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TREBNJE -  Danes bodo de
legati občinske skupščine na 
svoji 4. seji obravnavali predlog 
za podelitev 5 letošnjih občin
skih priznanj, imenovali bodo 
častnega člana občine, obravna
vali pa bodo tudi finančni načrt 
temeljne izobraževalne skupno
sti in sklada otroškega varstva v 
občini.

ČATEŽ -  Tukajšnji motel bo 
v soboto sprejel 800 gostov, čla
nov kolektiva Kovinarske Krško 
in njenih povabljencev za 20. 
obletnico. Igrali jim bodo Veseli 
planšarji, pela pa Branka Strgar 
m Franc Babič.

DOLENJA VAS -  Za zaklju
ček letošnjih praznovanj krajev
nega praznika Lončarije bo v so
boto v novi dvorani domače kul
turno društvo nastopilo s Klop
čičevo igro ,,Mati“ .

KOĆEVJE -  O uresničevanju 
nove ustave v vsakdanjem življe
nju so razpravljali na ponedelj
kovi seji občinskega komiteja

. KOČEVJE -  Kruh iz moke 
tipa 1000 so pd dolgotrajni pre
kinitvi spet začeli peči v pone
deljek. Velja le 3,60 din kg.

Potrjena gradnja jedrske elektrarne
Pogodbo med VVestinghousom, slovenskim in hrvaškim elektrogospodarstvom za gradnjo JE Krško 

so podpisali v četrtek v kostanjeviškem samostanu - Vrednost del: 500 milijonov dolarjev

Ob pristojnosti ameriškega 
veleposlanika v Jugoslaviji Mal- 
colma Toona ter številnih pred
stavnikov hrvaškega in sloven
skega političnega življenja so v 
prostorih nekdanjega kostanje- 
viškega samostana v četrtek  
podpisali pogodbo o graditvi in 
dobavi opreme za jedrsko elek
trarno v Krškem.

Firma Westinghouse, ki je lani 
zmagala na javnem natečaju, je po 
podpisu četrtkove pogodbe potrdila 
eradnjo krške jedrske elektrarne mo

či 632 mW, o dobavi goriva in pri
druženih objektov za plinsko elek
trarno v Trbovljah, ki bo imela moč

3 0 0  A T L E T O V

V p e tek  in v sobo to  bo na 
S tadionu bratstva in eno tn osti v 
N ovem m estu atletsko prvenst
vo Slovenije za mlajše m ladince. 
N astopilo  bo  okoli 30 0  m ladih 
atletov iz vseh slovenskih a tle t
skih klubov, tekm ovanje  p a  se 
bo  pričelo  v petek , 3 0  avgusta, 
ob 15. uri.

62 mW, ter plinske elektrarne Jerto- 
vec, moči 95 mW. Pogodbo sta 
poleg predstavnikov Firme, sloven
skega in hrvašekga elektrogospodar
stva podpisali tudi uvoznici opreme 
Metalka in Mašinoimpex.

Jedrska elektrarna Krško, za kate
ro bo gorivo za prvo polnjenje doba
vila Firma VVestinghouse, za nasled
nja polnjenja pa rudnik urana Žirov- 
ski vrh, bo prva jedrska elektrarna 
pri nas. Stroški za vsa omenjena dela 
bodo dosegli okrog 500 milijonov 
dolarjev in jih bodo krili pretežno z 
inozemskimi posojili, preostanek pa 
bodo dobili iz denaija za graditev 
energetskih objektov v Sloveniji in

Glavno pogodbo za gradnjo jedrske elektrarne v Krškem so podpisali v znameniti gotski cerkvi z 
dveum o zamudo, ker so medtem morali pripraviti k pogodbi poseben dodatek. Blizu 200  predstavni
kov in gostov je nestrpnost preganjalo z orehi, dom ačim  kruhom in cvičkom . Po podpisu so ta 
pomembni dogodek proslavili s piknikom. (F oto: M. Vesel)riOVO MESTO

je vaša banka Kmetijci se povezujejo
V KOPRIVNICI  

N O V A  ŠO L A

. ^  nedeljo ob deseti uri dopoldne 
odo v Koprivnici odprli novo šolo,

. oo sprejela pod streho 200 otrok 

. vsega okoliša. Slovesnost bo zdru- 
Stna..s kulturnim programom. Na- 
zb • ^odo šolarji, moški pevski 
„I °F Brestanice in učenci krške 
ba c ne ^°*e- Igrala bo pihalna god
na * \ enove8a ‘n zaplesala še folklor- 
i j skupina „France Marolt” iz 
dp, lJane. Za kraj bo to velik dogo- 
nie i ° Va Uuclcni zadošče-
Pozab? ^  ^  ^ ozj ans^ e^a n* osta* 

s e j e m  n a  v e s e l i  g o r i

Ve^.-80*50 0̂ ’ 7. septembra, bo na 
sen ir- 0̂r* Pr‘ Šentrupertu prvi je- 
kun Na sejem so vabljeni
kori L0 Pr0(1ajalci goveje živine, 
dom’ v^ramarskega blaga, izdelkov 
^deUc 6 c r0^e *n kovaških

Sporazume naj bi sklenili do 20. septembra

Prejšnjo sredo se je v Treb
njem sestala 5-članska komisija, 
ki ima za nalogo pripraviti os
nutek samoupravnega sporazu
ma o povezovanju kmetijske 
proizvodnje in predelave ter 
pospeševalne službe na Dolenj
skem.

V četrtek bo še nestalno 
vreme, ob koncu tedna pa bo 
deloma sončno, čez dan ne
koliko topleje. V popoldanskem 
času bodo še manjše plohe.

Kot nam je po sestanku dejal di
rektor trebanjske Kmetijske zadruge 
inž. Slavko Nemanič, so osnutek že 
pripravili. Sedaj sc morajo o njem 
izreči samoupravni organi posa
meznih delovnih organizacij. Nosilci 
posameznih kmetijskih usmeritev 
kot so živinoreja, sadjarstvo in po- 
vrtninarstvo, vinogradništvo, pospe
ševalna služba ter pridelovanje 
krompirja, so morali pripraviti sa
moupravne dogovore do minulega 
torka. Po razpravah v vseh sredinah 
in medobčinskih organih ZK, bi mo
rali skleniti ustrezne samoupravne 
dogovore že do 20. septembra 

Na dosedanjih dogovorili so sc ze
dinili o nekaterih središčih, ki naj bi 
skrbela za posamezne zvrsti kmetij
ske proizvodnje. Tako naj bi v No
vem mestu skrbeli za m očna krmila 
in živinorejo, v Metliki za vinograd
ništvo in predelavo grozdja, v Treb
njem pa za krompir.

Hrvaški. Ameriška Firma bo zagoto
vila tudi jugoslovansko udeležbo, in 
sicer v vrednosti polovice uvozne 
opreme in storitev.

Kot je znano, napovedujejo obra
tovanja v jedrski elektrarni Krško za 
konec 1978. leta, dajala pa naj bi 
3,5 do 4,4 milijarde kilovatnih ur na 
leto po povprečni ceni 0,277 din za 
uro.

ZAK LJUČ EK  
FORME VIVE

V soboto , 31. avgusta, se 
bo s sklepno slovesnostjo ob
18. uri v galeriji Forme vive 
v Kostanjevici na Krki za
ključil XIV. mednarodni 
simpozij kiparjev. Na sloves
nosti bo govoril dr. France 
Hočevar, predsednik uprav
nega odbora Forme vive. Ob
19. uri pa bo v kostanjeviški 
samostanski cerkvi nastopil 
Slovenski oktet s slavnost
nim koncertom.

METLIKA: 
SR E Č A N JE  BO RCEV

V nedeljo, 1. septembra, bo v 
Metliki srečanje borcev in aktivi
stov Bele krajine. Vrsta priredi
tev se bo začela že v soboto zve
čer s kresovanjem na Veselici, v 
nedeljo pa bo pred metliškim 
hotelmo start VII. mednarodne 
kolesarske dirke po Beli krajini 
in koncert pihalne godbe iz Met
like. Prireditve se bodo nadalje
vale s svečanostjo pred spomeni
kom na Trgu svobode in polaga
njem vencev ob 9,30. Okoli 
12,30 pa bo pred zgradbo občin
ske skupščine Metlika zaključe
na kolesarska dirka.

Borci, aktivisti in ljubitelji 
Bele krajine so vabljeni. .

s /

KRŠKO: SL A V N O S T N A  
P R E D S T A V A

Pod geslom „K ultu ro  delav
cem " bo  Kovinarska iz Krškega 
v soboto , 31. avgusta, p razno 
vala 20-letnico obsto ja  podje tja  
s slavnostno predstavo drame 
SNG iz Maribora, ki bo uprizo 
rila delo slovenskega pisatelja 
T one ta  Parkljiča „Š ču k e  pa 
ni“ . Delo je  zrežiral Jože Babič, 
sceno pa je zasnoval N iko Ma
tul. Na slavnostni predstavi bo 
delavcem govoril tudi pisatelj 
sam.

V SO BO TO  PR A Z N O V A N JE  
K OV INA RSK E

V Kovinarski v Krškem bo v so
boto ob 10. uri dopoldne svečana 
seja delavskega sveta, s katero bodo 
počastili 20-letnico ustanovitve pod
jetja. Šestnajstim delavcem, ki so 
delali v Kovinarski vseh 20 let, bodo 
izročili priznanja in denarne nagra
de. Rast tovarne in njen razvoj do 
danes sta opisana v brošuri, ki je 
izšla včeraj v 1500 izvodili. Več o 
jubileju tovarne berite na 6. strani.

POSAVCI NA  
G RO SSG L O CK NE R JU

V nedeljo ob polnoči se je vrnila 
z uspešnega vzpona na Grossglock- 
ner odprava planinskega društva 
LISCA Sevnica-Krško. S kombijem 
Celuloze se je odpeljalo 10 planicev 
z vodjem inž. Raušlom. Iz Sevnice je 
prav tako minulo soboto odpeljal 
kombi Jutranjke 8 planincev, štirje 
pa so se jim pridružili še z osebnim 
avtomobilom. Odprava je imela za 
izlet v visokogorski ledeniški svet 
Avstrije lepo vreme.

Ob Aljažev stolp so se takoj po
stavili predstavniki treh repu
blik.

Triglav osvojen
V soboto, 24. avgusta, se je 

zaključil tradicionalni pohod na 
Triglav, ki sodi v aktivnosti 
predzletnih akcij in ki so se ga 
udeležili predstavniki Like* 
Korduna, Moslavine, Bosanske 
krajine, Dolenjske in Bele kraji
ne. Osmega pohoda se je udele
žilo 24  članov stalnega sekreta
riata ter nekateri družbenopo
litični delavci, ki so s svojim 
delom  prispevali k razširitvi zle
tov „Bratstva in enotnosti4

Pohod se je začel v starem žele
zarskem mestecu Kropi, kjer so po
ložili na spomenik padlih borcev 
venec. Z Rudnega polja so odšli na 
Uskovnico, naslednji dan pa so obi
skali Vodnikovo kočo in kočo na 
Kredarici. Na vrhu Triglava so po 
krajšem govoru organizatorja teh 
priljubljenih pohodov, Danila Kova
čiča, razvili pozdravne zastave XIII. 
zleta bratstva in enotnosti, ki bo pri
hodnje leto v Prijedoru, se nato na
potili proti Doliču in dolini triglav
skih jezer. Ustavili so se še na Kom
ni in Ornem jezeru in nato odšli v 
Bohinj, kjer jih je v hotelu Staneta 
Žagaija sprejela predsednica sloven
skega Partizana Ada Klanjšek.

O tem pohodu bo Dolenjski list 
objavil še posebno reportažo v eni 
od prihodnjih številk.

J. PEZELJ

V v io m i organizaciji SGP PIONIR so bile v petek in soboto 24. 
športne igre gradbenih delavcev Slovenije. Med 66 podjetji z blizu 
25 0 0  športniki je PIONIR zasedel odlično 3. mesto. Glavni direk
tor Pionirja Ivan Kočevar izroča predstavniku zmagovalca INGRA
DA iz Celja pokal. V eč bomo o SIG 74 objavili prihodnjič. (Foto: 
M. Vesel)

Čedalje bolj: v imenu regije
Jože Kukec o vlogi in načrtih medobčinskega sindikalnega sveta

Jože Kukec iz Novega mesta, predsednik dolenjskega m edobčin
skega sindikalnega sveta, je na začetku poudaril: „Medobčinsko  
povezovanje sindikatov pri nas ni novost. Strokovni sindikati so že 
do zdaj vključevali deset občin. Zdaj so pod eno sindikalno streho 
le štiri občine. To seveda ne pomeni, da sm o pretrgali tudi vse stike 
z Ribnico, Kočevjem, Grosupljim, Sevnico, Krškim in Brežicami. 
Življenje samo bi nas okaralo, če  bi to storili.“

stih. Dogovarjamo se o ustanovitvi 
medobčinske pravne posvetovalnice,

(Nadaljevanje na 4 . str.)

Posameznika običajno malokdo 
posluša, toda cc povzdignejo glas 
štirje hkrati, jih ne moreš kar tako 
preslišati. Kalćo gre to, je imela slo
venska javnost priložnost videti ne
davno, ko so dolenjski sindikati 
enotno nastopili v razpravi ,,za“ ali 
„proti“ investicijam v zdravstvu.

„V bližnji prihodnosti bomo mo
rali na medobčinski ravni napraviti

več stvari,“ je  nadaljeval Kukec. 
„Naštel bi nekatere, ki nas v sindika
tih najbolj žulijo, na primer organi
ziranost sindikatov. Dogovoriti se 
moramo o ustanovitvi osmih med
občinskih- strokovnih sindikalnih or
ganizacij, ki bi povezovale zaposlene 
v kovinski, tekstilni, lesnopredelo
valni industriji, v gradbeništvu, kme
tijstvu, prometu in drugih dejavno- u k rco že



tedenski
mozaik

Na Japonskem je moral priti 
oblastem na pomoč vihar, da so 
razgnali demonstrante, ki so v 
ribiških čolnih blokirali prvo 
japonsko trgovsko ladjo na je
drski pogon Mutsu v istoime- 
nem pristanišču. Blokada je 
trajala 16 ur in vsa prizadevanja 
mornariških in policijskih pa
truljnih čolnov, da bi razgnali 
demonstrante, so bila zaman -  
dokler ni na „pomoč" priskočil 
hud vihar z nalivom, ki je na
posled odprl pot jedrski ladji. 
Demonstranti so protestirali 
proti atomski ladji zato, ker 
menijo, da je tam okoli že tako 
dovolj jedrskih odpadkov in 
ostankov neštetih eksplozij -  
od tistih „pravih “ nad Hirošimo 
in Nagasakijem, do poskusnih 
na Tihem 'oceanu . . .  vreme 
dela tudi za policijo . . .

Če pa smo že na Japonskem, 
omenimo še divjanje viharja 
,M ary“, ki je povzročil veliko 
gmotno škodo, prizadejal pa je 
tudi promet, še posebej letalski, 
saj so morali na Japonskem ta 
teden ukiniti skoraj vse polete 
zaradi močnega vetra . . .  malo 
dobrega, pa malo slabega . . .

Medtem pa je na lepotnem 
tekmovanju v Alassiu, Italija, 
zmagala v hudi konkurenci 
ženska nenavadnega poklica. 
Ko so namreč proglasili rezul
tate tekmovanja za najlepšo 
gospodinjo sveta, se je izkazalo, 
da je zmagala Izraelka Lasry 
Shuinith, ki je po poklicu -  
kapetan v elitnih padalskih 
enotah . . .  marsikdo najbrž ne 
bi bil rad njen soprog, kaj
n e . . . ?  /

Toda ženske niso vselej ne
varne in zato ni treba bežati 
pred njimi, sta menila sovjetska 
vesoljca Geradij Sarafonov in 
Ljev Demin, ki sta se včeraj s 
sovjetsko vesoljsko ladjo Sojuz 
15 pognala v vesolje. N i znano 
koliko časa bo trajal najnovejši 
sovjetski vesoljski podvig in 
tudi ne, kakšen nam^n ima -  
razen seveda tistega splošnega, 
proučevanje vesoljske opreme 
in znanstvene m eritve. . .  po 
dolgem času zopet izlet v glo
bine neba . . .

Nujen dogovor o živinoreji
Brez njega ni jamstva za trdno usmeritev

Medrepubliškega družbenega dogovora o  živinoreji še vedno ni, 
čeprav so ga napovedali že  za letošnji januar. Pozneje so sklenili, da 
mora biti sprejet d o  konca marca, potem  aprila — nato pa so posta
vili n ed o ločen  rok „čim prej“ . Ali b o  to  letos ali prihodnje leto , se 
še ne ve, kaže pa, da ovire niso n ič  manjše, k o t so bile v začetku.

Pravijo, da se je v sedanjih 
negotovih razmerah na svetov
nem  trgu živine in mesa težko  
dogovoriti o dobri živinorejski 
politiki. V  tem je, žal, veliko  
resnice. Trdna usmeritev pa je 
živinorejcem prav zdaj najbolj 
potrebna, da bi vedeli, kaj lah
ko pričakujejo v prihodnjih m e
secih in kako naj delajo.

L etos sm o verjetno dosegli 
vrhunec zmešnjave na trgu ži
vine in mesa. V  začetku  je pre-

TELEGRAMI

RIO DE JANEIRO -  Direktor 
brazilske družbe „Vale de Rio 
Doce“ je povedal, da bodo oktobra 
najbrž poapisali sporazum o gradnji 
tovarne železa v Egiptu. Načrt naj bi 
uresničili z japonsko in brazilsko 
finančno pom očjo ter strokovnim 
sodelovanjem ZRN.

HANOI -  Zadnje dni je sajgon- 
sko letalstvo okrepilo izvidniške in 
bojne polete nad svobodnimi deli 
pokrajine Tia Tiena in vzdolž ceste 
št. 14. Saigonska letala so sipala 
težke bom be in rakete na nezavaro
vana naselja. Mrtvih in ranjenih je 
bilo veliko prebivalcev.

vladovalo mnenje, da bodo pre
sežki dopitanih goved in mesa 
kmalu skopneli, zato niso p o 
trebni posebni ukrepi. Potem  so 
nekateri videli rešitev v izvozu  
na nova tržišča. V  zadnjih me
secih pa gre veliko mesa v hla
dilnice, da bi ga prodali prihod
nje le to .

Zato bi bil družbeni dogo
vor lahko zelo  koristen. Seveda, 
če  bi urejal bistvene stvari. Rejo 
živine bi moral usklajevati z 
m ožnostm i prodaje in stroške 
pitanja z odkupnim i cenami.

Im am o družbeni načrt raz
voja živinoreje. Če bi bil ta tako 
popoln , da ga ne bi bilo treba 
prilagajati spremenjenim razme
ram, potem  ne b i sm elo biti za
stojev pri prodaji pitane živine. 
Sedanje težave bi torej bilo tre
ba odpravljati z ustreznimi do
lo č ili družbenega dogovora.

Drugo vprašanje: kako je m o
goče , da cene krmil, zlasti k o 
ruze, tako rastejo, k o  je pri reji 
živine izguba? Res je, da živi
norejcem vse bolj svetujejoo, 
naj dajejo živini cenejšo, doma

F R A N K F U R T  — M edtem ko so v Izraelu k on čali s poskusno mobOizacijo vojske, ki so  jo  v sosednji 
arabskih deželah ocenili k ot provokacijo, so neznanci nastavili pred predstavništvo izraelske turistiČ# 
agencije v Frankfurtu v ZRN peklenski stroj. Eksplozija k sreči ni terjala človeških žrtev, pač pa 
nastala precejšnja gm otna škoda. N a sliki: razdejanje v izraelskem turističnem  predstavništvu v F 
furtu po eksploziji peklenskega stroja. (T elefoto: UPI)

(Iz zadnjega PAVLIHE)

Od koga si se naučil tako preklinjati?
Od odeta, ko sva skupaj kupovala šolske knjige.

pridelano krmo. Koruze pa 
vzlic tem u ne b odo mogli po
polnom a iz ločiti, če  bodo ho
teli zrediti prvovrstne pitance. 
In kaj bi z ogromnim pridelkom  
koruze v žitorodnih krajih, če  
je ne bi uporabljali tudi za pita
nje? Pridelovanje in prodaja 
koruze torej tudi sodi v druž
beni dogovor o  živinoreji.

Potem  so cene mesa. Odkup
ne cene živine so nižje k o t lani, 
m eso pa prodajajo po starih ce
nah. Kako deluje samoupravni 
sporazum o oblikovanju cen ži
vine in mesa, ki ga im am o v S lo 
veniji že  več let? Živinorejci 
menijo, da koristi le mesarjem. 
Lani so dobivali premije za od
kupljene pitance, da so sloven
ski odkupovalci dobili živino po  
nižji ceni k o t v sosednjih repub
likah. Zdaj, k o je  odkupna cena 
živine nizka, pa ni premije iz 
tega sklada, da razlika med lan
sko in letošnjo ceno ne bi bila 
tako občutna.

V em o, da je težko uskladiti 
koristi vseh udeležencev pri ži
vini in mesu. Usklajevati pa bi 
jih morali prav zdaj, ko so živi
norejci v največji negotovosti. 
Nekateri letošnji ukrepi so le 
injekcije, ki blažijo boleč ine, ne 
odpravljajo pa vzrokov.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Čas dopustov se izteka in s prihajajočo 
jesenjo družbenopolitične organizacije in fo 
rumi zopet zastavljajo svoje delo intenziv
neje in okrepljeno z novimi m očm i in tudi 
novimi nalogami. Tako ima svoj program 
dela za prve jesenske m esece pripravljena 
tudi zvezna konferenca SZDL Jugoslavije.

Ena od prvih nalog tega foruma bo vse
kakor pretres političn ih  razmer v državi. 
Tako naj bi v začetku  septembra ugotavljali, 
kako in v kolikšni meri se nadaljuje pozi
tivno p o litičn o  razpoloženje, nastalo po  
sprejetju nove ustave in stališč ,X. kongresa 
ZKJ. Izčrpno analizo bodo naredili na pod
lagi gradiva republik in pokrajin o  mnenjih  
in pogledih delovnih ljudi na gospodarska in 
politična dogajanja v zadnjih mesecih. O tej 
tem i bodo govorili tudi v več razvitih indu
strijskih centrih v vsaki republiki in uporabili 
še ugotovitve raziskav znanstvenih institucij 
ter gradivo družbenopolitičnih organizacij in 
državnih organov v federaciji.

Ž e v začetku jeseni bodo SZDL, zvezna 
konferenca, njeni organi in delovna telesa 
prispevali svoj delež k uresničevanju ukrepov 
stabilizacije in protiinflacijske politike v 
zvezi z novimi podražitvami nekaterih vrst 
živiL

SZDL ima veliko odgovornost oziroma  
ustavno obveznost tudi za uspešno delovanje 
delegatskega sistema. Vse delegacije SZDL se 
morajo zavzemati za takšno delo delegatov  
in delegacij, ki b o  zagotavljalo enotnost skle
pov samoupravno organiziranih delovnih  
ljudi in skupščin. Zato se bo zvezna konfe
renca, k ot je v nekem  razgovoru z novinarji 
poudaril član sekretariata predsedstva zvez
ne konference SZDL Dušan Ičević, še pose
bej zavzemala za dogovarjanje republik in 
pokrajin ter organov federacije o  skupnih 
interesih delavskega razreda, narodov in na
rodnosti Jugoslavije.

V Ljubljani in Mariboru so se minuli

teden začeli seminarji za učitelje, ki b odo v 
srednjih šolah v SR  Sloveniji poučevali novi 
predmet: „Samoupravljanje s temelji
marksizma/ 1 U deležencem  seminarja v Ljub
ljani je uvodom a spregovoril Milan Potrč, 
član izvršnega kom iteja predsedstva CK 
ZKS.

Ob tej priložnosti je tovariš Potrč po 
udaril, da sta oba kongresa Zveze kom u
nistov ustvarila izjemno m ožnost in prilož
nost za uveljavitev marksistične teorije pri 
razvijanju samoupravnih socialističnih odno
sov v naši družbi. Na nedavih kongresih smo  
tudi obračunali z zahtevo po idejno nevtral-

Počitnice 
se iztekajo

ni šoli. Skupaj z veliko v eč in o  prosvetnih de
lavcev, je poudaril Milan Potrč, je ZK poka
zala na družbeno škodljivost takšnih zamisli, 
ki bi lahko izničile vsak vzgojni vpliv šole in 
družbe. T o bi izrabili nasprotniki so c ia liz m  
k o t dokaz o  vzgojni in moralni neučinkovi
tosti socializma ter s tem  širili prostor za 
uveljavljanje svojih političnih konceptov. 
Naša šola mora biti idejno jasna, usposabljati 
mora mlado generacijo ne le za strokovno  
delo tem več tudi za učinkovito  vključevanje 
v naše družbeno življenje.

V nedeljo, 25. avgusta, se je v miličniški 
šoli SRNZ v Vikerčah pri Ljubljani pričela 
tretja mladinska politična šola, na kateri se 
je zbralo okoli 4 0 0  delegatov občinskih  
organizacij, ki vključujejo mlade. Š o lo  je pri
pravila RK ZMS, uvodno plenarno zasedanje

pa je odprl njen predsednik Ljubo Jasnič. V  
svoji uvodni besedi je poudaril, da mladinska 
politična šola pom eni prehod v zadnji del 
javnih razprav ter kongres mladih. Zato je 
njen namen kritično spregovoriti tudi o  ne
katerih pomanjkljivostih dosedanjih priprav.

V  torek se je sestal ljubljanski koordina
cijski odbor za odpravo posledic potresa na 
Kozjanskem. Na seji je bilo rečeno, da so  
ljubljanski delavci že presegli obljubljeno 
vsoto, za p om oč potresnemu področju, saj se 
je na ljubljanskem računu zbraoalo 14 mili
jonov 9 0 0  tisoč dinarjev, torej 9 0 0  tiso
čakov več od izračunanega zneska. Seveda 
pa ta presežek ne pomeni, da so prav vse 
ljubljanske delovne organizacije izpolnile  
svojo sprejeto obvezo.

N a seji so spregovorili tudi o gradnji 
osnovne šole v Ponikvah, ki jo  b o  Ljubljana 
začela graditi do začetka prihodnjega šol
skega leta.

