FLUOROGRAFIRANJE

Od 6. do 11. avgusta bo v 
črnomaljski občini redna fluoro- 
grafska akcija (slikanje pljuč). 
Fluorografiranje je po občin
skem odloku obvezno za vse 
občane, starejše od 24 let. Ude
ležiti se ga bodo morali tudi ti
sti, ki jih morebiti ne bodo 
dosegla vabila (zaradi pomote). 
Fluorografiranje bo vseh večjih 
naseljih, o čemer bodo občani 
posebej obveščeni s plakati in 
vabili. Od njihove udeležbe bo 
odvisen tudi uspeh akcije.

kolpskega turizma. Kajpak so tudi 
druga področja, na katerih bi lahko 
sodelovali s temi občinami. Eno ta
kih je kultura, veijetno pa bo po
trebno sodelovanje razširiti še na 
področje šolstva, česar za zdaj v 
osnutku statuta ne omenjamo. Med 
drugim nameravamo v občini usta
noviti center srednjih šol, kamor bi 
enakopravno vključevali tudi hrva
ške učence."

ŠOLA POKLICEV:

Slabši uspeh
Do zdaj dala ta črno
maljska šola 300 absol

ventov

Poklicno kovinarsko šolo v Čr
nomlju pestijo kadrovske težave. 
Ravnatelj Janez Dragoš pravi, da se 
šola z izobrazbo oziroma kvalifikaci
jami učiteljev ne more postaviti: od 
štirinajstih imata samo dva visoko 
izobrazbo, trije imajo višjo, devet pa 
srednjo izobrazbo. V stalnem delov
nem razmepu so štirje, prav toliko 
je zaposlenih samo za določen čas, 
honorarci so štirje, dva pa prihajata 
le dopolnjevat učne ure. Številni 
razpisi za nastavitev kvalificiranih 
učnih moči niso imeli u ^ h a .

Sola je od ustanovitve vzgojila 
nad 300 strojnih ključavničarjev, 
strugarjev, rezkalcev in orodjarjev. 
Končalo jo  je deset generacij absol
ventov, ki so se zaposlili zlasti v 
domačih podjetjih (BELT, Iskra," 
rudnik) in delavnicah, nekateri pa so 
odšli na delo v druge kraje, precej 
tudi na Hrvaško. Letos je zaključni 
izpit opravljalo 40 kandidatov, vseh 
učencev pa je bilo v tem šolskem 
letu na šoli 134. Izdelalo jih je 84 ali
69 odstotkov. Najboljši uspeh je 
imel 3 b razred strugarjev in rezk i- 
cev (90 odstotkov). Lani je bil us
peh šole boljši za nekaj več kot 3 
odstotke.

IZLET UPOKOJENCEV

Društvo upokojencev iz Črnomlja 
spet prireja izlet za svoje člane in 
njih svojce. Izlet bo v sredo, 15. 
avgusta, odhod iz Črnomlja ob 6. 
uri. Pot bo vodila mimo Kočevja, 
Cerknice, Rakeka, Postojne in Ljub
ljane. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni do vključno 9. av
gusta. Cena vožnje bo približno 60 
din na osebo.

Naposled znano, kdo kaj dobi
Letošnji občinski proračun Metlike večji le za 3 odstotke

Letošnji proračun metliške 
občine, sprejet 26. julija na za
sedanju skupščine v Gradcu, 
predvideva nekaj nad 6 ,6  milijo
na dinaijev dohodkov (po ido- 
čitvi sredstev za TIS, ki so letos 
večja za 250.000 din). Od lan
ske realizacije je večji za 3 od
stotke, kar pomeni, da se obči
na ni potužila pravice, da bi 
dohodke proračuna povečala za
9 odstotkov.

Zakaj tako, je pojasnil podpred
sednik inž. Ivan Kostelec, k ije  vodil

ZAUPANJE#

Zvonko Hanzelj bo še nadalje vo
dil metliško davčno upravo, čeprav 
je od 1. julija upokojen. Do konca 
leta bo v tej upravi v. d. načelnika. 
Ob imenovanju so poudarili njegove' 
bogate izkušnje.

SKUPNA SODNICA

Nevenka Ipavec, sodnica za pre
krške v Črnomlju, bo sodila tudi v 
Metliki. Za svojo sodnico so jo Me
tličani imenovali na zadnji občinski 
skupščini.

SPREHOD 
PO METLIKI

AKTIV ZMS so ustanovili pred 
kra'.kim v temeljni organizaciji Via
tor. Za predsednika so izvolili Igorja 
Kralja. Mladi bodo sodelovah pri 
pripravah in obravnavi samouprav
nih aktov.

KA2E, d a  OPOZORILA kopal
cem, naj ne mečejo praznih stekle
nic v Kolpo, ne zaležejo. Ne mine 
dan, da si ile bi kdo porezal nog.

USLUŽBENKA, ki izdaja potne 
liste, je imela julija polne roke dela. 
Veliko ljudi potuje v Nemčijo k 
svojcem, ki so fam zaposleni.

CENTRALNO KURJAVO bo 
dobila hiša občinske skimščine. Te 
dni rušijo zastarele peči. Že nasledn
jo zimo bodo občinske pisarne ogre
vali radiatorji.

T .G .

metliški tednik

sejo. Dejal je, daje  predvidena bilan
ca posledica davčne in še pjosebej 
stabilizacijske politike, ki so jo mo
rali sestavljalci proračuna upošteva
ti. „Ob skromnih sredstvih, ki bodo 
na voljo, bo zato potreben še doda
ten napor vseh,“ je poudaril. _

Iz preglednice dohodkov je raz
vidno, da bodo pri davkih dosegli 
znatno manj kot lani. Občutno 
manj denarja bo dal letos davek na 
tovornjake, priklopnike in kombije;

118 ENKRATNIH?

Spomladi začeto razpravo o 
družbeni pomoči borcem in ak
tivistom NOB so na seji metliške 
občine nadaljevali prejšnji če
trtek in sprejeli napovedani od
lok. Poudarili so, da bo ob stro- 
i^ih merilih izgubilo stalno po
moč 118 borcev in aktivistov 
NOB, vendar pa so obljubili, da 
bodo poskuš^i poiskati denar 
vsaj za enkratno pomoč za to 
kategorijo.

V  ^
DARILO

Metliška občinska skupščina je na 
zadnji seji podarila vsakemu odbor
niku en izvod knjige „Boj Belokranj
cev".

letos načrtujejo le 550.000 din, 
medtem ko so lani dosegli nad 1 
milijon dinarjev. Tudi namenska 
dopolnilna sredstva bodo manjša: 
lani so dosegli 862.000, letos pa 
načrtujejo 453.000 din.

Razumljivo je, da bodo zato lah
ko v vsem zadovoljili le nekaj porab
nikov proračuna. Za varstveni doda
tek so predlagaU 635.000 din, name
niti pa niso mogU niti dinaija. Za 
družbeno pomoč borcem in aktivi
stom NOV bi potrebovali 720.000, 
namenili pa so lahko le dve tretjini 
te vsote. Sklad za reševanje socialnih 
vprašanj bo dobil skoraj 90.000 din 
manj itd.

Na sprejem proračuna so najbrž 
najtežje čakali borci, ki že od konca 
aprila niso dobili izplačane družbe
ne pomoči. Znano odprto pismo, s 
katerim so letos opozorili slovensko 
javnost na težaven socialni položaj 
belokranjskih borcev, je zalego vsaj 
toliko, da je republika obljubila ta 
vprašalna že prihodnje leto sistem- 
SKO urediti.

I. Z.
GASILSKI SLAVJI

5. avgusta bodo slavili gasilci iz 
Drašič, 12. avgusta pa bodo 
404etnico slavili suhorski gasilci. Za
služnim bodo podelili odlikovanja in 
priznanja.

V spomin na* 26. julij 1942; ko so italijanski vojaki požgali 11 
domačij, ljudi pa odgnali^v internacijo na Rab, slavijo v Gradcu 
vsako leto krajevni praznik, občinska skupščina Metlika pa ima na 
ta dan v tem kraju slavnostno sejo skupaj z organizacijo ZB. Na 
sliki: domačini v Gradcu so prejšnji četrtek pripravili spominsko 
proslavo pri spomeniku. (Foto: 1. Zoran)

Ošiljeni 
zobotrebci
NIC VEC VODE -  „Vroče 

je, vroče, kopati se pa nimamo 
kje,“ vzdihujejo mladi Ribniča
ni, ki bi se v vročih poletnih 
dneh radi malo namakali. Včasih 
so se sicer kapali v Bistrici, pa je 
voda pred dvema letoma odneda 
jez, novega pa noče prinesti, 
čeprav mladina in krajevna skup
nost vztrajno čakata na to.

CUDNA ŠTACUNA -  Ko je 
neka stranka zaprosila mesarja v 
mesnici na Gorenjski cesti v Rib
nici, n£y ji odseka od onega kosa 
mesa, se je mesar razkuril, češ da 
bo sekal meso od kraja. Kam pa 
pride, če bi vsakemu ustregel? 
Bi Ribničanje pokupih boljše 
meso, slabše naj pa njemu osta
ne! -  Spet drugič ni hotel odse
kati želenega mesa, češ da ,Je že 
vse oddano“ . Nerazumne stran
ke pa se pritožujejo čez mesarja, 
ker jim niti ne gre v glavo, da 
nekdo lahko dobi želeni kos 
mesa, seveda ne vsakdo! Kaže, 
da Im  treba mesnico začasno 
zapreti in poslati mesarja na 
seminar za študij zakona o bla
govnem prometu in še česa dru
gega.

VLAGA PA TAKA! -  V mla
dinskem klubu v Ribnici, ki je v 
kleti gozdarskega doma, je tako 
vlažno, da se je mladini celo 
magnetofon pokvaril. Nato se je 
pokvaril pa kar ves klub, saj ne 
dela več. Zdaj nekateri predlaga
jo, naj bi vanj dali radioklub, ki 
dela brezžično in se menda ne 
more nič pokvariti.

DAJ NAM DANES 
NAŠ VSAKDANJI 

KRUH

Občani Sodražice in okoliških 
vasi se pritožujejo zaradi nepri
merne prodaje kruha. Pred pro
dajalno se vsako jutro zbere 
množica ljudi, ki se postavijo v 
vrsto in čakajo na kruh. Prodaja
ti ga začnejo ob 7. uri, večkrat 
pa ga ob devetih že zmanjka. Za 
bližnje in urnejše potrošnike je 
laže, saj si lahko kupijo bel kruh, 
IjOdje iz oddaljenih vasi pa dobe 
le še črnega ali koruznega -  če 
imajo srečo, sicer pa čakajo za
stonj. Tisti, ki čakajo v vrsti, 
trdijo, da si lahko „boljše“ stran
ke kruh že prej rezervirajo, zato 
nekaterih ljudi ni nikoli v vrsti.

V. L

Vrnili so se s Kozjanskega
Mladinska delovna brigada Jožeta Šeška v akciji 
Kozjansko 73 — Delovna akcija je dobra šola —  
Brigadirske izkušnje prenesti na domača tla

Prejšni teden se je vrnila z 
mladinske delovne ^ c ije  Koz
jansko 73 mladinska delovna 
brigada Jožeta Šeška. Med bri- 
gadiiji v tej brigadi so bili tudi 
trije mladinci iz ribniške obči
ne, France Ponikvar, delavec v 
Inlesu, pa je bil celo komandant 
brigade. V razgovoru je povedal 
nekaj vtisov z akcije:

— Brigada Jožeta Šeška je bila 
dolenjska, vendar so bili v njej briga
dirji -  mladinci skoro iz vse Sloveni
je. Pet jih je bilo celo iz Trsta. Tri 
tedne smo sodelovali pri gradnji 
neke ceste na Kozjanskem, v občini 
Šentjur. Brigadirji naše brigade smo 
bili kakor ena družina, trdno pove
zani in za skupni uspeh pripravljeni 
žrtvovati vse. U ^eh  ni izostal: bri- 
g ^ a  je bila najboljša, udarna, vsi 
njeni člani udarniki, mnogi med 
nami pa še posebej pohvaljeni. S 
svojim delom in mnogimi drugimi 
dejavnostmi smo se priljubili med 
prebivalci. Kar za svoje so nas vzeli, 
nam nudili vse, kar premorejo. Res, 
veliko prijateljstvo se je v tem krat
kem času stkalo med mladimi briga
dirji in ljudmi, katerim smo posku
šali s svojim delom olajšati življenj
ske razmere. Prepričan sem, da je 
mladinska delovna akcija za sleher
nega mladinca dobra šola, šola tova
rištva, solidarnosti, prijateljstva. 
Prav zaradi tega je škoda, da so pred 
leti podobne akcije v večjem obsegu 
prenehale . . .

Naj tem mislim Franceta Ponik
varja dodam še nekaj. Brigadirske 
izkušnje, izkušnje mladinskih delov
nih brigad pretekUh let in današnjih 
dni ne kaže zametavati, pač pa jih 
poskušajmo prenesti na domača tla. 
Konkretno: v občini Ribnica smo se 
letos ponovno odločili za krajevni 
samoprispevek in začrtali za n ^ e d -  
njih pet let obsežne naloge na ko-

VEČ ZA GRADNJO
Na nedavni prvi seji skupščine so

lidarnostnega sklada so sprejeli za
časni statut skupščine sklada, raz
pravljali o finančnem p ro g r^ u  
sklada in stanovanjski gradnji v 
občini, predvsem pa o gradnji delav
skih, borčevskih in upokojenskih 
stanovanj. ZavzeU so se, da bi delov
ne organizacije prispevale za družbe
no gradnjo stanovanj še del sredstev, 
ki jim po porazdelitvi ostanejo iz 
naslova stanovanjskega prispevka

munalnem področju. Kaj bi ne 
mogli s pomočjo naše mladine, z 
m l^inskim i delovnimi brigadami, 
marsikaj tega postoriti? Graditi 
vodovode, kanalizacijo, ceste in še 
marsikaj. Vsi skupaj razmislimo o 
'tem!

ZOBOTREBCI
ODER PODRT -  Pri gostilni Rib

ničan so oder podrli, kar si razlaga
mo, da so zunanja dela v glavnem 
končana.

MALO KROŽNIKOV -  V Spo- 
minkarstvu prosi Franjo Matoh su
horobarje za krožnike, pa je odziva 
bolj m do, ker im ^o suhorobarji 
zdaj drugo delo.

DOTRAJAL MOST -  Iz obokov 
glavnega ribniškega mostu odpadajo 
kamni. Kaže, da bo treba omejiti 
njegovo nosilnost na dobro tono, 
kar pomeni, da bi lahko vozili po 
njem le osebni avtomobili. Za tovor
njake bi bilo treba drugje zgraditi 
nov most.

OČISTITI STRUGO -  Strugo 
Bistrice čisti vodna skupnost Ljub- 
Ijanica-Sava. Doslej so to  počeU le 
redki ribiči ali člani skupnosti za 
varstvo okolja. S takim čiščenjem ni 
bil dosežen trdnejši uspeh, je pa 
imel vzgojni vpliv.

KANALIZAaJO GRADE na 
Ljubljanski cesti. Odvajala bo le 
meteorno vodo. Ribnica še nima 
kanalizacije za odvod fekalne vode 
(odplak). Pravijo, da bi morali prej 
zgraditi čistilne naprave.

občan 
vprašuje

medved 
odgovarja

-  Zakaj na domu družbenih orga
nizacij v  Ribnici za dan vstaje ni bila 
izobešena zastava?

-  Verjetno sta bila sekretarja ZK 
in SZDL na dopustu, njuna namest
nika pa sta tudi dopustovala.

REŠETE)

Podražitve
Dražji odvoz smeti, 
kanalščina, ogreva

nje in hrana

Svet za gospodarstvo občin
ske skupščine Kočevje je 25. ju 
lija odobril nekatere višje cene.

ODVOZ SMETI bo zdaj dražji 
za 21 odstotkov in bo znašal od 
kvadratnega metra stanovanjske 
površine 0,15 din, od poslovne 
površine pa ().20 din."

KANALŠČINA je doslej zna
šala 25 odstotkov od zneska 
vodarine, poslej pa bo znašala 35 
odstotkov od zneska vodarine.

CENTRALNA KURJAVA iz 
kemične tovarne se bo podražila 
za 70 odstotkov.

ABONENTSKA HRANA bo v 
restavraciji NAMA odslej: prvi 
menu 12 din, drugi menu 15 din 
in tretji 17 din: tople maUče pa 
bodo po 5 in 6 din. V RESTAV
RACIJI ZKGP bo stalo kosilo
12 din,, večerja 10, malica (2 
kosa kruha) 6, malica (2 kosa 
kruha) po naročilu pa 6,50 din.
V HOTELU PUGLED bo kosilo 
12, večerja 10, zajtrk 6 in malica 
(brez kruha) 5 din. Te podraži
tve znašajo okoli 20 odstotkov, 
za kolikor so v povprečju porast- 
le tudi cene živilom. V gostišču 
RUDAR pri rudniku je kosilo 9, 
topla malica pa 5 din; v domu 
„Dušana R em ^a“ pa zajtrk 2,50 
din, kosilo 9 din in večerja 5 
din.