Potek letošnje turistične sezone še vedno  
obeta, da b om o v Sloveniji dosegli v pov
prečju lanske rezultate,morda pa jih celo  
presegli. Po nekih ocenah sekretariata za go
spodarstvo naj bi ta presežek znašal od 1 do  
5 odstotkov — veliko bo  seveda odvisno od 
vremena. Na turistični zvezi Slovenije m e
nijo, da je bil avgust v naši republiki v pov
prečju zelo dober. Dobri so tudi obeti za 
september glede na že sklenjene aranžmaje. 
Če nam vreme ne bo zagodlo, upajo turi
stični delavci, da bi lahko dosegli nekoliko  
boljše rezultate, s katerimi bi vsaj delno  
omilili slabše rezultate iz predsezone in za
četka sezone. Zanimivo je tudi to , da do
m ači gostje zapolnjujejo vrzeli, ki so nastale 
zaradi manjšega obiska tujih gostov. Tako  
lahko upravičeno računamo, pravijo na turi
stični zvezi, da bo  letni obračun slovenskega 
turizma boljši od lanskega. Seveda pa bo na
tančnejši pregled m ožno narediti šele čez  ne
kaj mesecev.

“tedenski zunanjepolitični pregled]
N a Cipru je  sicer m im o, toda  

kriza se nadaljuje, ob tem  pa 
tudi vrsta diplomatskih akcij.

Karamanlisu, ki ga razen teg3 
vsak dan oblega tudi amerišk1 
veleposlanik v A tenah. Amen'

Med drugim je včeraj odpotoval ^ani bi predvsem radi na leP 
na Ciper tudi podpredsednik način  ̂  vrnili Grčijo v NA ,

zveznega izvršnega sveta m 
zvezni sekretar za zunanje za
deve Miloš M inić, ki je odnesel 
začasnem u predsedniku ciprske 
republike Kleridesu in podpred
sedniku D enktašu osebno po 
slanico predsednika republike 
Josipa Broza Tita.

T o  je nadaljevanje prizade
vanj Jugoslavije, da bi prispe
vala svoj delež k čim  hitrejši 
rešitvi sedanjega nevarnega p o 
ložaja. Naša diplomatska akcija 
nikakor ni posredovanje kla
sičnega tipa, v katerem bi se 
opredeljevali za enega, drugega 
ali tretjega, marveč zgolj izraz 
resnične želje pomagati pri iska
nju pravične in trajne rešitve.

Pri tem nastopa sicer Jugo
slavija zgolj v svojem im enu, 
vendar pa s po litičn o  platfor
m o, ki ima širše ozadje. Njena 
stališča so namreč tudi stališča  
neuvrščenih, ki se zavzemajo za  
iste skupne cilje.

Bistvo našega stališča je , da 
je  treba s Cipra umakniti vse 
tuje če te  in zagotoviti vrnitev 
zakonitega ciprskega predsed
nika Makariosa, hkrati pa vzpo
staviti neodvisno in suvereno 
neuvrščeno ciprsko republiko.

Medtem se je  po razmeroma 
dolgem  m olku in neaktivnosti 
na mednarodni diplomatski 
sceni pojavila tudi Sovjetska

pakt in dosegli pomiritev me0 
A tenam i in Ankaro. Zdrahe fl* 
tem  koncu so namreč moČfl0 
oslabile tako im enovano južfl°, 
krilo NATO pakta in Američan1 
so zaradi tega zaskrbljeni.

T oda vsa prizadevanja Wadj; 
ingtona so ostala doslej več & 
manj brez učinka, saj je , de® 
m o, grški političn i vrh vse d®* 
slej o d ločn o  zavračal povabil* 

na razgovore z Am eričani.
Kaj se lahko v naslednji 

tednih in mesecih zgodi, je & 
res zelo  težko in celo nemogoč* 
napovedovati, zelo  veijetno  
je , da bom o priče mednai<xty

Ciprska
kriza

nadaljuje
konferenci, ki bo (v kakšn^  
sestavu, je še nejasno) odločal  ̂

o  usodi Cipra. .
Kakšna bo ta usoda, je p*6̂  

vsem odvisno od tega, v 
likšni meri bodo uspeli n eo ^  

zveza s svojim predlogom za ščen i s svojo akcijo, kakšen
i -  1......  Sovjetska 0dn0 s dveh supersil do cipf'rešitev ciprske krize, 

zveza predlaga, naj bi se pod  
okriljem Združenih narodov  
organizirala mednarodna k on 
ferenca o Cipru r na kateri bi ra
zen prizadetih (G rčije, Turčije  
in ciprskih Grkov ter Turkov) 
sodelovale tudi stalne članice 
varnostnega sveta in tudi pred
stavniki neuvrščenega sveta.

Sovjetska pobuda je naletela  
med neposredno prizadetimi le 
na odobravanje v Grčiji — in 
skoraj nikjer več. Turčija -je 
posredno zavrnila predlog, isto 
pa je storila tudi Velika Brita
nija. ZDA tudi niso navdušene 
nad sovjetskim predlogom .

Težko je zato reči, kaj se bo  
iz tega izcim ilo — še posebej 
zato , ker je bilo podobnih p o 
bud zadnje čase še nekaj, na 
primer Makariosova. Treba je 
tudi povedati, da je obiskal Ci
per, Grčijo in Turčijo ta teden  
tudi generalni sekretar Združe
nih narodov dr. Kurt W aldheim, 
ki ima sicer predvsem nalogo  
zbrati različna mnenja in sta
lišča, manj pa direktno posre
dovati — toda pri zadnjih 
dogodkih ni izključeno tudi to .

Pri pregledu diplomatskih  
prizadevanj okoli Cipra je treba 
om eniti tudi dejavnost ameriške 
diplomacije, kar pom eni pred
vsem dr. Henryja Kissingerja. 
Ta je včeraj poslal že peto po- 

■škemu i

* 1% V
skega problema in koliko do

Atenah in Ankari prevlada1
strpnost razuma nad razbeu
nimi strastmi sovraštva ter &
strpnosti. .

Pri tem pa bo še dolgo otfjjj 
grenek nauk: da mora vsak** 
(pa bi moral tudi Ciper) p1*® 
vsem sam skrbeti za svojo ^  
n ost, da mora bit: enotenliu^ i j u a  u iu ia  u i i i  tu
notranje trden, če  kani ohrafl* 
svojo suverenost in neodvisno^  
Tega predsednik Makarios klj1̂
velikim prizadevanjem očit1! 
ni uspel povsem zagotovit1 
cena za to je zares visoka. .

In še: vsa pogajanja, ki j j j  
jim  bili priče doslej, so P0 *0* ^  
v znamenju dogovorov na „
tretjega -  na njih namreč 
sodelovali zakoniti p r e d sta v i^  
neodvisnega in su v e r e n i  
Cipra. 4

slanico gršl predsedniku

KJOEBENHAVN -  Na D a n s ^  
je sedaj skoraj trikrat več b rej^ . 
selnih kot pred letom dni. S t r o K  • 

njaki predvidevajo, da bo P0̂  
doseglo število brezposelnih r^K 
v povojnem obdobju. . ^

BUENOS AIRES -  M i O ^ C j  
energetiko in nafto iz 2 2 'lai'Jj’  ̂
ameriških držav so se odlo^jj*^ 
ustanovitev regionalne 
organizacije. Predstavniki Argftf®* 
Kolumbije, Kostarike, Mehike, ( 
name in Urugvaja bodo dokun' 
predložili svojim vladam, r



Tekstilana bo ukinila nočno delo žensk

Sejmišča

Potres hujši

Kmetijski kotiček

sci p is n t t ...
Osnovna ugotovitev s 4. 

seje (bila je 21. avgusta v 
Ljubljani) republiškega ko
ordinacijskega odbora za od
pravo posledic potresa na 
Kozjanskem izhaja iz poro
čila Zavoda za raziskavo ma
teriala in konstrukcij. Ta je v 
40 komisijah strokovno oce
nila škodo, ki jo je povzročil 
potres 20. junija letos. Po 
tem poročilu je dejanske 
škode kar za 681 milijonov 
dinarjev, od tega za skoraj 
634 milijonov na 5.300 
poškodovanih objektih, za 
47 milijonov pa je izrednih 
stroškov, povzročenih zaradi 
potresa. Skupna škoda bo 
celo nekoliko večja, ker je 
bilo naknadno podanih še 
okoli 500 prijav škode, ki pa 
niso zajete v poročilu.

Škoda je torej precej več
ja, kot je bila ocenjena kma
lu po potresu. Samo z en
kratno solidarnostno akcijo 
vseh posledic potresa ne 
bo mogoče odpraviti, saj je 
trenutno zbranih komaj 55 
milijonov dinarjev, ki zado
ščajo samo za začetna dela. 
Dejstvo pa je, da bo treba 
kwr 132 poškodovanih ob
jektov porušiti (med njimi 
17 pomembnih etnoloških 
spomenikov), zato je nujno 
še pred zimo zagotoviti pri
merna bivališča najbolj ogro
ženim in takoj začeti dela za 
obnovo in dograditev šol, 
oz. poiskati tudi začasne re
šitve, kajti šolsko leto je 
pred durmi. Celovitejše ob
navljanje porušenega Koz
janskega pa naj bi potekalo 
po programih, in to: za ob
novo vseh stanovanj na tem 
področju, za obnavljanje 
kmečkih gospodarstev v 
skladu s perspektivami raz
voja kmetijstva na tem ob
močju, za ustrezno zaščito 
kulturnozgodovinskih spo
menikov teh krajev. Vse to 
pa naj bi delali ob takojšnjem 
uporabljanju odobrenih po
sebnih kreditov poslovnih 
bank, namenjenih naložbam 
za odpravo posledic potresa.

Omenili smo že, da pred
videnih 100 milijonov iz so
lidarnostne akcije še zdaleč 
ne bo dovolj za učinkovito 
odpravo škode, zato bi bili 
nujni dodatni ukrepi oz. do
polnilna solidarnostna akci
ja. Solidarno pomoč naj bi 
Kozjansko dobilo tudi v dru
gih republikah.

D .R.

Pri sevniškem Kmetijskem kombinatu pričakuje
jo  letos 8 0  do 9 0  ton „zelenega zlata“ , ki je letos  
zaradi razmer na trgu s hmeljem vse prej kot zla
to. Obirajo strojno, pa tudi obiralci so dobro
došli. Na sliki: merjenje v Šentjanžu; nabrani 
hmelj mora čimprej iz vreč, da se ne „vžge“ !

Vaščani S topič so se zemeljskih del za kanalizaci
jo lotili minuli petek z veliko vnemo. Tolikšne 
udeležbe pri skupnem delu ne pomnijo. Prvo pre
izkušnjo so uspešno prestali, zdaj pa jih čaka 
samo še polaganje cevi. Kmalu bo lahko na vrsti
-  asfalt. (Foto: F. Orel)

400 sindikalnih organizacij iz vse Slovenije se je 
odzvalo ponudbi Industrije motornih vozil in ku
pilo za letovanje svojih delavcev 1000 prikolic 
Adria. V IM V  računajo, da bodo v prihodnje pro
dali za te namene še več prikolic, saj odslej to 
r t n e  nakupe tudi kreditirajo. Tudi na svoje ljudi

v IMV letos niso pozabili: zanje so namenili 60  
prikolic, ki so jih postavili v Pakoštanih in je v 
njih letovalo blizu 1000 delavcev in njihovih svoj
cev.

(F oto: M. Vesel)

Pred k ra tk im  je začela poiz
kusno  obratovati nova barvarna 
T EKSTILAN E K očevje, še le
tos pa bo dogotovljeno novo 
skladišče surovin in izdelkov, ki 
bo  merilo 3 .5 0 0  kvadra tn ih  
m etrov. Nova, sodobna, av to 
m atiz irana barvarna bo  za 
menjala staro. Dogradili so jo  v 
letu dni. G radnja je veljala okoli

POSLEDICA
SP O M L A DAN SK E

POZEBE

Po podatkih, ki so nam jih da
li pri krškem „Agrokombinatu14, 
tokratna sadna letina v družbe
nem sektorju ne bo dosegla pri
čakovanih 300 vagonov. Pozebe 
sp prizadele predvsem nasade v 
Stari vasi, tako da bo izpad zna
šal od 45 do 50 odstotkov. Sicer 
Pa so v minulem tednu zaključili 
obiranje zadnjih breskev in pri
čeli „pospravljati" letino hrušk. 
Krški Agrokombinat ima to leto 
okoli 220 hektarov sadovnjakov, 
mcd katerimi je največ hrušk, in 

112 hektarjev. Sezona obira
nja bo dosegla vrh v sredini sep
tembra in se bo končala v začet- 
•ku oktobra.

Denar za gnojila se vrne
Najprej majhna primerjava: medtem ko smo v Sloveniji £ 

Porabili leta 1971 na en hektar kmetijske zemlje 119 kgumet- ^ 
J11*1 gnojil (Jugoslavija isto leto 120 kg), so jih v Avstriji že nekaj J 

Prej potrosili 266 kg, v Italiji 249 kg, v Franciji 340  kg, v ZR g 
j^ničiji pa celo 827 kg. Leta 1973, ki ga štejemo kot leto J 
J^etijskega napredka, so slovenski kmetje pognojili s 101.500 4 
tonami mineralnih gnojil, a vendarle še niso dosegli rekordnega ^ 

leta, ko je naša republika imela največjo porabo -  £
'27.000 ton. . . . *

Ker brez izdatnega gnojenja ni m ogoče pričakovati obilnega £  
Pridelka, ki je začetek boljšega kmetovanja, počasno naraščanje 4  

j**1 celo nazadovanje porabe ne prinaša n ič dobrega. Zlasti zdaj, ^
. o so se umetna gnojila zaradi dražjih surovin, surovih fosfatov 4  

j*1 nafte podražila (od šredine junija letos, odkar so znane do- £  
končne podražitve, računamo, da so umetna gnojila za 50  do £  

odstotkov dražja), je postalo še bolj aktualno vprašanje, ali £  
111 v kolikšni meri se sploh izplača trositi mineralna gnojila. £  

Odgovor, ki je s številnimi poskusi potrjen in izračunan, je še £  
Vedno enak: gnojiti se še izplača, vendar pa je treba biti bolj < 
Pazljiv in s količinam i ne pretiravati. D običek, ki ga prinaša ^ 
Sfiojenje, še vedno precej presega stroške gnojenja. £
, Kot rečenč, ta trditev ni izrečena na pamet. Slovenski ^ 
kmetijski strokovnjaki so s stotinami gnojilnih poskusov £  

okazali, da se je pridelek mrve na gnojenih nižinskih travnikih 4 
Povečal za 30 do 4 0  stotov na hektar, kar je skorajda za enkrat £  
e »̂ kot je znašal na negnojenih. Kilogram umetnega gnojila je *  

6,6 kg mrve. Še boljše rezultate je doseglo gnojenje krom- ^ 
PlI3a» kjer je v poskusih dal kilogram gnojila (NPK) kar 10 kg £  

r®*npiija, pri koruzi pa 2 kg več zrnja.
. Četudi se je gnojilo podražilo, je gnojenje še vedno renta- J  

dno, ziasti §e , ker se je _  resda manj — v tem času povečala #  
^ d i cena nekaterih kmetijskih pridelkov. Na to  pomislimo, ko J  
j? Pripravljamo za letošnjo jesensko setev. Vedim o tudi, da se £  

enar, izdan za gnojila, od vseh investicij najhitreje vrne. 4
Inž. M. LEGAN *

Pridelovalci lahko s ponudbo
svojega sadja uspešno razbijajo 
m onopol prekupčevalcev

Rodi posrednikom
Kot je odgovor na vprašanje, ali 

sadje redi (glej spodnjo karikaturo), 
ljubka šala, tako presneto resno je 
dejstvo, da sc nikakor ne posreči 
odpraviti kratkega stika, ki nastane 
na vodu pridelovalcev -  posrednik
-  kupec. Spor sc začne, ko začne

»Male« goljufije
Ob julijski podražitvi živil, med 

njimi tudi prave kave (kilogram sc je 
podražil za pet dinarjev), so prenc- 
kateri gostinci padli na izpitu iz ma
tematike za rfižje razrede osnovne 
šole -  sebi v korist. Zagrebške ka
varne, na primer, so podražile sko
delico ekspres kave za en dinar in 
tako s svojo „zidavo" cene prigolju
fajo 135 novih dinarjev pri vsakem 
kilogramu kave, ne da bi zato mora
le kje dajati račun.

Cc vemo ^  .....fcuogra-
. _ ..m * c sKunati do~140 običajnih 
skodelic ekspres kave, ni težko izra
čunati, kako mastno se jim je obre
stovala zadnja podražitev -  vsem 
stabilizacijskim prizadevanjem v 
brk. Seveda je treba upoštevati tudi 
podražitev sladkorja.

Morda poreče kdo, skodelica ka
ve in njena cena -  to je malenkost! 
Pa vendarle slab in dober zgled, 
kako se služi v potu svojega ali pa v 

otu tujega obraza svoj vsakdanji 
ruh. M. L.

Boris Lekič: brez besed

Prilivanje olja
Po dolgem, vročem meteorolo

škem poletju sc obeta tudi vroča 
skupščinska jesen. Delegati bodo 
zahtevali ocene in odgovore, zakaj 
sc predvidevanja v resoluciji o druž
benoekonomski politiki in razvoju 
Slovenije na več področjih ne ures
ničujejo in kdo je za to odgovoren.

Cene so že povsem ušle z vajeti. 
Republiški zavod za statistiko ugo
tavlja v svoji zadnji analizi „Družbe
ni razvoj SR Slovenije", da smo v 
letošnjem prvem polletju že presegli 
lanski celoletni porast cen. Lani se 
je  življenje povprečne štiričlanske 
družine podražilo za 20 odstotkov, 
b to s  pa samo do konca junija za 
21,9 odstotka.

V resoluciji o letošnjem gospodar
skem in družbenem razvoju naše re
publike je za vse leto napovedana 
15-odstotna podražitev stroškov živ
ljenjskih potrebščin. Če bo šlo tako 
naglo naprej -  pritisk novih podra
žitev ne jenja -  bo ta  številka skoraj 
dvakratno presežena.

Res je bilo že premnogo rečene
ga, sklenjenega in obetanega, da bo 
ta ples cen vsaj kolikor mogoče 
zavrt, če se ga že ne da ustaviti Po 
razgovorih z ljudmi ugotavljamo, da 
sc je v javnosti začelo nevarno utrje
vati mnenje, da je boj tako rekoč 
izgubljen in da sc toku ne da upreti 
Tako mnenje samo slabša moč pro- 
tiinflwcijskih sil in ukrepov. V 
bistvu pomeni priznati poraz, na 
katerega ne bi smeli -  v interesu 
razvoja naše družbe -  nikoli pri
stati!

M. L.

-  Ali sadje redi?
-  Redi! Prekupčevalce in trgovce . . .  !

(Karikatura: Marjan Bregar)

NOVO MESTO: Na semanji 
dan so rejci pripeljali na novo
meško sejmišče 457  do tri m e
sece in 32 do pol le ta starih pra
šičev. Mlajše so prodajali od  
320 do 4 2 0  din, starejše pa od 
430 do 600  dinarjev. Skupaj so 
jih prodali 236.

B RE Ž IC E : Prodajalci so lah 
ko izbirali m ed 4 1 0  prašički, 
starimi do tr i mesece, in osem 
najstimi prašiči, starimi več k o t 
tri mesece. Rejci so prodali 304  
ndajše in 12 starejših prašičev, 

kilogram žive teže pravih so 
dobili do 20  din, za kilogram 
žlve teže starejših pa do 16 di
narjev. '

Skladišče, ki bo dograjeno še le
tos.

2,3 milijona dinarjev, m ed tem  
ko  bo novo skladišče veljalo 10 
milijonov.

Predsednik delavskega sveta 
E rnest Deržek, ki je  tu d i vodja 
kadrovske službe, je  o le tošnjih  
investicijah povedal:

„Vsi ti p ros to ri so nam  po 
trebn i zaradi ukinitve nočnega 
dela žensk, ki ga bo m o  odpravi
li do  le ta  1976. V novo skladi
šče bom o n am reč  preselili tud i

del k o n č n e  proizvodnje, in sicer 
kosm atenje, robljenje in pakira
nje odej te r  pregrinjal.”

Posodabljanje tovarne, zd ru 
ženo z ukinitvijo nočnega  dela 
žensk, se je začelo  kom aj pred 
nekaj leti, a je v tem  obdob ju  
proizvodnja narastla  kar za štiri
k rat. Pred zače tk o m  p osodab 
ljanja so 93 odsto tk ov  doh o d ka  
porabili za osebne do h od k e  in 
le 7 o d s to tko v  za sklade, danes 
pa je to  razmerje 58 :42 . Pov
p rečn i čisti m esečni dohodk i 
znašajo 2 .600  din, n oben  član 
kolektiva pa ne zasluži manj 
k o t  2 .000  din. T ako  se 
TEKSTILANA, ki zaposluje 
4 0 0  ljudi — od  tega okoli 300  
žena, m ed  zaposlenim i pa je 
tud i 150 mladincev in m ladink
— uvršča m ed najuspešnejše de
lovne kolektive v občin i, čeprav 
je  bila še p red  le ti m ed tistim i, 
ki so se otepali z vrsto težav.

J; P.

sadje dozorevati in konča -  prav
zaprav se sploh ne konča, le potuh
ne se kdaj pa kdaj.

Namesto da bi se letošnje bogate 
sadne letine, ki tudi na Dolenjskem 
obilo obeta, veselili s sadjarji vred, 
lahko z njimi delimo skrb in jezo. 
Trgovci in prekupčevalci, ti tiči na
mazani, vedo, da bo ponudbe do
volj, čakajo, da bo zbila ccno, in se 
nočejo vezati s pogodbami. Na Šta
jerskem zaenkrat obljubljajo bora 
dva dinarja za kilogram jabolk -  se
veda, ko se obeta letina 3.000 vago
nov kakovostnih jabolk samo v tem 
delu Slovenije! Kaj pa sta dva di
narja ob toliko podraženih gnojilih 
in škropivih?

Kaže, da bo letos zato najbolj 
„rodilo41 posrednikom. Res so pri 
sadju večji stroški kot pri kakem ne
pokvarljivem blagu, toda trikratni 
zaslužek je le pretiran. V Agrokom
binatu Krško prodajajo breskve po 3 
dinarje, hruške viljamovke bodo pod
4 dinarje, toda na tržnici ali v trgovi
ni bodo cene mnogo višje, razen če 
ne bo kombinat sam postavil na 
tržnico svojega sadja in vnesel med 
prodajalce tako vznemirjenje, kot ga 
je pred kratkim z breskvami, ko jih 
je ponudil po 2 do 6 dinarjev kilo
gram, odvisno od kakovosti.

Pa smo spet tam: izključiti je tre
ba, če se le da, posrednika. Samo 
zakaj se tega večkrat na poslužu
jemo?

M. L.

S telefonsko anketo smo, prijetno 
presenečeni, ugotovili, da dolenjski 
lokali povečini niso pokazali te „iz
najdljivosti". Na*Otočcu in v Putni- 
kovem motelu v Trebnjem, kjer sta
ne skodelica kave 3 dinarje, in v ho
telu Kandija, kjer stane 3,5 din,’ 
kave sploh niso podražili. V spodnji 
novomeški kavarni, kjer je stala do
slej 2,50 din, so jo podražili za 20 
par, v ekspresni restavraciji pri avto
busni postaji pa za 30 par. Torej 
precej drugače kot v Zagrebu.

Vgrajevanje „zlate rezerve" pri 
določanju nove cene redi infla
cijo. (Karikatura: Mednarodni 
krvoses, Nebelspalter, Švica)



Čedalje...
(Nadaljevanje s 1. strani)

pripravili pa smo tudi že teze za re
gionalni sporazum o usmerjanju in 
delitvi dohodka. To opravilo bo ne
koliko težje zato, ker regija še nima 
srednjeročnega razvojnega načrta, 
na katerega bi se moral tak spora
zum nujno opreti.14

Na samoupravnem področju bo -  
po Kukčevem mnenju -  ena najpo
membnejših nalog spremljati uresni
čevanje ustavnih določil v občinah, 
še posebej pa v nekaterih disloci

ranih obratih. Nadalje sindikati ne 
bodo mogli in ne smeli obiti usta
navljanja interesnih skupnosti, po 
membnih za vso regijo.

Kadrovski politiki in izobraževa
nju bodo sindikati v regiji posvečali 
še večjo skrb, naj gre pri tem za 
vzgojo njihovih lastnih kadrov ali 
kadrov na drugih področjih. Tako 
nameravajo z novomeškim Zavodom 
za izobraževanje kadrov doseči do
govor o sporazumu za doseganje in
ternih kvalifikacij v TOZD. Za stal
no nalogo pa imajo sindikati že zdaj 
sodelovanje z delegacijami in dele
gati, ki zastopajo dolenjsko regijo 
navzven -  bodisi v republiških orga
nih, bodisi v interesnih skupnostih, 
ki povezujejo več regij.

Nato je Jože Kukec še posebej 
poudaril: „Spodbujali bom o najraz

ličnejše odgovorne dejavnike, da bi 
čimprej začeli sestavljati regionalni 
načrt. Pri teh akcijah nameravamo 
sindikati aktivno sodelovati že zato, 
ker nam ni vseeno, kako bi bila v 
takem načrtu opredeljena vloga de
lovnega človeka. '1

Za trenutne akcije, ki še posebej 
zahtevajo zavzetost sindikata, je Ku
kec navedel: , ,Življenjski stroški so 
sc že tako povečali, d a je  v nekate
rih delavskih družinah, ki imajo naj
manjše dohodke, standard žc 
m očno ogrožen. Sindikati se zavze
mamo, da bi najnižje osebne dohod
ke v regiji povečali na 1.600 dinar
jev na mesec. Razliko bi dobili v 
znesku, ki so^ga posamezne delovne 
organizacije 'določile za zvišanje

osebmn dohodkov ob zadnjih po
dražitvah. Kar bi ostalo, naj bi med 
druge zaposlene razdelili degresivno. 
Neodložljivo je tudi načrtovanje sta
novanjske graditve. Sindikati vztra
jajo pri tem, naj bi vsaka TOZD iz
delala svoj načrt stanovanjske gra
ditve. Poskušali bomo doseči, da bo 
v regiji poslej več delavskih stano
vanj/ 4

Dolenjski sindikati so se hkrati 
tudi žc začeli pripravljati na 8 . 
kongres Zveze sindikatov Slovenije, 
ki bo letos novembra. „Menim, naj 
bi na kongresu zlasti izčrpno sprego
vorili o uresničevanju ustave. TOZD 
še nimajo pravic, ki jim jih je zago
tovila ustava.44

I. ZORAN

G R A D B E N O  O PEK AR SK O  PODJETJE  

M IRN A N A  DOLENJSKEM

RAZPISUJE PR O ST A  D E L O V N A  M ESTA

1. VODJE DE L O V N E  ENOTE O P E K A R N A

2. G R A D B E N E G A  DELO VO D JE

3. A D M IN IS T R A T IV N E  MOČI

4.  V E Č  Z ID A R JE V  IN T E SA R JE V .

I -

Pogoji:
— pod 1. Kvalificiran opekar, zaželena keramičarska šola in 

vsaj nekaj let delovnih izkušenj v stroki,  

p o d  2. Delovodska šola. Lahko tudi za če tn ik  o z .  VK ali 

KV zidar z najmanj 5  leti de lovnih  izkušenj v svoji stroki.

— pod  3. d o k o n č a n a  administrativna šola, lahko tudi z a č e t 

nica z znanjem  strojepisja.
— po d  4 .  izučen ,  priučen , ter PK zidar in tesar, zaže lene  

delov, izkušnje v stroki.

P onudbe pošljite  na naslov GOP Mirna na Dol.  najpozneje 15  

dni po  objavi.

Z A  V O Z N IK E
ŠOLSKI C E N TER ZA K O V IN A R SK O  ST R O K O  

N O V O  MESTO

ŠO L A  ZA VO ZNIKE M OTORNIH VOZIL  

RAZPISUJE

VPIS V  T E Č A J Z A  V O ZNIK E M OTORNIH VOZIL C IN E 

KATEGORIJE V NOVEM  M ESTU

Vpišejo se lahko kandidati, stari 17 let, z najmanj 6  razredi 

o sn ovne  šole  oz irom a kandidati z veljavnim vozniškim  d o v o 

ljenjem C kategorije, neglede na izobrazbo.

Prijavi za vpis je potrebno  priložiti:

— izpisek iz rojstne m atičn e  knjige

— dokazilo  o  izobrazbi
— fo to k o p ijo  vozniškega dovoljenja za C kategorijo

— zdravniško spričevalo

Interesenti lahko vložijo p ism ene prijave v tajništvu centra, 
Ulica ta lcev  3, vsak dan o d  8. d o  14. ure.
O pričetku  tečaja b o d o  kandidati p ism eno obveščen i.

prosto de lovno m esto

 ̂ (kon čan a  poklicna šola in tri leta prakse v gradbeništvu).

v \
Prijave sprejema uprava podjetja do  zasedbe delovnega 4 

2 mesta.
^    \

PROSTA DELOVNA MESTA
RSPOU SR S

KAZENSKI POBOLJŠEVALNI DOM  

DOB PRI MIRNI

objavlja 

prosto de lovno  m esto  za

1 0  PAZNIK O V PR IPR A V N IK O V

Poleg splošnih pogojev se zahteva za de lovno  m esto  končana  

srednja ali osnovna šola.

Kandidat mora imeti m oralno-polit ične  kvalitete in ne sme  

biti starejši od  2 5  let. Osebni d o h o d e k  se d o lo č a  po sam o

upravnem sporazum u o  delitvi doh odk a  in osebnih d o h o d 

kov in pravilniku dom a. Za delovno m esto  je priznana pove

čana pokojninska doba. Samska ali družinska stanovanja 
n u dim o po  dogovoru.

Pismene ponudbe  z življenjepisom in dokazili o  šolski izo 
brazbi pošljite  na naslov KPD D ob  pri Mirni, p. 6 8 2 3 3  
Mirna.

4  XXXXXXXXX'̂ XXXXXXX'̂ X\XXXXXXXVSXXXXXXXXX\X> XXXXXXVSXXXXXXXXXXXXWX\XXXW<>XXXXXXXXXXXXN <
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©stne

Znova presenečenje .  Za vas, za nas, za 
vse!

Med prireditvami, ki jih pripravlja Lju
bljanska banka-podružnica Celje v okviru 
m eseca varčevanja oktobra, bo  tudi pro 
slava 1 10-letn ice  ustanovitve Celjske m est 
ne hranilnice in v njenem delu razstava 
jubilejnih kovancev in drugih starih 
bančnih  d o k u m en to v  in predm etov .

Da bi razstava v resnici zajela vse, kar je 
na voljo, zlasti pri ob ča n ih ,  vas celjska  

podružnica  Ljubljanske banke vabi in pro
si, da ji po so d ite  ali prodate  stare jubilejne  
kovance vseh vrst in izdaj in drugo arhiv
sk o  oz irom a z g o d o v in sk o  gradivo, ki 
kakor koli govori o  hranilništvu na celj 

skem  o b m o č ju .  Če pa b o  to  gradivo veza
no  na Celjsko m e stn o  hranilnico, bo  d o 
brodoš lo  to l ik o  bolj.

Da bi vedeli,  s kakšnim gradivom b o m o  
lahko razpolagali pri ureditvi razstave, vas 
vabim o, da nam pripravljenost o  sodelova 
nju z nami sp o ro č ite  najpozneje d o  15. 
septem bra letos na naslov: Ljubljanska 
banka-podružnica Celje, odsek za p ospeše 
vanje denarnega varčevanja in propagan
de, Celje, Trg V. kongresa 10.

Ž e  vnaprej hvala za sodelovanje  in p o 
m o č .

/ O  ljubljanska banka
p o d r u ž n i c a  c e l j e

Svet  O SN O V N E  ŠOLE K OPRIVNICA,
Koprivnica pri Brestanici

RAZPISUJE  

naslednja delovna mesta:

1. K UH ARICE, kvalificirana ali polkv., s po ln im  del. ča som , |

2. S N A Ž IL K E , s poln im  delovnim  časom ,

3 .  K U R JA Č A , po  m ožnosti  z opravljenim tečajem  za kur

jača.

Zaposlitev za to  de lovno  m esto  je sezonska, z nekajurnim  

delovnim  časom .
Delovne  p o god be  b o d o  sklenjene za d o b o  enega leta. Po 

preteku tega roka1 se lahko sklene de lovno  razmerje za nedo 

lo če n  čas.
Prednost imajo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.  

N astop  službe: 1. septem bra 1 9 7 4 .

Osebni prejemki po  pravilniku zavoda. Stanovanj ni. - 1

Prijave pošljite  na naslov: O snovna šola K OPRIVNICA, p. 4 

6 8 2 8 2  Koprivnica pri Brestanici.

Odgovarja Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pra
vosodje in občo upravo, ki je vodil preiskovalno komisijo

4  

** 
4  
4
4

5 
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13. 14. in IS. julija so se 
uprli obsojenci v kazensko- 
poboljševalnem dom u na 
D obu pri Mirni. Kaj se je do
gajalo, zakaj je prišlo do ne
redov in kakšne so posledice
— vse to  je ugotovila kom isi
ja, ki jo je imenoval izvršni 
svet SRS. Podatke iz p oroči
la nam je v razgovoru posre
doval Vlado Tance, predsed
nik komisije in namestnik  
republiškega sekretaija za 
pravosodje in občor upravo.

— Osvetlite, prosim, raz
mere in okoliščine, ki so pri
vedle d o  neredov pri obso
jencih na Dobu.

„Obsojenci imajo vnaprej do
ločen program gledanja televizij
skih oddaj. Tudi za teden med 8. 
in 13. julijem je bil program se
stavljen. Po televizijskem dnevni
ku so tisti teden gledali še po
daljšan program: v ponedeljek 
košarkarsko tekmo med Jugosla
vijo in Sovjetsko zvezo. V torek 
jim je bila ugodnost podaljšane
ga programa odvzeta, ker so 
zjiUiaj poležavali, v četrtek so 
gledali poljsko nadaljevanko 
Mavrica, v petek spet košarkar
sko tekmo. Za soboto po dnev
niku podaljšan televizijski pro
gram ni bil predviden, ker iz ča
sopisnih poročil ob sestavi pro
grama ni bilo razvidno, da bo 
tako zanimiva tekma, kakršna je 
bila potem na programu, ko so 
se naši košarkarji pomerili z eki
po ZDA.

E

Ce bi bili v upravi zavoda po
zorni na ta zanimiv športni do
godek, bi ga gotovo vključili v

Brogram, vendar se to ni zgodilo, 
(pravnik zavoda je bil na dopu

stu, vodja prevzgojne službe, ki 
ga je nadomeščal, pa ni bil do
volj pozoren. Da so sicer obso
jencem v tem zavodu omogočali 
gledanje takih prenosov, pove 
dejstvo, da so prej že večkrat 
tudi popoldne prekinili delo in 
gledali televizijo. Seveda so po
tem zamujene ure z delom na
doknadili.

Ker torej podaljšano gledanje 
televizije v soboto, 13. julija, 
zvečer ni bilo predvideno, je v 

rvem oddelku, kjer so povratni-
i, paznik izključil sprejemnike 

na vseh petih televizorjih. Obso
jenci so zahtevali gledanje, pa
znik je o tem obvestil dežurnega, 
ta pa ni hotel prevzeti nase od
govornost za spremembo progra
ma. Kljub temu je poslal s kom 
bijem na Mirno sla šefu vzgojne 
službe. Ta je podaljšan program 
takoj odobril, vendar sc je v pol 
ure že začel stopnjevati nemir. 
Sporočilo o odobritvi podaljša
nega gledanja je prišlo v zavod 
okrog 21. ure. Bilo je prepozno.

-  Kaj se je torej dogajalo 
na Dobu? Kaj vse so obso
jenci počeli?

„Vpili so in začeli razbijati. 
Vseh^pet televizijskih sprejemni- 
kov“so vrgli po stopnicah in jih 
zažgali. V taki situaciji seveda ni 
bilo mogoče drugega kot miriti. 
Šli so po upravnika zavoda, k ije  
bil sicer na dopustu, toda slučaj

no dom a na Mirni. Obsojenci so 
zahtevali razgovor z republiškim 
sekretarjem. Ker je republiški se
kretar malo predtem prevzel no 
vo službeno dolžnost in ga jaz 
nadomeščam, sem 13. julija 
opolnoči prišel na Dob. Z obso
jenci, ki so se zbrali pred blo
kom, smo se potem  pogovarjali 
Takrat ni šlo več zgolj za gleda
nje televizije, ampak so imeli še 
druge pripombe. Gomjali so nad 
enolično hrano, imeli so pripom
be na račun nekaterih paznikov, 
na račun zdravstvenega varstva v 
zavodu, niso bili zadovoljni z 
razporeditvijo dodatnega hišnega 
dela, ki ga mora po zakonu vsak 
opravljati dve uri na dan, itd.

Tisto noč smo sc zmenili, da 
bomo v ponedeljek, 15. julija, 
sklicali sestanek s predstavniki 
uprave zavoda, s predstavniki sa
moupravnih organov obsojencev, 
da bi razčistili in po možnosti 
uredili, kar so obsojenci smatrali 
za pomanjkljivo. Revolt se je  po
legel, začeli so pospravljati razbi
tine in okrog 5. ure zjutraj je 
bilo vse urejeno.

— To je bil samo prvi del 
upora, dan kasneje je šlo še 
za hujše stvari. Kako je bilo 
v nedeljo in ponedeljek?

„V nedeljo, 14. julija, so zače
li nekateri obiskovalci prihajati 
že zelo zgodaj z jutranjim vla
kom ob štirih. Ker dotlej še ni 
bilo vse pospravljeno, so vsem, 
ki so prišli na vrata pred šesto 
zjutraj, rekli, da obiskov ni. Po 
šesti uri pa so imeli obsojenci 
obiske kot sicer vsako nedeljo. 
Dopoldne je bilo na Dobu 
povsem mimo. Po kosilu pa seje 
večja skupina mlajših polnoletni-

kov namesto v svoj oddelek na
potila v blok k obsojencem po
vratnikom. Niso se hoteli odstra
niti. Na intervencijo upravnika 
zavoda so v nekaj urah zapustili 
stavbo in šli v svoj oddelek, toda 
zvečer okrog 19. ure so izbruh
nili ponovni neredi.

V povratniškem oddelku so 
tedaj nekateri začeli izzivati ob- 
■sojence III. oddelka, prvič obso
jene, naj pokažejo solidarnost, 
kajti dotlej se ti niso vmešavali 
Neredi so postajali vse večji, 
hrup je bil vse močnejši, zato je 
prišla na pom oč milica. To je bi
lo v noči od nedelje na pone
deljek, 15. julija.

— Kako je potekala inter
vencija miličnikov in kakšna 
sredstva so uporabili za 
vzpostavitev reda?

„Vsi objekti so bili obkoljeni, 
pozvali so obsojence, naj zapu
stijo stavbo. To so tudi naredili 
Medtem so v oddelku za mlajše 
polnoletnike spet začeli razbija
ti, zato je bilo potrebno izpra
zniti tudi ta objekt. Večina iz 
tega oddelka je prišla sama pred 
stavbo, skupina 18 mlajših pol- 
nolctnikov pa sc je zabarikadira
la. Ti so šli iz bloka na interven
cijo miličnikov.

Domnevni vodje te akcije in 
najhujši razgrajači so bili izloče
ni od skupine in zjutraj odpelja
ni v druge zapore. Začasno sojih  
premestili nekaj v Novo mesto, 
nekaj v Ljubljano in Maribor. 
Vsega skupaj je bilo 60 obsojen
cev začasno premeščenih. Ostali 
so bili čez dan do večera na pro
stem, medtem so usposobili en 
objekt za bivanje.

Od pripadnikov milice ni bil 
nihče poškodovan, kot prisilno 
sredstvo so uporabljali samo fi
zično silo in gumijevke. Nekaj 
lažjifi poškodb je bilo med obso
jenci, vendar je šlo za praske in 
podplutbe, kar vse je bilo rešeno 
z nekaj povoji. V bolnišnico ni 
šel nihče.

— Kakšne so ugotovitve 
komisije, ki jo je imenoval 
izvršni svet in ki je proučila 
vse te dogodke?

„U por so izzvali v oddel
ku povratnikov, kjer imajo 
obsojenci daljše zaporne 
kazni in teže prenašajo za
vodski režim. V tem oddel
ku je tudi več kot tretjina 
obsojencev psihično prizade
tih. Nekateri tudi nimajo 
svojcev, ne vidijo več živ
ljenjske perspektive, zato se 
jim tvegati upor ni zdelo nič 
posebnega. Izjavljali so: „Ni
mam kaj izgubiti, meni je 
vseeno .4 Med povratniki pa 
je tudi nekaj pravih nasilni
kov, ki držijo v šahu druge. 
Tako so bili k sodelovanju 
tako rekoč prisiljeni še osta
li, ker so bili pod fizičnim  
pritiskom.

Kot je ugotovila komisija, 
ki sem ji predsedoval, je bilo 
pred 13. julijem še obdobje 
izredno vročega vremena, ki 
je m očn o vplivalo na razdra
ženost. Psihična napetost se 
je tako še stopnjevala.

Razen tega so bili v oddel
ku povratnikov takrat slu
čajno utesnjeni. Belili so 
prostore, zato so bile poste
lje tudi na hodnikih in s tem  
je bila zmanjšana varnost. 
Eden izmed razlogov za re
volt pa je gotovo tudi v tem, 
da je v zavodu premalo 
vzgojnega osebja. Ni psiholo
ga, en socialni delavec pa ni
kakor ne more biti kos ob
sežnemu delu.

— Kolikšne so materialne 
in siceršnje posledice nere
dov? Je res, da so nekateri 
obsojenci pobegnili?

„Materialna škoda, znaša 
po naši oceni okrog 6 00 .00 0  
din. V teh dneh ni nihče 
pobegnil. Tudi prvo n o č , ko

so bili vsi zunaj, ni nihče niti 
skušal pobegniti. Kasneje 
tudi ne bi mogli, ker je bilo 
vse zastraženo. Prav tako 
nas, ki smo se z njimi pogo  
vaijali, nihče ni ogrožal.

Zavod je zdaj vložil ovad
bo zoper povzročitelje nere
dov. Preiskava teče in krivci 
bodo vnovič odgovarjali za 
to kaznivo dejanje/ 4

— Kako in kdaj namerava
te razmere na Dobu izboljša
ti, oziroma ukrepati glede na 
pripombe obsojencev?

„Ker je na Dobu v blokih za 
obsojence precej tesno in ker 
tudi uprava nima ustreznih pro
storov in ni primerno urejenega 
prostora za obiskovalce, je komi
sija predlagala več ukrepov. Sku
šali bomo doseči soglasje drugih 

.republik, da bi določeno število 
obsojencev od drugod premestili 
v kazenske zavode na domačem 
območju, deloma zaradi naše 
prostorske stiske, deloma zaradi 
boljšega stika z družinam i Zdaj 
morajo njihovi obiskovalci daleč 
potovati

Dalje je nujno povečati zmog
ljivosti zavoda. V letošnjem re
publiškem proračunu so že odo
brena sredstva za gradnjo enega 
objekta izven dobskega obzidja. 
Tam bo urejena sprejemnica za 
obiske, prav tako prostori za 
upravo. Tako sc bo znotraj žice 
izpraznilo več prostorov, ki bo
do preurejeni za bivanje obsojen
cev. Načrt za to gradnjo je že 
narejen, računamo, da se bo 
delo začelo jeseni. Pripravljamo 
pa še en projekt za nov bivalni 
objekt obsojencev, ki bo zgrajen 
v naslednjih letih. Razen tega 
bomo skušali kolikor mogoče 
hitro dobiti potreben strokovni 
kader, hkrati pa rešiti problem 
njegovega nagrajevanja. Doslej 
tudi zaradi nizkih osebnih do
hodkov nismo mogli dobiti po
trebnih strokovnjakov.*4

RIA BACER
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Izdelek Kovinarske iz Krškega. Naprava za izdelovanje asfaltnih mešanic  z zm ogljivostjo 1 4 0  to n  na uro.

DVAJSET LET KOVINARSKE KRŠKO

Sredi polja je zrasla velika tovarna — K O V IN A R SK A  

KRŠKO. Kronika njene zgodovine  sega komaj dvajset let nazaj, tja 
do  majhne obrtne  zadruge, ki jo je 6 . julija 1 9 5 4  ustanovil devet 
članski kolektiv  zasebnega ključavničarskega obrata bratov  
Andreja in A n tona  Čebularja v Krškem. Zadruga si je s p o m o č jo  
kredita še isto le to  postavila nove delavniške prostore. L. 1 9 5 5  se je 
P oim enovala  v o brtno  podjetje, ki se je nato razvilo v tovarno  
■ndustrijskih naprav, ladijske oprem e in konstrukcij. V  nove tovar
i š k e  prostore se je kolektiv preselil 1 964 .  leta, sedanji naziv pa si 
Je Podjetje nadelo leta 1 9 6 6 .

Kovinarska sodi v vrsto redkih podjetij, ki so se razvila iz skrom- 
n,h obrtniških začetkov in ki sta jim  pomagala na noge dobra volja 
'n optimizem ustanoviteljev ter prizadevnost vseh kasnejših članov 
Kolektiva. Tovarna se je vztrajno prebijala skozi številne težave in 
*  razvila v močno podjetje, znano doma in po svetu. V  brošuri, ki 
lo Podjetje izdaja ob jubileju, je med drugim zapisano tole:

. »Spomini delavcev segajo v boj s snegom in mrazom, s strelo in 
viharji, ki so dostikrat ogrožali nastajajoče objekte, povezani pa so 
tudi z lepimi doživetji, z večeri, ko so fantje ob pesmi in smehu 
Pozabljali na utrujenost."

In četudi mostovi, televizijski stolpi, konstrukcije za tovarniške
hale in trgovske hiše niso vselej prinašali velikih finančnih uspehov,
^  Pa utrjevali sloves podjetja širom po dom ovin i  in da leč  zunaj 
nJfinih meja.

d v a j s e t  let 
»k o v in a r s k e  

KRŠKO«
: 0 dvajsetih letih obstoja  se

število zaposlenih povzpelo  
1a 521, do leta 1977 pa bo  v 

k° Vami delalo že 8 0 0  ljudi. Ta- • 

ja " h 0  končana rekonstrukci-
• ki s poveča n o  proizvodnjo  

kruh novim delavcem.
2 . ta*n ' proizvodni program so  

oblikovati v letu 1958. 

dr so ° P ust'li izdelovanje
Pro 'zdelkov in usmerili  
j j L ‘*v°d n jo  na izdelovanje tež- 

stri 1'ric}u.str'Js*<ih naprav, kon- 
tak 'n *ad'jske oprem e. Od
h itrat ,naPrei se Je podjetje zelo  
i2(| °  - l l l l i o j n  razvijalo. Danes 
j  i uie tovarna naprave za iz- 

°vanje asfaltnih mešanic, 

ih ? ° Vrstne tehno lošk e  posode  
 ̂ kolone za različne tehnolo-  

jg8 Procese v industriji ter silo- 
Iq 12 Profilirane p ločev ine . Izde- 

Var>je konstrukcij p o s to p o m a

opušča in prepušča tržišče  za 
tovrstne izdelke drugim podjet 
jem, s katerimi se vedno tesneje  
povezuje  

Proizvodnjo silosov je KOVI
N A R SK A  osvojila leta 1 973 ,  
vendar bo še letos vrednost te  
proizvodnje znašala več kot  2 0  
milijonov .dinarjev. Zaradi veli
kega pomanjkanja skladiščnih  
prostorov bo v naslednjih letih 
tovrstna proizvodnja hitreje na
raščala kot drugo, in šteje zato  
K O V IN A R SK A  silose za enega  
najvažnejših artiklov.

NA PRAGU 
REKONSTRUKCIJE

Skokovit  razvoj kliče po  raz
širitvi delovnih prostorov in 
modernizaciji proizvodnje.  
V odstvo  podjetja se je že 1971  
začelo  ukvarjati z reševanjem  
tega problema in po daljšem  
proučevanju se je kolektiv o d lo 

čil za rekonstrukcijo, ki jo zah
teva razvojni program za nasled
njih deset let.

Rekonstrukcija predvideva 
1 6 0 0  kvadratnih metrov novih  
delovnih površin in nadaljnjih 
1 6 0 0  kvadratnih metrov delov 
nih površin, ki jih b o d o  pridobi
li z zvišanjem obs to ječ ih  ne
ustreznih prostorov. Program 
rekonstrukcije zahteva tudi na
kup sod obn e  strojne oprem e. Z 
rekonstrukcijo b o d o  m odernizi
rali notranji transport z m ostn i 
mi žerjavi ter drugimi pripo
m o čk i .  Modernizacija in širitev 
podjetja bosta končani prihod
nje leto.

V okviru rekonstrukcije bo  
zgrajen tudi sod oben  obrat 
družbene prehrane. Obrat je 
zasnovan tako, da se ga bo d o  
lahko posluževali tudi ljudje iz 
sosednjih kolektivov.

Rekonstrukcija tovarne je 
e k o n o m sk o  in d ružbenop o l it ič 
no utemeljena in pom eni solid
no o sn ovo  za nadaljnjo krepitev 

podjetja in p ovečan  oDseg pro
izvodnje.

V ečje  delavniške površine in 
dopolnjena strojna oprem a b o 
d o  o m o g o č i le  povečanje  proiz
vodnje. Po končan i rekonstruk
ciji b o  znašala letna vrednost  
proizvodnje okoli  1 2 6  milijo
nov dinarjev. Od tega bo  vred
nost naprav za asfaltne mešani
ce obsegala 6 2  milijonov, vred
nost razne industrijske oprem e  
21 milijonov, vrednost jeklenih  
konstrukcij in silosov 2 9 ,9  mili
jona in vrednost podnic  za c i 
sterne 14 m ilijonov dinarjev. 
T oliko bo ustvarilo 5 0 0  zapo
slenih. Izračuni so napravljeni 
za cene  iz leta 1973 .

POVEZOVANJE Z DO
M AČIMI IN TUJIMI 

PODJETJI

Podjetja, ki izdelujejo strojno  
oprem o, se specializirajo in prav 
zaradi specializacije postaja^ za
nje d o m a č e  tržišče premajhno.  
Zahteve razšifjejiega tržišča in 
konkurence spodbujajo tudi

Kovinarsko k m edsebojnem u  
sodelovanju in povezovanju s 
sorodnim i podjetji v državi in 
na tujem. Le na ta način je 
m ožna delitev dela, s skupnim  
nastopanjem na tržišču pa se 
širi krog odjem alcev do m a  in 
zunaj državnih meja.

Kovinarska si je zlasti v zad
njih letih prizadevala za zoženje  
proizvodnega programa in za 
sodobnejše  organizacijske obli 
ke proizvodnje in poslovanja. 
V zporedno s t e m  je navezovala  
stike s sorodnimi dom ač im i in 
tujimi podjetji. Pogodbo  o inve
stiranju so sredi lanskega leta 
podpisali razen Kovinarske še 
tile partnerji: tvrdka Wibau iz 
ZR Nem čije ,  C om m erce iz Lju
bljane, Deutsche  Gesellschaft 
fuer vvirtschaftliche Zusammen-  
arbeit iz Koelna ter Internatio
nal Investment Corporation for  
Vugoslavia S A  L uxem bu rg /  
London. Celotna naložba bo  
dosegla 77 m ilijonov dinarjev. S 
sklenitvijo pogodbe  z naštetimi  
partnerji se začenja za podjetje  
novo obdobje  z m ožnostm i za 
učinkovitejše  uveljavljanje na 
tujih tržiščih.