Zakaj višje cene?
Na rob zadnjim podražitvam

GIBANJE Plf^EBIVALSTVA

Na območju matičnega urada 
Kočevje sta se v aprilu rodila 2 de
čka, v maju pa deček in deklica. 
Poročila sta se v aprilu 2 para, v 
maju pa 7 parov. Umrli so: Karolina 
Zabukovec, socialna podpiranka iz 
Kolenče vasi 12, stara 80 let; Ana 
Zaplotnik, invalidska upokojenka iz 
Kočeyja, Podgorska H , stara 59 let; 
Andrijana Grm, otrok, Kočevje, 
Trata 35/XV, stara en mesec; Jože 
Lindič, upokojenec v Kočevju -  
Kidričeva 9, star 73 let; Jože Špoler, 
upokojenec iz Lazov pri Kostelu 4, 
umrl v Kočevju -  Zdravstveni dom, 
star 75 let; Vinko Marinč iz Neuwie- 
da, ZR Nemčija, umrl v Nemčiji, 
star 48 let; Marija Ožanič, družinska 
upokojenka iz Kočevja, Bračičeva
4, stara 80 let; Franc Poje, invalidski 
upokojcnec iz Novih Lazov 8, umrl 
v Kočevju, star 61 let, in Lovro Sta- 
rovašnik, upokojenec iz Kočevja 
Trata XIV št. 27, star 63 let.

V teh dneh se v Kočevski 
občini podražujejo cene oziro
ma tarife za odvoz smeti, kanal
ščino, centralno ogrevanje in 
abone'ntsko hrano, s 1. julijem 
pa so se podražile tudi stanari
ne, ki pa so se povišale hkrati v 
vsej republiki.

Podražitev odvoza smeti so ute
meljili s tem, da je treba urediti no
vo smetišče za območje mesta, To 
smetišče bo precej dalj od sedanje
ga, zato bo opravil smetarski avto na 
dan okoli 4 km daljšo pot, kar znese 
na leto okoli 37.650 din.

Sedanja kanalščina bi zadoščala 
za zadovoljivo vzdrževanje kanaliza
cije. Vendar so mestu potrebne 
predvsem nove čistilne naprave, ki 
bodo zgrajene predvidoma do leta 
1975 ali 197j6, veljale pa bodo okoli
5 milijonov dinarjev.

Okoli centralnega ogrevanja je 
gotovo največ nejasnega in sumljive
ga, saj je na primer kemična tovar
na, ki daje paro za ogrevanje okoli 
250 stanovanj, zahtevala trikratno 
povišanje sedanje cene, predstavniki 
občine pa so spet opozorili, da bo 
imel na primer novi blok za gostilno 
,4Cmet“ lastno centralno opevanje, 
ki ne bo nič drai^e, kot je bilo ogre
vanje iz kemične doslej, se pravi 
pred sedanjo podražitvijo, ki znaša
70 odstotkov. Iz razprave se je dalo 
razbrati, da nastajajo velike toplotne 
izgube od kemične tovarne do stolp
nic oziroma blokov in v stanovanjih 
samih, saj je znano, da stanovalce v 
pritličjih zebe, v zgorjih nadstropjih 
pa jim je tako vroče, da odpir^o 
okna in spuščajo toploto v zrak. Te 
izgube ne bi r ^ i  trpeli ne kemična 
ne stanovalci. Seveda pa bo treba 
najti tako rešitev, da teh izgub ne

KOČEVJE: 
VERIFIKACIJA 

DELAVSKE UNIVERZE

Komisija republiškega sekretaria
ta za kulturo in prosveto je pred 
kratkim obiskala Kočevje in ugotav
ljala, če ima Delavska univerza po
goje za verifikacijo. Menila je, da so 
dani pogoji za verifikacijo, čeprav je 
treba še urediti oziroma izboljšati 
nekatere zadeve, kot so prostori, 
financiranje in še kaj. Na zadnjem 
sestanku je TIS že sklenila, da bo 
prispevala za osebne dohodke za dva 
strokovna sodelavca pri delavski uni
verzi in za nekatere druge zadeve.

bo. Za to  se že prizadeva Stanovan^j 
sko podjetje, vendar moramo takoj 
dodati, da so ta  prizadevanja (kot 
tudi na nekaterih d r u ^  področjih) 
prepočasna, jalova, saj dajejo rezul
tate le počasi, in še to skromne.

Abonentdca hrana se je podražila 
za okoli 20 odstotkov, za kolikor so 
se podražila tudi živila, medtem ko 
so se cene pijač podražile le za 4 do
6 odstotkov. V povprečju pa znaša
jo lahko podraStve v gostinstvu le
tos 7,9 odstotka.

J. P.

STANOVANJSKA STISKA

V Kočevju in okolici je bilo v 
zadnjem času storjenih več neupra
vičenih vselitev v stanovanja, s kate
rimi upravlja občina in druge organi
zacije. Neupravičenih stanovalcev ni 
mogoče, kljub vloženi tožbi, kar 
tako izseliti, ker jim ni mogoče za
gotoviti niti najnujnejših prostorov, 
zato bi morala vodstva delovnih 
skupnosti, kjer so omenjeni zaposle
ni, storiti več za reševanje stanovanj- 
sJcih problemov.

vd

DROBNE IZ 
KOČEVJA

ONESNAŽENI PLOCNIKI ne 
delajo časti našemu mestu. Pisali 
smo že o raztopljenih mlakužah 
sladoleda po pločnikih. Kar gnusno 
pa je zjutraj pred nekaterimi gostin
skim obrati. Vse križem je ponesna- 
ženo in pobljuvano, pa tudi stekle
nih črepinj ne manjka. To bi moralo 
očistiti osebje gostinskega obrata, 
pred katerim je nesn^a. Trezni lju
dje tega ne počenjajo, pač pa od 
alkohola prežrti ponočnjaki, ki do
bijo v lokalu na voljo pijačo kljub 
vinjenosti in čestokrat tudi kljub 
mladoletnosti.

GOB NI, čeprav se je pokazalo, 
da so že vzkalile in so jih gobarji že 
nekaj nabrali. Mojgoče jeseni bolje, 
tako se tolažijo najbolj vneti gobarji.

RIBE so vedno pogosteje na naših 
jedilnikih tudi zato, ker ni vedno 
naprodaj dovolj mesa. Na tržnico jih 
pripeljejo redno vsak četrtek.

KOČEVSKE NOUICE



Koliko od skupne mize
Enoten gozdni sklad — 
gozdnim območjem za

- večja pomoč izčrpanim 
nove gozdne nasade

Letni prirast lesa bi v brežiški 
občini lahko povečali za deset 
tisoč ali celo petnajst tisoč ku- 
bikov, če bi imdo Gozdno go-

S POČITNIC

V soboto so se vrnili z oddiha v 
republiški koloniji Rdečega križa na 
Debelem rtiču mladi gasilci iz breži
ške občine. Med njimi, bilo jih je 
30, je bila tudi desetina pionirjev 
gasilcev iz Krške vasi, ki je dosegla 
letos tretje mesto, na republiškem 
tekmovanju.

NOVO 
V BREŽICAH

VRTEC BO KMALU VSELJIV. 
Delo v montažnem otroškem vrtcu 
ob osnovni šoli bratov Ribarjev gre 
h kr^u . Kuhinja je že opremljena, 
druge prostore pa bo Marles opre- 
mU, ko bodo položena še tla. Torej 
se Irado v avgustu že lahko selili.

SLADKOR GRE HITRO. Zadnje 
čase je v trgovinah veliko povpraše
vanje po sladkorju. Z njim se zalaga
jo zlasti ljudje iz vasi, da ga bodo 
imeli za dosladkanje mošta. Lani, ko 
je bilo vino izredno kislo, ga mnogi 
niso mogli dobiti, če se niso pravo
časno o ^ b e l i  z njim.

ZAPUSCEN MOST. Stari železni 
most čez Savo bi potreboval redne
ga skrbnika. Čeravno je odprt le za 
pešce, kolesarje, vprežna vozila in 
traktorje, zelo hitro propada. Potre
ben bi bil temeljitega popravila.

BRESKVE SO ZRELE: Na pose
stvu Agrarie na Čatežu pridno obira
jo zgodnje sorte breskev. Tam jih 
'tudi prodajajo po 6 din kilo. Kupcev 
imajo vedno dovolj, večinoma pa so 
to kopalci, ki jih vodi pot tam mimo 
v Toplice.

RAZLASTITVE. Da bi povečaU 
stanov^jske površine in pospešili 
graditev novih stanovanj ter komu
nalno urejanje gradbenih zemljišč, je 
ob č in ^a  skupščina na zadnji seji 
sprejela odlok o razlastitvi zemljišč 
v četrtem in petem kareju stano
vanjske soseske Trnje. Odškodnino 
za razlaščena zemljišča bodo izpla
čali v petih letih po pravnomočnosti 
razlastitvene odločbe.

mlM  nsn

spodarstvo več denaija za nalo
žbe v nove nasade gozdnega 
drevja. To se bo delno uresniči
lo z novim republiškim zako
nom, ki predvideva skupni go
zdni sklad za vso Slovenijo, iz 
katerega bi potem lahko več 
\dagali na območja z izčrpanimi 
gozdovi.

Do zdaj je Gozdno gospodarstvo 
v brežiški občini osnovalo okoli 120 
ha n a s lo v  iglavcev in listavcev, ki si 
jih lahko ogledamo predvsem v Dob
ravi in Podvinju.

Podjetje bo v prihodnje uravnava
lo gospodarjenje v okviru desetlet
nih gozdnogospodarskih načrtov. 
Enega je pripravilo za desni breg 
Save, drugega za levi breg. Iz dose
danjih podatkov lahko že sklepamo, 
da so lesne zaloge in prirastek lesa 
večji kot po popisu 1963. leta.

V družbenih gozdovih posekajo 
na leto okrog 1600 kubikov iglavcev 
in 8900 kubikov Ustavcev. Obseg 
sečnje se bo v prihodnjih letih pove
čal. Z zgraditvijo novih gozdnih cest 
bodo odprli predele, ki doslej niso 
bih dostopni.

V zasebnih gozdovih se obseg se
čnje po letu 1965 imiiija, zahteve 
gozdnih posestnikov pa se zmanjšu
jejo. Medtem ko so' pred osmimi leti 
zasebniki posekali povprečno po 13 
tisoč kubikov lesa na leto, posekajo 
zadnje čase le še okoli 8 tisoč kubi
kov na leto. Zasebni gozdovi krijejo 
v glavnem le potrebe posestnikov za 
domačo porabo lesa, ker so veči
noma izčrpani.

J .T .

Prijateljstvo
Mimo je prijateljsko srečanje 

z zamejskimi Slovenci iz Prose- 
ka-Kontovela na Tržaškem. 
Okoli 200 jih je 22. juhja prišlo 
v Brežice, kjer so z nastopom 
pevcev in godbe popestrili pro
gram v počastitev dneva vstaje 
slovenskega naroda.

Do zdaj sta izmenjavali svoje 
nastope z Brežičani dramska 
skupina in pevski zbor, na tem 
srečanju so člani Prosvetnega 
društva Vasilij Mirk navezali še 
stike s kapelsko godbo na pihala. 
Kapelce so za prihodnje leto 
povabili na proslavo 70-letnice 
svoje pihalne godbe. Na pikniku, 
ki so ga imeli na Gorah, so se 
dogovorili za izmenjavo not. 
Kapelski godbeniki so bili zelo 
navdušeni nad nekaterimi pesmi
mi, ki so jih zaigrali gostje.

Moški pevski zbor DPD Svo
boda bratov fvlilavcev je povabil 
pevce društva „Vasilij Mirk“ na 
srečjmje zborov, ki se ga bodo 
prihodnje leto udeležili v Breži
cah pevci iz Železne Kaple na 
Koroškem, pevci iz Stražišča pri 
Kranju, Brežičani in Kontove- 
lovci. Tako bodo prisrčna sre
čanja še naprej poglabljala prija
teljske vezi s Slovenci onstran 
meje.

J .T .

20-LETNICA
V ŽUPELEVCU

Gasilsko društvo Župelevec je v 
nedeljo, 29. julija slavilo dvajseto 
obletnico ustanovitve. Ob tej prilo
žnosti so zaslužnim članom izročili 
priznanja in diplome občinske Gasil
ske zveze.

'KOKOLI i j j
/  NC: o ' 

, Pi4

z  gradu Ore^‘e na Bizeljskem

Vsako leto julija se za svoj praznik srečajo člani Združenja šofeijev m avtomehanikov v Krškem. 
Združenje je bilo ustanovljeno 1957. leta in šteje zdaj nad 150 članov. V tem času je priredilo več 
izobraževahiih tečajev, ki jih je obiskovalo nad 300 kandidatov. Člani pomagajo tudi šolam pri 
prometni vzgoji in pri prometnih akcijah mladine. (Foto: M. Jaranović)

KRŠKE NOVICE Z eno plačo vsak dan težje
POKAL V LESKOVEC -  Na 

občinskem prvenstvu pionirjev- 
gasilcev na Vihrah je sodelovalo 
osem desetin. Tako kot lani so bili 
najboljši pionirji iz Leskovca, pred 
desetinama iz Krškega in Velikega 
Podloga. Zmagovalec je prejel pre
hodni pokal.

ZA DOMICIL -  Tudi odborniki 
krške občinske skupščine so soglaša
li s podelitvijo domicilne listine od
boru aktivistov Osvobodilne fronte 
kozjanskega okrožja. Slavnostne 
podelitve, ki bo na Kozjem septem
bra, se bodo udeležili tudi aktivisti 
in 'borci iz krške občirie, tjak^ pa 
bo odšel tudi mladinski „Kozjanski 
odr<;d“ .

„CRN A T0CKA“ -  Križišče ozi
roma ovinek pri bifeju „ P re ^ b e “ v 
Krškem postaja v turistični sezoni 
črna prometna točka. Te dni sta bili 
tamkaj že dve nesreči zaradi nepo
znavanja ceste. Tisti, ki bi morali 
postaviti tamkaj o zn ^ e , ki bi opo
zarjale na nevarnost ali omejile hi
trost, so n{yveč krivi za te nesreče!

PORAZ PIONIRJEV -  Okrnjena 
p io n irja  ekipa krSkega „Celulozar- 
ja“ je v Ljubljani s tamkajšnim pla- 
vahiim klubom izgubila dvoboj za 
dve točki. Med posamezniki so 
Krčani osvojili štiri prva mesta, go
stitelji pa šest. Povratno srečanje bo 
v KrSicem 21. avgusta.

K R S K l  
TEDNIK

Za Ženske roke premalo delovnih mest

Na zavod za zaposlovalne v 
Krškem se obrača vedno več 
poročenih žensk. Rade bi dobi
le delo, ker družina z eno plačo 
ne more živeti. Zaposlitev v 
konfekcijskih obratih sevniške 
Lisce in novomeškega Laboda 
zanje ne pride v poštev. Tam 
iščejo le mlada dekleta, zato 
med mladimi skoraj ni brezpo
selnih. Takoj po šoli so jim na 
široko odprta vrata konfekcij
skih tovarn.

V krški občini pogrešajo 
podjetje z lažjimi delovnimi 
mesti, ki bi ustrezala tudi žen
skim; nekaj podobnega, kot 
ima na primer Iskra. V teku so 
razgovori za ustanovitev takega 
obrata v Kostanjevici. Morda bo 
iz te moke že kmalu kaj kruha.

Lani je bilo v občini pov
prečno 230 nezaposlenih. Šte
vilo brezposelnih upada in letos 
jih je samo še 180. Upoštevati 
pa moramo, da je med njimi kar 
polovico „težje zaposljivih“ , 
kot so na primer Romi in drugi 
ljudje brez pravih delovnih na
vad, ki jim delo ne diši in ki

Za tehtno 
razpravo

Kakšno zanimanje lahko 
vzbudi med občani dobro pri
pravljena javna razprava, so mi
nulo pomlad pokazali razgovori 
po krajevnih skupnostih o zako
nih o kmetijskih zemljiščih in 
dedovanju. Udeležilo se jih je 
kar 4.000 ljudi. V sredo, 25. juli
ja, je izvršni odbor občinske 
konference SZDL na razširjeni 
seji sprejel načrt za razpravo o 
republiški in zvezni ustavi, ob
činskem statutu in statutih kra- 
j.evnih skupnosti. Razprave bodo 
na 20 zborih delovnih ljudi v 
tovarnah in ustanovah in vseh 11 
krajevnih skupnostih.

Delo močno ovirajo dopusti, 
največji tovarni, LISCA in JUT
RANJKA, imata delavce na ko
lektivnih dopustih. Računajo, da 
bodo do 5. septembra ljudje spet 
doma, takrat bo seminar za 
48-članski politični aktiv, ki bo 
pojasnjeval obe ustavi in statute, 
pridružili pa se jim bodo še vsi 
predsedniki sindikalnih organiza
cij. Sodelovanje pričakujejo tudi 
od 184 društev in organizacij v 
občini. Člani izvršnega odbora 
so menili, da kaže izkoristiti tudi 
strokovna zdurženja, ki bi lahko 
pripravila pogovore o pomem
bnih vprašanjih s svojega podro 
čja.