Kovinarska je letos prevzela 
tržišče za asfaltne naprave na 
Cehoslovaškem, kamor je že 
odposlala prve izdelke. Trenut
no tečejo priprave za prodajo 
\na tržišča neuvrščenih dežel, 
medtem ko so agregate asfalt
nih baz že doslej v večjih količi
nah izvažali partnerju v Nemči
ji-

V zadnjem času posvečajo v 
Kovinarski veliko pozornosti  
povezavi s podjetji kovinskopre
delovalne stroke. Sodelovanje je 
bilo že do  sedaj, vendar le o b 
časno  v obliki medsebojnih  
dobav. Razvoj pa zahteva višje 
oblike povezanosti ,  zato  lahko  
že v naslednjih mesecih priča
kujem o ustanovitev sestavljene  
organizacije združenega dela so
rodnih podjetij iz Slovenije, v 
kateri bo Kovinarska en o  naj
aktivnejših. Njen kolektiv je pri
pravljen na nadaljnji razvoj pod
jetja in bo tudi v prihodnje ena
ko zagnano uresničeval zastav
ljene načrte kot v minulih de 
setletjih.

Hitrejši razvoj tovarne bo  
om o g o č il  pospešeno  reševanje 
stanovanjskih problemov, pre
vozov  na delo  in drugih težav,  
ki spremljajo zaposlene. Tudi  
do sedaj niso pozabljali na č lo 
veka, pomagali so reševati vsa
kovrstne stiske delavcev, vendar  
le to liko, kolikor je bilo m o ž n o 
sti. V obdobju od  1 9 6 4  do  
1 9 7 4  je dob ilo  posojila za sta
novanja 194 delavcev. V tovarni 
so poskrbeli za prehrano zapo
slenih in počasi se povečuje  
tudi število ležišč za letni do 
pust delavcev ob  morju. S pove 
ča no  proizvodnjo v rekonstru
iranem podjetju in večjim d o 
ho d ko m  bodo lahko tudi za 
skrb za zaposlene odmerili več 
je vsote.

Hkrati se b od o  zavzemali za 
hitrejše izobraževanje in izpo
polnjevanje zaposlenih, za var
stvo pri delu, za nagrajevanje in 
štipendiranje.

Na dvorišču Kovinarske.



Šolski cen ter  za gostinstvo N o v o  m esto  

G OSTIN SK A ŠO L A

Zaradi povečanja  zmogljivosti prostorov naše Gostinske šole  

razpisujemo

za šo lsko  leto  1 9 7 4 / 7 5  dod a tn o  vpis u č en cev  v prvi razred

?ZA POKLIC KUHAR IN NATAKAR
 ̂ Šolanje traja tri šolska leta in obsega: teoret ičn i  pou k,  prak- 

|  t ičn i  pou k  in strokovno prakso.

4 Pogoji za vpis v prvi razred gostinske šole so:

— končan ih  8  razredov osn ovne  šole,

— starost d o  18 let,
— telesna in duševna sp o sob nost  za poklic  kuharja oz irom a  

natakarja.
Za vpis naj se kandidati p ism eno prijavijo najkasneje d o  4 .  9. 

1 9 7 4  na obrazcu 1 ,20 ,  ki ga je izdala Državna založba S lo 
venije in ga lahko kandidati kupijo v knjigarnah in papirni
cah. Prijavo za sprejem je treba kolkovati z 2 ,0 0  N din.

Prijavi za sprejem naj kandidati priložijo:
|  — originalno spričevalo o  k o n ča n em  8. razredu osn ovne  šole,  

I  — zdravniško spričevalo,

I  — izpisek iz rojstne m atičn e  knjige  

ž — dop isn ico  z naslovom  za odgovor.

2  xx> ^xx xxxxx xxxx v \xx\ xxx xxxx vvxxx v v x x x x x v x x x x \ x x v s>x w c »x *vx>x v c ^ csx>>x x \ xx \> a x k s>x >n v  j

RAZPIS N A G R A D E  JO Ž E T A  ŠE ŠK A  ZA LETO 1 9 7 4

naslednje:

\  1. srednja ekonom ska  ali komercialna šola in 2 leti delovnih ^
izkušenj na p o d o b n em  de lovnem  mestu;

* 2. poklicna trgovska šola ustrezne smeri ali poklicna šola ko- |

|  . vinarske stroke in 5  let delovnih izkušenj na p o d o b n em  ž 

d elovnem  mestu.
Kandidati morajo imeti odslužen vojaški rok, vozn iško  do-  ̂

voljenje vsaj za B kategorijo in opraviti administrativni tečaj, j 

Stanovanja ni!
 ̂ Rok prijave 15  dni po  objavi.

S V  zvezi z izdajo zdravniškega spričevala je potrebno,  da  

 ̂ zdravstveni organi opravijo pregled, ki ustreza zahtevam  go- 

|  stinske panoge. Vsi učenc i  prejemajo v času praktičnega  

ž pouka iz s trokovne prakse, po dogovoru pa tudi v času  

y t eoret ičnega  pouka, nagrade v skladu z načeli  nagrajevanja 

 ̂ u č en cev  gostinske panoge  na našem področju .

£ U čenc i,  ki so do m a  zunaj Novega mesta in želijo stanovati v 

internatu, naj se obrnejo s p o seb n o  prošnjo na Dijaški do m  

Majde Šilc, N o v o  m esto ,  Kristanova 60.

Podrobnejše  informacije daje Šolski cen ter  za gostinstvo,  

N ovo  m esto .  Društveni trg 1 (začasno  Glavni trg 3 0  — vhod s 

Prešernovega trga), te le fo n  2 1 -5 2 7 .
Ž XXXVVXXXXXXXX>>X N̂XXXX>X'̂ .XXXXXVV>XX\XXX>XXVVXX\̂ XXXV V̂SXX'«XXXXVSV >̂>AXXXXVSXVvXXXXN ?

PROSTO DELOVNO MESTO
„ K O N FE K C IJA  ROG",

N o v o  m esto ,

razpisuje prosto  d e lovno  m esto

T R G O V SK E G A  POTN IK A  

za o b m o č je  SR Slovenije.

Pogoji: srednješolska izobrazba in praksa v komerciali v t e k 

stilnem  podjetju ali KV trgovski delavec z v e č le tn o  prakso. 

O bvezno  je p osku sno  3 -m e seč n o  delo.

Prijave sprejema uprava podjetja.

EKONOM SKO  

N O V O  MESTO

A D M IN IST R A T IV N I SOLSKI CENTER

objavlja razpis za šol. leto  1 9 7 4 / 7 5  

za vpis v:

1. 1. razred EKONOM SKE SR E D N JE  ŠO L E -oddelek  za 

odrasle
2. 1. razred DV E L E T N E  A D M IN IS T R A T IV N E  ŠOLE-  

o d d e lek  za odrasle

3. STR OJE PISNI TEČAJ

Prošnjo, ko lkovano s ko lk o m  za 2 ,0 0  din, je treba oddati 

najkasneje do. 10. septem bra 1 9 7 4  in priložiti:

1. spričevalo 8. razreda osn ovne  šole,

2. izp isek iz rojstne m atičn e  knjige,
3. kandidati,  ki so zaposleni, morajo priložiti tudi potrdilo  

organizacije združenega dela, da jim šolanje dovoljuje.

Sestanek  v 1. letn ik vpisanih slušateljev bo  16. septembra  

1 9 7 4 ,  in sicer za e k o n o m s k o  srednjo šolo-odd . za odrasle ob

16. uri, za dve letn o  administrativno šo lo-odd . za odrasle ob

17. uri in za strojepisni teča j  o b  18. uri.
Vpisovanje slušateljev 2. i n . 4. letnika e k o n o m sk e  srednje 

šole-odd. za odrasle in 2. letnika dveletne  administrativne  

šole-odd. za odrasle bo  16. septem bra 1 9 7 4  o b  16 ,3 0 .

Na podlagi 6. č lena odloka  o  ustanovitvi sklada Jožeta  Šeška  

v obč in i  Kočevje in 15. č lena statuta sklada Jožeta  Šeška in 

po  sklepu upravnega odbora  z dne 20. avgusta 1 9 7 4

RAZPISUJE
upravni odbor sklada podelitev  Šeškove nagrade za leto 1 9 7 4  \

I
1. Nagrada in plaketa Jožeta Seška v občin i  Kočevje se daje \  

kot priznanje zaslužnim posam eznikom , skupinam, društ- |  

vom  in delovnim  organizacijam za do lgo letno  uspešno |  

delo  ali za enkratne dosežke  na kulturnih, prosvetnih, |  

umetniških , znanstvenih, gospodarskih in drugih področ- i  
jih

2 .  Kandidate za podelitev  Šeškove  nagrade predlagajo druž* |  

b e n o p o l it ičn e  organizacije, de lovne organizacije in društva \  

iz o b č in e  Kočevje.

3 . Kandidat je lahko posam eznjk, skupina, društvo in delov- i  

na organizacija, za katero mora predlagatelj podati pisme- ] 
no obrazložitev.

4. Obrazložitev mora vsebovati naslednje podatke:

— ime in priimek posam eznega kandidata ali naziv društva  

ali de lovne organizacije;

— iz katerega področja  dejavnosti (kulturno, prosvetno,  

te lesno-vzgojno, um etniško , znanstveno, gospodarsko,  
družbeno p o l i t ič n o  in p o d o b n o )  se predlaga;

— dosežki kandidata oz irom a uspešno delovanje kandida
ta;

— ali je bil že predlagan v preteklih letih.

5. Obširno obrazložene  predloge sprejema upravni odbor  

sklada Jožeta  Šeška pri obč insk i skupščini Kočevje  

vključno  d o  20. septem bra 19 7 4 .

6. Vse predloge, ki b o d o  prispeli d o  20. septembra 1 9 7 4 ,  bo  

obravnaval upravni o db or  sklada in izbral nagrajenca.
7. Šeškove  nagrade se podele  za obč insk i  praznik na svečani  

seji o b č in sk e  skupšč ine  v m esecu oktobru .

PR E D SE D N IK  

upravnega odbora sklada: 

T one  ŠE R C E R , l.r.

\̂>XXX>XVVX\X\XVXV\XNXXXV\X\X'̂ XXXXXXNXXXVVXXXVV\XXXXXXXXX\XXXXXX\X\NVVXXX\>XXXVVXV\VVVS:

4 T R G O V SK O  PODJETJE

I OBVESTILO! !
2 G IM NAZIJA N O V O  MESTO  

ž tembra. Dijaki naj se zbero v

o b v ešča  dijake, da bo pr iče tek  pouka v ponedeljek , 2. sep

D o m u  kulture o b  8. uri
I

PO i
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„PETRO L"

LJUBLJA NA

P O SL O V N A  EN O T A  BREŽICE

PETROL

razglaša prosti delovni mesti

DVEH P R O D A JA L C E V  N A  BENCINSKEM  SE R V IS U  

KOČEVJE.

Pogoji: končana osem letka , ods lužen  vojaški rok 

Prednost imajo trgovski delavci  

Poskusno de lo  traja tri mesece.

L astn oročno  napisane pon ud be  s kratkim življenjepisom je
i  treba poslati v 10  dneh po  objavi tega razglasa navedeni
y
4 poslovni enoti.

KC 375 - PRETVORNIK ZA ROČNO VARJENJE, 
ZANESLJIV IN PREPROST ZA UPRAVLJANJE

KC 375 je moderni pretvor
nik za električno varjenje, 
preprost za uporabo in 
upravljanje. Je tako izde
lan, da ustreza težkim de
lovnim pogojem in ima za
to odporno in trdno kon
strukcijo.

KC 375 omOgoča širok obseg dela od 30 do 375 A in so 
v teh okvirih njegove karakteristike varjenja odlične. 
Omogoča lahek vžig in prožnost delovnega dosega z mi
nimalnim brizganjem ter je tako usedanje kovine zelo 
dobro.
Poganja ga trofazni dvopolni asinhroni stroj, katerega 
rotor je na skupni osi z rotorjem štiripolnega genera
torja z neodvisnim zagonom. Celotni pretvornik ima 
skupno ohišje.

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO — EKONOMIČNO
Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica električnih stro
jeva i uređaja — Pula

P P STEV 208, TELEFON: CENTRALA (052) 22-322 
TELEX: 25 252 YU ULJTES

DOLENJSKI LIST

LEP ZASLUŽEK

V VASI DELO VNI ORGANIZACIJI ISCEMO P O V E RJE NIK A ZA ZBIRANJE N A R O Č IL  

ZA KNJIGE

POMURSKE ZALOŽBE
DELO JE H O N O R A R N O  

PRIJAVITE SE N A  NASLOV: POM UR SK A Z A L O Ž B A  

6 9 0 0 0  M U R SK A  SO B O T A  

KOCLJEVA 7

P O M U R S K A Z A L O Z B A  

bo oktob ra  izdala zanim ivo knjigo

KROJENJE
/

Knjiga obsega 4 0 0  strani večjega form ata, v njej je nad 3 5 0  skic in risb.

V eliko nas nima priložnosti  ne materialnih m ožnost i ,  da bi sebe in svojo družino oblačili  

izk ljučno  s konfekcijo  ali z oblačili ,  narejenimi pri krojaških in šiviljskih mojstrih. V prizade

vanju, da bi Vam  pomagali zmanjšati izdatke za oblačenje  z lastno iznajdljivostjo, sm o  izdali 

knjigo — teorijo o  krojenju. V njej so narisani in opisani najprimernejši sodobn i kroji. Modeli  

in kroji zajemajo žensko, o troško ,  m o šk o  in posteljno perilo in oblačila  za različne prilož

nosti,  de lovne in praznične  ob leke ,  ob leke  za potovanja, izlete, plažo in drugo.

Knjiga KROJENJE avtorice IVKE M IK ULAN DRE je dragocen priročnik na strokovnih  

šolah in šiviljskih tečajih, po seb no  koristna pa je za za četn ike  — sam ouke. KROJENJE je 

tokrat prvič v s lovenščin i in za to  upam o, da nam je s tem  uspelo  ustreči širokemu krogu 

tistih, ki so knjigo take vrste zares pogrešali. Zato se veselim o Vašega naročila, saj nam bo to  

v veliko priznanje.
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Pomurska založba  

Kocljeva ul. 7
6 9 0 0 0  M U R SK A  SO BO TA
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Dežurni 
poročajo

UKRADLI b e t o n s k o  ŽELE
LO -  24. avgusta je Miha Bele iz 
golenje vasi prijavil, da mu je 

nekdo ukradel kolobar betonskega 
zeleza, vreden 2.500 din.

STORILEC JE ŽE PRIJET -  24. 
avgusta so milici telefonično javili, 
“aJe bilo 80-letnemu Francu Makše- 
tl! 'a Mirne peči ukradeno iz spal
nice 800 din. Osumljenega Miho 
“Jadiča, starega 61 let, iz Šmihela so 
Ze prijeli in je po nalogu preiskoval
c a  sodnika v priporu.

OPIT JE RAZGRAJAL -  25. 
j^gusta zvečer so žužemberški mi- 
Icniki pridržali do iztreznitve 34-le- 
.nega Jožeta Tekavčiča iz Žvirč, ker 
. v*njen razbijal v bifeju in kalil jav- 
Ired in mir.

 -------------------------------------------- n

20. avgusta letos so imeli v 
Dol. Toplicah tatinski obisk v 
treh zdraviliških sobah. Gostja 
Sofija Grojzdek iz Šentjakoba 
Pri Ljubljani je ta dan popoldne 
v sobi spala, ko jo je zbudil 
rooški, ki je iz torbice potegnil 
denarnico in stekel po stopni- 
p^h. Pacientka je pogumno ste
bla za njim, nakar je neznanec 
na stopnišču odvrgel denarnico 
•n zbežal. Obiskal je še dve sobi, 
a je bil tudi prepoden.

Predrzneža 
so ujeli

. Dan kasneje je na kopališču iz 
zenske torbice Danice Prešeren 
£  Otočca zmanjkala denarnica s 
100 dinarji in hranilna knjižica, 
»orbica je bila na klopi, lastnica 
Pa v bazenu, kar je predrzen tat 
okoristil. Denar je vzel, vse dru
go pa so našli v straniščni
SkoljkL

Storilca so kmalu dobili To je 
27-letni Darko Ajdišek iz Stran
ske vasi, ki je imel že večkrat 
opravka s podobnimi kaznivimi

✓

p° b e g l e g a  s o  i z s l e d i l i

avgusta zvečer je Franc Bob- 
p ?> star 43 let, doma iz Senovega, 
• 'Peljal z mopedom do Brestanice 
j .  Podrl 18-letno Milico Jeler in 
Krtu no J el‘co Mrkonjič, obe iz 
stra • a’ ki sta pešačili po desni 
PoO** ceste- Mopedist, čeprav hudo 
dar 0van’ ie oc*Pcljal dalje, ven- 
no tS°  ^sledili- Hudo poškodova
lo ,eler3evo so odpeljali v bolnišni- 
je v ^aže, d a je  bil mopedist, ki
nim°Ẑ  ^ rez *n z neregistrira-
^  vozilom, najbrž vinjen.

p0 2 A R  N A  G R A D B IŠČ U

ne^  torek, 20. avgusta dopoldne, je 
jo ad.oma izbruhnil požar v še ne- 
v grajenem bloku na Senovem. Po- 

nastal, ko je varilec SGP 
Jav var‘* naprave ccntralne kur-
Vj/j’ v sosednjem prostoru pa je bil 
foB . n  lahko vnetljiv styropor.

je ves betonski strop stavbe, 
pa ^ i  iz Senovega in krške Celuloze?,silci iz _____ „_____

So Preprečili še večjo škodo.

Zaradi vedno hujše gneče in 
vedno večjih ko lon  ob p ro m e t
nih konicah, ki nastajajo zaradi 
preozkega m ostu , neurejenega 
križišča v Kandiji in vzpona 
Partizanske ceste, smo izvedli 
dve preizkusni p rom etn i akciji 
„ IZ L O Č A N JE  TO V ORN JA- 
K O V “ .

V petek , 9. avgusta, m ed 
5.25 in 6.05 te r  v sredo, 21. av
gusta, med 13.50 in 14.30 sm o 
iz p rom eta  na vpadnicah v 
m esto  izločili vse tovornjake in 
delovne stroje, ka te rih  skupna 
teža presega dve toni. Ta ukrep 
je  jasno pokazal, da  v p ro m e t
n ih konicah predstavljajo glav
no oviro tovornjaki in delovni 
stroji. V času izločitve tovor
njakov iz p rom eta  ni bilo dolgih 
avtom obilskih ko lon , ki sicer 
nastajajo tja  od  križišča v Žabji 
vasi do  Industrije  obutve v 
m estu . P rom et v m estu se je 
norm alno  odvijal.

Da bi torej izboljšali p ro m e t
no situacijo v Novem m estu , je 
p o trebn o : sprem eniti p ro m etn i 
režim v križišču Kandija, ure
d iti parkirne p ros to re  za tovor
njake, delovne stroje in druga 
počasnejša  vozila, da bi jih  lah

ko iz ločali iz p ro m eta  ob urah, 
ko  je  na cesti največ vozil, in da 
bi čim prej spravili v življenje 
občinski o d lok  o ureditvi cest
nega prom eta.

Ob naši akciji se zaradi izlo
čanja  tovornjakov iz p rom eta  ni 
n ihče pritoževal, tem več so 
udeleženci v p rom etu  naša p ri
zadevanja sprejeli z razumeva
njem in akcijo odobravali.

JOŽE TAVČAR

T o  se zgodi  
zlasti ob prometnih konicah ali 
pa če ima kamion okvaro ali če 
gre za prometno nesrečo. Že 
majhna praska, kakršna je ta na 
fotografiji, nastala na Cesti he
rojev, povzroči takoj zastoj v 
prometu. (Foto: R. Bačer)

m

ČRNOMELJ: PREMALO PAZ
LJIVA -  20. avgusta zjutraj sta na 
Ulici Staneta Rozmana trčila tovor
njak, ki ga je  vozil Stanko Petrič iz 
Črnomlja, in osebni avto z vozni
kom Vilkom Čm ičem  iz Nove 
Loke. Tovornjak se je umikal vozič
ku na cesti, ko je naproti pripeljal 
osebni avto. Škode je za 3.000 din.

PEKEL: EDEN PREHITRO,
DRUGI PO SREDI -  20. avgusta 
dopoldne je A nton Grandovec iz 
Trebnjega vozil z avtom proti domu. 
Med potjo ga je v ovniku zaneslo v 
avto, ki ga je po sredi ceste pripeljal 
naproti Vojko Teropšič iz Ljublja
ne. Oba imata za 3.000 din škode.

KORENITKA: SPET NEPRA
VILNO PREHITEVANJE -  21. 
avgusta okrog 13. ure je Anton Pav
lič iz Slepška na avtocesti vozil to
vornjak s prikolico proti Zagrebu. 
Ko ga je na ravni cesti začel prehite
vati drug tovornjak, ki ga je vozil 
Andrija Kloc iz Slavonskega Broda, 
se je iz nasprotne smeri pojavil še 
tretji tovornjak. Kloc je naglo zavrl, 
Pavlič se je umikal v desno in zape
ljal na bankino, prikolico pa je po
tegnilo po nasipu in se je prevrnila. 
Natovorjena sol seje raztresla po ce
sti. Zaradi te nesreče je bil promet 
na cesti ustavljen za 45 minut. Ško
de je za 20.000 din.

DOL. NEMŠKA VAS: NI POČA
KAL -  21. avgusta popoldne je 
Franc Novak iz Trebnjega pripeljal z 
avtom do križišča pri trgovini, kjer 
je stal' tovornjak. Novak ga je obšel, 
zapeljal v levo in v križišče ter trčil 
v avto Antona Marna iz Dol. Dobra
ve. Gm otna škoda znaša 8.000 din.

ŠTREKLJEVEC: NEPREVIDNO 
OBRAČANJE -  21. avgusta popol
dne je Stane Štricelj iz Ljubljane 
vzvratno obračal tovornjak in izpred 
trgovine zapeljal do križišča. Tisti 
trenutek pa je v križišče pripeljal z 
osebnim avtom domačin Stane Pav- 
lakovič. Vozili sta trčili. Škoda zna
ša 2.500 din.

KOT: PREHITRO IN PO SREDI
-  21. avgusta popoldne je Jože 
Jakša iz Semiča pripeljal z avtom do 
nadvoza čez železniško progo, kjer 
mu je naproti preccj hitro in po levi

pripeljal z avtom Maksimiljan Plut iz 
Uršnih sel. Ta je vozil celo neregi
striran avto „ o p e r .  Avtomobila sta 
se zaletela, nakar je Plutov avto 
vrglo še čez zidano kamnito ograjo v 
vinograd. Škode je za 8.500 din.

VAVTA VAS: PREHITRO V 
KRIŽIŠČE -  22. avgusta popoldne 
je v križišče pri mostu z avtom pri
peljal domačin Milan Kavšek, iz no
vomeške smeri pa je tja pridrvel po 
sredi ceste avtomobilist Ludvik Mež
nar. Avtomobila sta se zaletela. Ško
de je za 9.000 din. Sumijo, da je  bil 
Kavšek vinjen.

KAŠČA: NISTA MOGLA USTA
VITI -  23. avgusta zvečer sta na 
cesti, kjer je hitrost omejena na 40 
km, trčila tovornjak, ki ga je vozil 
Martin Radoš iz Cerovca, in osebni 
avto, v katerem je sedel Branko Po- 
gomik z Vrtače. Oba sta vozila pre
hitro, zato ob srečanju nista mogla 
ustaviti. Škode je za 15.000 din.

JEDINŠČICA: DVA HUDO PO
ŠKODOVANA -  24. avgusta popol
dne je 17-letni Janez Juršič iz Vel. 
Cerovca vozil brez dovoljenja mo
torno kolo proti mestu, z dvorišča 
Kaburjevega mlina pa je šla na cesto 
47-letna Olga Gimpelj na kolesu s 
pomožnim motorjem in je hotela 
proti domu v Črmošnjice. Z Jurši- 
čem sta se zaletela. Pri trčenju sta se 
hudo poškodovala oba voznika, 
medtem ko je sopotnik na Juršiče- 
vem vozilu dobil le nekaj odrgnin. 
Škode je za 2.500 din.

MOKRO POLJE: S CESTE V 
JAREK -  25. avgusta proti večeru 
je 'B ranko  Šeremct iz Brežic vozil z 
avtom precej hitro, zato gaje v ovin
ku zaneslo s ceste v jarek, nato je 
trčil še v drevo. Voznika in njegove
ga sopotnika Jova Rapajića so od
peljali v bolnišnico, gmotna škoda 
pa znaša 9.000 din.

PRELOKA: DRAGA NEPRE
VIDNOST -  24. avgusta je domačin 
Martin Plut vozil z avtom proti Vini
ci. V nepreglednem ovinku, kjer je 
cesta ozka, pa mu je naproti pripe
ljal avtomobilist Bogomir Šuštarič. 
Vozili sta trčili in je na njih za 
8.000 din škode.

Osmič je stal pred sodniki
Vincenc Jurkovič z Gmajne ponovno obsojen zaradi tatvin

okrožnim sodiščem  v 
o b em mestu so avgusta spet 
y.ravnavali kraje 35-letnega 
v ^ n c a  Jurkoviča, Rom a z

Na j b r ž  u t r u j e n o s t
'4

rne. • avgusta zgodaj zjutraj je pro
žit j a.nesreča pri Ribnici blizu Brc- 
tet °rjala smrtno žrtev in 6 ranjenih 
ČOfji* 60.000 gmotne škode. Mirko 

9  i z  P r e č i a  n r i  Leskovcu i e  s to-

Pto» 0m voz^ P° ravni cesti, na- 
4vt0' Pa mu je prišel z osebrym 

^  danske registracije turški

v°n"r *z Prečja pri Leskovcu je s to-

lc^v*jan. Turek je nenadoma zavil v 
tt)<2 'n trčil v tovornjak tako 
fy7 no, da je odtrgalo zadnjo pre- 
i$tj ► nakar sc je avto prevračal. Se 
b̂ l |, an je voznik umrl v brežiški 

ci, medtem ko so 6 ranjenih 
bolnikov prepeljali v novomeško 

n«nico.

Gmajne pri Šentjerneju. Posega
nje po tujem premoženju mu je 
v krvi.

Jurkovič je lani v noči na 16. maj 
v Dobravi vlomil v kokošnjak Jožeta 
Hočevarja in mu ukradel 9 kur in 
petelina; septembra je neznancu 
smuknil moško kolo, ki je bilo pri
slonjeno pri župnišču v Šentjerneju; 
v noči na 3. november 1973 pa je v 
Mršeči vasi iz svinjske kuhinje Jože
te Cvelbar vzel 5 puranov.

Obtoženec je priznal pred sena
tom, ki mu je predsedoval Janez 
Kramarič, samo krajo kolesa, kurjih 
tatvin pa ne, čeravno je takoj po de
janju na milici prizna. ,,Na milici 
sem priznal, ker so me tepli," sb je 
tokrat izgovarjal, toda verjeli mu ni
so. kajti Jurkovič je dajal zelo raz
lične izjave in že prej je miličnikom 
na kraju samem celo pokazal, kako 
in na kakšen način je zagrešil kazni
va dejanja.

Pri odmeri kazni je sodišče upo
števalo tudi kazen 6 mesecev zapo
ra, ki jo obtoženec ravnokar prestaja 
zaradi ponarejcnja listin in goljufije, 
ter mu izreklo enotno kazen 2 leti 
in 2 meseca zapora. >

Žalostno je, da ima Jurkovič pet 
otrok in da mu poštenega dela ni 
mar, zato poseda po zaporih. Sodba 
še ni pravnomočna.

KAR NA  CESTO

24. avgusta okrog 14. ure je Ani
ca Arman iz Krškega vozila avto 
proti Pohanci, ko je v Starem gradu 
z dvorišča nenadoma pripeljal na
cesto mopedist Jože Savnik, star 30 
let. Brez izpita in z neregistriranim 
vozilom je planil na cesto, se zaletel
v avto in se tako hudo poškodoval, 
da so ga morali odpeljati v brežiško 
bolnišnico.

Ribničani cez prvo oviro
V prvi slovenski rokometni )igi od šestih možnih tri točke

V prvi slovenski rokometni ligi letos nastopata med moškimi dve 
ekipi, Ribnica in Sevnica, pri dekletih pa so Sevničanke zamenjale 
igralke Črnomlja. Po prvih tekmah so naše ekipe zabeležile poraz, 
zmago in neodločen rezultat.

D O BRA VLJE -  LISCA  
1 0 :  3

V Dobravljah so se igralke Lisce 
izkazale z dobro igro in so bile ves 
čas enakovredne nasprotnice doma
čim rokometašicam, te pa so znale 
izkoristiti prav vsako priložnost 
Kljub hudemu porazu so lahko na
darjene Sevničanke s svojo prvo tek
mo v republiški ligi zadovoljne. Za 
Lisco so nastopile: M. Lazar, D. La
zar, Kovač, Rugelj 2, Mejak, Čer
nelč, Mlinarič 1, Zveglič, Popovič, 
Emestel.

R U D A R  -  SE V NIC A  
1 8 :  18

V prvem delu igre so igralci Ru
darja zaigrah izredno napadalno in 
dobro in polčas so zaključili s peti
mi zadetki prednosti Če se v tem 
delu igre ne bi izkazal Sirk z odlično 
obrambo, bi bil lahko rezultat še 
bolj ugoden za domače rokometaše. 
V drugem delu pa so lanskoletni 
drugoligaši zaigrali precej bolje in re
zultat izenačili Sevnica: Sirk, Kri
štofič 1, Simončič, Brežan, Jurišič
2, Bizjak, Vrtačnik, Koprivnik, 
Štojs 3, Novšak, Sumej 12 in Možic.

ŠEŠIR -  RIBNICA  

1 8 :  21

V Medvodah, kjer je bila tekma 
odigrana, so Ribničani zaigrali do
bro v obeh polčasih in vsa prizade
vanja igralcev Šeširja, da bi rezultat 
izenačili, so bila brezuspešna. Tek
ma, ki si jo je ogledalo okoli 200 
gledalcev, je bila zaradi dobre igre 
zanimiva.

Ribnica: J. Kersnič, Abram, Šilc
2, S. Kersnič 1, Mikulin 4, Andolšek
3, Ambrožič 1, Tanko 2, J. Kersnič
4, Radič 4, Abrahamsberger.

NOVO MESTO -  
KRKA -  RADEČE

2 6  : 15

Rokometaši Novega mesta, ki bo
do v letošnji sezoni nastopili pod 
novim imenom, se ekipe, ki je še 
lani nastopila v prvi slovenski roko
metni ligi, niso ustrašili. Takoj so za
čeli s hitrimi protinapadi in prvi pol
čas se je končal z vodstvom petih 
zadetkov 12 : 7. Podobno igro smo 
gledali tudi v drugem delu tekme. 
Igralci Radeč, ki so v Novo mesto 
prišli po točke, so se na koncu tru

dili, da bi izgubili s čim manjšo raz
liko.

KRMELJ -  NOVO MESTO
2 7  : 21

V prijateljski trening tekmi, v ka
teri sta se ekipi izkazali z dobrim in 
obetajočim rokometom,(so bili do
mači igralci boljši v napadu in so 
kljub izenačeni tekmi zasluženo 
zmagali.

Z A H V A L A

Vsem, ki so se me spomnili ob 
moji 55-letnici neprekinjenega 
aktivnega dela v telesni kulturi, 
se najiskreneje zahvaljujem. Zah
valjujem se tudi vsem, ki so mi 
pri delu kakor koli pomagali. 
Mladim pa želim več športnega 
ponosa, vztrajnosti in uspehov!

ANDREJ ARKO

Točki za Beti in Novoteks
V SKL 1A zanesljivi zmagi dolenjskih ekip

V prvem kolu jesenskega nadaljevanja v slovenski košarkarski ligi 
A sta dolenjska predstavnika, novomeški Novoteks in metliška 
Beti, pred dom ačim i gledalci brez težav zmagala. Medtem ko so pri 
Metličanih vsi dobro zaigrali, so se pri Novomeščanih odlikovali 
predvsem visoki igralci.

TREBNJE: M EDO BČIN SK O  
ST R E L SK O  TEK M O VANJE

Občinska strćlska zveza Trebnje 
je v počastitev občinskega praznika 
organizirala medobčinsko strelsko 
tekmovanje z malokalibrsko puško 
za prehodni pokal. Tekmovanja se je 
udeležilo sedem ekip iz občin Novo 
mesto .in Trebnje. V ekipni konku
renci je  prvo mesto zasedla ekipa 
Trebnjega s 610 krogi. Drugo mesto 
je pripadlo ekipi Novega mesta s 
579 krogi, tretje mesto pa drugi eki
pi Trebnjega s 551 krogi. Posamez
niki so se uvrstili takole: 1. mesto je 
zasedel Franc Cugclj z 211 krogi, 2. 
mesto Janez Berlat z 207 krogi, 3. 
mesto pa Marija Hcrcog z 202 kro
goma.

N O VO TEK S -  R A D E N SK A  
71 : 5 4 .

V prvem jesenskem kolu nadalje
vanja prvenstva Novoteksovi košar
karji sicer niso blesteli, vendar so 
kljub temu zanesljivo premagali Ra
densko, ki bo s tako igro in brez 
visokih igralcev le težko nabirala 
točke. Domači so si zagotovili dve 
točki zaradi zanesljivih košev viso
kih igralcev, ki so polovili tudi veči
no odbitih žog Kljub temu pa je bi
lo očitno, da so Novomeščani igrali 
precej „počitniško".

Novoteks: Seničar 2, Cukut 2, Z. 
Kovačevič 22, Kopač 2, Ivančič 20, 
Poljšak 4, Pirc 6 , Počrvina 13.

BETI -  B RANIK  
1 2 0 :  9 0

Metličani so na domačem igrišču 
pred 300 gledalci brez težav prema
gali vrsto Branika. Igrali so hitro, 
domiselno, v drugem polčasu pa 
vodili že s 40  koši razlike. Pri doma
čih se je v prvem polčasu razigral 
Jezerinac, v drugem pa center Želj
ko Vergot, ki je onemogočil mari-

Priprave na nov start
Odbojkarice in rokometašice Krke so se šest dni 

pripravljale na Mirni - Zahvala Mirni

„Zakaj neki -  zaradi mode  
ali imenitnosti? — na morje, če  
so mnogo bližje in ceneje ideal
ne m ožnosti za skupne priprave 
športnikov na bližajočo se tek
movalno sezono!“ se je  vprašal 
Janez Štrukelj, trener 14-član- 
ske rokometne ekipe Krke, no
ve članice ljubljanske conske 
rokometne lige, ki se je od 19. 
do 24. avgusta pripravljala na 
Mimi. Isti čas je v tem  kraju 
pod vodstvom prof. Janeza Mo
horčiča vadila 8-članska četica  
novomeških odbojkaric, ki pod  
pokroviteljstvom tovarne zdra
vil Krke tekmujejo v slovenski 
odbojkarski ligi.

Najprej je treba zapisati pohvalo 
na račun Mirne, njene krajevne 
skupnosti, zlasti pa osnovne šole, ki 
je za skromno plačilo -  oskrbni dan 
stane le 35 dinarjev -  dala na voljo 
vse, kar ima, pa še pozornost in pri
jaznost svojih ljudi povrhu. Miren
ska osnovna šola ima lepa asfaltna 
igrišča in telovadnico, v bližini so 
kopališče, travniki, gozd in tovarna 
sadnih sokov ter osvežilnih pijač 
„Dana", ki je povabila in obdarila 
mlade športnice.

dan, razporejenih v treh treningih", 
je povedal Janez, pri delu mu poma
ga Vinko Kaplan, k ije  z dosedanjim 
treningom stopiških rokometašic, ki 
tudi zdaj sestavljajo jedro Krkine

EKIPI KRKE

ODBOJKA: Taja Forte,
Zdenka Rajer, Eva Boh, Doris 
Adamčič, Brigita Zevnik, Biljana 
Pilić, Lijana Plantan, Irena Go
stiša, Milica Gostiša, Marina Fila, 
Anica Fabjančič, Anita Gajič, 
Darja Potrč in Jerca Pezdič.

ROKOMET: Elica Hribar, 
Majda Klobučar, Justi Zupan
čič, Majda Barbo, Danica Hod
nik, Marjanca Blažič, Nada Bla
žič, Milena Štular, Tilka Kaste
lic, Ivica Murn, Jana Mihalič, 
Ivanka Kralj, Vika Šega, Sonja 
Konečnik, Vesna Pintarič in Lili 

^ Galič.

ekipe, že ponesel sloves te šole v 
športno javnost. Na voljo ima dovolj 
igralk, za nadaljnjo pomladitev pa se 
ni treba bati, saj bodo tri ekipe na
stopale v občinski ligi, septembra pa 
bodo imeli tudi rokometno šolo za 
pionirke.

Odbojkarice imajo za cilj osvojiti 
vsaj drugo mesto v zahodnem delu 
slovenske lige, ki se je po novem raz
cepila v zahodni in vzhodni del. Po
tem bodo lahko sodelovale na za
ključnem boju za prvo mesto. V eki
pi je 12 igralk, vendar se vse niso 
mogle udeležiti mirenskih priprav, 
vsak dan po štiri ure trajajočih kon- 
dicijsko-tehničnih in taktičnih vaj 
pod vodstvom novega trenerja.

M. L.

' Janez Štrukelj

Vadili so resno, da jih je bilo vese
lje gledati „Ne skrivamo ambicij, 
zato pa trdo delamo po pet ur na

ZBURE - S M A R J E T A
5 :  0

V prijateljski trening tekmi so no
gometaši Zbur brez težav odpravili 
enajsterico Šmaijete. Odlično igro, 
predvsem v prvem polčasu, si je 
ogledalo okoli 120 gledalcev. Gole 
so dosegli: Anderlič, Matko in Zalo- 
ker po enega in Perše dva.

borski center -  Jakovljeviča. Razen 
njiju so dobro zaigrali tudi ostali 
igralci.

Beti: T. Vergot 6, Kosovac 8, Ž. 
Vergot, Jezerinac 19, Lalič 15, 
Dautovič 17, Rožič 10, Medek 23 
in Arbutina 10.

SE NAPREJ LOKA 7 4

V i l .  kolu dolenjske košarkarske 
lige so bili doseženi pričakovani re
zultati, tako da na lestvici ni prišlo 
do sprememb. Loka 74, edina nepo
ražena ekipa v ligi, tudi v Dolenjskih 
Toplicah ni imela težkega dela, saj je 
premagala domače košarkarje s 75 : 
40. Črnomelj je zmagal v Straži 68 : 
60, Žužemberk pa doma s Semičem 
85 : 66, medtem ko je bila tekma 
Bršlin -  Šentjernej preložena, Metli
ka pa je bila prosta. Vrstni red: 
Loka 74 in Črnomelj po 18 točk 
(Loka ima tekmo manj), Žužem
berk 12, Šentjernej in Metlika po 
10, Bršlin 8, Straža in Dolenjske To
plice po 4, Semič 2 točki.

NAJBOLJŠI RIBIČI  
V Ž U Ž E M B E R K U

Republiška ribiška zveza je v s o  
delovanju z novomeško ribiško dru
žino v Žužemberku razglasila letoš
nje republiške prvake. V članski 
konkurenci, kjer je v ulovu rib tek
movalo 58 tekmovalcev, je zmagal 
Novomeščan Franci Furlan, ki sicer 
ni osvojil niti enega prvega mesta: v 
Kostanjevici je bil drugi, v Brežicah 
tretji, v Novem mestu pa deveti

Rezultati: ulov rib -  člani: 1. 
Furlan (Novo mesto), 6. dr. Podr- 
gajs, 9. Berger (vsi Novo mesto); 
mladinci: 2. Rainer (Brežice), 3. Sa
velj, 4. Luzar, 5. Somrak (vsi Novo 
mesto).

Prvo Novo mesto
V nedeljo, 18. avgusta, so se 

v Črnomlju ribiči že tretjič po
merili v tradicionalnem tekm o
vanju za pokal Bele krajine. 
Tekmovanje je bilo v Lahinji v 
Butoraju, udeležilo pa se ga je 
78 ribičev, 26 ekip iz 18 sloven
skih in hrvatskih klubov, ki so 
tekmovali ekipno in posa
m ezno, ter 11 tekmovalk.

Med posamezniki sta bila najbolj 
uspešna Iztok Podrgajs z 2.575 toč 
kami in Franci Furlan s 1.760 toč
kami (oba iz N. mesta). Med ekipa
mi je bilo najboljše Novo mesto, ki 
je osvojilo pokal s 4.555 točkami, 
druga je bila zagrebška Sava z 2.505 
točkami. Med ženskami je zmagala 
Štefka Kreutz iz Kostanjevice s 700 
točkami, druga je bila Hilda Kravs iz 
Ajdovščine, ki je dosegla 350 točk.

Tekmovanje je vzorno organizira
la črnomaljska temeljna telesnokul- 
turna skupnost, ki je prispevala tudi 
pokal, ker je prejšnjega osvojila eki
pa Črnomlja, ki je v preteklih letih 
trikrat zapored zmagala.

B. PODOBN!K
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Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi
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G R A D N J A  Ž A L E C

PROSTA DELOVNA MESTA!
„ L A B O D "

T O Z D  L očna

Komisija za kadre in de lovna  razmerja pri

T O Z D  L O Č N A , N O V O  MESTO

obljavlja 

naslednja prosta de lovna mesta:

1. O B R A Č U N S K O  M ATERIALN I L IK V ID A T O R  TO ZD  

Pogoj: višja ali srednja izobrazba e k o n o m sk e  smeri in 3  

ozirom a 5 let  de lovnih  izkušenj na sam ostojnem  delu v 

knjigovodstvu.

2. O B R A T N I E L E K T R IČ A R  

P og o j: , obrtna šola in 2  leti prakse pri vzdrževanju indu

strijskih strojev in naprav.
Prednost imajo kandidati s prakso v konfekciji .

3. V Z D R Ž E V A L E C  ŠIV A L N IH  ST R O JE V  

Pogoj: KV f inom ehan ik  ali orodjar s prakso pri vzdrževa

nju strojev v konfekciji .

Kandidati naj vlože prošnje na naslov: Komisija za kadre in

delovna razmerja pri T O Z D  L očna,  Cesta herojev 2 9 ,  N o v o

m esto .
Objava velja d o  zasedbe de lovnega mesta.
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»olenHKI li»< pred 20 leti j

Bogati Stražani j
S T R A Ž A  V ED NO  BOLJ sprem inja gospodarsko s tru k tu ro  in j 

zunanje  lice. Sicer m ajhne , to d a  p lodne njivske površine se j 
m anjšajo iz dneva v dan v korist ra s to č ih  industrijskih ob jek tov  i 
in stanovanjskih hiš. N arodni d o h o d e k  v obč in i, ki je  bil dolgo J 
na vodilnem  m estu  v okra ju , pada  sp ričo  zm anjšane sečnje lesa. I 
Dolga leta so imeli S tražani obilen d o h o d e k  od prodaje , sečnje j 
in prevoza lesa. G o tovo  vsak tretji S tražan  je bil lesni J 
m anipu lan t, tesač ali gozdar, vsak drugi pa voznik, pa tud i | 
lesnih trgovcev in trgovčičev ni bilo m alo. Dokaj jih  je  bilo j 
zaposlenih na žagah. - S

Č E SE SPOMNIMO uspehov novom eških  odbojkarjev  v [ 
le tošnjem  le tu , m oram o  biti z njimi nadvse zadovoljni. Moška I 
vrsta je  bila č e t r ta  v zvezni odbojkarsk i ligi, članice pa se j 
ponašajo  s prvim m estom  v republiški ligi, m ladinke pa so bile I 
republiške in državne prvakinje.

LETO S PR I NAS skoraj ni videti lastovic. Ljudje m enijo , da ■  
za to , ker jih  polove onstran  Jadrana . Drugi zo p e t m enijo , da se g  
lastovice ogibljejo novih dom ov, stari pw so požgani. D obro  bi "  
bilo, da bi pravi vzrok odkrili ptičeslovci. Lastovice so nam 
n am reč  zelo p o treb n e , to  v idim o šele sedaj, ko  so se po 
dom ovih  tako  razm nožile  m uhe in mušice. Seveda so tem u kriva 
tud i n epo k rita  gnojišča, ki bi jih  m orali ljudje posipati z apnom .

PO M RZLICI za m o ko  sta se pojavili v R ibnici še sladkorna 
in m a ščob n a  mrzlica. Kar nenadno  sta izbruhnili po  rom anju  v 
Novi Štifti. T u  sta se m enda tud i rodili. Med ljudm i je 
zašum elo: sladkor in m ast se bosta  h u d o  podražila. V zadružni 
prodajaln i, kjer so drugače  prodali le nekaj kilogram ov sladkorja 
na dan , ga je  šlo takoj nad  250  kilogram ov, kljub tem u da so ga 
delili v om ejenih  ko lič inah . P o d o b no  je  bilo z m astjo . N o, 
mrzlica je na srečo prizadetih  km alu pojenjala.

Iz D O LEN JSK EG A  LISTA 
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Zgodilo seje.Y.
VARČNA STARINA -  Angjeski 

podjetnik Brian Newsberry si je v 
Ameriki nabral kar čeden kupček 
denarja s prodajo starih enonad
stropnih avtobusov. Američani na 
veliko kupujejo ta stara in po zuna
njosti nenavadna vozila. Pa ne samo 
zato, ker so tako izvirna in primerna 
za počitniške hišice, ampak tudi 
zato, ker porabijo veliko manj ben
cina.

BREZ MILOSTI -  Neki nemški 
turist je v glavnem mestu Švedske 
popil tri steklenice piva, potem  pa 
vozil s svojim avtomobilom po sre
dišču mesta s hitrostjo 100 kilomet
rov na uro, čeprav je vedel, da so 
Švedi omejili hitrost na 50 kilomet
rov. Najbrž je vse skupaj vzel bolj 
za šalo. Drugače pa je menila šved
ska policija, ki ga je prijavila sodni
ku, in divji Nemec je moral plačati 
ka r 60 000 kron globe, kar znese 
okoli 21 milijonov starih dinarjev.

SOUDELEŽENI -  Jugoslovani 
smo bili soudeleženi pri vsaki delitvi 
medalj na evropskem prvenstvu v 
plavanju. Pri podelitvi medalj se je  v 
ozadju vedno videla naša zastava.

STROKOVNJAK -  V Cileju so 
dobili novega §efa tajne službe. Za 
novega vodjo so dobili res strokov
njaka, ki ima za seboj že dobro 
prakso, zato čilska hunta upravi
čeno upa na uspešnost njegovega 
dela. Novi šef je namreč VValter 
Rauff, bivši polkovnik zloglasne SS, 
ki je kriv za smrt 90 000 Poljakotf, 
Jugoslovanov in Sovjetov.

NEZAŽELENA POPULARNOST 
-  V sovjetskem mestu Minsku se 
ostro bore proti alkoholizmu. Skle
nili so, da sodni proces proti neke
mu zdravniku, ki se je preveč predal 
alkoholu, prenašajo preko televizije, 
obenem pa so sodnemu procesu 
morali prisostvovati notorični pi
jan c i Poleg tega so fotografije naj
večjih pijancev obesili na vseh javnih 
mestih. Vse kaže, da jim te vrste po 
pularnost ni bila pogodu. Poročajo, 
da sc jih je od 140 že 96 odreklo 
alkoholu.

MANJ BI GOVORIL! -  Marjan 
Beneš je pred odhodom  na svetovno 
prvenstvo v boksu dejal takole: 
„Sploh me ne zanima žreb. Povsem 
vseeno mi je, katerega od nasprotni
kov dobim. Vem le to, da nihče od 
njih ne bo zdržal na nogah tri runde. 
Čeprav je bilo našemu boksarskemu 
heroju vseeno, so dogodki pokazali, 
da mu le ne bi smelo biti, kajti našel 
se je nasprotnik, ki je manj govo
ril, pa več naredil.

MERILO LJUBEZNI -  Pes je 
človekov najboljši prijatelj in njego
va ljubezen do gospodarja je globo
ka. Ljubezen zaročenk pa prav nič 
ne zaostaja za njo. To je na svoji 
koži skusil tudi policist, ki je v 
Villinj»enu hotel aretirati nekega pi
janega motorista. Najprej gaje ugriz
nil motoristov pes, potem pa še nje
gova zaročenka. Ugriz zaročenke je 
bil hujši in globlji!

UMRETI OD LJUBEZNI -  Dva 
kanadska učenjaka sta našla sred- 

' stvo za uničevanje muh, ki je prav 
nenavadno. Odkrila sta namreč hor
mon, ki po zaužitju priganja muhe k 
veliki ljubezenski aktivnosti. Od iz
črpanosti in užitka uboge muhe 
poginejo kot zastrupljene. Znanstve
nika zagotavljata, da novo sredstvo 
ne deluje na ljudi.

SREČNI ANGLEŽI -  Angleže 
pesti največja industrijska kriza po 
drugi svetovni vojni, toda Angleži so 
srečni, kot že dolgo ne. Tako je 
namreč pokazala neka anketa.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Prenarediti volilno pravico
( N a  v o l i l n e m )  shodu je g. državni po- ■  

slanec Povše govoril o volilni reform i, da je tre 
ba p renared iti volilni red in volilno pravico. Ka
kor se sedaj voli, se godi m ed stanovi največja 
krivica k m e to m , m ed narodi pa Slovencem ; veli
ko  večje število poslancev jim  gre, k ak o r jih res g  
imajo. Posebno pa se še krivica godi delavcem, 
ki m orajo  tu d i za vojake služiti, ind irek tne  ■  
davke p lačevati, pravice pa nim ajo poslance J  
voliti. Delavci po  svetu se poganjajo za to  
pravico. G. poslanec pravi, kadar se bo  ta po- J  
stava sklepala, da se bode potegoval za pravico.

(V  Š m i h e l u )  se je sklenila tukajšnja 
dekliška šola, s ka te ro  je združena  šola za g luho
nem e deklice. V šolskih prostorih  sam ostana 
šolskih sester je bila javna skušnja iz vseh pred- ■  
m etov. Č lovek m ora res strm eti, kak o  je m ogo
če , ki od rojstva sem prav nič ne slišijo in seve- J  
da tud i prej nikoli niso še govorile, tu  znajo 
izvrstno brati, raču na ti,  risati i td . Hvaležna 
m ora  b iti šoli cela kranjska dežela, ker to liko  ■

g luhonem ih  deklic bi ostalo  brez vsake po m oč i, 
ko  šmihelskega sam ostana ne bi bilo.

( O g l a  s.) Zgubil se je v ponedeljek , 27. 
avgusta, kacih 16 let star, božjasten  in vsled 
tega s laboum en fan tič . F an t ie trdne  postave, 
bil je  bos in brez kam žole. Sprednja dva zoba 
m u m anjkata . K dor bo kaj o njem  vedel poveda
ti, naj blagovoli naznaniti sodniji v T rebnjem  ali 
županstvu v Veliki Loki.

( Ž i v i n s k a  k u g a )  na parkljih in gobcu 
se je zop e t prikazala na Hrvaškem celo blizu 
kranjske m eje; za to  deželna vlada kranjska p re 
poveduje dovažanje in prevažanje te živine na 
K ranjsko.

( N a  A n g l e š k e m )  vlada huda nevo
lja zoper gosposko zborn ico , ker je zavrgla p red 
logo o irskih najem nikih . K akor se kaže, bodo  
Irci še m nogo trpeli, prodno pridejo  do svojih 
pravic.

Iz D O LEN JSK IH  NOVIC 
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Mleko kot 
uspavalo

N espečnost m uči veliko 
ljudi. Svetovna farmacija se 
je vrgla v boj proti temu ne
prijetnemu sovražniku č lo 
vekovega dobrega počutja in 
izdelala celo vrsto prepara
tov, ki nespečnežem  prina
šajo blagodejni in težko žele
n i spanec. Samo kako dol
go? Ob stalni uporabi uspa
valnih tablet se m oč  njihove
ga učinka zmanjšuje, tako 
da je potrebna vse večja k o 
ličina.

V  Angliji pa se ljudje, sle
d eč  stari tradiciji borbe z ne
spečnostjo , bojujejo z naj- 
navadnejšo stvaijo — z 
m lekom . Njihova stara izro
čila pravijo, da skodelica 
toplega mleka pred odho
dom  v posteljo zagotavlja 
prijeten in trden spanec. Je 
ta trditev iz trte izvita?