Casa je malo, zato izvršni 
odbor SZDL terja, naj občinska 
komisija za novi statut občine 
opravi pogliavitno delo do 5. sep
tembra.

A. Ž.

Taborniki upajo na pomoč
Mladi so se obrnili na delavske svete 
šče bi potrebovali 9.000 dinarjev

Za igri-

LISCA: 
NAJVEČ ŠTIPENDISTOV

Konfekcija LISCA štipendira dva 
študenta na ekonomski fakulteti, 
enega na vigi konfekcijski šoli, kar 
14 na srednji konfekcijski šoli, 2 na 
administrativni in eno na ekonomski 
srednji šoli. Mnogo ne zaostaja tudi 
JUTRANJKA (1 štipendija na eko
nomski in filozofski fakidteti, 1 na 
VEKŠ Maribor ter 14 na tehnični 
šoli tekstilne in konfekcijske smeri). 
Sledi temeljna izobraževalna skup
nost (na visokih šolah 2, 7 na v itih , 
5 na srednjih). Razveseljivo je, da 
tudi krmeljska METALNA štipendi
ra kar 10 dijakov na srednjih šolah. 
Tudi o b č in ^ a  skupščina štipendira 
5 študentov na visokih šolah in 5 na 
srednjih. STILLES ima 3 štipendiste 
na visokih šolah, enega na višji ter 6 
na srednjih. Dom počitka v Impoljci 
in kmetijski kombinat štipendirata 
po enega štipendista.

Priložnost je: gradbeni stroji so še 
na cesti proti Planini, vsak hip bodo 
asfaltirali prvi odsek, potem jih bo
do prestavni dalje v hribe. Taborniki 
že prej niso bili zadovoljni z okoUco 
svojega doma. Sedaj kaže podobno 
sliko kot gradbišče ceste: nikjer ze-* 
lenja, vse je prekopano, zravnano.

Mladi so se znašli, poklicali so 
tudi buldožer. Kadar je bil čas, so 
poprijeU za krampe. Cestni delavci 
so jim izračunah, da jim ne bi bilo 
treba odšteti več kot 9.000 dinarjev, 
da bi jim asfaltirali igrišče za košar
ko!

Svoje težave in želje so zapisali v 
tri strani dolgem pismu delavskim 
svetom sevniških kolektivov. Tako 
mesto pa premore edino asfaltno 
ploščad za igro z žogo pri TVD Par
tizan! Ko se je odvijal še pred- 
dopustni del sindikalnih športnih 
iger, so se s težavo razvrščale delav
ske ekipe, rokometna šola in trening 
rokometašev. Urbanistični načrt 
mesta predvideva lepe športne na
prave, to pa naj bi dobih tja do leta
2.000. Od kod milijoni, še ni jasno. 
Mladi pa so mladi sedaj, z našteva
njem rekreativnih dejavnosti v me
stu pa so bili hitro pri kraju.

Lepega prostora, ki ga ima tabor
niški odred za Kopitarno med Sevni
čno in Mlinščico, ne gre zanemariti.

STILLES: 
ANALIZA V ROKE 

VSEM

Zadnja številka glasila te tovarne 
prinaša nadrobno analizo o možno
stih za ustanovitev temeljnih organi
zacij združenega dela. Gre za vse
stransko pretehtane podatke, ki 
lahko povedo delavcem več kot le 
naštevanje o toliko in toliko TOZD. 
Časopis so prejeli v roke vsi delavci.

BETON, JUTRANJKA, 
LISCA ZA KMETE

Trije kolektivi so se doslej odzvali 
na prošnjo za posojila zasebnim 
kmetom. To so Industrijsko gradbe
no podjetje BETON iz Zagorja, ki 
ima precej delavišč v sevniški občini 
(100 tisočakov), JUTRANJKA (150 
tisočakov) in LISCA (200 tisoča
kov). Dejstvo, da se je v to akcijo 
vključilo tudi podjetje s sedežem 
izven občine, je vredno pohvale. 
Stike s podjetji bo imeL občinski, 
kmetijski sklad, denar naj bi bil pri 
kmetijsko-hranilni službi, kmetje pa 
bi dobivali posojila po preučitvi po
speševalne dužbe.

Dom brez naprav ni zanimiv. Struga 
hudourne Sevnične je sedaj lepo 
urejena, taborniki bodo spet zasadili 
zelenje. Na voljo bo lep taborni pro
stor in za začetek igrišče za košar
ko, kar v mestu manjka. Računajo 
na razumevanje, s katerim se je v 
Sevnici že marsikaj naredilo.

A. ŽELEZNIK

SEVNIŠKI 
PABERKI

BOSTANJSKI o k t e t  RAZO
ČARAL BORCE IN Se MARSIKO
GA -  Prireditelji razvitja borčev
skega prapora ob dnevu vstaje so 
povabiU na slavnost tudi domači 
oktet. Oktet pa na prireditvi, kjer se 
je navkljub počitnicam lepo izkazala 
boštanjska šola, ni nastopil. Spored 
je vseeno lepo tekel. V še težavnej
šem položaju pa so bili prireditelji 
zadnje razstave v sevniški galeriji, 
ko je bil predviden koncert pred 
razstavo, a pevcev ni bilo. Vsekakor 
odnos, ki se ne sme ponavljati, če
prav ima vsaka amaterska skupina 
nedvomno svoje težave.

CESTA SEVNICA-KRŠKO: 
DENAR ZAGOTOVLJEN -  18,5 
milijona dinarjev je zagotovljenih za 
to, da bi že vendar stekel asfalt od 
Sevnice do Krškega, novomeško 
Cestno podjetje pa ima rok za do
končanje del do konca leta. Vse 
doslej še neobnovljeno cestišče je 
zaenkrat spremenjeno v gradbišče. 
Sevniško gospodarstvo in občani 
težko čak£yo, da bi slednjič le prišlo 
do asfaltne povezave. Nad 5 ton te
žka vozila, namenjena proti Zagre
bu, morajo na obvoz čez Trebnje, 
osebni avtomobili pa čez Rako! 
Površina ceste po Mirenski dolini je 
bila malo boljša le nekaj dni po ora
nju s strojem.

t o Ca  k l e s t i  t u d i  PONOCI
-  Ponavadi se tega zla ni bilo bati v 
nočnem času. V noči med 22. in 
23. julijem pa se je vseeno skuhala 
pod Bohorjem tako, da je klestila 
dvakrat: okrog 22. ure in 2. lue zju
traj. Z zidanice Bruna Plaušteinerja 
na Podvrhu je naurje iztrgalo s stre
he 200 opeic, pri kmetu Klenovšku 
pa je prelomilo debel oreh. Ob ta
kem seveda od letošnje vinske letine 
ni moglo dosti ostati.

SK V K I^I VENTKIIi

V hipu uničena lepa letina
Uničenih 5 ha kumaric — Vinogradi celo od daleč le rjave lise

„Kako lepo je kazalo," je bilo te 
dni slišati marsikje od Jezera pa do 
Trebelnega, kjer so imeli letos točo 
že večkrat, vendar ne tako hude. 
Takšno neurje kot v četrtek 19. juli
ja, uniči v hipu vse. Kaj so o škodi 
povedali kmetje v prizadetem pasu?

FRANC DRAGAN, Bitnja vas, 81 
let: „Podobno točo, a vseeno ne 
tako hude, pomnim iz leta 1917.

zato nimajo nikjer obstanka.
In še nekaj drugega je zanimi

vo za krško občino: veliko pre
seljevanje delavcev iz podjetja v 
podjetje. Delavci silijo drugam 
predvsem zaradi boljših osebnih 
dohodkov. Tako so na primer 
krške delovne organizacije lani 
prijavile čez dva tisoč potreb 
po delavcih. Zaposlile so jih 
1905, od tega se je na novo za
poslilo le 350 ljudi, vsi drugi so 
samo zamenjali podjetje. 
_________________J. TEPPEV

PETDNEVNO DELO
Z novim šolskim letom bo tudi 

šolski center v Krškem prešel na 
skrajšan delovni teden. Sobote bodo 
poslej puka prost dan. To odločitev 
bodo z zadovoljstvom sprejeli zlasti 
dijaki, ki so doma iz oddaljenih kra
jev.

KAKO JE Z DAVKI?

Letna obremenitev je lani znašala 
v krški občini nekaj manj kot 13,8 
milijona din. Vplačanih je bilo 11 
milijonov davkov in prispevkov, 
neporavnanih pa je ostalo še 2,6 mi
lijona din. Komisija, ki je pregledala 
zaključni račun, je ugotovila, da se 
izterjava počasi le izboljšuje.

Za zvezke...
Nabiranje gozdnih 

sadežev 
priložnostni zaslužek

Prazna košarica in nekaj 
bankovcev, stisnjenih med prsti, 
prizor, ki ga je mogoče videti na 
marsikateri podeželski poti. Mah 
šolarji nabirajo borovnice in go
be ter jih prodajajo.

„Nekaj bo za čevlje, zvezke in 
še marsikaj za šolo,“ je bil od
govor Bože Kocjan iz Za bukovja 
pri Trebelnem.

-  Kakšen je dnevni izkupi
ček? -  me je zanimalo.

„Trgovina trebanjske kmetij
ske zadruge odkupuje borovnice 
po 9 dinarjev kilogram, lisičke 
pa po 15 dinarjev. Ob zorenju 
borovnic jih je soseda nabrala na 
dan tudi po 15 kg. Sama sem jih 
nabrala po 10 kg.“

Nabiranje je zamudno delo, za 
otroke teh krajev pa je to edina 
priložnost za zaslužek. Kjer je 
več otrok, poprimejo vsi skupaj. 
Denar gre za najnujnejše, v prvi 
vrsti za šolske potrebščine in 
obleko. Vsak dinar se pozna.

A. Ž.

Franc Kastelic: „Nekaj dni, pa 
je na kumaricah vse suho!“

Maks Žnidaršič: „Tu, v Štern* 
pljah, imamo zbito, gorice na 
hiibu poleg pa so jo odnesle.“

Sama z ženo sva, krompir nama je 
uničilo. Izkopati ga bo treba prera
no. Ce se bo obrastel, bo voden. 
Tudi koruza je uničena!"

ALBIN VRSCAJ, Bitnja vas: 
„Gorice so kot februarja. Se na trav
niku ni mogoče ničesar opraviti s 
kosilnico, treba je kositi na roko, da 
bo zraslo v novo. Cesto smo poprav
ljali en dan, a še vedno ni kaj prida. 
Izredno hudo je bilo vse do Cerovca, 
Bogneče vasi in Omuške vasi.“

JANEZ STARiC, Radna vas: 
„Z^naj sem imel še pšenico domače 
vrsle, ni bila še zrela. Namesto 40 
metnikov smo je dobih, ko smo jo 
pokosili, le 6! Ajdo, ki smo jo pose

jali pred tremi tedni, je kar odbilo. 
Tudi otave ne bo!“

LJUDMILA NAHTIGAL, Češnji
ce (ko smo jo obiskali, je sama &la 
na opustošeni njivi)': ,,Kaj bomo jed
li? Fižola ne bo, tudi denaija ne bo, 
da bi hoditi" po moko. Tudi zelja ne 
bo. Da bi nam vsaj davke odpisali!“ 

FRANC KASTELIC, Jezero: 
,JCumarice so povsem uničene. 
Krompir smo takoj škropili, ne le 
vinograde. Za koruzo so mi svetova
ti, naj jo kar pokosim! “

MAKS ŽNIDARSiC, Jezero: „Na 
lesu se bo poznalo še najmanj 2 leti! 
Tudi borčevsko slavje ob dnevu 
vstaje na Skrovnici je zato potekalo 
ob skaljenem vzdušju!“

A. ŽELEZNIK

IZ KRAJA V KRAJ
NA KUMARICAH 250 TISOČA

KOV SKODE -  Po mnenju vodje 
službe za kooperacijo pri trebanj^i 
kmetijski zadrugi je toča 19. julija 
na nasadih kumaric na Jezeru in 
drugih va^h proti Trebelnemu nare
dila toliko škode. Posamezni gospo
darji so zaradi tega ob 5 ali 6 tisoča
kov, odvisno pač od velikosti zasaje
nih površin. Dosti škode je isti dan 
naredUa toča v bližini Mirne, v 
Škrjančah, Zagorici, Selski gori in' 
bližijih zaselskih. V nedeljo, 22. ju- 
tija, so imeti točo  Velikem Gabru in 
Sentlovrencu, doseglo je tudi vino
grade na Medvedjeku. Ob pogostih 
nevihtah kmetje z grozo čakajo, kaj 
se bo zgodilo.

MIRNA: Z VEDRI PO VODO -  
Pred kratkim sta prišla gospod in j^  
prav dva preostala studenca v krsgu, 
KO so delavci vodne skupnosti 
gcodovati cevi glavnega voda miren
skega vodovoda kar dvakrat. Ker na 
take primere ni nihče računal, vsak
do pa ima hišo priključeno na vodo
vod, so vodnjaki zanemarjeni. Kot 
se je izkazalo tokrat, vodnjaki še 
vedno pridejo prav, zato bi kazalo 
zanje malo poslubeti.

SELO: TEŽAK RACUN -  Priza
devni vodovodni odbor in vaščani 
imajo pred seboj spet trd  oreh: dc^ 
biti so račun za 90 tisočakov. Pravi
jo , da bi polovico še zmogti, kako pa 
bo z ostalim, še ne vedo.

TREBANJSKE NOVICE



Za zaključek o izvajanju pismaI Nezaposlenost pada
Občinska skupščina Ribnica je sprejela delovni program do konca leta — | 

V njem je zajota tudi razprava o ustavah in ustanavljanju TOZD '

Občinska skupščina Ribnica 
in njeni upravni organi so v pre- 
tekkm obdobju in tudi v prvi 
polovici letošnjega leta uspešno 
opravili svoje ddo, k čemur je 
nedvomno precej pripomogel 
tudi delovni program, ki so ga 
sprejeli 30. januaija in je zaje
l i  obdobje do 31. julija. Julija 
so sprejeli nov program za ob-

Rekli so:
PROF. JANEZ D E B E U ^ , 

občinski odbornik: Marsikaj je 
na svetu nerazumljivo. Tako na 
primer so dobili najprej kopalni
ce meščani in jih šele zdaj dobi- 
v 2̂ o kme^e, čeprav bi jo  kmet 
bolj potreboval, s£y se pri delu 
bolj imiaže. (Pa tu^i v mestu do
bi prej kopalnico tisti, kdor se 
manj umaže pri delu.)

MILENA BOROVAC, občin
ska odbornica: Bolje je, da se na 
naših sejah temeljito skregamo 
in nato nekaj naredimo, kot da 
smo vsi z vsem zadovoljni, vse 
hvalimo in nič ne naredimo.

BOGO ABRAHAMSBERG,

?redsednik občinske skupščine: 
!e je otrok po nekaj ur v glasbe

ni fcli, pomeni, daje hkrati tudi 
za ure in ure odtegnjen uUci. 
Kdo je dolžan za to  več prispe
vati, starši ali družba, pa se bo
mo morali še pogovoriti.

dobje od 1. avgusta do konca 
leta.

S področja SPLOŠNIH ZADEV 
je v novem načrtu sprejem akta in 
delovnega programa o družbenem 
nadzoru in notranji kontroli, poro
čila občinskega sodišča Kočevje in 
javn^a tožilstva Kočevje, p o ž in o - 
vamostnega načrta občine, občin
skih normativnih aktov ter razprava 
o osnutkih republike in zvezne 
ustave.

S področja GOSPODARSTVA 
bodo razpravljali in sklepali o gospo
darjenju v občini, o delovai^ju samo
u p r a v i  sporazumov o delitvi do
hodka in osebnih dohodkov, spre
mljali bodo ustanavljanje TOZD, 
izvajanje samoupravnih sporazumov 
in uresničevanje programov s podro- 
Qa gospodarstva itd.

S področja FINANC bodo raz
pravljali o občinskem proračunu in 
skladih o financiranju gradnje objek
tov družbenega standarda, sprejeli 
bodo pravilnUc o delitvi zbranega 
sam oprispe^a na posamezna obmo
čja, razpravljali bodo o srednjeroč
nem načrtu občine in ga sprejeli, 
sprejeli pa bodo tudi srednjeročni in 
dolgoročni program komunalnih del 
v občini.

Na področju STANOVANJSKE
GA GOSPODARSTVA bodo pregle
dali delovanje solidarnostnega stano- 
vanj^ega sklada, sklepali o ustano
vitvi samoupravne stanovanjske' 
skupnosti, sprejeli ’ načrt stano

vanjske graditve za leti 1973 -  74 
ter dopolnili normativne in druge 
akte s področja stanovanjskega go
spodarstva.