Britanska zdravnika dr. 
Southw ell in dr. Vlasta Bre- 
zinova sta tem eljito presku
sila, koliko resnice je v tej 
ljudski modrosti. Preiskovala 
sta obnašanje ljudi v spanju, 
ki so prej spili skodelico top 
lega mleka, in spanec tistih, 
ki tega niso storili. Ugotovila 
sta, da so  prvi spali veliko 
mirneje. Njuno opazovanje 
je potrdil tudi grafični zapis 
možganske aktivnosti, ki je 
pokazal, da so ljudje po za
užitem  toplem  mleku trdne
je spali, še posebno v drugi 
polovici n o č i, kar je po
m em bno za dobro prespa- 
nost. Zapis možganskih va
lov je tudi pokazal, da po 
toplem  mleku umirjeno 
spanje dlje traja.

Medtem ko učinek ke
m ičnih uspaval farmacevtske 
industrije v teku n o č i upada, 
vse k a ž e , , da delovanje mle
ka s časom  raste in doseže 
vrti v jutranjih urah, ko je 
m leko že davno prebavljeno.

Zdravnika sta seveda pri 
svojih raziskavah upoštevala 
navajenost Angležev na „ve- 
č e m o “ m leko in njihovo za
upanje v njegov učinek, zato  
svojih izsledkov ne posplošu
jeta. Brez dvoma preizkuša
nje tega sredstva ne more 
biti škodljivo.

Muhe niso 
kar tako

Muhe pomagajo pri var
nosti v rudnikih

Muhe so nadležne živalce, ki 
bi jih  m arsikdo najraje kar iz tre 
bil, ako bi to  bilo m ogoče. Zde 
se nam  nekaj tak o  običajnega, 
da bi te žk o  verjeli, da se nek a te 
ri znanstveniki prav resno 
ukvarjajo s tem  nadležnim  „do- 
m a č im “ stvorom . Pa vendar je 
tako .

Z a to  je  novica, da so v ne 
kem  ru dn iku  zgradili sistem 
alarmiranja s p o m o č jo  navadne 
sobne m uhe , naletela na po
smeh in skomiganje z rameni. 
Z nanstveniki pa so d o b ro  vede
li, za kaj gre. Navadna sobna 
m uh a  je m ed vsemi živimi bitji 
skoraj najbolj občutljiva  za raz
lične vonje, še p osebno  za vonj 
m etana . T o  njeno lastnost so 
spre tno  izkoristili pri a larm nih 
napravah.

K o nam reč  m uha z aču ti v 
zraku  le neko liko  m olekul tega 
p lina, se začne  nem irno  obn a 
šati. V njenem  organizm u se 
po d  vplivom ču ten ja  in zazna
vanja teh  vonjev tvorijo  e lek tro 
m agnetska nihanja. Ta s p o 
m o č jo  izredno tenke zlate žič- 
nate  e lek trode , ki jo  vsadijo 
m u h i v glavo, prenašajo na ob 
čutljive naprave, ki p o te m  oja
čane signale sprem ene v zvočne 
in svetlobne Opozorilne znake.

M odem i tehn ik i, na  k a te ro  je 
človeštvo ta k o  po n osn o , do se
daj še ni uspelo ustvariti napra 
ve, ki bi bila vsaj prib ližno tako  
občutljiva za vonje, k o t je  č i s t a  
navadna m uha. Največje težave 
p ovzroča  vonj in zaznavanje 
vonja, saj si znanstveniki do 
zdaj še niso mogli tega pojava 
zadovoljivo razložiti. Prav za to  
so p roučevanja  navadne m uhe 
ta ko  zanimiva.

Na solinah
Nisem si mogel kaj, da ne 

bi šel še enkrat pogledat k 
morju, kajpak k solinam v 
Strujan, Portorož in še na
prej po Istri, vendar se po
vsod obeta slaba letina. 
Tako zdaj žalosten sedim ob 
morju in namakam noge v 
toplo morsko vodo. Okopati 
se ne morem, ker je voda 
umazana, pa tudi smrdi.

Ravno sem bil zatopljen v 
žalostne misli, kar me poteg
ne za palec desne noge mo
žak, ki je prihajal iz vode. 
Stresel in prhal je s sebe 
umazano mokroto ter šope 
morske trave, a na glavi so 
mu jezdila čudna očala z 
eno samo šipo. Prisedel je k 
meni pa me ogovoril: „Hej, 
Matrin, ako si prišel zgolj na
makat noge v morje, bi bilo 
bolje, da bi vzel pest soli in 
si jih umil doma v čebricL “

„Mar ni sedanje ob morju 
tudi nekaj vredno, ka-li? “ 
mu oporekam.

„Kajpak, da je, vendar je 
tako početje silno drago, ko 
mora človek vsak dan trebu

hu votko vdeti, pa še slabo 
postrežen je povrhu. “

„Prav imaš. Tudi nekdaj 
ni bilo bolje. Jezdil sem od 
Gobrika do Ricmenov, pa 
tudi od Postojne do morja ni 
bilo boljše postrežbe kot v 
Razdrtem pri Klinčarju. “ 

„Martin, anti veš, zakaj je 
tako? “ me še vpraša.

„Tako ti povem. Veliko 
sveta sem obhodil, spraševal 
tu in tam, tehtal besede enih 
in drugih ljudi pa zvedel 
tole: Tisti, ki strežejo popot
nim z jedačo in pijačo, pra
vijo, da so za. svoje delo pre
malo plačani, kar je res. Oni, 
ki so odgovorni za te posle, 
pa menijo, da ne marajo dati 
več novcev, ker traja delo le 
pol leta, zaslužek pa dobiva
jo delavci celo leto, da ne bi 
pozimi gladovali. Presneto, 
tudi oni imajo prav. Vidiš, 
tožbe in obtožbe se vrtijo v 
krogu kot mačka za svojim 
repom, udarjen je pa popot
nik, ki lačen in žejen čaka 
na vročini, kdaj bo postre
žen. “

MART/N KRPAN

FV I H  f l 3 S i 9 j &  I Rešitev prejšnje križanke

TV zločini so del aro* 
riške stvarnosti^

Skrivnostni Indijanci, gf^; 
kavboji in k rhke  lepotice izg1, 
njajo z zaslonov ameriških tek; 
vizoijev. Umaknili so se prei 
„n a le to m "  serij krim inalk , katf 
rih nekaj sm o gledali že tudi pr 
nas.

Zakaj tak  porast zanimanji 
za z loč ine  oz. njihovo razktt 
vanje?

Najprej je tem u  vzrok gotovf 
čedalje več krim inala  v Združb 
nih  državah. T ako  stanje zad1 
žuje m eščane ob večerih  d o #  
na varnem  m ed stenam i stanO' 
vanj, po  drugi strani pa hočej0 
ljudje vsaj na ekran ih  videti, d* 
ni z loč ina , ki bi ostal #  
raziskan oz. nekaznovan, & 
prav je zam išljen še tako  prebi* 

sano.
Seveda v resn ičnem  življenj11 

policaji še zdaleč niso in ne 
rejo b iti tako  uspein i v boj11

SS. .“i ae UMsr
- P R A V \ č K) 1 K

R. A E> A R B A R A
U 1 K 0 KJ A !KF c O P
!!!!,MHU■J € N P £ E .i*
V A T 6 R P 0 L 0

s? SZ . k V A N T i T e T Ai s v 1 L A rž1* T 1 R ■HI K 1 «.n L 1 L A An t H r^r K AUMIV A F
r A N 0 D A U: K A N T A T A
—- M A N A e R «.* H 0 T € L

■Al R "" A L K rS A P O R T

- K o n č n o  s e m  l e  r e š i l a  
p r o b l e m  k a j e n j a !

D L

. K O N E C
ŽIVLJENJA

D E L
KARPATOV

OZVEZDJE

NEKD-HRV-
VLAOAR

R I N A

M A K E D .
M E S T O

F R .
REVOLU
CIONAR

60 MIN

G O R S K I
JM

D L

MESTO V 
DALMACIJI

KMETIJSKA
INŽENIRKA

N A Š  
MATEMATUi

LASE

r
> ,

Ž A B J A
NOG A

S I N J S K A
I G R A

POBIRALEC
DAVKOV

DOMAČE 
2 .  IME

AF R .
DRŽAVA

D I V J A
Ž I V A L

ČRNSKI
J E Z I K

DALJAVA

ROBERT
IM L

KDOR BIVA 
NA BRDU

A M M . I M E

ZLEZNA
BULA

opeka

B A LAST

O S.
Z A I M E K

OOMAČA
Ž I V A L

VZOR

R U S K O  
M . IM E

SUROVINA
ZA

KOKAIN

ŽUŽKOJED

VRSTA
h r a s t a

RU T A

TOČENJE
M IL -

N O V O
M E S T O

BAJESUNNI
LETALEC

m

PANČEVO

CEVUAR.
l i L

COPATA

N E M
FILOZOF

ŠP.
M E S T O

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV j,

ŠTIPENDIJE
r i
IŽ P O D JE T JE  ZA PT T  P R H M P T  Ž3 PODJETJE ZA PTT PROMET
4 NO VO  MESTO£

|  1 ŠTIPENDIJO  ZA ŠT U D IJ NA  PRAVNI FAKULTETI, $ 
£ 1 ŠTIPENDIJO  ZA ŠTU DIJ NA VIŠJI EKONOMSKI ŠOLI i

\  ,N  \  
b 2  ŠTIPENDIJI ZA ŠTUDIJ NA EKONOMSKI SREDNJI |  
 ̂ ŠOLI, III. LETNIK.

£
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PROSTA o ilo V N A  MESTA

Tv zločin i in policaji so 
ameriškega vsakdanjika.

pro ti krim inalcem . Z n a n o  je, ^ 
so zategadelj m eščani 
Y orka v n ekaterih  č e t r te h  otp 
nizirali sam ozaščito  in patrulj* 
k i j ih  varujejo pred  n a p a d a lc i* 1? 

cestah, vlomilci in drugim i W 
minalci.

Ljudje h oče jo  na zaslon11 
sprem ljati uspešno, akcijsko Pf 
pe to  delovanje raznih  de tek*1' 
vov. G ledalec, u d o b n o  zavaljet 
v naslanjaču, želi o b č u t i t i  jeZ° 
in nap e to s t, ki jo  povzroči 
čin . Ob tem  h o č e  dob iti v#! 
tre n u tn o  zagotovilo, da policij' 
obstoji tu d i za to , da bi zaščitil’ 
njega. Tv zločin i in policaji & 
del vsakdanjosti ameriškeg| 
m eščana. In to  ne sam o 
vest, ki jo  prebere v časopis11 
am pak  k o t stvarnost. Zato * 
povprečen  A m eričan  želi tak* 
serije, ki so kar najbolj bli^ 
stvarnosti in v ka tere  je mogo^ 
•verjeti, se vanje vživeti.

T ako  ,,vživljanje“ v na^ 
dežno stvarnost je  lahko 
škodljivo, kar dokazuje precej 
nje število m ladih krim inalce : 
ki so zašli na kriva p o ta  tu 
pod  vplivom „televizijskega n 
silja“ . P ro ti takem u izkrivljal 
pa se zaenkra t ne bo ri še n° %0. 
televizijski ju n ak , ki bi bil ® 
brodošel tud i pri nas, saj 
naša filmska p la tna , pa tudi J , ,  
levizijski zasloni čedalje P 
polni nizkih  strasti in krvi.

Majhna električna vozila na betonskih tirih bodo rešila mesta gne
če, hrupa in smradu - Uresničitev zamisli ni več daleč

Vsa velika m esta, pa tudi 
manjša nič ne zaostajajo za 
njimi, so vse bolj p o d o b na  
kaosu pločevine na kolesih; 
ulice so prepolne  av tom obi
lov, tako  da p rom et v m estih  
sploh ne m ore opravljati svo
je naloge — prepeljati p reb i
valca h itro  na želeno m esto. 
Poleg tega je ozračje  v m e
stih zaradi velike gneče avto
m obilov posta lo  skrajno ne
zdravo. Urbanisti in tehno lo 
gi že dolgo iščejo p o t iz te 
stiske, ki grozi zadušiti me
sta. Prvi rezulta ti so že zna 
ni.

Vse več strokovnjakov je

naklonjenih  sistem u m estne 
ga p ro m eta , ki ga o značuje jo  
s k ra tico  HOP (h itr i osebni 
p ro m et) . Do le ta  1990 naj bi 
z njim  m estni p rom et 
razbrem enili k a r  za po lo 
vico. Gre za manjša p re 
vozna sredstva, ki jih  poga
nja e lek trika po tirih, vodi in 
razporeja pa e lek tronsk i ra
čunaln ik  Vozila bi se gibala 
po  dvojnem  tiru: prvi bi bil 
nam enjen d irek tn i vožnji, 
drugi pa zaustavljanju in 
vključevanju v p rom et. P o t
nikom  ne bo  treba  več čaka 
ti na avtobuse, ker je  sistem 
HOP zamišljen tako , da bo-

Zaenkrat je to  voz ilo  sam o m aketa, to d a  čas, k o  b o  vsakda
njost na m estnih ulicah, ni več  daleč.

do vozila čakala potnike. 
Zaradi popolne av tom atiza 
cije takega m estnega osebne
ga prevoza bi ves sistem lah
k o  deloval vse ure dneva 
brez prekinitve.

K akor je  videti vsa stvar 
fan tastična , je  že zelo blizu 
resničnosti. P rihodnje le to  
bo  stekel poskusni HOP v 
kanadskem  m estu T oro n to , 
v švedskem m estu  G oetebor- 
gu pa bo veije tno  že le tos 
p riče la  delovati poskusna 
proga HOP. Švedi so sistem 
imenovali Spartaxi; upravlja
li ga b o d o  računalnik i, vozi
la pa b o do  lahko sprejela šti
ri do šest po tn ikov . Tudi 
A m eričan i in Japonc i ne za
ostajajo za zahodno  Evropo 
in vztrajno delajo na p o d o b 
nih sistemih.

Seveda ne m anjka ljudi, ki 
z nezadovoljstvom  gledajo 
na razvijanje in uresničeva
nje teh  idej. Predvsem gre za 
ljudi, ki jim  bo novi sistem 
m estnega p ro m e ta  zaradi po 
polne avtom atike odžrl 
k ruh , nič manj pa niso za
skrbljeni proizvajalci avto
m obilov. T oda  prednosti, ki 
jih  zamisel ima, bo d o  gotovo 
pripom ogle k popoln i uvelja
vitvi. P o tem  m esta  ne bodo  
več pločevinasti kaos, dušeč 
se v izpušnih plinih.

Električno
letalo

Letalo poganja elektri 
čni akumulator

Energetska kriza, ki je povzročila 
težke glavobole politikom in potroš
nikom, je po drugi strani prinesla 
tuđi precej koristnih stvari Ne samo 
da so se ljudje zavedeli dragocenosti 
energije, ki so jo  prej tako lahkomi
selno trošili, kriza je spodbudila tudi 
izumitelje, da so pospešeno delali na 
svojih zamislih. Tako smo kmalu do
bili električni avtomobil, sončno 
hišo, sončne hladilnike, zdaj pa je 
poletel še prvi avion na električni 
pogon.

Seveda je bil prvi polet dokaj 
skromen. Pilotu in konstruktorju 
novega električnega letala Fredu Mi- 
litkiju iz Linza je uspelo dvigniti 
avion na višino 300 metrov in po 
11-minutncm letu srečno p ristati 
Zanimivost tega poleta je ravno v 
tem, da mu je vse to uspelo z m otor
jem, ki so ga poganjale električne 
baterije, vgrajene v letalo.

Sicer so že pred njegovim posku
som leteli električni modeli letal, 
vendar so bili to le modeli brez člo
veške posadke. Konstruktor iz Linza 
pa je  izdelal letalo, ki lahko ponese 
v zračne višine tudi človeka. Naj
večje težave pri gradnji je imel, ko je 
izbiral baterije. Izkazalo se je, da je 
njihova teža prevelika. Na pomoč so 
mu priskočili drugi avstrijski inže
nirji in kmalu so skupaj izdelali aku
mulator, težak okoli 125 kilogra
mov, vendar dovolj močan, da je 
lahko pognal elektromotor. Stopili 
pa so še korak dalje: pred kratkim 
jim je uspelo izdelati akumulator, ki 
lahko daje potrebno električno 
energijo kar celo uro.

Prednosti električnega letala so 
precejšnje: predvsem je tako letalo 
neprimerno bolj tiho, ne onesnažuje 
zraka, upravljanje z njim pa je var
nejše in enostavnejše. Strokovnjaki 
pripisujejo električnemu letalu še 
lepo bodočnost v prometu na krat
ke razdalje.

Z A Č A S N A  SK U P N O ST

Z D R A V S T V E N E G A  V A R S T V A  IN Z A V A R O V A N J A  
N O VO  MESTO  

Strokovna služba

Objavlja 

prosta delovna mesta:

1. R E F E R E N T A  ZA PR A V N E  IN PRE M O Ž E N JSK O 
P R A V N E  Z A D EVE

2. F IN A N Č N E G A  REV IZ O R JA

3. R E F E R E N T A  ZA KONTROLO IN P O R A V N A V O  R A 

Č U N O V  IN V O D JA  V L O Ž IŠ Č A  pri podružnici Črnomelj
4. A D M IN IST R A T O R K E  -  STROJEPISKE

POGOJI:

pod 1.: pravna fakulteta  ali tej sorodna šola, 3  leta delovnih  
izkušenj, poskusno  delo  2 m eseca

pod 2.: višja ekonom sko-kom ercia lna  šola ali tej sorodna  

šola, 3  leta delovnih izkušenj, poskusno  de lo  2 meseca  

pod 3.: ekonom ska  srednja šola ali gimnazija ali tem a so 
rodne šole, 2  leti delovnih izkušenj

pod 4.: administrativna ali tej sorodna šola ali najmanj e n o 

letni strojepisni tečaj, preizkus znanja strojepisja, 1 leto  de
lovnih izkušenj

Kandidati morajo obvladati slovenski jezik.

Prijave za objavljena delovna mesta pošljite skupaj z dokazili  

o  izpolnjevanju zahtevanih pogojev in z navedbo dosedanjih  

zaposlitev v 15  dneh po  objavi na naslov:

Z A Č A S N A  SK U P N O ST  Z D R A V S T V E N E G A  V A R S T V A  

IN Z A V A R O V A N J A  — Strokovna služba, Kidričev trg št. 3 ,  

N O V O  MESTO.

r  ^
4 „Razpisna komisija pri krojaškem podjetju
9   .  i . .  v

, KROJAČ  

N O V O  MESTO

razpisuje de lovno  m esto

DIREKTORJA
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še nasled
nje pogoje:

1. da ima srednješolsko izobrazbo e k o n o m sk e  smeri in naj

manj pet let delovne do b e  na vodilnem  delovnem  mestu  
ali

2. da je visoko kvalificiran krojaški delavec z mojstrskim iz
p itom  in ima najmanj 5 let de lovne  dob e  na vodilnem  
delovnem  mestu.

5
<?

n

■ ■ M H I

Kandidati naj pošljejo svoje prijave s kratkim življenjepisom  

in o p isom  dosedanjih zaposlitev  in strokovne izobrazbe raz

pisni komisiji pri krojaškem podjetju „K rojač", N ovo  mesto.
£ ž
v v
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v. P n w h n a  n v n n v n a  č n la  l lrčlrn 4

razpisuje  

naslednja prosta delovna mesta:

J

8. Ogledoval si je osU Ĵj, km ečkega
vojskovodjo. Zrl je v poteze ^  i>vQhraza in moral 
je priznati: „Naj me zlodej* praprapra-
praded . .

Se hujši ha-ha je z*dove in
zaman se je trudil P a ra d iž  ^ ^ e t o m  razložil 
zadevo. Fantje so medten* -  j^ t i  sod vina in 
kračo, postali so Židane v «*a§a junaka sta

£ 1. — UČ IT E L JA ZA RA Z R E D N I POUK za n e d o lo č en  čas;

pogoj: ortopedagog  ali študent PA, odd elek  za DPO; na- 
 ̂ s top  službe 1. 9. 1974 .

\  2 .  — R A Č U N O V O D JE  — TAJNICE za n e d o lo č en  čas;
V

pogoj: srednja strokovna izobrazba e k o n o m s k e  smeri, 

obvladanje dela iz splošnega pisarniškega poslovanja in ne
kaj let prakse; nastop službe 1 . 1 2 .  1 9 7 4

\  3. TA JN IK A  (CE) ŠOLE (ponovni razpis)

obdržala glavo na svojih ramenih.
Pa ne le to! Sedla sta k pijači in krači in razgrajala 

sta z uporniki pozno v n oč  tam na grajskem dvorišču. 
Prepevala sta z njimi: Prej pa ne gremo dam, da se bo  
delal dan . . . !

In pozabili so uporniki na tlako in desetino, naša 
junaka pa na to , da jima je Potegon izmaknil ladjo — 
edino upanje na vrnitev.

Spraznili so cel sod in pospali po dvorišču kot
snopje!

Mirna n oč je padla na dehtečo dom ačo zemljico, 
po okoliških hribčkih so se vnemali k resov i. . .  Grado
vi gore! porečete, dragi bralci. N e, ljubčki, to niso 
gradovi! Kresovi tam po hribih, kresovi, ki jih pijani 
uporniki niso videli, so pomenili čisto nekaj drugega. 
Kmalu, kmalu nam bo  vse jasno.

 ̂ Pogoji:
 ̂ pod 1. in 2. višja izobrazba, lahko tudi študenti ali upoko-

 ̂ jenci;
 ̂ pod 3. srednja izobrazba.
 ̂ Stanovanje zagotovljeno, so pa tudi ugodne avtobusne zveze |  

 ̂ z Novim  m estom .
£ Razpis velja do  zasedbe delovnih mest.
ž  .\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXVSXXNXXXN <



Po 600 prikolic na mesec
Tovarna IMV v Brežicah povečuje proizvodnjo avtomobilskih prikolic

stekla v Brežicah povečana proiz
vodnja.

Brežiški kolektiv Industrije m otornih vozil postaja največji pro
izvajalec avtomobilskih prikolic v Jugoslaviji. Sedaj jih napravijo po 
3 5 0  do 4 0 0  na m esec, v prihodnje pa bodo proizvodnjo povečali na 
6 0 ^ . Izdelovali bodo tudi nove tipe.

Pri uvajanju nove in razširjene 
proizvodnje pomagajo kolektivu 
TOZD Brežice strokovnjaki iz Nove
ga m es ta  V prikolice za prihodnjo 
sezono vgrajujejo v tovarni nekatere 
nove oziroma spremenjene elemen
te. Uporaba rebraste pločevine daje 
prikolicam tudi sodobnejšo zunanjo 
podobo.

V brežiškem kolektivu so se do
slej pogosto srečevali z objektivnimi 
težavami, razen tega pa so se zapo
sleni premalo zavedali, da je pred
vsem od njih odvisna razvojna pot 
tovarne. TOZD IMV Brežice zapo
sluje 380 ljudi. Ta kolektiv je doslej 
izdeloval avtomobilske kamping pri
kolice tipa 500, 550 in 700, po zad
njem sklepu centralnega delavskega 
sveta v Novem mestu pa bo že te dni

NOVO
V BREŽICAH

LETOVANJE SE IZTEKA -  V 
Savudriji se m udi ta  čas zadnja, 
šesta izmena, v kateri so otroci iz 
šolskih okolišev Globoko in Velika 
Dolina Letos je  preživelo počitnice 
ob m oiju okoli 220 otrok iz občine, 
med njimi največ takih, ki jim je le
tovanje priporočil zdravnik.

SLOVESEN SPREJEM -  V gar
nizijo je pred dnevi prispela skupina 
35 mladih starešin jugoslovanske 
armade. Predstavniki občinske skup
ščine in družbenih organizacij so se 
udeležili njihovega sprejema Mladi 
oficirji in podoficirji so si predtem 
ogledali Posavski muzej, tovarno 
IMV, Tovarno pohištva in Čateške 
Toplice.

V OPEKARNI ŽIVAHNO -  V 
kolektivu TOZD Opekarna Brežice 
ni prav nič čutiti dopustniškega 
vzdušja. V okviru Salonita Anhovo 
se zaposleni zavzeto pripravljajo na 
novo investicijo v vrednosti 70 mili
jonov din. _

BREŽIŠKE VESTI

Hmeljišča 
so oživela

Na kmetijskem posestvu  
Trnje (poslovna enota breži
ške Agrarie) že nekaj dni 
obirajo hmelj. Stari nasadi 
ob Savi obsegajo 18 hekta
rov, novi pa 15. V njih gojijo 
štiri sorte hmelja: golding, 
atlas, ahil in avroro.

Po oceni strokovnjakov je 
hmelj letos .zelo kvaliteten, 
kolikšen bo pridelek, pa 
bodo lahko povedali čez  kak  
teden dni, ko bo obiranje 
končano.

V ečji del bodo opravili s 
strojem za obiranje, razen 
tega pa si pomagajo še z 
okoli 3 0 0  obiralci. Ti pride
jo  pretežno iz Hrvatskega 
Zagorja, z Bizeljskega pa vo
zi obiralce vsako jutro pose
ben avtobus. Za obrano m e
rico plačujejo po 4 ,5  din, za 
celodnevno prehrano pa 
obračunajo delavcem po tri 
merice hmelja.

Za kolektiv pomeni to večji na
por, predvsem pa večjo odgovornost 
slehernega posameznika. Vse to 
bodo dosegli z zavzemanjem za bolj
šo disciplino in kvaliteto opravljene
ga dela. Kakovost izdelkov zahteva
jo kupci v vseh državah, ki kupujejo 
prikolice IMV. Največ jih prodajo v 
Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Francijo, 
Švico, na Dansko in v Holandijo. Te 
dežele pokupijo devetdeset odstot
kov proizvodnje.

V prihodnje se obeta povečanje 
delovnega obsega tudi kovinskemu 
obratu IMV v Brežicah. Ta bo izde
loval šasije za večje prikolice, blatni
ke, okrovke košev za butanske je
klenke, zložljive stopnice za prikoli
ce ter razne drobne kovinske dele.

V. P.

V B R E Ž IC A H  BO DO  
G RAD IL I PE K A R N O

Predstavniki podjetja Žito iz Lju
bljane so se pred kratkim udeležili 
pogovora s predstavniki občinske 
skupščine in družbenopolitičnih or
ganizacij. Sporazumeli so se, da bo 
Žito gradilo v Brežicah pekarno, v 
kateri bodo spekli po pet ton kruha 
na dan. Za objekt bodo poiskali tak 
prostor, da ga bodo v prihodnje po 
potrebi lahko razširili.

N A  DOLINI PO N A Č R T U

Modernizacija ceste Nova vas -  
Velika Dc 1 dobro napreduje. 
Zdaj so kOiicana zemeljska dela na 
križišču pri Rajcu. Cesto so delno 
speljali po novi trasi, da so zmanjšali 
vzpon in se izognili dvojnemu ovin
ku. Asfalt bodo dobili Dolinci za 
občinski praznik 28. oktober.

Štipendij bo najbrž dovolj
Po prošnjah kmalu tudi denar . . .

Pred vrati je novo šolsko leto, šte
vilo učencev, dijakov in študentov 
pa tudi v krški občini iz leta v leto 
narašča  Kako zagotoviti vsaj vsem 
najbolj nadarjenim možnosti za izo
brazbo in primeren poklic, je od-

KRŠKE
NOVICE

PO NAĆRTIH -  Mladina iz 
Krškega oziroma iz dela naselja na 
desnem savskem bregu ureja že dalj 
časa dva prostora v poslopju telo
vadnega društva Partizan. Te dni po
pravljajo okna in pleskajo stene, za
tem pa bodo pričeli oba prostora še 
oprem ljati Seveda bi za to potrebo
vali tudi nekaj denarne pomoči.

ŠE EN POHOD -  Občinska kon
ferenca Zveze mladine načrtuje v 
septembru še en dvodnevni pohod 
po poteh partizanskih enot. Tokrat 
bodo dekleta in fantje krenili do 
Črneče vasi, kjer se bodo 15. sep
tembra udeležili proslave obletnice 
Gorjanskega bataljona

ŠTAB IMENOVAN -  Minuli te
den so v Krškem imenovali člane 
občinskega štaba za akcijo „Nauči
m o se plavati44. Predseduje mu inž. 
Niko Kurent, predsednik občinske 
skupščine, vsega skupaj pa šteje šti
rinajst članov. Naloge štaba so dolo
čene z akcijskim programom TTKS.

PRVA VAJA -  Po enomesečnem 
premoru so se na delu ponovno 
zbrali člani pevskih zborov „Viktor 
Parma44 iz Krškega, Svobode iz Bre
stanice, senovske Lisce in Kostanje- 
viški oktet. Pripravili bodo sedem 
borbenih in idejnih pesmi za nastop 
na proslavi obletnice ustanovitve 
Gorjanskega bataljona, ki bo 15. 
septembra v Črneči vasi.

TA MESEC KONEC -  V Matera- 
do pri Poreču je odpotovala zadnja 
izmena otrok iz krške občine. Kolo
nije, ki jih je tudi tokrat nadvse 
uspešno organizirala občinska Zveza 
prijateljev mladine, so ponovno pod
prli nekateri posamezniki in delovne 
organizacije, ki so brezplačno pri
spevali precej hrane, predvsem sadja 
in povrtnin.

KRŠKI
TEDNIK

visno največ od štipendijske politike 
oziroma od sredstev, ki jih za tako 
pom oč lahko zagotovijo. Obeti, da 
bo to  vprašanje končno zadovoljivo 
rešeno, so resnično d o b ri

Pripravljalni odbor za sklenitev 
samoupravnega sporazuma o štipen
diranju je doslej na razpis prejel že 
okoli 120 prošenj za štipendije. Med 
njimi je skoraj tri četrtine prošenj za 
pom oč pri Obiskovanju srednjih šol, 
kar najzgovorneje priča, da je bil v 
krški občini prav prvi korak k zna
nju najtežji. Podatki kažejo, da bo 
tokrat nadaljevalo šolanje na sred
njih šolah znatno več otrok iz 
km ečkih in delavskih družin. Med
tem ko bodo štipendije srednješol
cem dokaj enakomerno razdeljene 
po vseh letnikih, pa je med študenti 
daleč največ prosilcev za prve let
nike. To je nekoliko presenetljiv po
datek, saj so doslej prav višješolci in 
visokošolci poudarjali, da jim v 
„m atični44 občini vse premalo po
magajo.

Delegati vseh treh zborov občin
ske skupščine so junija že potrdili 
družbeni dogovor o oblikovanju šti
pendijske politike, zato pričakujejo, 
da bodo po javni razpravi prizadeti 
že ob koncu tega meseca podpisali 
še samoupravni sporazum o štipen
diranju. S tem pa naj bi se v enem 
letu v občini zbralo za tovrstno po
m oč več kot 100 milijonov starih 
dinarjev. £  ŠEBEK

* ■*

Labod N ovo m esto — TOZD  
Libna Krško je edino podjetje v 
občin i, ki za delavke organizira 
v$ak mesec javno tribuno, na 
kateri odgovarjajo na njihova 
ustmena in pismena vprašanja, 
ki so se med tem  nabrala v 
skrinjici. (F oto: J. T.)

' „ J #i *0 pU*

Delavci „Trima“ skušajo pri gradnji tovarne narediti kar največ sami, n j i h o v a  tehnoj^^gron1̂  

nost pa naj bi tudi na Dolenjskem, kjer imajo še najmanj naročil, pokazala to , Ka j 
državi. Na sliki: nameščanje strešnih elem entov. -

Trimo: udarniško za novo tov?[!l
 _

Nov izdelek, fasadne plošče, bo prestal »krst« v s t e n a h ^ * ^ J ^ .  2j<|!

5-centimetrska plošča uspešno nadomesti 4 0 -centirne ^

. tudi
Vse kaže, da bo nova tovarna fasadnih in strešnih p lošč trebanj- n,e2a leiap 

skega Trima najhitreje zgrajena tovarna na Dolenjskem. 29. junija 
je podpredsednik gospodarske zbornice inž. Rado Dvoržak položil 
temeljni kam en, 21. avgusta pa smo že videli avtodvigalo Trima, 
kako je postavljalo na stebre krovne elem ente.

Kot nam je dejal vodja investicij 
Stane Velikonja računajo, da bo 
nova proizvodna dvorana s 3.145 
metri površine pod streho že v za
četku septembra!

Vsega seveda ne morejo opraviti 
sami, vendar je zaenkrat vse ostalo v 
rokah izvajalcev iz dom ače občine: 
delavci komunalnega podjetja in mi
renskega Gradbeno-opekarskega 
podjetja so do roka zgradili temelje. 
Mladinci in delavci montažnega od
delka T rima držijo besedo, ki jo je 
dal ob polaganju temeljnega kamna 
predsednik mladinskega aktiva Pra
vijo, da bodo opravili vse potrebno, 
če žrtvuje vsak 10 udarniških ur. Mi
nulo soboto so delali delavci vse to
varne za „stabilizacijsko soboto44, 
kar bodo oktobra ponovili

Strešne in fasadne plošče po ita
lijanski licenci firme Metecno so no
vost na našem tržišču. Na gradbišču

jih je mogoče izredno hitro montira
ti, 5 cm debela plošča pa je boljša 
od 40  cm debelega opečnatega zidu. 
Novo tovarno bodo obložili že s 
temi ploščami. Tokrat jih bodo se
veda še uvozili iz Italije.

Novembra bodo prišle iz tovarne 
prve fasadne plošče, marca prihod-

IZLET T R E B A N JSK IH  
, UPO KO JENCEV

Društvo upokojencev iz Treb
njega organizira izlet v Hrvatsko 
Zagorje, Ptuj, na Bizeljsko. Vsi, 
ki se zanimajo za ta  lepi in pri
jetni izlet, se lahko prijavijo do 
vključno 15. septembra v društ
veni pisarni.

njega leta Pa ' 7 delalo 1* .
krat bo v ,oizvodnie^ °

m i l i j o j  / *  aali n« L 05 f
k o n c a  l e t a  P  ^  p 3 n a  {5poP

”° « n J . v o i o b ^  A. Z E ^

Iz kraja

križišču glavnf ii ždi,

železni?-K$ ^ 1 $mu navkljub, 
čast kinu,
mu društvu kl še
izvzamemo km ’t^ o ^
je, so vso to n pricel> irifcj * 
nudbo nckat^Pgejo p y  
da v omarico f  od za 
hod, ker pac v

»Napredovali bomo le v sloj"
Omajanb enotnost med Krmeljčani in Šentjanžani P° u^reH

naj čimprej utrdi dogovor o nadaljnjih akcijah ■

i s « !  1V  skupni blagajni manjka še precej starih milijonov, nekako 20  
do 30 . „Prispevek za vodovod naj plačajo vsi: tisti, ki so že bili 
priključeni na vodovod, kot tisti, ki so šele na n ovo“ , pravi pred
sednik šentjanške krajevne skupnosti Lojze Flajs.

k a n i  z a ž e l  j - m i

P očitn ic je konec in tudi za 
Darinko Brajdič iz Cerkelj se 
začenja novo šolsko leto. Starši 
so R om i, njihova hčerka pa je 
ena redkih otrok iz ciganskih 
družin, ki redno obiskuje pouk. 
(F oto: J. T.)

S E N O V S K A  LISCA V  
VEČ JIH  PRO STO RIH

Po pettedenskem dopustu so se 
zaposleni v TOZD Lisca-Senovo 
vselili v razširjene in prenovljene 
prostore. Poleg prizidka s površino 
okoli 250 m2 imajo sedaj nove kli
matske in druge naprave, šivilje pa 
so pričele delati ob tekočem traku. 
Novosti zagotavljajo tudi od 60 do 
80 novih delovnih mest, kar je za 
kraj, njegovo okolico in vso krško 
občino še toliko bolj pomembno. 
Prvih dvajset novih delavk so že pri
učili, v uk pa sprejemajo ta čas še 
več kot dvajset novink.

V M AČK O VCIH  PO N A Č R T U

Člani ribiške družine Senovo-Bre- 
stanica že dalj časa s prostovoljnim 
delom širijo manjši gostinski objekt 
ob Mačkovskih ribnikih. Za letos 
načrtovano delo bodo po vsej verjet
nosti opravili, drugo leto pa namera
vajo pričeti graditi nadstropja. Pri
ljubljena i/letniška točka bo še pri
vlačnejša in dostopnejša, ko bodo že 
to leto do ribnikov položili tudi 
asfalt.

ZADNJI NASTOP -  Mlajši pio
nirji krškega Celulozarja bodo uspeš
no poletno tekmovalno sezono za
ključili v nedeljo. V bazenu pri to
varni celuloze in papirja „Djuro Sa
laj44 bo republiško posamično prven
stvo z dopoldanskimi predtekmova
nji in popoldanskimi finalnimi boji.

„To je tako kot z novo in staro 
obleko. Če hočeš novo obleko, ku
piš blago za vso obleko, ne samo za 
hlače ali za suknjič!44 ponazori s 
preprostim primerom. „Tisti, ki so 
imeli vodo iz starega vodovoda, so 
bili večinoma brez nje, sedaj jo ima
mo vsi dovolj. Nekateri Šentjanžani 
so bili že tako jezni, da so rekli, da 
bodo šli kopat za novo zajetje. Pra
vim, d a je  to razmetavanje. Zajemati 
moramo vodo iz vodovoda ki teče 
mimo v Krmelj. Denar bi presneto 
dobro lahko obrnili za kaj drugega, 
v prvi vrsti za asfalt,44 meni predsed
nik šentjanške KS.

Ko smo sc pogovarjali z Milanom 
Levstkom, prizadevnim predsedni
kom KS Krmelj in dušo novega vo
dovoda, ki napaja 17 vasi, smo opa
zili potrtost namesto veselja, kot je 
ponavadi ob zaključku podobnih 
akcij. Vprašali smo ga o nadaljnjih 
skupnih akcijah, kot je npr. asfalti-

K U L T U R N A  AK CIJA  
P R E D  ZAGONOM

V Sevnici se obe ta jo  to  jesen  
zanimive ku ltu rne  novosti. Za
vod za k u ltu ro  in p rosveto  pri
pravlja redne ure pravljic, k n již 
nica bo  izdajala b ilten , s k a te 
rim bo d o  seznanjali bralce s 
kn jižn im i novostm i in drugim i 
pridobitvam i knjižnice. Za lju
bitelje zabavne glasbe b o d o  pri
skrbeli m esečne koncerte . S 
Slovenskim i gledališči so se že

ranje, a smo dobili v odgovor: „Do
volj m ije , ni enotnosti!44

Kot pa smo lahko slišali od 
„druge44 strani, predsednika Flajsa 
km eta iz Kaluderja, bodo na skup
nem sestanku, ki mora biti čimprej, 
razčistili različne poglede. „Treba se

KJE ZNA JO  PRITEGNITI  
M LADE?

Ob le tošnjem  drugem  
slavnostnem  m n o ž ičn em  
sprejem u v članstvo Zveze 
kom unistov  na zadnji seji 
občinske  konference  ZK, so 
okrepile  svoje vrste z m lad i
m i člani številne osnovne 
organizacije, m ed njim i tu d i 
vaške organizacije: L oka in 
S tudenec s po  enim  novim  
č lan o m , največ pa organiza
cije v Sevnici: organizacija 
Scvnica II kar osem članov, 
Sevnica l pa šest. Tudi to 
varniške organizacije ne za 
ostajajo: Stilles je dobil tri 
nove člane, Lisca, G ozdni 
o b ra t in M etalna pa po  dva. 
Seštevek vseh novo sprejetih 
članov od spom ladi sem da 
razveseljivo število, kar 49!

sp$ ? t

v r h

JA MLAff1cje j® 1 1*
sprašujejo,

S s -rŠMnekaj » A * *  ,
bi s' roKc ; i* V , >
s o  d v i g « * ' ,  s i c o r t ) ! <
i« »  *  ^ A '  «
d a v a t i  ■■ ^  v
okrog d0 p r i to ž b  $i j i f iJ
n a m r e č
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s m e  n *  „ i H  %  g f c A

„ V  / e / V j fOKIČ: V O D O V O D  D E L A

Č eprav maloštevilni so vašča- 

so se ze ni O kiča nad Boštanjem  sredi sQ *r0osvw) V
dogovorili za spored  gostovanj avgusta do k o nča li spom lad1 o j i h j e f „ Hj V *
tak o , da se bo  d o  zim e v Sevnici začeti vodovod. V oda je p ritek la  vhod dolg d es^u ,

v vas brez posebne slavnosti, ne- jc zabj 0jjr 0i$ ^
kateri pa želijo, da bi se na inšpe bt&lfefl 1?
novo priključili. T o  dela vodo
vodnem u o d b o ru  težave, saj so 
želeli, da bi se jim  pridružili 
prej, ko so nabavljali cevi. Zdra
va voda pom eni veliko olajšanje 
za kraj, k jer so se dolgo borili s 
sušo.

zvrstilo lepo število kom edij in 
dve dram i. Tudi galerija na  gra
du bo  do  konca  le ta  pripravila 
še tri rastave. Od 12. do  24. 
sep tem bra  se bo  predstavila ki
parka V ladka Š tov iček  iz 
Krškega, na o tvoritv i pa bo  za
pel Trboveljski o k te t.  V teku  je 
tu d i izobraževanje delegatov.

posel.;;,; teôajo1
so
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Kaščica je biser podzemlja
Č!or-i črnomaljskega jamarskega društva razisJaijejo podzemske znameni

tosti Bele krajine > Množičen izlet v jamo Kaščica

Čeprav je v čm om aljskrobeinhm ed mladimi dovolj zanimanja za 
jamarstvo, deluje v jamarskem klubu le osem fantov. „Zato, ker v 
zadnjih treh letih nismo dobili niti dinaija. nimamo dovolj opreme 
ne prostora. Životarimo. Sedaj pa bom o od temeljne fetesnokultur- 

skupnosti dobili nekaj denarja in prepričan sem, da bo tane
injekcija m očn o  poživila jamarstvo v Beli krajini,“ pravi dolgoletni 
član jamarskega kluba Stane Klepec.

Kazen njega raziskujejo kraške 
jam e po Beli krajini in tudi izven nje 
še naslednji fantje, člani črnomalj
skega jamarskega kljuba: Vinko
Kukman, Alojz Kocjan, Drago Ža
lec, Silvo Jakša, Peter Dajčman,
Bogdan Gregorič in Franci Štefanič.
To so pogumni fantje, ki jim ni žal 
ne časa ne naporov, pa tudi lastnega 
denarja ne. Srečni so, ko odkrivajo 
značilnosti Bele krajine pod zemljo.
Teh pa je mnogo.

„V Beli krajini so doslej raziskane 
204 kraške jame. Za trideset jam pa 
jamarji vemo, da obstajajo, a jih še 
nismo utegnili raziskati. Razen tega 
imamo označenih okrog 50 izvirov 
tekočih voda. Mislim, da bi bile naše 
najdbe v primeru morebitne vojne 
izredno dragocene. Žal pa nimamo

ČRNOMALJSKI
DROBIR

PREOZKA CESTA -  Prebivalci 
Semiča, še posebno tisti, ki so zapo
sleni v „Iskri“ , negodujejo nad ozko 
cesto, ki vodi iz Semiča do „Iskre“ . 
Na cesti se pripeti precej prometnih 
nesreč.

KONEC KOPANJA -  Dežje pre
gnal kopalce z bregov tople Kolpe. 
Dolgo vroče poletje se je končalo. 
Če bom o jeseni in pozimi tako vne
to delali in se učili, ko t smo poleti 
dopustovali, potem  bomo gotovo 
uspešni. . .

SMRAD -  Kmetija na Ločki ce
sti kljub opozorilom sanitarnih 
inšpektorjev in pritožbam občanov 
še vedno ni urejena Sosedje se jezijo 
nad smradom, ki se širi z gnojišča, 
pa tudi nad muhami, ki se tu rede.

V

Cmomš/fi,ih' 
paroim/oke

pravega prostora niti za naš arhiv, 
kaj šele, da bi imeli prostor, kjer bi 
se lahko sestajali. Pa še 10-letnico 
delovanja našega khiba-bem©-prosla= 
vili prihodnje leto .“

Črnomaljski jamarji so letos raz
iskali krašico jamo Drobovnik pri 
Zumberku. Prvi so bili v njej. Dolga 
je 200 metrov, v njej je jezero s sla
povi. In ker niso imeli čolna, je niso 
mogli natančno raziskati. Letos 
bodo člani kluba raziskali še nekaj 
kraških brezen okrog Špeharij in 
Sinjega vrha. Lani so odkrili osem 
takih brezen, ki se ponašajo s poseb
nostjo: skoraj v vsakem je jezero.

Razen tega nameravajo organizi
rati množičen izlet, na katerega 
bodo povabili okrog 60 prebivalcev, 
v Zapudje, kjer naj bi si ogledali 
biser belokranjskih kraških jam -  
Kaščico. Globoka je 116 in dolga 
150 metrov. V njej so kar tri jezer
ca, čudoviti kapniki pa ji dajejo svo

jevrstno podobo. Odkrili so jo  1966.

B. PODOBNIK

Vključiti vse
Kljub počitnicam in dopustom 

črnomaljski mladinci še naprej vne
to razpravljajo o resoluciji republi
škega kongresa ZMS, ki bo oktobra 
letos, ter o predlogih novih statutov 
mladinske organizacije-(zveznem in 
republiškem). Na dosedanjih razpra
vah je bilo najpogosteje slišati mne
nje, naj~bi bila kongresna resolucija 
konkretnejša in naj bi postavila mla
dinsko organizacijo ob bok z vsemi 
ostalimi družbenopolitičnimi orga
nizacijami.

Pripombe je doživel tudi predlog 
statuta mladinske organizacije. Mla
di namreč menijo, da pozablja na ti
ste mlade, ki iz kakršnihkoli razlo
gov ne bodo včlanjeni v Zvezo soci
alistične mladine Jugoslavije. Na ta
ke mlade ljudi, so menili v razpravah 
v črnomaljski občini, ne bi smeli po- 
zahiti in jih  odriniti vstran. Morali bi 
jih vzgajati in si jih pridobiti ter 
kasneje vključiti v mladinsko organi
zacijo.

Rudnik - brez izgube
Rudnik rjavega premoga v Kaniža '5 končal prvo 

polletje z ostankom dohodka

Kljub tem u da se kolektiv  
rjavega premoga v Kanižarici 
bori s hudim i težavami, pred
vsem glede delovne sile, je le toš
nje prvo polletje končal brez iz
gube. Celotno podjetje -  rud
nik in opekam a -  je doseglo v 
prvem pOUetju letos 
18 .47 3 .79 7  dinarjev realizacije, 
od tega pa je  ostalo 8 5 .7 7 J  din 
ostanka dohodka.

V rudniku niso zadovoljni s koli
čino v prvem polletju izkopanega 
premoga. Namesto 74.200 ton so 
nakopali le 63.700 ton premoga in 
tako izpolnili le 85,8 odst. v za
četku leta zastavljenega načrta. V 
primeijavi z enakim obdobjem lani 
pa so v prvih šestih mesecih letos 
nakopali za 500 ton manj premoga.

Na manjši odkop je m očno vplival 
tudi požar v rudniku, ki je spomladi 
nastal zaradi samovžiga premoga. 
Sanacija rova je trajala več kot dva 
meseca, zastoj pri kopanju premoga 
pa je nastal zaradi požara tudi v dru
gih čelih, ki še niso bila pripravljena 
na odkop.

Veliko krivde za slabši proizvodni 
uspeh pa si morajo naprtiti tudi za
posleni v rudniku. Število izostan- 
Itov-z-dela-je-za-okrog 10 odstotkov 
večje kot v drugih rudnikih. Kar 
okrog 30 odstotkov rudarjev izosta
ne z dela vsak dan. Nekateri se opra
vičijo z bolniškim listom, drugih pa 
enostavno ni na delo . . .  Tako m oč
no škodujejo sebi in vsemu kolekti
vu. Ker pa je rudarje težko dobiti, je 
za sedaj kolektiv z njimi še kar po
trpežljiv. Vedno pa najbrž ne bo 
mogel-biti.

b : p .

PR A Z N IK  „P E T N A JST E "

28. septembra 1943 je bila v Boč- 
ki pri Metliki ustanovljena XV. belo
kranjska udarna brigada, ki je kasne
je dobila domicil v metliški občini. 
Ta svojo brigado vsako leto počasti 
s prireditvijo množičnega srečanja 
nekdanjih pripadnikov brigade, vseh 
drugih borcev in aktivistov, mladine 
in prebivalstva. Letos bo tako sreča
nje v nedeljo, 1. septembra. Razen 
spominske slovesnosti pred spome
nikom padlih, ki jo bodo popestrili s 
kulturnim programom in kasneje to
variškim srečanjem, si bodo prebi
valci lahko ogledali tudi tradicional
no kolesarsko dirko po Beli krajini.

P REM ALO  O B R T N IK O V

Metličani so doslej zelo pogrešali 
nonterja, ki bi nameščal centralno 
curjavo. Zato so se zelo razveselili 
,poteze" Martina Kraševca, ki je 
>red nedavnim prevzel to obrt. Me
to pa zelo potrebuje še mnoge obrt- 
like. Zlasti tehnika, ki bi popravljal 
elevizijske in radijske sprejemnike, 
;ospodinjske aparate, kmetijske 
troje, premalo je krojačev, šivilj, 
:ovačev, mojstrov, ki bi polagali 
>arket in zidne ploščice in se neka- 
erih drugih.

SPREHOD 
PO METLIKI

ZBOR -  21. septembra bo v 
Metliki zbor mladih iz nekovinske 
ndustrije dolenjskega območja. 
'Jamen zbora je, da bi se čim več 
nladih iz Bele krajine seznanilo s 
congresom.

OSVEŽITEV -  Pihalni orkester 
iripravi na leto več koncertov, 
'rejšnjo nedeljo je igral na Trgu svo- 
>ode in njegov koncert je bil prava 
>svežitev v poletnem kulturnem 
nrtvilu mesta.

PREMALO DELAJO -  Mladi 
»odo morali napeti vse sile, da bo 
aživelo delo v mladinskem klubu, 
’ežava je v tem, ker ni sposobnih 
nladih ljudi, ki bi bili pripravljeni 
oditi posamezne krožke in skupine, 
ia drugi strani pa se mladi premalo 
avedajo, da je življenje v klubu od- 
isno od njih samih. Največ je 
lamreč takih, ki stoje ob strani, kri- 
izirajo, pri tem pa sami niti s 
*rstom ne „mignejo".

metliški tednik

Topla in čista Kolpa
Dolgo poletje se že poslavlja. Postreglo nam je z vročim i 

dnevi, ki so bili včasih že kar neprijetni. In iskali sm o ohla
ditve v senci, v tekočih  in slanih vodah. Kopališča so bila 
polna. Bregovi Kolpe, ki slovi kot najčistejša slovenska reka, 
so bili med najbolj obiskanimi kopališči. In kopališče v 
Primostku, ki je med kopališči ob Kolpi najmanj poznano, je 
po mnenju kopalcev najboljše ob tej reki. Uredila ga je 
semiška „Iskra“ , vstop pa je vseeno za vse brezplačen. 
Kopalci menijo o njem takole:

V LA DO  BARIČ' iz R adeč  
ob Savi: „V  Kolpi sicer več 
k ra t lovim ribe, v P rim ostku 
pa se prvič kopam . Moram 
reči, d a je  to  ču d o v i to  k o p a 
lišče. D om a sem sicer iz 
M ostarja, pa vseeno rad pri
znam , da ob  N eretv i ni ta k e 
ga kopališča. Škoda je le, da 
je cesta od  P rim ostka do k o 
pališča ta k o  slaba. Iskra bi 
lahko pobirala  vstopnino.** j ^ \

IV AN KA  M ALENŠEK iz 
Škofje L oke: „ V ečk ra t se 
kopam  v K olpi, ker je  m ož 
Belokranjec in pogosto  ob i
ščeva to  lepo pokrajino . 
K olpa je ču dov ita : top la , 
m irna in čista. R ada bi, da 
kopališča v Prim ostku  ne bi 
skomercializirali. O stane naj 
tako , k o t  je , naravno! Mi
slim, da je najlepše ob  Kol- 
p i .“

Odpoved kurjave ni zakonita

A NTON  ŠILC iz Vrane- 
šičev: „Brez dvom a je to  
najboljše Kopališče ob Kol
pi, saj poznam  vse. T udi v 
A dlešičih  bo  kopališče lepo, 
a prej b o d o  m orali do tja 
zgraditi cesto. Mislim, da je 
p o teza  Iskre, ki je tu  uredila 
kopališče, vredna pohvale.
T ako  se skrbi za 'rek reac ijo  
svojih zaposlen ih .“  _________________

'i i

Kdor brez soglasja z drugo stranko odpove po
godbo, nosi škodo, ki bi zaradi tega nastala

obean

odgovarja

Izvršni svet (IS) občinske skup
ščine Kočevje je pred kratkim pre
gledal vso dosegljivo dokumentacijo 
o centralnem ogrevanju stanovanj v 
Kidričevi ulici in drugih zgradb ter 
ugotovil, da kemična tovarna Ko
čevje (KTK) ne more enostransko 
odpovedati pogodbe.