S področja KOMUNALE in UR
BANIZMA bodo sprejeli akte o revi
ziji zazidalnih načrtov (po predlogih 
svetov krajevnih skupnosti), razprav- 
Ijah o poročilu in načrtu investicij 
podjetja HVDROVOD in sprejeli 
odlok o nekategoriziranih lokataih 
ccstflli

s  področja ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA bodo 
sprejeli osnove in merila za odp^ 
prispevka za zdravstveno in pokoj
ninsko zavarovanje kmetov, razprav
ljali o poročilu zdravstvene^ doma 
Kočevje-Ribnica ter sprejeli akte o 
podeljevalcu družbene denarne 
pomoči borcem in socialno ogro
ženim občanom.

Na področju KULTURE, PRO
SVETE, VZGOJE IN IZOBRAŽE
VANJA TER TELESNE KULTURE 
bodo sklepali o programu razvoja 
družbenega varstva otrok do leta 
1975, sklraali o ustanovitvi telesno- 
kultume ^upnosti.

Na področju NARODNE OB
RAMBE pa bodo p rejeli akcijski 
program za podroi^e dnižbene za
ščite.

Seveda bodcL hkrati občinska 
skupščina in njeni organi obravali še 
razne druge zadeve, ki se bodo po
javljale v tem obdobju. Za zaključek 
tega, polletnega delovnega programa 
pa je v decembru predviđena raz
prava o poročilu o izvajanju pisma 
predsednika Tita in izvršnega biroja 
predsedstva ZKJ.

J. P.

GASILSKIH 50 LET

V Z^K>toku pri Sodražici so 8. 
julija ob prisotnosti velikega števila 
ljudi in gasilcev iz vseh krajev v ob
čini prodavili 50-letnicb obstoja ga
silskega društva. Predsednik Lojze 
Pakiž, ki ima največ zaslug za uspe
šno delovanje društva, je orisal de
lovanje dru^va v preteklem polsto- 
letju. Gasilci imajo novo motorno 
brizgalno, v glavnem s prostovoljnim 
delom pa so zgradili tudi nov gasil
ski dom, ki sodi med najlepše v ob
čini. Po kulturnem pro^am u učen- 

^ x v  osnovne šole Su^e je predstav
nik podjetja EUROTRANS Ribnica 
kot pokrovitelj razvil novi društveni 
prapor. Zaslužnim gasilcem so pode
lili odlikovanja, priznanja in di
plome. Gasilsko priznanje je prejelo 
tudi podjetje EUROTRANS. Pevski zbor Jadran je gostoval tudi v Ribnici ( Foto; Mohar )

Rojake smo prisrčno sprejeli
Po gostovanju pevskega zbora Jadran

Ob 19. do 21. julija je bil 
gost Ribniškega festivala sloven- 
^  pevski zbor Jadran iz Cleve
landa. Najstarejši slovenski
pevski zbor iz Amerike je to
krat prvič gostoval v stari do
movini in je za ansamblom 
Tamburica iz Pittsburga drugi 
podobni kulturni ansambel
ameriških rojakov, k ije nastopil 
v Ribnici.

Neurje 19. julija je organizator
jem koncerta povzročilo nemalo 
preglavic, saj so morali nastop zbora 
preložiti na naslednji dan. Kljub pre
loženemu koncertu je bilo letno gle
dališče v gradu 20. julija polno, k m  
dokazuje izredno veliko zanimanje 

'Ribničanov za nastop rojakov iz 
ZDA. Mešani pevski zbor, katerega 
sestavljajo skoro izključno naši roja
ki druge ali celo tretje generacije (le 
malo je bilo rojenih v stari domovi
ni), je pod vodstvom Reginalda Re
snika zapel vrsto umetnDi narodnih 
in narodnozabavnih pesmi. Vrsta 
solističnih nastopov je dokazala, da 
ljubezen do rodne grude prednikov 
in do slovenskega jezika in kultura 
med našimi rojaki ni zamrla, pač pa 
se prenaša na nove generacije, pa 
tudi to, da naše rojake pesem morda 
bolj kot kaj drugega združuje in na
vezuje na staro domovino oziroma 
domovino prednikov.

Pevci-rojaki so bili v Ribnici prir 
srčno sprejeti. Sploh niso mogli pre
hvaliti lepot Slovenije in prisrčnosti, 
katerih so bili delei^i med gostova
njem v številnih krajih. Festival Rib
nica jim je med bivanjem v Ribnici

VOLITVE IN IMENOVANJA

V Ribnici je bUa pred kratkim 
prva seja nove skupščine solidar
nostnega stanovanjske^ sklada. Za 
predsednika skupščine je bil izvoljen 
Tone Adamič (INLES Ribnica), za 
podpredsednico pa Pavla Debeljak 
(Šivalnica BPT Loški potok). Za čla
ne upravnega odbora sklada so bih 
izvoljeni še; Vili Levstik, Štefka Jo
ras, Ivan Gradič, Franc Zajc, Jože 
Tomšič, Franc Bojc in Poide Dejak. 
Za predsednika UO je bil izvoren 
Franc Dejak, za podpredsednika pa 
Franc Zajc.

RESETĐ

želel pokazati čim več. Ogledali so 
si Tunak, Rašico, Velike Lašče, 
Novo Štifto in Jelenov žleb. Mongi 
med njimi so se srečali tudi s svojimi 
rojaki, ki so jih prisrčno sprejeli. 
Odšli so polni lepih vtisov in v srcih 
odnesli še ostalim rojakom doma 
pozdravi iz našega dela domovine.

Z gostovanjem pevskega zbora 
Jadran se je z^ljučU  poletni del fe
stivalskih prireditev. V septembru je 
predviden še nastop Prešernovega 
gledališča iz Kranja s komedijo Flo
ren tin c i slamnik in koncert okteta 
„Galus“ .

—vec
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I Spominkar o tem in onem
Spominke bi delal 26 ur na dan

Antona Šilca iz Grdega 
dola pri Zamostcu sem dobil 
oni dan v Sodražici, kjer je 
na veselici prodajal svoje iz
delke, spominke iz lesa.

Medtem ko je po naročilu 
nekega fanta vžigal na lesen 
„rostfrei"' nož krik ljubezni 
„Ne pozabi me!** -  ta nož je 
seve^  fant podaril dekletu, 
ki je stalo poleg in ga zaljub
ljeno gledalo -  je Tone Šilc 
povedal:

-  Rad delam spominke, 
in če bi se dalo, bi jih delal 
kar 26 ur na dan. Tega sem 
se naučil od očeta. Tudi vsi 
trije moji otroci, fan t in dve 
dekleti, že držijo vsak dan

nože v rokah in režejo. Zdaj 
sem naročil stroj, da bomo 
lažje delali. Je že na potu V  
glavi pa imam že cel kup 
zamisli, kaj vse bom delal 

Vendar več o svojih zami
slih ni hotel povedati. Ver
jetno se je bal, da mu jih ne 
bi kdo prevzel, ko bi- bral v 
časopisu. Le ko sem ga vpra
šal, če je okoli Grdega dola 
in po Gregoriji res toliko 
medvedov, da je zato naredil 
serijo majhnih lesenih obes
kov s sliko medveda, mi je 
hudomušno dejal:

-  I, seveda je medvedov 
tod okoli več ko t slonov!

J. PRIMC

Tone Šilc rad dela spominke, rad jih prodaja in pri tem tudi 
kakšno hudomušno razdere, kot se za suhorobaija spodobi. 
(Foto: J. Primc) s

Relativna nezaposlenost v Novem mestu naj
manjša

Na novomeškem Zavodu za 
zaposlovanje je bflo v mesecu 
juniju prijavljenih 635 brezpo
selnih, od tega jih je v tdeočem 
mesecu dobflo delo s posredo
vanjem zavoda 128.

Zaposlitev iščejo največ nepriuče- 
ni delavci, manj pa je kandidatov s 
srednjo, vi^o in visoko izobrazbo, 
vsega samo 15 prijavljenih. Sodeč 
po številu pryavljenih iskalcev z ^ o -  
slitve, ki pa ne kaže dejanCega sta
nja nez^oslenosti, se le-ta manjša,

Suhokrajinški 
drobiž

MOČAN NALIV S TOCO se je v 
torek, 24. julija, okoli 12,30 znesel 
nad dvorskim in ajdovškim obmo- 

^ e m .  Dokaj so prizadeti kmetovalci 
iz Trebče vasi, Sadinje vasi, Mačkov
ca, Dvora, Kotov, Vinkovega vrha. 
Lipovcev, Boršta, Sel in Ajdovca.

I Največja škoda je v vinogradfli in na 
posevkih koruze ter ovsa, prizadeti 
pa so tudi drugi pridelki in sadovnja
ki. Naliv je zdrl ceste in poti, voda 

I pa je marsikje vdrla v kletne prosto
re in v hleve.

MLADINSKI TABORNIKI -  
IZVIDNIKI IZ REKE, ki so taborili 
ob reki Krki v Podgozdu pri Dvoru, 
so imeli več srečanj z dvorskimi 
mladinci. S svojim programom so 
sodelovali na nedavnem mitingu 
mladinskih brigad na Dvoru.

d r u 2 b e n o - p o l it iCn o  d e 
l o  V ŽUŽEMBERKU IN NA 
DVORU dobiva nov zamah. Segtan- 

1 ki družbeno-političnih organizacij 
so uspešni po svojih sklepm in do
sežkih dela v organizacijah. Zveza 
komunistov pridobiva nove člane in 

I postna akcijsko sposobnejša.
M. S.

s^ je številka za mesec junij najnižja 
v zadnjih letih.

Relativna zaposlenost, ki se raču
na z odstotkom števila nezaposlenih 
na zaposlene, je najmanjša v Novem 
mestu (0,80 %), najveća pa je v rib
niški občini (4,4 %), kjer je izredno 
visok tudi odstotek nezaposlenih 

, žensk, saj znaša 91,43 % od vseh pri- 
javljenfli.

Zaposlitev iščejo predvsem mladi. 
288 je prijav takih, ki prvič iščejo 
službo. Pričakujejo, da bo to  število 
še ve^e, ker so se končale šole in za 
vse, ki bi radi nadaljevali šolanje, ni 
dovolj učnih mest.

Poseben problem so težko zapo
sljivi (invalidi, alkoholiki), vendar je 
njihovo število majhno

OBISK IZ NEMČIJE

Prejšnji teden je prišlo v Novo 
mesto šest mladih ljudi iz D itz in ^  
na (ZR Nemčija) in tako vrnilo 
obisk novomeškim mladincem.

Ostali bojo štirinajst dni in si v 
tem času o^edali več krajev, tako 
npr. Dolenjske Toplice, Pleterje, 
Bazo 20, Metliko, Kostanjevico, 
Postojno, Portorož in Ljubljano. 
Seznanjali se bojo s političnim in 
kulturnim življenjem pri nas, si ogle
dali nekatere proizvodne obrate 
(Novoteks, Krka) in imeli pogovore 
s političnimi aktivi.

NOVO MESTO PREDALO: 
ZLETNI PRAPOR 

KARLOVCU

Delegacija novomeške občine, v 
kateri so bili tudi predstavniki 
rjansk^a bataljona in Novoteksa, je 
27. julija izročila prapor zleta brat
stva in enotnosti karlovškemu zlet- 
nemu območju. Prapor, ki ga je 
podarila novomeška tekstilna to
varna, so predali na slovesnosti v 
okolici Karlovca.
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Vsi renaulti naprodaj
Jurij Levičnik: »Delamo štirico, uvozili smo 
romunske dacie, vse drugo iz konsignacije!«

„Industrija motornih vozU je 
po kooperacijski pogodbi in do
govoru s francosko avtomobil
sko tovarno Renault začela naj
prej delati vozila R4. Proizvod
nja teh avtomobilov je stekla v 
začetku februaija in sedaj dela
mo normalno. Vozilo prodajamo 
za dinarej, stane 41.250 dinar
jev, dobiti pa ga je mogoče v 
kratkem času,“ je začel odgovar
jati na zastavljeno vprašaje o 
proizvodnji francoskih. avtomo
bilov in možnostih za nakup 
generalni direktor IMV Jurij 
Levičnik.

Ta novomeška tovarna je v

S)rvem letošnjem polletju naredi- 
a za 57 starih milijard dinarjev 

izdelkov, vrednost izvoza pa je 
dosegla 11,333.000 dolaijev. 
Pretežno večino izvoza predstav
ljajo prikolice: računajo, da jih 
^ d o  letos naredili okrog 
18.000, mimo tega pa bodo 
pripravili še 8.000 garnitur delov 
za montažo prikolic v belgijski 
tovarni IMV. Vse to očitno kaže 
na to, da bo največja dolenjska 
tovarna ob koncu leta preseda 
milijardno vrednost proizvodnje, 
s čimer se bo z lanskega 59. 
mesta na spisku največjih jugo
slovanskih gigantov premaknila 
bržkone še za nekaj mest proti 
vrhu.

Razen avtomobila R4, ki ga 
delajo v Novem mestu, je po be
sedah Jurija Levičnika IMV pre
vzela tudi generalno zastopstvo 
Renaultovih avtomobilov za Ju
goslavijo. Iz konsignacijskega 
skladišča prodajajo za devize in 
tudi za dinaiie še druge tipe teh 
vozil: R5, R6, R12, R15, R16 in 
R17.

„Kot zastopnica za Jugoslavi
jo je naša tovarna izkoristila tudi 
možnost uvoza Renaultove dva- 
najstke, ki jo montirajo v ro
munski tovarni Dacia v Pitesti- 
ju ,“ pravi generalni direktor no
vomeške tovarne. „Te avtomobi

le bomo pri nas prodajali pod 
imenom dacij 1300. Kupcem 
bodo na voljo za dinarje, cena 
avtomobila na romunsko-jugo- 
slovanski meji pa je 53.000 di
narjev. Novomeščani, ki se bodo 
odločiU za nakup dacie, morajo 
računati še s 1.200 dinarji prevo
znih stroškov. Kupci bodo dobili 
avtomobile 14 dni po vplačilu.“ 

In za konec še Levičnikovo 
vprašanje: ,JCdo je odgovoren, 
da tako brezvestno uničujejo v 
mestu zelenice in pločnike, kdo 
ima na skrbi, da bi tako početje 
preprečili. Zanima me kdo plača 
škodo, ki jo naredijo tovornjaki, 
ko zapeljejo na zelenico pred 
bloke in na podobne zelene po
vršine."

J. SPLICHAL

f

M I M  A N K E T A

Novo mesto ima preko 
15.000 prebivalcev ter se tako 
uvršča med veQa slovenska me
sta. Tolikšno število ljudi ima 
seveda različne potrebe in zahte
ve, med katere lahko prištejemo 
tudi zabavo Ravno o tej pa se 
govori, daje  ni dovolj. Pritožuje
jo se predvsem mladi, zato smo 
jih nekaj vprašali, kaj menijo o 
možnostih za razvedrilo in zabar 
vo domačinov, pa tudi tujcev, ki 
jih zadnja leta v turistični sezoni 
ni malo, čeprav so v glavnem le 
prehodni gostje.

Zabava
ANICA KOCAR, strojni te- 

hruk: „Zabave niti ne pogrešam. 
Čez teden, ko sem v mestu, ni
mam čas^ konec tedna sem pa 
doma. Mislim pa, da jo turisti 
gotovo pogrešajo, sty Novo me
sto ne premore niti enega lokala 
z glasbo.**

JOŽE SIMČIČ, študent: „Za 
zabavo pri nas ni p ravda podu- 
ha. Domačini se sicer še nekako 
zn^dejo, tuji gostje se pa verjet
no hudo dolgočasijo. V glavnem 
velja, da kino in kavarne ne mo
rejo biti okvir za ustv^alno  za
bavo, ki mladim njbolj manjka.** 

CILKA MUNJAKOVIC, dija
kinja gostinske šole: „Zabave 
sploh ni in včasih se mi zdi, da 
tudi mladih v Novem mestu ni. 
Posebno pogrešam tak mladinski 
klub, kjer bi se mladi zbirali in 
se lahko ukvaijali z raznimi de
javnostmi. Glede tujih gostov pa 
velj^ naj zanje poskrbe gostinci, 
če jih hočejo privabiti.** 

SLAVICA BOGIC, študent
ka: „Človek se nima kam dati. 
Ob koncu tedna so sicer plesi, a 
v okolici mesta, in potreben je 
avtomobil, če se želiš razvedriti. 
Tujcem Novo mesto ne mudi 
ničesar.**

MARKO KLINC, komer
cialist: „Za zabavo v Novem 
mestu ni najbolje preskrbljeno. 
Omejena je predvsem na kino in 
obiskovanje lokalov: Lahko bi se 
kdo od gostincev spomnil in pri
rejal ples vs^ ob sobotah.** 

C ^ T I  KUMELJ, natakarica: 
„Gostinstvo pri nas ni ravno naj
bolj razvito m turisti so, kar se 
zabave tiče, več ali manj prepu
ščeni sami sebi in iznajdljivosti. 
Kakšno kegljišče in ples bi si v 
Novem mestu res lahko privošči- 
U .* ‘

I GABRJE:
I VEČER RECITALOV
■

i Dramska skupina m ladinske^ 
aktiva Hrušica je v nedeljo, 19. juu- 

[ ja, priredila na osnovni šoli v
I Gabriu večer treh recitalov z naslo-
I vi „Mati**, „Življenje skozi poezijo**
I (iz Tesmi štirih) in „Moja dolina*
I (avtor Ivan Perhaj).

Novomešla kronika
GLASBA NA VRTU -  V hotelu 

, JCandija** so precej časa obljubljali, 
da bojo tudi letos poleti najeli za
bavnoglasbeni ansambel, ki naj bi 
zabavi goste ob večernih poseda- . 
njih na vrtu, obljubo pa so izpolnili 
samo deloma, ker so namesto an
sambla postavili v kot vrta kar svojo 
glasbeno skrinjo.

NOVI PROSTORI -  V pritličju 
Doma JLA preurejajo dva večja pro
stora, ki ju bo dobila v uporabo 
Gostinska šola iz Novega mesta.

KMALU JESEN? -  Kljub temu 
da je poletnih „pasjih dni“ minila 
komaj polovica, se nekateri meščani 
že pripravlj'ajo na jesen ali celo 
zimo, kar je razvidno iz številnih 
skladovnic drv ob hišah in blokih, 
vsak dan pa tudi že „poje cirkular- 
ka„,

TRŽNICA -  Novomeška tržnica 
je bila v petek spet dobro založena, 
branjevke pa so cenam nekaterih 
živil nekoliko „pristrigle repe**. Fi
žol je bil tokrat po 8 din kilogram.
kumare po 2, solata po 8, zelje po 4, 
krompir po 3, rdeča pesa po 3, če
bula po o, paradižnik po 5 din kilo
gram, jajca pa so bila po 1 do 1,20 
din. Cene sadju se niso spremenile: 
jabolka so bila po 5 din, hruške po 7 
do 10 din in breskve po 10 din kilo
gram. Dobiti je bilo mogoče že tudi 
prvo grozde, in sicer po 15 din kilo
gram. Jurdkov ^ e t  ni bilo, za kilo
gram lisičk pa je bilo treba odšteti 
10 din.

ROJSTVA -  Rodile so: Irena 
Gabrijelčič iz Kristanove 23 -  Na
tašo, Marija Gregorčič iz Kastelčeve 
7 -  Heleno, Ana Ilič iz ulice na La
zu 3 -  dečka, Herma Vukoslavovič 
iz Jerebove 8 a -  Tino in Danica 
Klobučar iz Zagrebške 7 -  deklico.

SMRTI -  Umrla sta Marya Pe
trič, upokojenka iz Muzejske 11 in 
Zlatko Kabur, star 3 1 let, mehanik 
iz Jedinščice 6.

Brusniški blok, v katerem bodo imeli stanovanja učitelji, je pod 
streho. Do začetka šolskega leta je še mesec dni časa, zato upajo, 
da bodo stanovanja do takrat že nared za vselitev. Blok gram novo
meški Novograd. Novo šolsko leto bodo v Brusnicah nedvomno 
začeli z velikim olajšanjem. (Foto: S. Mikulan)

— Ena gospa je rekla, da se še 
najbolj splača paziti na otroke. 
Računaš, kolikor hočeš, živ 
krst ne ve za to in davkariji se 
izogneš. . .
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DELO NA ŽELEZNICI!
PROMETNA SEKCIJA NOVO MESTO 

sprejme takoj v redno delovno razmerje več delavcev za 

KRETNIKE, ZAVIRAČE in PREMIKAČE 

NA POSTAJAH
OD METLIKE DO LJUBLJANE,
OD SEVNICE DO TREBNJEGA NA DOL.,
OD GROSUPLJEGA DO KOČEVJA

Pogoji: starost od 18 do 35 let, po možnosti vojaščine prost 
Prošnje sprejema
PROMETNA SEKCIJA Novo mesto.
Kolodvorska 1, 68001 NOVO MESTO

Svet delovne skupnosti osnovne šole „ADAM BOHORIČ", 
BRESTANICA,
RAZGLAŠA PROSTO DELOVNO MESTO 

HIŠNI KA-KURJAČA.

Pogoj: kvalificiran mizar ali ključavničar z opravljenim izpi
tom za kurjača.
Interesenti naj pošljejo prošnje najkasneje do 20. avpista 
1973.
Stanovanja ni. ,

ŠTIPENDIJE!
RAZPIS ŠTIPENDIJ 

za šolsko leto 1973/1974

Temeljna izobraževalna skupnost Novo mesto razpisuje:

— štipendije za študij matematike in fizike na pedagoški 
akademiji,
— štipendije za študij glasbe na pedagoški akademiji,
— štipendije za študij na PA, oddelku za razredni pouk v 
Novem mestu,
— 2  štipendiji za študij angleščine-slovenščine na pedago
ški akademiji.

Prošnjo je treba napisati na predpisanem obrazcu DZS š t  
1/65, priložiti pa še naslednje dokumente:

— zadnje šolsko spričevalo v prepisu oziroma potrdilo o

opravljenih izpitih,
^  potrdilo o premoženjskem stanju družine,
— potrdilo o sedanjih mesečnih dohodkih staršev,
— potrdilo o otroškem dodatku oziroma izjavo, da tega ne 
prejema.

Višina štipendij je usklajena z družbenim dogovorom o šti
pendiranju in kreditiranju učencev in študentov v SR Slove
niji.

TEMEUNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST 
NOVO MESTO 
Ljubljanska cesta 2

VAS
PRAV

KORAK
JE

KORAK

STO R ŽI!

GOZDNI OBRAT POD
TURN — destilarna bo od 1. 
avgusta 1973 odkupova 
JELOVE STORŽE po ,0,45 
din kilogram.

KOZOLEC
DVOJNIK

Tovarna perila . LABOD 
proda

KOZOLEC DVOJNIK

s štirimi okni. Izklicna cena 
je 4.000 din.
Licitacija bo 6 . avgusta 1973 
ob 10. uri v tovarni Labod v 
Ločni.
Informacije dobite v upravi 
LABODA.

Izšle SO nove tri knjige iz ciklusa
PRESTOL MATIJE KORVINA 

m. jurič zagorka

pekel na 
prestolu I-II-III
(četrta, peta in šesta 
knjiga iz ciklusa „ PRESTOL 
MATIJE KORVINA”)

Tri knjige romana „Pekel na prestolu" pomenijo vsebinsko in časovno nadalje
vanje romana „Prerokovanje pri Kamnitih vratih". Že v prvem delu pride do 
pretresljivega in usodnega dogodka: kralj-Matija Korvin umre. Še pred pogreb
nimi slovesnostmi se začno zakulisne intrige glede nasledstva.
Kraljica Beatrice meni, da je z moževo smrtjo prišel njen trenutek, ko se bo 
lahko povzpela do popolne oblasti. A tu je še Gordana, ki izkoristi svoj položaj 
na dvoru, da bi rešila svojo domovino. . .

Tri knjige romana veljajo vezane v celo platno 270 din. 
kupite jih lohko tudi na 3-mesečno obročno odplačevanje 
po 90 din.

Nadaljevanju teh dogodkov bodo lahko bralci sledili v naslednjih 
treh knjigah, fcl izidejo letoinjo Jeten: PEKEL NA PRESTOLU IV-V-Vi.

Knjige dobite v vseh knjigarnah in pri zastopnikih založbe, pismeno pa jih lahko 
naročite na naslov

DOLENJSKE BANKE IN 
HRANILNICE v Novem mestu

in poslovnih enot v Krekem« 
Metli ki,Novem mestu, 
Trebnjem in na Mirni

KJER ZBIRAJO HRANILNE VLOGE IN'JIH OBRESTU
JEJO OD 7,5 DO 10-ODST.
VODIJO ŽIRO RAČUNE IN DEVIZNE RAČUNE OBČA
NOV
OPRAVLJAJO DEVIZNO-VALUTNE POSLE IN ODKUP 
TER PRODAJO DEVIZ
DAJEJO KREDITE ZA STANOVANJSKO GRADNJO, 
POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA, OBRTI IN TURIZMA NA 
PODLAGI NAMENSKEGA VARČEVANJA 
ODOBRAVAJO KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE KRE
DITE
OPRAVLJAJO VSE DRUGE BANČNE POSLE

ZAUPAJTE DBH SVOJE DENARNE ZADEVE, SAJ JE TO 
VAŠA BANKA.

DBH
NIIIOREnil

DRŽAVNA ZALOZBA SLOVENIJE 
61000 Ljubljano, Mestni trg 26

\

PROSTA DELOVNA 
MESTA

„NOVOTEHNA", trgovsko podjetje Novo mesto

R A Z G L A Š A  
prosta delovna mesta

1) 1 BLAGAJNIČARKE V TRGOVINI V NOVEM MESTU
2) 1 KV STROJNEGA MIZARJA ZA MIZARSTVO MIRNA 

PEČ
3) 1 KV MIZARJA ZA MIZARSTVO MIRNA PEČ

Pogoji: Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati 
še naslednje pogoje: 

pod 1) kvalificirana trgovska delavka z najmanj 5 let prakse 
pod 2 ) kvalificiran strojni mizar s prakso na mizarskih strojih 
pod 3) kvalificiran mizar

Prijave pošljite do 15. avgusta 1973 splošnemu sektorju 
podjetja.
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tedensk̂ le
Petek, 3. avgusta -  Lidija 
Sobota, 4. avgusta -  Dominik 
Nedelja, 5. avgusta — Marija 
Ponedeljek, 6. avgusta -  Vlasta 
Torek, 7. avgusta -  Kajetan 
Sreda, 8. avgusta -  Miran 
Četrtek, 9. avgusta — Janez

• BRESTANICA: 4. in 5. 8. ncm&i 
barvni film , Javna hiša**.

ČRNOMELJ: 3. 8. ameriSki
barvni film „Neprema^jivi Sam 
Volach“ . 5. 8. ameriški barvni film 
„Ognjeviti obračun". 8. 8.
jugoslovanski barvni film „Roka

zlobnega človeka".
KOSTANJEVICA: 4. 8. angleški 

barvni film „Rop po nalogu 
britanske tajne službe". 5. ‘ 8. 
ameriSci barvni film „Kje je pot na 
bojišče". 8. 8. barvni film „Meč za 
Branda".

KRSKO: 4. in 5. 8. ameriški 
barvni film „Dinamitar Joe". 8. 8. 
italijanski barvni film „Vrt Finzija 
Continija".

NOVO MESTO: Od 3. do 5. 8. 
angleški barvni film „Zadnji
Drakula". 6. in 7. 8. it^ jan sk i
barvni film „7 maščevanje za 7 
dolarjev", 8. in 9. 8. francoski
barvni filni „Truplo".

RIBNICA: 4. in 5. 8, ameriSci 
barvni film „Maščevalec na konju".

ŠENTJERNEJ: 4. in 5. ,J)im
revolveija".

TREBNJE: 4. in 5. 8. italijanski 
barvni kavbojski film „Kralj 
strojnice".

SLUŽBO DOBI

GOSTIŠČE PRI GRADU BREŽICE 
razpisuje prosti delovni mesti 
dveh natakaric v gostišču. Pogoj: 
kvalificirana, priučena ali dekle 
za priOčitev v gostinstvu, pošte
nost in zdravje. Osebni dohodki 
po pravilniku o delitvi osebnih 
dohodkov. S t^ovanje in hrana v 
hiši. Nastop dela takoj ali po do
govoru. Ponudbe pošljite na na
slov: Gostišče PRI GRADU, Bre
žice, Ulica prvih borcev št. 2.

KATERO DEKLE bi šla rada v Lju
bljano? Dobi službo tn vso o ^ -  
bo. Drugo po dogovoru. Fanči 
Kržišnik, Cesta dveh cesaijev 93, 
61000 Ljubljana.

iSČEM starej^  žensko za varstvo 
otroka na domu. Turk, like Va- 
štetove 11, Novo mesto.

SPREJMEM v uk v^enca za parket 
plastiko. Vinko Novak, Podturn 
3, DoL Toplice.

DIMNIKARSKEGA VAJENCA 
prejm em  takoj. Vsa oskrba v hiši 
in lepa vajenima nagrada. Pogoj 
je: da ima šest razredov osnovne 
šole ter da je priden in pošten. 
Ivan Rober, dimnikarski mojster, 
Ribnica na Dol.

SPREJMEM VAJENCA v uk za 
avtokleparsko stroko. Ločna 16, 
Novo mesto.

GOSTILNA „POD SMREKO", 
Cvetka Kos, Potok 2 pri Straži, 
išče kvalificirano ali priučeno 
kuharico. Hrana in stanovanje v 
hiši, plača 200.000 S din ter dva 
dni v tednu prosto. Nastop službe 
je možen takoj.

VAJENCA ALI VAJENKO sprejme 
trgovina Astra v Novem mestu.

STANOVANJA

ODDAM opremljeno sobo dvema 
mladima fantoma. Sokolska 3, 
Novo mesto.

ODDAM opremljeno sobo dvema 
moškima. Na^ov v upravi lista. 
(2078/73)

ODDAM enosobno stanovanje za 
varstvo otroka v Novem mestu. 
Naslov v upravi lista, informacije 
na telefon številka 22—349 
(2077/73)

ISČEM SOBO in kuhinjo s kopalni
co ali brez nje. Nadov v upravi 
lista (2060/73).

ODDAM sobo v Ce^elnici. Plač^ivo 
za dve leti vnaprej. Naslov v upra
vi lista (2063/73).

Motorna vozila

PRODAM FIAT 750. Cena 8.000 
din. Žabja vas 43, Novo mesto.

PRODAM m otor znamke MZ ES 
175/2. Andrej Tratar, Kaplja vas 
12,68295 Tržišče.

ZASTAVO 750, letnik 1964, pro
dam za 5.000 N. D. Ogled v sobo
to in nedeljo v popoldanskem 
času. Janko 2ebula, Mirna peč 
21.

NSU 1200 C, letnik 1971, in zasta
vo 850, letnik 1969, ugodno pro
dam. Božo Zupan, Valantičevo 6, 
Novo mesto.

PRODAM RENAULT 4-katrca v 
voznem stanju po delih tn z 
novimi blatnui. Potočnik, Krista
nova 32, Novo mesto, telefon 
22-554.

POCENI PRODAM v nevoznem sta
nju osebni DKW kombi in garni
turo za sumi voz od topolina. 
Stanko Hosta, Sela 16, Sientjer- 
nei.

PO ŽELO UGODNI CENI prodam 
avto DKW F 12, dobro ohranjen, 
z rezervnimi deli in registriran za 
leto 1973. Libenšek, Krško, 
Tovarniška 17.

PRODAM fiat 750. Cena 10.000 
din. Krka 1, Novo mesto.

PO UGODNI Ce n i  p r o d a m  avto
mobil BMW ISETA, prevoženih

17.000 km, v odličnem stanju. 
Alojz Resnik, Brežice, Gor. Le
nart 40.

PRODAM AMI 8, letnik 1970. Spi- 
lar. Zagrebška 12, Novo mesto. 
Ogled vsak dan od 12. do 15. ure 
ali informacije na telefon 22-248.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1970. Naslov v upravi lista ali po 
telefonu 22-469 (2065/73).

PRODAM Šk o d o  po delih, letnik 
1966. Naslov v upravi lista 
(2068/73).

P R O D A M

PRODAM oljni štedilnik ,JEMO-6 " ,  
pisalni stroj „ERIKA", čoln 
„MAESTRAL 4" in otroški vozi
ček. Lubej, Mestne njive 7, tele
fon 0 6 8 -2 1 -3 1 9  dopoldne.

PRODAM vinsko prešo, pritisk s 
kamnom, v kateri je vgrajen mlin 
za mletje sadja ali grozdja na mo
torni pogon z zmogljivostjo 1000 
1 na uro. Vrhovšek Janez, Sutna 
30, 68312 Podbočje.

UGODNO prodam kombiniran otro
ški voziček. Avsec, Šmihel 32, 
Novo mesto.

UGODNO prodam spalnico. Petro
vič, Nad mlini 24, Novo mesto.

PRODAM elektromotor Rade Kon
čar, 7,5 KS, in 37 m kabla s stika
lom. Franc Lindič, Sela 1, Šmar
ješke Toplice.

PO UGODNI CENI PRODAM glo
bok otroški voziček. Ogled po
poldne pri Strumblju, Ljubljanska 
16, Novo mesto.

PO UGODNI CENI PRODAM gara
žo na Mestnih njivah. Naslov v 
upravi lista (2038/73).

PRODAM motor znamke Lambardi- 
ni za kosilnico 13 KS. Cena 5.600 
din. Martin Junkar, Videm 1, 
Raka.

PRODAM dva sadna mlina na žele
zne in lesene valje. Anton Golob, 
Sela pri Sentiemeju.

PO UGODNI CENI prodam beton
sko železo za enostanovanjsko 
hišo dimenzije 7, 9 ,1 0  in 12. Do
bite ga pri Košičku, Žužemberk 
89.

PRODAM rabljen kombiniran otro
ški voziček. Luzar, Majde Sile 6, 
Novo mesto.

PRODAM otroški voziček s t o r t 
nim vložkom ter stolček s hojco. 
O ^ed po 14. uri. Gabron, Mestne 
mive 12, Novo mesto.

POCENI PRODAM dva skoraj novaraj
Mshrastova svinjaka. Janez Mavsar, 

Smolenja vas 3, Novo mesto (pri 
sejmišču).

V LJUBLJANI PRODAM komfort
no štirisobno stanovanje oziroma 
polovico hiše z garažo in 250 m2 
vrta. Vselitev v letu 1974. Dr. 
Domitrovič, Mencingeijeva 75, 
Ljubljana.

PRODAM trisobno hišo s sadnim 
vrtom in hlevom v Salki vasi 35 
pri Kočevju. Ogled 5. in 12. avgu
sta od 11. do 16. ure.

PRODAM hišo z vinogradom, pri
memo za vikend. Informacije v 
Mokronogu 41.

UGODNO PRODAM parcelo v VeU- 
kem Vinjem vchM, ^rknem o za 
več vS^endov. Dostop je možen z 
vsemi vozili. Franc Vidmar, Stra
nje 8, Smaiješke Toplice.

R A Z N O

POROČNI PRSTANI! -  Najlepše 
darilo za vašo nevesto vam pripra
vi zlatar v Ljubljani, Gosposka 5 
(poleg univerze). -  Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. popu
sta!

FRIZERSKO pomočnico in vajenko 
sprejme frizerski salon Pucelj, 
Cesta komandanta Staneta 26, 
Novo mesto.

POZOR! Se vam v stranišču rosi 
posoda, v kateri je voda? Nevšeč
nosti kapljanja se rešite, če kupite 
,4ovilec za W. C." Dobite ga pri 
Elektrotehni ali Novotehni v No
vem mestu in vseh večjih trgovi
nah s plastiko v Ljubljani.

[im :
■ D ra^ mami Fani Janežičevi iz 

Zgornjih Vodal pri Tržišču za 
70-letnico iskreno čestitajo in ji želi
jo še obilo zdravja sin Lojze z ženo 
Marijo, vnučka Slavko in Darko.

Ob nenadni izgubi dragega moža, 
brata in očima

JANEZA GORJUPA 
iz Herinje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
ga spremili na njegovi zadnji poti, 
mu darovali vence in cvetje. Poseb
no se zahvaljujemo kolektivu Zavo
da za rehabilitacijo invalidov Rog, 
Novo mesto, d ru g a m  Jerman, Dra
gan, Kraševec in Bučar za vso po
moč v težkih trenutkih, hvala tudi 
župniku za poslovilne besede in ob
red.

Žalujoči: žena Pepca s sinom 
Jožetom, brat in sestre ter dru
go sorodstvo

Ob prerani in nenadomestljivi 
izgubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta in brata

ALOJZA KRŽANA 
iz Zaloke pri Raki

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem in sosedom, ki so v 
težk ^  dneh in ob smrti sočustvovali 
z nami, v velikem številu pokojnika 
prem ili na njegovi zadnji poti in 
položili cvetje na njegov prerani 
grob. Lepo se zahv^jujemo PGD 
Raka za prevoz in vsem, ki so ga 
položili v grob, gospodu U pniku za 
pogrebni obred ter tov. Tomažinu 
za poslovilne besede ob odprtem 
grobu.

Žalujoči: žena Zalka, sinova 
Pepi in Franci z družinama, hči 
Anica ter b ra ^ , sestre in drugo 
sorodstvo

Ob smrti naše ljubljene žene, 
mame, stare mame in tete

ALOJZIJE NOVAK 
Gabrijele 41

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo  v tako velikem številu spremili na 
njeni zadnji poti, ji darovali vence in 
cvetje ter nas tolažili v težkih tre
nutkih. Posebna zahvala dr. Leopol
du Levstiku za skrbno nego na do
mu, sosedom in vaščanom za nesebi
čno pomoči župniku za govor v 
cedcvici' in obrede, DU T rž ^ e  za 
sp j^ s tv o  s pnqx>rom. Se enkrat 
hvala vson!

Žalujoči: mož Alojz, sin 
Tone z družino in drugo so
rodstvo

Ob nenadni in prerani izgubi na=' 
šega dragega in nepozabnega sina in 
brata

DUŠANA JEVŠKA 
iz Cegelnice 67

se iskreno zahvaljujemo osebju ki
rurškega oddelka splošne bolnice 
Novo mesto, posebno dr. Moreli in 
dr. Baragi. Iskrena hvala prof. Simi
čevi, Dušanovim sošolcem iz gimna
zije, kolektivu Iskre, delavcem in 
udužbencem Vodovoda iz Novega 
mesta. Hvala vsem darovalcem cvet
ja, župniku ter vsem, ki ste nam 
kdo rko li pomagali v nsytežjih tre
nutkih.

Žalujoči: mami, ati, brat in 
drugo sorodstvo

J I

Jože in Marija Kotnik, Čužnja vas 
31, Mokronog, prepovedujeva pašo 
kokoši in prehod po parceli št. 
1885-vinograd, ter vsako obrekova
nje in n^adan je  naše družine. Kdor 
t ^ a  ne Im  upošteval, ga bova sodno 
preganjala.

Alojzija Makše, Kobetova 21, 
Ljubljana, prepovedujem pašo koko
ši in goveje živine po mojem poses
tvu. Kdor prepoved ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

Anton Debevc, Čužnja vas 23, 
Mokronog, prepovedujem pašo ko
koši,. praŠčev in hojo po mojem vi- 
n o g i^ u  v Jeringu. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno preganjal.

Opozaijam tov. Emo (Joijup, 
Laze št. 6, p. Stari trg ob Kolpi, naj 
takoj preneha z zahrbtnim obreko
vanjem, izzivanjem in napadi na 
mojo ženo. Goijupova to počenja 
vc» čas težke bolezni in smrti ženine 
matere. Če tega ne bo upoštevaia, jo  
bom primoran sodno preganjati. 
Mirko Rauh, Laze 2, Stari trg ob 
Kolpi.

Ivan Fifolt, DoL Polje 6, Straža, 
prepovedujem hojo in pašo kokoši 
po mojih njivah in vinogradu. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal.

MAMICE! Stekleničko vašega 
dojenčka boste hitro in brez truda 
očistile. Ščetko nabavite pri ščetar- 
stvu Armič, Tržaška 52, Ljub^ana.

KUPIM rabljen obračalnik Sonce v 
dobrem stanju. Naslov v upravi 
lista (2069/73).

KUPIM kubik in pol smrekovih su
hih desk. Vprašajte pri Hrovat, 
Partizanska 35, Novo mesto.

KUPIM nov ali rabljen hidrofor z 
rezrvoarjem v uporabnem stanju 
(od 100 listrov nw rej). Franc 
Stular, Dolž 8, Stopice.

KUPIM zazidljivo parcelo (vsaj 
2.000 m2) ali starejšo hišo z vr
tom v bližnji ali daljni okolici 
Novega mesta. Naslov v upravi 
lista (2053/73).

P O S E S T

PRODAM gozd v Shoru pri Mirni 
peči in njivo v Češči vasi. Pepca 
Pavlin, Cešča vas 28, Novo me
sto.

PRODAM vmograd (825 m2) v 
Rimuzah (Zavode). Bogo Sivec, 
Na Tratah 15, Novo mesto.

PRODAM GRADBENO PARCELO 
(10 arov) z možnostjo priključit
ve vode in elektrike blizu železni
ške postaje. Viktor Verstovšek, 
Gornji Lenart 6, Brežice.

V Kubo!

Z A H V A L A
1

Po dolgotrajni bolezni nas je zapustfla naša ljuba mama, stara 
mama in sestra

MARIJA NOVAK
Jablan 4 

pri Mimi peči

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in sosedom iz Srange ter Sto
pič, ki so ji darovali cvetje, kolektivu tovarne zdravil Krka, tovar
ni Novoteks ter župniku iz Stopič in Otočca. Dr. Oblaku hvala za 
lajšanje bolečin, hvala tudi vsem, ki so jo spremili na zadnji poti 
in darovali cvetje.

Žalujoči: sinovi Jože, Alojz, Stanko, Jule, Toni in Mar
tin ter hčerica Martina z družinami, W ta  Jože in Žan, 
sestri Pepca in Nežka

Z A H V A L A

Ob težki in boleči izgubi našega dragega moža in ata

ANTONA ŠPRINGERJA
iz Dol. Straže 56

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
spremili na njegovi zadnji poti, podarili vence in cvetje. Posebno 
se zahvaljujemo zdravnikom in strežnemu osebju novomeškega 
kirurškega oddelka za vso skrb in razumevanje. Iskrena hvala ko
lektivom Novoteks, Industrija obutve, Novotehna, Novoles in za
stopniku Novolesa za tako skrbno izbrane besede ter gospodu 
škofu dr. Leniču in duhovnikom za obred.

Žalujoči: žena Marija, otroci Ida, Anica, Tone z dru
žinami in Martin

Z A H V A L A

V 81. letu starosti je 25. julija prenehalo biti dobro srce našega 
dragega in nepozabnega očeta

MIHAELA DEBEVCA
z Rateža

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
podaijehe vence in cve^e ter vso pomoč in izrečeno sožalje. Po
sebno se zahvaljujemo zdravnikom in osebju pljučnega oddelka 
bobiice Novo mesto, kolektivu Dolenjke iz Novega mesta ter žup
niku za opravljeni obred. Se enkdrat lepa hvala vsem, ki ste drage
ga pokojnika spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ivanka, hčeike Tilka, Mici, Tončka, 
Ivanka in Vera z družinami

A

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje. ^

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, ^ a n c  
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Zhač 

UREDNIŠKI ODBOR: Maijan L e ^  (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Jože Primc, Jože Splichal, Jožica 
Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 2 dm -  Letna naro
čnina 79 dinaijev, polletna naročnina 39,50 din, plačljiva v n^re j -  
Za inozemstvo 160 dinaijev ali 10 ameriših dolaijev oz. 30 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni račun: 
52100^20-107-32002-009-8-9 , .n  , x

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 40 dm, l cm na določeni 
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji stram lista 80 din. V s ^  
mali oglas do 10 besed 15 din, v s^ a  nadaljnja beseda 1 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 5 od 1. 7. 
1972 -  DOLENJSKI LIST šteie med proizvode iz 7. točke prvega 
odstavka 36 člena zakona o obdavčevaiyu proizvodov in storitev v 
prometu (Ur. Ust SFRJ 33-316/72), za katere se ne plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informacije IS 
SRS št. 421-1/72 od 31. 1. 1973)

TEKOČI RAČUN p n  podružnici SDK v Novem mestu: 
52100^01-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo me
sto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Casopism stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana



TELEVIZIJSKI 
- SPOREDRADIO LJUBLJANA

VSAK DAN: PoročUa ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 19.30 in ob
22.00, Pisan glasbeni spored ob 4.30 
do 8.00.

Č e t r t e k ,  2. a v g u s t a :  8.10
Glasbena matineja. 9.20 Mladinski 
zbori pri nas in po svetu. 10.15 
'Urednikov dnevnik. 11.00 Poročila
-  Tjuristični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
•inž. Ivan Kuder: Nasveti za pitanje 
bikov na težo 500 do 600 kg. 12.40 
Slovenske narodne pesmi v 
priredbah. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak**. 18.35 Iz kasetne 
produkcije RTV Ljubljana. 19.00 
'Lahko noč, otroci! 20.00 Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov.
22.15 Za ljubitelje jazza.
; NEDELJA, 5. AVGUSTA: 8.05 
Radijska igra za otroke -  Rajko 
Ranfl: Rado Huda luknja. 9.05 
Iščemo pope\1co poletja. 10.05 Se

?omnite, tovariši. . .  Dr. Mirko 
iplovšek: Ustanovitev Šlandrove 

brigade in njeni prvi spopadi 10.25 
Pesini boja in dela. 10.45 -  13.00 
Naši ^slušalci čestitigo in 
pozdravljajo — vmes ob 11.00 
Poročila -  Tiuistični napotki za 
naše goste iz tujine. 13.30 Nedeljska 
reportaža. 13.50 Z domačimi 
ansambli. 14.30 Hiunoreska tega 
tedna -  R. Rolland: God Miklavža 
Breugnona. 15.05 Popularne operne 
melodije. 16.00 Radgska igra -  Juš 
Kozak-Mi^a Mojak: Balada o ulici. 
17.05 Nedeljsko športno popoldne.
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 V 
nedeljo zvečer. 22.40 Vedre note.

PONEDELJEK, 6. AVGUSTA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zm ab. 10.15 Za 
vsakogar nekq. 11.00 Poročila — 
Turistični n ^ o tk i  za naše goste, iz 
tujine. 11.20 Z nami doma in na 
potL 12.30 Kmetflski nasveti -  
Dr Jasna Stečkar: Krmljenje telet v 
^rvih dneh po rojstvu in do 
odstavitve. 12.40 Po domače. 13.30 
Priporoč^o vam . . .  14.30 Naši 
poslušalci čestitko in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
i,Vrtiljiak“ . 17.10 Zveneča imena.
18.15 Pihalne godbe na koncertnem 
odru. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansambk>m Mihe 
Dovžana. 20.00 Stereofonski operni 
koncert.
: TOREK, 7. AVGUSTA: 8.10 

; Glasbena matineja. 9.20 S pesmico v 
počitniški dan. 10.15 Poletna 
potepanja. 11.00 Poročila-Tixristični 
napotki za naše goste iz tujine. 
,12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Mitja 
Cimperšek: Gojenje macesna izven 
U ^ o v ^ a  obm o^a. 12.40 
Slovenske narodne pesmi pojo: 
Komorni moški zbor iz Ce^a, Egona 

ter solisti ob ^ ren ^ av i 
l^ v iija . 13.30 Priporoč^o vam . . .  
14.40 ,JiJa poti s kitaro**. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 18.15 V torek 
nasvidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Toneta Kmetca. 20.00 Lahka g luba 
slovenskih avtoijev. 20.30 Radgska 
igra -  W. Dchilling: Atentat na 
domoljuba. 22.15 Od popevke do 
popevke.

SREDA, 8. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena m atinda. 9.05 Počitniški 
pozdravi. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetgski nasveti -  

 ̂ ii^ . A bjz Mustor: Izkušnje s
slivovimi podlagami za breskve v 
ItamL 12.40 Od vasi do vasi 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 NaSL

Poslušalci čestit^^o in poz^avljajo.
5.30 Glasbeni intermezzo. 17.10 

Operni koncert. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Simfonični orkester

RTV Ljubljana v stereo studiu.
22.15 Revija popevk.

Če t r t e k , 9. a v g u s t a : 8 .iq
Glasbena matineja. 9.20 Mladinski 
zbori pri nas in po svetu. 11.00 
Poročila-Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetyski 
nasveti — Mig. Lojze Cetina: 
Organizacija obiranja hmelja. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.40
„Mehurčki**. 15.30 Glasbeni
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak**. 17.10 
Koncert po željah poslušalcev.
18.35 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in n^evov. 22.15 Za 
ljubitelje jazza.

RADIO 
SEVNICA

RADIO 
BREŽICE

Č e t r t e k  -  2. avgust: 16.00 -
16.15 -  Napoved program^ 
poročna, šport in turistični n ^ o tk i,
16.15 -  16.30 -  Nove plošče RTB, 

'16 .30  -  17.00 -  Aktualnost tedna.
Novo v knjižnici, Mala šola 
avtomobilizma, obvestila in reklame 
ter filmski pre^ed, 17,00 -  18.00 -  
glasbena oddaja Izbrali ste sami

SOBOTA -  4. avgust: 16.00 -
16.30 -  Pol ure za pop gksbo,
16.30 -  16.45 -  Radijska univerza 
Ob 150 letnici rojstva Sandoija 
Petoefija, 16.45 — 17.30 — Jugoton 
vam predstavlja, Kuhajte z mano. 
Med zabavnimi zvoki nekaj obvestil 
in reklam ter melodqa za vas. Za 
naše najml£yše, 17.30 -  18.00 -  
Narodnozabavne na valu 192 m.

NEDEUA -  5. avgust: 10.30 -  
Domače zanimivosti -  Poročilo s 
ponedeljkove seje k o ^ e j a  
Občinske konference ZK Brežice -  
Za na& kmetovalce: Inž. Maijan 
Hladnik — Melioracija iz č rp a i^  
gozdov na brefiškem območju, 
Andrej Čebular -  letošnji dobitnik 
C astn^a  priznanja s plaketo J. V. 
Valvazoija — obvestila, reklame in 
^ r e d  kinamatografov 12.00 -
15.00 -  Občani čestitago in
pozdravljajo.

Sobota, 4. AVGUSTA: 16.00 
Sobotni vrtiljak -  16.15 Pet minut 
z a . . .  -  16.20 EPP I. del -  16.30 
Poročila -  16.35 EPP II. del -
16.45 Mini anketa -  17.00
Zaključek sobotnega vrtiljaka in 
napoved sporeda za nedeljo.

NEDELJA, 5. 8. 1973 -  10,30 
Reklame in oglasi -  10,50 Po 
domače -  11,05 ObiskaU smo 
vzorno kmetijo -  11,15 Minute za 
pop glasbo , — 11,40 Nedeljski 
intervju -  11,55 Za vsakogar nekaj
-  12,30 Poročila -  12,45 Čestitke 
in pozdravi naših poslušalcev -
14.30 Zaključek programa

SREDA, 8. 8. 1973 -  16,00 
Poročila -  16.10 Reklame in o^asi
-  16, O Po domače -  16.45 Minka 
Gale -  Počitniška kozmetika-son- 
čne kopeli — 16,55 Disko klub brez 
imena -  17.25 Kotiček za šofeije -  
Varnostni pasovi -  17,35 Ali 
poznate mojstre resne glasbe -
18,00 Zaključek programa

SOBOTA, 11. 8. 1973 -  16,00 
SOBOTNI VRTILJAK -  16,15 5 
minut za . . .  — 16,20 EPP I. del —
16.30 Poročila -  16,35 EPP II. del
-  16,45 Mini anketa -  17,00 
Zaključek programa in napoved 
q>oreda za nedeljo

Hočete vedeti, 

kaj se pri nas 

godi? Naročite 

Dolenjski list!

Hvala za vašo kri.
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem 
oddelku: Alojz Muhič, Alojz Gotlib; Janez Košak, Peregrin Košir, 
Franc Somrak, Ciril Češarek, Franc Mravinec, Zofija Klemenčič, 
Jože Korasa, Jože Porenta in Vinko Manček, člani Krke tovarne 
zdravil Novo mesto; Martin Mohar, Rozalija Planinšek, Jožefa Pate, 
Jože Kinčič, Marija Pavlič, Vida Senica, Rozalija Hočevar, Jože 
Ferbežar, Ms^da Zupančič, Justi Damjanovič, Ljuba Avguštin, Franc 
Bogolin, Jože Klobučar, Drago Novak in Rudi Zupan, člani
Novoteksa Novo mesto; Franc Andrejčič in Milan Čarman, č lw a  
IMV Novo mesto; Alojz Mavsar, Alojz Sašek, Martina Biuger, Albina 
Hrovat in Lojzka Gorenc, člani Splošne bolnice Novo mesto; Jože 
Sere, član I ^ e  Novo mesto; Slavko Virant, Roman Pirnar, Maijan 
Murn, Franc Floijančič, Maks Zupančič, Jože Jamnik, Jože
Zupančič, Anton Mqg^č, Branko Umek, Sergej Sekač, Ivan Štepec in 
Roman Tomšič, člani Pioniija Novo mesto; Drago Rožemberger, 
Peter Brulc, Jože Kirn in Ivan Springer, člani KZ Krka Novo mesto; 
MUena Pirnar, članica Laboda Novo mesto; Franc Avsec, Jože Rauh 
in Franc Avsec, člani OMP Inštalater Novo mesto; Ivo Goršin, član 
Novotehne Novo mesto; Anton Rozman in Ivan Mirtič, člana
Go^ancev Straža; Slavka Rifelj, članica Industrije obutve Novo
mesto; Fani Cesar, članica trg o ^ e g a  podjetja Astra Novo mesto; 
Metka Grejevič, dqakinja šole za zdravstvene delavce Ljubljana; 
Maijan Erjavec, član Gorjancev Straža; Slavko Floijančič, član Kriče 
-  tovarne zdravil Novo mesto; Miha Lokovšek, član Industrie 
obutve Novo mesto.

i z  N O V O M E Š K E J ^ f  

P O R O D H išN lC E % ii&

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Tilka Šinkovec 
iz Sela -  Nevenko, Jožica Kic iz 
Hudega -  Natašo, Vera Ramovš iz 
Hrastna -  Sonjo, Marija Luzar iz 
Ostroga — Jerneja, Ivanka Lindič iz 
Skovca — Marijo, Rozalija Strah iz 
Sela -  Edvarda, Marija Broz iz 
Krivoglavice — Roberta, Milena 
Biqak iz Kostanjevice -  Gregorja, 
JoŽca Hudoklin z Vrha -  deklico, 
Ivanka Muhič iz Malega Podljubna
-  dečka, Jožica Medvešek iz 
Sen^emeja — deklico in dečka, 
Draga Avguštin iz Dolenjskih Toplic
-  dečka, Jožefa Brdik iz Velikega 
Bana — deklico, Marija Marušič iz 
Strita — deklico, Ivanka Glivar s 
Potoka — deklico, Terezija Šuštaršič 
iz Šentjerneja — Jerneja, Jovanka 
Popovič iz Rožnega dola — deklico, 
Anica Grabnar iz Jelševca — deklico 
in Pavla Jankovič iz Bednja — 
deklico. -  Čestitamo!

ViAKO=

Pretekli teden so v brežiški

Porodnišnici rodile: Bariča Slak iz 
odvrha — dečka; Stefica Perič iz 

Zdencev -  Melito; Marija Ključarič 
iz Brddvca -  Natašo; škaUč Zorka iz 
Brežic -  Jožeta; Ivanka Bopolin iz 
Sentlenarta -  Alenko; Marija Juraj 
iz Samobora — Majo; Dragica Jelič 
iz Rakovega potoka -  dečka;

Jadranka Komerički iz Besto\ja — 
Vlada; Ana Borošak iz Gradič -  
Anamarijo; Manda Suflq iz 
O ^šev ca  -  dečka; Breda Pacek iz 
Pristave -  deklico; Marga Hahkraut 
iz Sevnice -  dečka; Majda Bohorč 
iz Raštanja -dečka; Marica Hršak iz 
Kladja -  Ivico; Matilda Bašič iz 
Bestovja -  Roberta; Joževa 
^do vn ik  iz Reštanja -  deklico. 
Čestitamo!

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v b r e ž i^  bolnišnici: 
Frančiška Tomše je padla v 
stanovanju in si zlomila desno nogo; 
Franca Ziyca je nekdo pretepel in 
mu oškodoval {^avo in prsni koš; 
Jožefa Bavdek se je nabodla na 
desno nogo; Vinko Kranjčič je 
^adel s kolesom in si {raškodoval 
desno nogo; Neža Hajšen je padla na 
cesti in si poškodovala desno nogo; 
Marga Juratovec je padla z 
mopedom in si poškodovala levo 
koleno; Francu Soštarcu J e  padlo 
drevo na levo nogo; Franc Žam se je 
prevrnil s traktoijem in si 
poškodoval levo nogo in prsni koš.

Pretekli teden so v brežiški 
bolnišnici imuli: Janez Kramer iz 
Brežic, upokojenec, star 59 let; Mgo 
Bunetič, upokojenec iz Laduča, star 
65 let; Julijana Cešnovar, 
upokojenka iz Sel pri Raki, stara 73 
let; Franc Hotko, kmet iz Ks^el, 
star 63 let.

Č e t r t e k ,  2. a v g u s t a :  15.15
Ilindenski kajak -  posnetek iz 
Treske (do 16.45) (Sk.) -  16.45 
Madžarski TV pre^ed (Pohoije, 
Plešivec do 17.05) (Bg.) -  18.10 
Obzornik (Lj.) — 18.25 Izbor 
športnih in turističnih filmov: Stare 
i^ e  — barvni film (Lj.) -  18.55 
Neznani leteči predmeti -  serijski 
barvni film (Lj.) -  19.45 Risanka 
(Lj.) -  19.50 Cikcak (Lj.) -  20.00 
TV dnevnik (Lj.) -  20.25 Kam in 
kako na oddih (Lj.) -  20.40 
Četrtkovi razgledi; Soho (Lj.) —
21.30 Prigode dobrega vojaka 
Svejka -  III. del barvne 
nadaljevanke (Lj.) — 22.30 Poročila 
(Li.)

PETEK, 3. AVGUSTA: 16.45 
M adžar^i TV pregled (Pohoije, 
Plešivec do 17.05) (Bg.) -  18.15 
Obzornik (Lj.) — 18.30 Pet pedi — 
I. oddaja (Lj.) -  18.55 Doktor na 
pohodu -  serijski film (Lj.) -  19.20 
Plavanje: Ohranitev življenja (Lj.) -
19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 Cikcak 
(Lj.) -  20.00 TV dnevnik (Lj.) -  
20.25 3-2-1 in TV barometer (Lj.) -
2 0 . 3 5  R e t r o s p e k t i v a
jugoslovanskega filma k sodobnemu 
izrazu — Sofka (Lj.) — 22.35 XXI. 
stoletje (Lj.) — 22.00 Poročila (Lj.)

SOBOTA, 4. AVGUSTA: 17.00 
Obzornik (Lj.) — 17.15 A tle t^a  
tekmovanja moških za evropski 
pokal -  prenos iz Celja (JRT Lj.) -
19.20 Pravniki -  serijski barvni film 
(Lj.) -  19.45 Risanka (Lj.) -  19.50 
Cikcak (Lj.) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj.) -  20.25 3-2-1 in TV barometer 
(Lj.) -  20.30 Igre brez meja -  
barvna evrovizqska oddaja (Lj.) —
22.00 Serif v New Yorku -  s e r i j^  
barvni film (Lj.) -  23.15 TV 
kažipot (Lj.) — 23.35 Poročila (Lj.)

NEDEUA, 5. AVGUST: 8.50 
Neznani leteči predmeti -  serijski 
barvni film (Lj) -  9.40 Po domače z 
ansamblom Lojzeta Slaka — barvna 
oddaja -  10.10 Kmetgska oddaja 
(Sa) -  10.55 Otroška matineja: 
Mačkon in njegov trop, Piistite jih 
živeti -  barvna filma (Lj) -  11.50 
Poročila (Lj) -  11.55 TV kažipot 
(do 12.15) (Lj) -  15.25 -  Po 
domače z ansamblom Borisa 
Kovačiča (Lj) — 15.50 Sinjska Alka
-  prenos (Zg) -  16.50 Poročila (Lj)
-  16.55 Atletska tekmovanja 
moških za evropski pokal — prenos 
iz Celja (LRT Lj) -  10.10 
Kraljestvo džungle -  barvni film 
(Lj) -  19.45 Risamka (Lj) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.30 3-2-1 in TV barometer 
(Lj) -  20.35 A. Marodič: Pred 
viharjem -  zgodba iz nadaljevanke

Nora hiša (JRT) (Lj) -  21.20 Dobre 
stare melodije (Zg) -  21.35 Športni 
pregled (JRT) -  22.05 Poročfla 
(Lj).

PONEDELJEK, 6. AVGUSTA:
16.45 Madžarski TV predled 
(Pohoije, Plešivec do 17.05) (Bgd)
-  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Pustite jih živeti -  serijski barvni 
film (Lj) — 19.00 Mladi za mlade 
(Sa) -  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 in TV barometer 
(Lj) -  20.30 D. H. Lawrence: Snaha
-  predstava SNG Celje (Lj) -  22.10 
Video kasete: Time -  barvna oddaja 
(Lj) -  22.40 Poročila (Lj).

TOREK, 7. AVGUST: 17.15 
Madžarski TV pregled (Pohoije, 
Plešivec do 17.35) (Bgd) -  18.15 
Obzornik (Lj) — 18.30 Veliki in 
majhni -  oddaja TV Zagreb (Lj) -
19.00 Zgodovina kozmetike -  
oddaja iz serije Osebna nega (Lj) -
19.20 Karavana -  Ivangrii -  Od 
Komovov do Plave (Lj) -  19.45 
RisaiJca (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 in TV barometer OLj) -  20.30 
L. N. Tolstoj: Vojna in mir -  
barvna TV nadaljevanka (Lj) —
21.20 Kaj hočemo -  Ob ustavnih in 
kongresnih razpravah (Lj) -  21.40 
Diagonade (Lj) -  22.10 Poročila 
(L j).

SREDA, 8. AVGUST: 16.45

(Lj)
njegov trop -  barvni film (Lj) -  
18.55 Na sedmi stezi -  športna 
oddaja (Lj) -  19.15 Resna glasba 
(Sk) -  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 . 
Cik-cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 in TV barometer 
(Lj) -  20.35 Poljubi me Katica -  
ameriški film (Lj) — 22.20 Glasbeni ^  
nokturno: E. Giausson: Poeme za 
violino in orkester (Lj) -  22.35 
Poročila (Lj).

Č e t r t e k ,  9. a v g u s t :  16.45
Madžarski TV pregled (Pogorje, 
Plešivec do 17.05) (Bgd) -  18.10 
Obzornik (Lj) -  18.25 Vnet za kolo
-  bel^jski film (Lj) -  18.55 
Neznani leteči predmeti -  serijski . 
barvni film (Lj) -  19.45 Risanka 
(Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 Kam in 
kako na oddih (Lj) -  20.40 
Četrtkovi razgledi: ftostor pod *  
soncem (Lj) -  21.35 Prigode 
d o b r^ a  vojaka Svejka -  barvna TV 
nadaljevanka (Lj) -  22.35 Poročila 
(Lj).

naslednji, prosim

STANKO
ftKALER

Thum je novico o Gubčevi smrti že 
'V ponedeljek sporočil predstavnikom 
kranjskega plemstva: „Gospod G re^- 
fijanec mi }e poslal plemiča z novico, 
da so preteklo nedeljo v Zagrebu 
^^ečkega cesarja in kralja okronali z 
razbeljeno železno krono . . .  “
' Noben predmet ali spomenik se ni 
ohranil, ki bi nas neposredno spomi
njal na velikega revolucionarja, vodi- 
te^a hrvaških in slovenskih kmetov, 
Matijo Gubca. Pa vendar njegovo ime, 
njegova revolucionama misel in deja- 
|nje že 400 let predstavljajo vsem naro
dom v Jugoslaviji simbol upora zatira- 
hih proti krivicam in trpljenju. Jugo- 
^ovanski proletarci so. v oktobrski re

voluciji leta 1918 ponosno imenovali 
svojo divizijo po Matiji Gubcu, sinovi 
vseh jugoslovanskih narodov so v letih 
1936-38 padali na bojiščih revolu
cionarne Španije pod zastavo Matije 
Gubcai In svoje prve partizanske bri
gade v narodnoosvobodilni vojni 
1941-45 so naši narodi imenovali po 
svojem velikem revolucionarju Gubcu.

Spomin ohranja njegovo plemenito 
in veliko revolucionarno delo iz roda v 
rod, iz stoletja v stoletje. Zato pač 
zanj v polni meri lahko velja znani 
latinski rek: Če iščeš njegov spo
menik, se ozri naokoli!

-  KONEC -

mOUSTRURmOTORniH VOZIL
novo mESTo

INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL, Novo mesto. Zagrebška 18, razpisuje na podlagi 60. člena 
temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Uradni list SFRJ št. 20/67) in 25. člena pravilni
ka o načinu in postopku za oddajo investicijskih objektov v graditev (Uradni list SFRJ št. 26/67)

natečaj
o sposobnosti izvajalca za izvedbo gradbenih in obrtniških del na objektu Razširitev tovarniške Kale in 
gradnja aneksa s pomožnimi prostori. Investicijska vrednost gradbeno obrtniških del zn^a cca
23,000.000.— din. Objekt mora biti dokončan v decembru 1973. Ponudniki morajo predložiti poda
tke o sposobnosti za izvajanje navedenih del na podlagi gradiva, ki jim je na voljo v Tehničnem 
sektorju — investicijska izgradnja. Industrije motornih vozil Novo mesto, Zagrebška 18, kjer dobite 
tudi druge potrebne informacije.

Rok za priglasitev je 10 dni po objavi tega razpisa na naslov: 

INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL, Novo mesto. Zagrebška 18. 

O tem, katere izvajalske organizacije bodo spoznane za sposobne, bo investitor poslal pismeno obvesti
lo v 10  dneh po izteku natečaja.
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Ki poganja kolo 
naprej

Pesnik Severin Šali mi je 
nekoč pri skodelici kave 
pravil, da je bilo v okrajnem 
svetu Svobod najbolj „lušt
no** takrat, ko je bil pred
sednik Janez Gartnar. „Seje 
so bile kratke, a plodne. Ne 
vem, če smo kdaj sedeli več 
ko t dve uri. Dolgovezja ni 
bilo. Zmenili smo se: to 
imaš ti, to t i . . .  Vse narav
nost, brez ovinkov. Dogovo
ri so držali, izmikanja ni bi
lo. Človek bi rekel: organi
zacija ena A. Da, Janez je to 
znal “

Janeza Gartnarja sem ko t 
kulturnika spoznal v mladin
skih delovnih brigadah Več
krat je bU moj komandant. 
Kulturnim prireditvam je bil 
čas tedaj, v prvih letih po 
vojni, sicer bolj skopo od
merjen, vendar je bilo tisto, 
s čimer so brigadirji nastopi
li, dobro, celo z^edno pri
pravljeno. Gartnar je tu in 
tam tudi sam kaj recitiral, 
doživeto in s poudarkom. 
Nekoč, menda v bosenski 
vasi Joševka, kjer je novome
ška brigada gradila progo 
Doboj -  Banja luka, je požel 
še posebno glasen aplavz -  
po recitaciji svoje pesm i Do 
takrat nismo vedeli, da tudi 
sam zagreši kak verz.

Recitatorske in igralske 
sposobnosti je Gartnar že 
kot dijak novomeške gimna
zije brusil v domačem pro
svetnem društvu „Josip Jur
čič**. Danes je slišati, da so 
bili to zlati časi za trebanjski 
amaterizem. Zraven je bil 
tudi potem, ko se je na ljub
ljanski pravni fakulteti pri
pravljal na poklic jurista. Ko 
so v njem odkrili smisel za 
režiserja, je moral na odru 
nastopati v dvojnih vlogah: 
kot igralec in režiser. Kmalu 
so prišle na dan tudi njegove 
organizatorske sposobnosti 
Ze kot študenta so ga vpreg
li, še bolj potem, ko se je 
poslovil od ljubljanskih

predavalnic in prišel za sod
nika na Dolenjsko -  najprej 
v Novo mesto, nato v Treb
nje, kjer je zdaj že vrsto let 
predsednik občinskega sodi
šča.

Življenje v kraju, ki ne 
preseneča s hrupom in sko
ki, kakor je Trebnje označil 
Zoran Kržišnik, je bilo po 
meri Gartnarjevim hote
njem: v delovnem času slu
žba na sodišču, popoldne -  
kakor je že naneslo, a najraje 
vrnitev h kulturi. Mnogo je 
razmišljal, s čim bi človek 
lahko dal Trebnjemu ime, 
tuhtal z drugimi možmi in 
sodelavci o tem, kaj bi se v 
njem lahko razvilo. Tehtnica 
se je nagnila v prid dejavno
sti, ki so jo sprva razglašali 
za naivo, a se je je kasneje, 
ko so se pojmi razčistili, pri
jelo ime samorastniška likov- 
ria ustvarjalnost. Tako je 
nastal Tabor likovnih samo
rastnikov, tako je Trebrve 
prišlo do svoje galerije. Če
prav se bo Gartnarju zdelo 
zanj neskromno, naj zapi
šem, da je ena od najbolj 
vnetih duš za to dejavnost, 
da organizacijsko in razstav
no življenje tabora likovnih 
samorastnikov in galerije 
zori premišljeno in načrtno 
nemalo tudi po njegovi za
slugi

y  vsakem kraju mora biti 
kdo, ki poganja kolo naprej, 
m i je pred leti, v intervjuju, 
pritrdil Lado Smrekar. V 
Trebnjem je to, vsaj kar se 
kulture tiče, Gartnar. Ta 
igralec, režiser, funkcionar, 
predavatelj, organizator,
član najrazličnejših organi
zacij in organov, poklicni 
rasodnik, duša Tabora, člo
vek, petinštiridesetletnik z 
izkušnjami šestdesetletnika, 
prijeten sobesednik. Pozimi 
je dobil republiško odličje 
Svobode. V kratkem bo 
sprejel udeležence letošnjega 
Tabora. ZORAN

DOBRAVA PRI PODBOČJU: MRTVA TAŠČA IN ZET

Ali je mater ubila hči?
71-letna Marija Štih je bila umorjena, zet Franc Kuliar, 46, pa se je obesil 

—  Preiskava teče zoper 44-letno Marijo Kuhar

Hišo št. 3 v Dobravi pri Podbočju je zadela huda tragedija; 
71-letna Marija Štih je bila v noči od 28. na 29. junij umorjena, zet, 
46-letni Franc Kuhar, ki so ga najprej osumili, ^  je ubil taščo, se je 
v priporu na oddelku milice v Kostanjevici obesil. Njegova žena 
Marija, 44 let, zoper katero so po moževem samomoru uvedli preis
kavo, je že mesec dni v priporu v Novem mestu, kjer preiskovalni 
sodnik nadaljuje zasliševanje.

V preiskavi in kasneje na sodnem 
procesu se bo gotov^ pokazalo, da 
so smrt dveh odraslin ljudi zakrivile 
slabe razmere v družini. Kot je  razvi
dno iz do zdaj zbranega gradiva v 
preiskovalnem postopku, so bili 
odnosi v trikotniku tašča — zet — 
žena že več let hudo skaljeni. Med 
zakoncema Francem in Marijo Ku
har so menda nastala nesoglasja že 
kmalu po poroki 1954. Mož naj bi 
bU bolj vdan pijači kot delu, poleg 
tega njg bi ga bUo vseskozi žrlo lju
bosumje, za katerega pa bojda ni bi
lo pravega razloga. Namesto očetov-

Zadnji metri 
reke Rinže

Zvrtala je tri luknje v 
navpično steno

Pri Bilpi pride Rinža, ki ponikne 
za Kočevjem, spet na dan, nato pa 
se po nekaj deset metrih zlije v Kol
po.

ske ljubezni naj bi bil delil batine, 
tako da so m o r^  žena in njuni štiije 
otroci večkrat bežati pred njegovimi 
grožnjami.

Do leta 1968 je Kuharjeva druži
na živela pri materi Franca Kuharja

ponoči umrla za vbodljaji z nožem 
m pod topimi udarci ^ r i  vhodnih 
vratih so našli sekiro). Zena je takoj 
po dogodku valila krivdo na moža. 
Ko se je ponoči pijan vrnil iz vino
grada, naj bi bil z nožem najprej 
napadel njo, zatem pa se znesel še 
nad taščo. Takrat je res kazalo, da 
bi bil ubijal Kuhar, zato so ga osu
mili in priprli na oddelku milice v 
Kostanjevici. Kot je razvidno iz za
pisnikov, pa Kuhar ni ničesar pri
znal. Razlog za samomor, ki ga je 
naredil po večurnem zasliševanju, je 
odnesel s seboj v grob.

PRI KRONOVEM: 
ŠTIRJE MRTVI!

V torek, 31. julija, je Slavka 
Jovičič (47) iž Novega Beograda, 
začasno na delu v Švici, peljala z 
opel recordom po avtocesti proti 
Zagrebu. Pri Kronovem je na 
nepreglednem delu ceste prehite
vala tovornjak. Naproti ji je z 
Zastavo 750, CE 314-55, pri
peljal Ivan Klakočar iz Kaplje 
vasi pri Žalcu. Ob 20.15 je prišlo 
do silovitega čelnega trčenja. V 
Zastavi je doletela smrt voznika 
Ivana Klakočaija (33), sopotnici 
Marijo Slapnik (2()) iz Mozirja in 
Ireno Grum iz Maribor?., Stane 
Slapnik (16) je v kritičnem stan
ju  v novomeški bolnišnici, Jožica 
Slapnik (10) pa je hudo poško
dovana. Voznica opel recorda 
Slavka Jovičič je hudo poškodo
vana, njen sopotnik dr. Borivoje 
Dob^ović iz Beograda, tudi 
zdomec iz Švice, pa je podlegel 
poškodbam

Franc Kuhar, žrtev zapletenega zločina, in njegova žena Marija, ki 
je zdaj priprta v Novem mestu. Kaj je povzročilo to družinsko 
tragedqo?

Izvir Rinže pri Bilpi je zelo ^o- 
bok, v njem pa žive tudi ribice. 
Na sliki ob izviru je tudi Ivan 
Jakovac iz Goršetov. (Foto: J. 
Primc)

Ivan Jakovac iz Goršetov je pove
dal, da je Rinža pred davnimi davni
mi leti prišla na dan skozi luknjo, ki 
je visoko gori -  morda 100 in več 
metrov -  v navpični steni. Nato je 
verjetno tisočletja in desettisočletja 
glodala vse niže in izvrtala drugo 
luknjo nekako v sredini te navpične 
stene. Izvir je zelo globok. Voda ob 
našem obisku ni bUa visoka in je iz 
izvira odtekala kar pod kamenjem, 
da je bila struga dejansko kar suha. 
Celo pri jezu že opuščene Verde- 
rberjeve kovačije je ni bilo. Slišalo 
pa se je njeno žuborenje pod kame
njem in jezom, se pravi, da sije spet 
našla pot pod zemljo. Vendar se 
struga v deževju le napolni.

Ivan Jakovac se spominja, da so 
pred okoli 10 leti barvali Rinžo v 
Kočevju in nato čakali pri Bilpi, 
kdaj se bo pokazala voda. Po 30 
dneh so opazovanje opustili, dvain
trideseti dan pa se je pokazala barva 
in on je to sporočil v Podlesje in 
Ljubljano.

Podobno se spominja tudi Rudi 
Verderber, ki pravi, da je bil takrat 
celo opazovalec Hidrometeorolo
škega zavoda in da je barvana voda 
pritekla po 35 dneh, se pravi 5 dni 
po tem, ko niso več vsako uro jema
li v analizo vzorcev vode. Takrat se 
je dalo s prostim očesom ugotoviti, 
da je voda modra kot galica.

v Šutni. Ko pa sta Marija in Jože 
Štih posestvo izročila hčeri Mariji in 
zetu Francu, seje Kuharjeva družina 
preselila v Dobravo. Po izročilni 
pogodbi sta Kuharjeva na novi do
mačiji postala spgospodaqa. To leto 
pa naj bi bilo usodno tudi za odnose 
med materjo in hčerjo, torej m ^  
Štihovo in Kuharjevo, ker Marija 
menda ni mogla preboleti, da je 
večji kos posestva po izročilni po
godbi staršev prešel v last njenega 
brata.

Iz dosedai^e preiskave je razvid
no, da so se odnosi po preselitvi v 
Dobravo nakrhali že tako močno, 
da je bilo že prav težko ostati str
pen. Obmetavanje z žaljivkami med 
hčeijo in materjo je bUo menda že 
kar na dnevnem redu, napetost v 
hiši pa je še narasla, ko se je domov 
vračal često okajeni in ljubosumni 
zet oziroma mož. Lok je bil napet, 
očitno je bOo, da so čakali le na tre
nutek, ko se bo sprožil. Zdaj je zna
no, da je ta napočil od četrtka na 
petek v zadnjem tednu junija 1973.

Več o tem, kako je bilo tisti dan 
na Kuhaijevi domačiji, bo slišati na 
sodišču, ko bodo osvetlili razmere v 
tej družini. Znano je, da je Stihova

OKRADENA GRADITELJA

Novomeščanu Milanu Velkavrhu 
je neznanec med 26. in 30. julijem z 
gradbišča v Prečni ukradel 61 be
tonskih blokov. Podobno nevšeč
nost je doživel Ljubljančan Jože 
Pavec, kateremu je z gradbene par
cele v Smaijeti zmanjkalo 6 m3 gra
moza.

Na podlagi gradiva, ki ga je zbrala 
celjska UJV, je okrožni javni tožilec 
v Novem mestu podal preiskovalne
mu sodniku zahtevo za uvedbo pre
iskave in pripor zoper Marijo Kuhar. 
Le-ta je v dosedanjem postopku svo
je prejšnje izjave bistveno dopolnila, 
p re isk o v a l sodnik pa je zbral tudi 
že izjave dobršnega števila prič in 
drugega dokaznega gradiva. Tragedi
ja je v Dobravi zelo razburila jav
nost, ki zdaj pričakuje razplet še 
pred sodiščem.

I. Z.

RAČJE SELO: TUJKA 
v  EVINEM OBLAČILU

Kaj vse naplavi turizme v na
še kraje, so v nedeljo videli v 
Račjem selu pri Trebnjem. Med 
vaščani se je nenadoma pojavila 
13-letna M. R. iz Belgije, k ije  
^a zašla kdove kdaj in kdove 
zakaj. Najbolj zanimivo (za firb- 
ce) je seveda bilo, da je mlada 
tujka v Evini obleki, se pravi, da 
ni imela zgoraj nič, spodaj nič. 
Tako so prijeli trebanjski mili
čniki. Ljudje domnevajo, da je 
deklič, čeprav še otrok, tiste 
sorte, ki rado pomežikne mo
škemu. Mlado „umetnico** so 
poslali v enega naših domov za 
mladoletnike.

ČETRTA ŽRTEV ^  
IZ DRNOVEGA

V novomeški bolnišnici je 
prejšnji teden umrla Branka Hri
bar iz Brestanice, kuharica v 
novomeškem hotelu MetropoL 
Podlegla je poškodbam, ki jih je 
dobila v prometni nesreči 22. 
julija na avtomobilski cesti pri 
Drnovem. Poročali smo že, da so 
na kr£yu nesreče ali v b o ln i^ c i 
že imirii trije potniki. Hribarjeva 
je torej četrta žrtev te nesreče. ,

23 predstavnikov zletnih mest se je povzpelo na vrh Tričava, kjer ^ 
so razvili zletni prapor in ga izročili predsedniku stalnega sekretari
ata Zleta bratstva in enotnosti. Več o tem na športni strani. (Foto:
M. Klinc)

V taboru „Sivih jelš“ v času, ko so čebelice in medvedki v bližnji okolici obvladovali razne taborniške 
veščine. (Foto: Primc)

BILA JE SVOBODNA UMETNICA
Bila je izzivalna kot vrček 

piva v puščavi, oblečena po 
zadnji nori modi butičnih 
ustvaijalcev, namazana po 
obrazu kot Indijanec pred 
napadom. Bila je lahkoživka 
druge polovice dvajsetega 
stoletja. Poznali so jo od 
Bačke Palanke do Skrada in 
celo v Rosalnicah so govorili 
o njej. Mulci so buliU vanj, 
ko je prišumela po cesti v 
prozorni svileni obleki, zreli 
m o^i so jo gledali s pocedi, 
na katere bi lahko obesil 
klobuk, starčkom je budfla 
poslednje sladke ždje, bab

nice so otresale z jeziki, češ 
da je prava mačka, ki bi jo 
bilo treba na občinske stro
ške izgnati v neznano smer. 
Zavoljo tega ni sivela v ^avo 
in na njenem čelu ni bilo 
opaziti gub.

Poleti, ko so turisti pre
plavili mesto, je plačevala 
račune z lirami, markami, 
franki, šilingi in dolaiji. Raz
ne diskriminacije in šovini
zma ni poznala, ljudi je loče
vala le po debelini denarnic. 
Govorila je domala vse žive 
jezike. Moški so plesali ok
rog nje kot muhe okoli ko

zarca medu, marsikateri v 
zorni zakon je stal zaradi nje 
na preperelih nogah.

M o ^a v mestu ni trpela. 
Možakaiji so molčali iz dveh 
razlogov. Eni zato, ker so že 
bili z njo na štiri oči, roke in 
noge, drugi pa zato, ker so 
upali, da bodo. Tako je žive
la kot prosvetni delavec med 
počitnicami, čislana m pla
čana.

Sonce je nekaj tisočkrat 
obkrožilo zemljo, reka je zli
zala ostro kamenje, moči so 
opetak. Njej se je osipal cve
tni prah, pestič in cvetni listi

so se povesili, steblo upogni
lo. v mesto je prišla druga. 
Ona pa je zbledela kot barva 
na slabi konfekcijski srajci, 
zrinili so jo v kot dogajanj.

Zdaj živi na občinske 
stroške v domu za starčke 
nekje na jugu dežele. Tako 
je prav: družba jo je vzela, 
družba naj ji da.

Edino to ji vsi zamerijo, 
da ni delala niti sekunde za 
stabilizacijo našega gospo
darstva.

TONI GAŠPERIC

»Sive jelše« ob Kolpi
Možnosti za taborjenje odlične, oskrba težavna

Od 16. do 30. julija je v Dolu ob 
Kolpi v kočevski občini taboril ta
borniški odred „Sivih jelš“ iz Treb
njega. Okoli 40 otrok in ostalega 
osebja sta vodila starešina odreda 
Ivan Polajnar in taborovodja Nace 
Sila.

Na programu so imeli gozdno in 
plavalno šolo, mladi pa so se vadili 
se kuharske, kurirske, pevske in dru
ge taborniške veščine, kot so si^nali- 
zuanje, topografya, orientacija m 
prva pomoč.  ̂ . -i-

Trebanjski taborniki so taborili 
tudi že drugod. O taboijenju v Dolu

»Dolenjski list« 
v vsako družino

ob Kolpi pravijo, da so možnosti za 
taborjenje odlične, oskrba pa je te
žja, kot je bila drugod. V Dolu nam
reč ni trgovine, zato so se morali 
oskrbovati iz Predgrada ali celo iz 
Kočevja.

VELIKAN NA BRNIKU

V ponedeljek, 30. julya, je zjutraj 
na letališču na Brniku prvič pristalo 
letalo vrste Jumbo Jet DC-10, ki je 
pripeljalo 360 potnikov iz Clevelan
da. Dogodek je bil za kolektiv letali
šča zelo pomemben, s^  so se s tem 
vključili v vrsto velikih letališč, ki 
lahko sprejemajo njgvečja letala na 
svetu. Pomemben pa je tudi za celo
tno slovensko gospodarstvo, ker mu 
omogoča bmiSico letidišče povezavo 
z drugimi deželami z največjimi leta
li, ki jih uporabljajo za prevoz blaga.