Delavski svet KTK je IS opozoril, 
da bi njihov sklep o odpovedi ogre
vanja lahko imel politične in civilno
pravne posledice: politične, ker bi 
bilo okoli 800 ljudi na tem območju 
ob ogrevanje, civilno pravne pa, ker 
predpisi pravijo, da „kdor brez so
glasja z drugo stranko odpove po
godbo, nosi vso škodo, ki bi zaradi 
tega nastala“ .

IS je predlagal DS KTK, naj svoj 
sklep prekliče. Vodstvu KTK in Sta
novanjskega podjetja pa je predlagal, 
naj najdeta skupno primerno rešitev, 
če je res, da KTK primanjkuje pare.

KTK je dala že 20. februarja 
1961 z dopisom soglasje za priklju
čitev toplovodnih naprav za ogreva
nje štirih stolpnic in drugih stano
vanjskih objektov na levem bregu 
Rinže na njihovo kotlovnico. Edini 
pogoj je bil, da nosi stroške priklju
čitve izvajalec. V pogodbi ni bilo 
nič govora o odpovednem roku in 
ceni za ogrevanje.

Že pred tem soglasjem za priklju
čitev je bila namreč napravljena po
sebna študija, v kateri je bilo ugo
tovljeno, da KTK razpolaga s takimi 
količinami odpadne pare, ki zado
šča za lastno ogrevanje in oskrbo

vanje večjega števila stanovanjskih 
zgradb s toplotno energijo.

J. PRIMC

Med počitnicam i, k o  je čas 
letnih dopustov, si na Petro
lovih bencinskih črpalkah 
pomagajo, da bi rešili po
manjkanje kadra, tudi z dija
ki, študenti ali celo z učenci 
višjih razredov osnovne šole. 
Na fotografiji: dijakinja ko
čevske gimnazije l i l i  Plut na 
črpalki v Kočevju napaja z 
gorivom vedno žejne avto
m obile. (F oto: V ilko Ilc)

mmm M

Čeprav so šolske potrebščine, razen šolskih torbic, oproščene re
publiškega in v K oče\ju  tudi občinskega prometnega davka, mora
jo  te dni starši kar globoko seči v žep. Za prvošolčka je potrebno  
odšteti okoli 70 0  dinarjev, za četrtošolca okoli 4 0 0  in za osm ošol
ca 5 0 0  din. V teh cenah so vračunane le šolske knjige in zvezki. Na 
fotografiji: kočevska NAM A je  bogato založena z vsemi šolskimi 
potrebščinam i, razen s šolskimi knjigami. (F oto: F. Brus)

— Si zdaj zadovoljen, ko je 
prodajalna pekarije na Ljubljan
ski cesti lepo onovljena?

— Seveda, še bolj pa bi bil, če  
bi vsako soboto dobil v njej 
kruh.

Drobne iz Kočevja
OBRANI STARŠI -  „Pojdi v 

šolo skozi knjigarno!" piše na živo 
barvnih plakatih v izložbah knjigar
ne Državne založbe. Na plakatih je 
vse točno popisano, kaj potrebuješ 
za vsak razred. Za cene pa izveš šele 
v trgovini, ko si vse nabral, kar 
otrok mora im eti Za vse to je treba 
globoko seči v žep. Že če imaš ene
ga otroka, je  težko, kdor je obdarjen 
z večjo rodbinsko „srečo“ /p a  sploh 
ne ve, kje bo dobil dovolj denarja. 
Vse mogoče premišlja, pa tudi na 
neke uredbe o brezplačnem šolanju 
se spomni, a vse to mu nič ne po
maga.

LOVIMO TOPLOTO, DOKLER 
JE JE ŠE KAJ! -  Vročina je ne
usmiljena, čeprav se bliža jesen in za 
njo zima. Okoli hiš in blokov, po
sebno pri uradih in ustanovah, se že 
nabirajo veliki kupi bukovih drv. Po
sebno visoki so pri starih stavbah 
(občina, gimnazija), ki so še iz prejš
njega stoletja in nimajo centralne 
kurjave. So pa tudi sodobne stolpni
ce s centralnim gretjem, katerim so 
odpovedali dobavo pare. Kaj bodo 
počeli ti stanovalci? Prastari Ribni
čani so poizkušali loviti sončne žar
ke v lanene vreče, da bi imeli doma 
razsvetljavo namesto trsk, a se jim ni 
posebno posrečilo. Zato verjetno 
tudi sodobnim Kočevcem ne bi 
uspelo naloviti v najlonske vreče od- 
višne pare pri podjetjih za svojo kur
javo. Najbrž bo treba ukreniti kaj 
pametnejšega.

DRAŽJA POŠTA -  NOVE 
ZNAMKE -  Znamke nove dodatne 
frankovne serije so izšle do sedaj v 
najvišjih vrednotah. Na znamki za 
10 din je spomenik na Sutjeski, na 
znamki za 20 din spomenik Pogarić 
ter na znamkah za 50 din spomenik 
žrtvam v Kragujevcu. Pričakovati pa 
je treba, da bodo izšle še nove fran
kovne znamke z novimi vrednotami 
in spremenjenimi barvami, saj so se 
pred kratkim podražile poštne pri
stojbine.

KOČEVSKE N0UICE

Veliko dela, a splačalo se je
V Žlebiču so odprli vodovod, ki so ga zgradili z velikim trudom

Prisrčna dom ača svečanost je bila 11. avgusta v Ž lebiču, kjer so  
otvarjali vodovod. Slavja sta se udeležila tudi direktorja KZ Ribnica 
Jože Benčina in RIKA Stane Škrabec. Ti dve delovni organizaciji 
sta namreč prispevali v denarju ali materialu vsaka po okoli 5 .0 0 0  
din.

poprijeli, vse popravili in danes 
imamo dobro pitno vodo.“

J. PRIMC

Takoj po otvoritvi vodovoda so 
izvedli gasilci vajo. Pogasili so provi
zorični ogenj in ugotovili, da je pri
tisk vode dober ter primeren za ga
šenje vsakega požara  Za primer po
žara pa je v vasi več hidrantov. Po 
otvoritvi vodovoda je bila še doma
ča veselica.

Za vodovod je  bilo nakupljenega 
za 330.000 din materiala, razen tega 
pa je prispevalo v denarju še vsako 
gospodinjstvo 4.000 din in 400 de
lovnih ur.

„Priprave za gradnjo vodovoda so 
se začele že pred približno desetimi 
leti, potem  je vse za nekaj let za
mrlo, leta 1972 pa je Ivan Kos, k ije  
bil zdaj tudi predsednik odbora za 
gradnjo vodovoda, našel zelo močan 
izvir, primeren za vodovod. Lani 
smo začeli z delom in letos dokon
čali, “ je povedal Franc Grebenc, so
sed Ivana Kosa, ki ga ob našem obi
sku ni bilo doma.

„Ne, jaz nisem bil v gradbenem 
odboru,* ‘ je nadaljeval Grebenc, 
„ker sva imela s sosedom svoj stu

denec in se sploh nisva nameravala 
priključiti graditeljem. Vendar je 
včasih v hudi suši najin izvir pre
sahnil, zato sva tudi midva pristopila 
h graditeljem. Ni nama žal. Letos so 
nekateri plitki studenci že presah
nili, v našem novem vodovodu pa je 
dovolj pritiska. Lansko jesen je na
pravila našemu vodovodu veliko 
škode poplava Odkrila je zemljo z 
že zasutih cevi. Odnesla je tudi okoli 
1.000 kubikov zemlje, in to tudi 
tam, kjer smo imeli zgrajen jašek. 
Bilo je pravo razdejanje: nov vodo
vod -  pa ves razkrit! Vendar smo

O D K U P OBVEZNIC

INLES Ribnica bo odkupil za 
400.000 din obveznic posojila fede
racije v dveh obrokih po 200.000 
din. V ta namen bodo porabili sred
stva rezervnega sklada Za posojilo 
so 10-odstotne obresti.

Ortneški poročevalec
GRMADA SLAVILA -  Letos je 

bila Grmada za svoj praznik 5. avgu
sta kot žareč rubin med poljanskimi 
gozdovi. Je še vedno javka vseh do
lin nad Ribnico in Suho krajino. Le
tos je bilo čutiti, da so ji manjkali 
njeni zvesti obiskovalci iz vseh kra
jev, ker jih je žareče sonce vleklo v 
valove našega morja.

GRADOVI PROPADAJO Tudi 
naš grad iz dneva v dan bolj m ineva 
O njem uočemo več razpravljati, saj 
ga kmalu ne bo več. In potem nam 
bo vsem žal, da smo bili tako malo 
gospodarni in neodločni.

TRIKON ALI KRIM V 
ORTNEK? -  V bivši Kozlerjev ske
denj, ki ima velike in lepe prostore, 
vozijo razno konfekcijsko blago ko
čevskega TRIKONA. Ni napačna za
misel. Ce bi si bolj ogledali ortneške 
zmogljivosti, bi si morda tu uredili

še delavnice, saj jim je vse na razpo
lago: voda, elektrika, telefon, cesta 
in prostora na pretek. Tudi konfek
cija KRIM je z lepakom vabila sode- 
bivce za obrat v Velikih Laščah. Kaj 
ne bi bil tudi v Ortneku primeren 
kraj za kaj takega? Ortnek še vedno 
čaka, da ga kdo osvoji in izkoristi 
njegove zmogljivosti.

LJUBITELJI GORA -  V nedeljo, 
8. septembra, sc bomo povzpeli z 
gondolo na Veliko Planino nad 
Kamnikom. Mimogrede si bomo 
ogledali botanični vrt v Volčjem po
toku, zvečer pa se bomo ustavili še v 
Kamniku med narodnimi nošami na
še dežele, kjer bo vsakoletna revija. 
Prijave za izlet sprejema „stara trafi
ka" v Ribnici do popolne zasedbe 
avtobusa. Odhod bo iz Ribnice ob 
6. u rl Vožnja stane 55 din. Prihod
nji mesec pa bomo potovali na trga
tev v Vipavsko dolino.

V. P.

— Zakaj so sodniki sedeli na 
zadnji seji občinske skupščine 
na prvi, se pravi po sodniško, 
„zatožni“ klopi?

— Ker so jih delegati obdol
žili, da delajo za premajhno pla
čo.

RIBNIŠKI
ZOBOTREBCI

PSI NA VRVICI -  V Žlebiču 
imajo precej psov, vendar so v glav
nem privezani, čeprav so lovski. La
stniki povedo, da pse privezujejo, 
ker jih je bilo že nekaj povoženih na 
bližnji cesti. Prosti psi bi se tudi po
tepali. Za lovskega psa bi bilo sicer 
bolje, če bi bil v ograji, a kaj, ko 
nimajo pri vsaki hiši ograjenega dvo
rišča

NOVI ŽLEBIČ -  V Žlebiču pri 
Ribnici raste več novih hiš. Pravijo, 
da je novih kar 10 samo na desni 
strani proge, če gledaš v smeri proti 
Uubljani, nekaj pa še v starem delu 
Ž lebiča  Priseljujejo sc predvsem 
ljudje iz Gregorije in okoliških kra
jev.

SLEPA ULICA -  Odkar je bila 
petkova hiša v Ribnici podrta in ce
stišče razširjeno, se mnogi avtomo
bilisti, ki niso domačini, zmotijo in

Keljejo naravnost v to slepo ulico, 
lislijo namreč, d a je  to glavna cesta 

proti Ljubljani. V resnici pa galvna 
cesta zavije ob hotelu v desno. Tu 
bo potreben znak, d a je  Ljubljanska 
ulica „slepa“ . Miličniki so na to že 
opozorili občino, ta pa cestno pod
jetje.

REŠETO



V Novolesu so ocenili, da jim  bo drugo polletje „postreg lo4' z 
okoli 9 m ilijono dinarjev novih stroškov zaradi najrazličnejših 
podražitev in obveznosti, ki jih pri sestavljanju n ač rta  za letošnje 
poslovno le to  kajpak  niso mogli n iti predvidevati n iti upoštevati.

Ko so sedli za mizo, so ugotovili, poide v skladiščili, oziroma dokler
da se nevarnim vodam lahko izogne- Se zaloge ne zmanjšajo do dogo-
jo le, če bodo začeli stvari reševati vorjene ravni. Minimalne zaloge, so
pod svojo tovarniško streho. Menili 
so, da je kaj malo upanja, če bi 'ča
kati na zanje ugodne „odjugo11 od 
zunaj. Tako so nedavno na politič
nem aktivu podjetja sprejeli ukrepe, 
ki jih je predlagal poslovni odbor.

Ukrepi med drugim predvidevajo, 
da bodo proizvodnjo v drugem pol
letju ne le dosegli, ampak celo za 3 
odstotke presegli, vse izpade pa na
doknadili z nadurnim delom ob pro
stih sobotah. Tehnologom so naro
čili, naj opravijo revizijo tehnolo
ških postopkov in lastnih cen, na
bavni službi pa prepovedali naroča
nje materiala vse dotlej, dokler ne

MINI ANKETA:

V P(rilogi) našega lista gotovo 
z zanimanjem berete podlistek o 
skrivnostih neznanih letečih 
predmetov (NLP); ker pa so se 
tovrstna čudesa pojavila menda 
tudi nad Novim mestom, se nam 
ni zdelo preveč otročje povpra
šati nekaj občanov, kaj menijo o 
takih-ohiskih neznancev na Zem
lji Povedali so nam:

Branka MIŠJA K, uslužbenka: 
„Kaj je z NLP, si nisem na jas
nem. Nekaj vsekakor je! Pred ne
kaj dnevi po osmi uri zvečer sem 
imela priliko opazovati svetel 
predmet, ki se je gibal po nebu 
na način, na kakršen se ne more 
ne letalo ne balon niti satelit. 
Več verjetnosti je, da gre za iz
delek človekovih rok kot za kaj 
drugega. “

Sifet MEŠIĆ, delavec: „Sam 
kakršnega koli NLP še nisem vi
del, sem pa o teh pojavih že pre
cej bral in tudi razmišljal in zdi 
se mi, da je od tega lahko marsi
kaj res. Dokaz za dejanski obstoj 
NLP so samo dobre slike, toda 
fotoaparata človek nima zmeraj 
pri roki.“

Jože LOGAR, dijak: ,„Brez 
ciganke se nič ne ve!1 trdijo vra
ževerni, zato bi o NLP morda 
kaj več vedela tista ciganka, ki si 
jih je izmislila že pred še in še 
leti, kajti znanost zaenkrat še ni 
dokazala, da so t. L NLP zares 
nezemeljski tehnični pojavi.41

Peter SIMlC, arhitekt: „Ver
jamem, da NLP zares obstajajo, 
ker sem jih pred dnevi sam videl 
v Gorskem Kotaiju. Bilo jih je 
devet in so sc gibali tako, ko t se 
ne more nobeno zemeljsko zrač
no vozilo. Da si NLP nisem iz
mislil, lahko pottdijo tisti, ki so 
bili z menoj.“

D. R.
v _________________   >

sklenili, naj bodo odsev razmer na 
tigu. Prodajna služba pa ima nalogo 
zmanjšati zaloge izdelkov za 2,5 mi
lijona dinarjev. Reklamacije bodo 
zmanjšali, kolikor- se le da, servi* pa 
organizirali tako, da bo učinkovit in 
pravočasen. Kupci njihovih izdelkov 
jim niso deveta skrb.

Odgovornosti za izvajanje teh 
ukrepov, čemur so določili roke, ne 
bo možno prenašati z ramena na 
rame. Za to so zadolžili posamezni
ke in službe. Z vsem stanjem in 
ukrepi so sklenili seznaniti vse zapo
slene, saj je politični aktiv v dodat
nih sklepih poudaril, da je uspeh 
možno pričakovati le tedaj, če se 
bodo za izvajanje ukrepov zavzeli vsi 
-  od najpreprostejšega delavca do 
najbolj odgovorne osebe v podjetju. 
Osnovna organizacija ZK, ki je spod
budila vso akcijo, pa je pozvala ko
muniste, naj bodo v tej bitki v prvi 
vrsti.

Stiska še vedno ostaja
V Šentjerneju odpirajo nov vrtec, v Novem mes

tu pa šele položili temelje za hišo malčkov

N ovo šolsko le to  prinaša 
Šentjerneju nov vrtec. O dprli ga 
bo d o  2. sep tem bra, v n jem  pa 
bo  p ros to ra  za 120 o trok . 
Vzgojnovarstvena ustanova stoji 
nedaleč od šole, ki bo  sprva s 
svojim k ad ro m  tud i pomagala 
pri varstvu in vzgoji m alčkov.

G radnja drugega vrtca v n o 
vomeški ob č in i se je zakasnila 
in so v Irč i vasi, kjer n ačrtu je jo  
varstvo za 100 o trok , šele pred  
kratk im  postavili temelje. Stav
ba bo  im ela pe t p rostorov , vse
litev pa  bo m ožna šele p riho d 
nje leto.

V rtec v I rč i vasi bo  spet \i 
delno omilil novom eški „o tro- 
Ški“ p roblem . V ožjem  m e s t
nem  okolišu bi potrebovali 
vrtec vsaj za 4 0 0  o tro k , za tako  
naložbo pa ni denarja. Pritisk 
na varstvene ustanove je čedalje 
hujši, seznam i o tro k , za katere

POTREBEN  
NO V  VRTEC

Najprej so žužemberški malčki 
imeli svoje prostore v stavbi, kjer je 
bila nekdaj žužemberška občinska 
uprava. Pozneje so jih sprejeli v go
ste v Iskrin blok, kjer so dobili 
ustreznejše prostore; tam so še se
daj. Že pred leti so postali prostori 
pretesni, saj je v tem času število 
mladih zakoncev naraslo, pa tudi za
poslitev staršev je večja. Zato je bil 
že lansko leto problem, ker niso mo
gli sprejeti vseh prijavljenih malč
kov. Letos je ta problem še hujši in 
razmišljajo o organiziranju otroške
ga varstva na domovih. Težko je 
reči, da jim bo uspelo najti ustrezne 
prostore in ženske, ki bi prevzele 
varstvo. Edina zanesljiva rešitev bi 
bila takojšnja gradnja stavbe za o tro 
ški vrtec, za kar pa je vrstni red šele 
v letu 1976. Za gradnjo je potrebno 
pridobiti zemljišče oziroma ustrez
no lokacijo.

M. SENICA

zaposleni starši iščejo varstvo, 
so iz leta v le to  daljši. Mnogi 
starši se v sili zatekajo k  zaseb
nem u varstvu, km alu pa ugo to 
vijo, da jim tako  varstvo le p re 
h u d o  prazni denarnice. Nekaj 
zaposlenih m a ter je  zavoljo tega 
že prekinilo  zaposlitev.

PRVIČ V KRAN JU

Petega Gorenjskega sejma v Kra
nju se je prvič udeležil tudi Novoles. 
Na 40 m2 se je to Straško podjetje 
predstavilo s spalnico Špelo, dnevno 
sobo Como in nekaterimi pohištve
nimi elementi iz tako imenovanega 
drugega programa.

DEVETNAJSTIM
POSOJILA

V Novolesu so nedavno odobrili 
stanovanjske kredite -  po 10.000 
ali 15.000 din -  devetnajstim zapo
slenim.

Novomeška kronika
DALO BI SE -  Pouk se bo 

kmalu pričel in okoli kioska blizu 
grmske šole bo spet polno smeti od 
lučk, kom etov in sladoledov, ki jih 
odmetavajo otroci. Morda ne bi bilo 
napak, ko bi v bližini namestili 
kakšen koš za odpadke. Ali pa bi 
bilo nemara bolje in ceneje, ko bi 
kiosk prenesli v bližino že obstoje
čih košev? !

NAVAL ZA KNJIGE -  V novo
meški knjigarni imajo pravi diren
daj: skoraj vsak dan je prodajalna 
polna kupcev, ki žele pravočasno 
dobiti potrebne učbenike in druge 
šolske potrebščine. V knjigami pra
vijo, da je založenost s potrebnimi 
šolskimi stvarmi taka kot vsa leta in 
da tudi letos niso na voljo vsi učbe
niki. Da bi v trgovini ne bilo le pre
več gneče, so uredili prodajalne 

„pulte tudi pod arkadami.

POT V NEZNANO -  Po novome
ških ulicah je kdaj pa kdaj še mogo
če videti tuje turiste, ki iščejo 
kamp. Seveda je njihovo iskanje ne
plodno, saj novomeškega kampa ni 
več.

ŽALOSTNA USODA -  Usoda 
novomeškega vodnjaka na Glavnem 
trgu je dokaj žalostna. Ne samo da 
preživlja večji del svojega obstoja v 
raznovrstnih smeteh, tudi njegova 
živahnost je kaj nestalna, saj meče 
vodne curke v zrak po slučajnem 
urniku, ki ga določa menda lepo ali 
grdo vreme.

TRŽNICA -  Petkova tržnica je 
bila še kar dobro založena. Prodaja
lci so nudili kupcem lončene izdel
ke, suho robo, tekstil, veliko izbiro 
cokel in sandal, množico kiča in 
tudi osnove za vezenje gobelinov. 
Cene nekaterim živilom: jajca so 
prodajali po 1,60 dinarja, krompir 
po 2 do 2,5 dinarja kilogram, fižol 
po 6 do 7 dinaijev, paradižnik po 6, 
papriko po 8 dinaijev kilogram.

SMRTI -  Umrli so: Franc Šmaj- 
dek, kmet iz Vrha pri Lubnem 16, v 
71. letu starosti; Frančiška Račič, 
upokojenka iz Focrsteijeve 2, v 76. 
letu starosti in Jožefa Štine iz Stran
ske vasi 11 v 74. letu starosti.

KoSir.Hov ,Na zahtevo čla-
SpHt |_s*ndikat pripravil izlet v 
leže’p Pa bi moral vsak ude- 
Hi bji c P ečati ISO din, za izlet 

îm«A voIJ PriJav “ (F° to: j -

REŠETO

P R IZ N A N JA
LO NČARIJE

Na proslavi letošnjega prazni
ka Lončarije ob otvoritvi 
D C - 16 v Dolenji vasi pri Ribnici 
so prvič podelili „priznanja Lon- 
čarijc“ . Dobili so jih: občinska 
solidarnost (občinska skupšči
na), kolektiv INLES, kolektiv 
RIKO, enota JLA Ribnica, 
ZKGP Kočevje -  TOZD Jelenov 
žleb Grčarice, posestvo SNEŽ
NIK, pevski zbor LONČAR, 
PGD Dolenja vas, mladinski 
aktiv Dolenja vas, Lovska druži
na Dolenja vas, bivši predsednik 
občinske skupščine Ribnica 
Bogo Abrahamsberg, predsednik 
IS občine Ribnica Rudi Brinšek, 
Ančka Lovšin, Danilo Mohar, 
Ivan Mohar (predsednik KS 
Grčarice), France Trdan (pred
sednik KS Prigorica), France 
Trdan (predsednik KS Dolenja 
vas), Franc Vidervol (Rakitnica), 
Alojz Zbašnik (Dolenja vas) in 
France Grivcc.

Nekaj podatkov o polletnem uspehu KZ Ribnica

Nihče naj ne stoji ob strani!
Na pobudo ZK so v Novolesu sprejeli vrsto ukrepov, da bi se zavarovali 

pred težavami v drugem polletju - »Rešitev je pri nas,« pravijo

l^cital „Jaz, bratje, pa vem za dom ovino44 so na proslavi krajevnega praznika v Dolenji vasi uspešno 
Kvedli dom ači pionirji, mladina in mešani pevski zbor „Lončar44. (F oto: J. Primc)

Kljub težavam letos boljši uspeh

bljenost zaradi upada odkupa neka
terih vrst živine in mleka. Tako so 
letos zaradi slabe odkupne cene in 
poostrene kontrole odkupili 
2,066.724 1 mleka po 2,17 din, lani 
pa v istem obdobju 2,162.000 1 po 
1,99 din. Pitancev so letos odkupili 
230 po 14,79 din kilogram, lani 234 
po 14,04 din; pitancev 200 kg, letos 
25 po 16,75 din kilogram, lani pa 
kar 51 po 16,79 din kilogram. Pač 
pa je bilo letos odkupljenih nekoli
ko več telet in krav ter okoli 35 od
stotkov več plemenske živine.

Ker telet ni komu prodati, naj jih 
kmetje privezujejo, za kar bodo do 
bili od državnih rezerv po 2.000 din 
posojila na glavo živine, in sicer za 
obdobje 5, 10 in celo 15 let.

V dveh mesecih letos je  inšpekcija 
označila kar 35 odstotkov odkuplje
nega mleka za slabše kakovostnega, 
zaradi česar bodo kmetje ob premi
jo, pa še odkupna cena bo nižja. V 
večini primerov je  bilo oddano pre
toplo mleko, zato bo dajala KZ 
kmetom za nakup hladilnih naprav 
3.000 din posojila, pričakujejo pa, 
da bo tudi republiški sekretariat za 
finance našel sredstva, iz katerih bi 
dal po 1.150 din dotacije za te na
prave, ki imajo zmogljivost 401 mle
ka. KZ ima na zalogi še približno 
100 hladilnikov.

Na občnem zboru so se pogovori
li še o možnostih za najetje medna
rodnega kmetijskega posojila za po
sodabljanje kmetij; o posojilih za 
gradnjo hlevov, nakup mehanizacije 
in za pitanje plemenske živine, pa 
tudi o možnostih za združitev KZ z 
LJUBLJANSKIMI MLEKARNAMI 
ali s kakšnim drugim partnerjem. 
Referendum o morebitni združitvi 
naj bi bil oktobra, združitev pa 1. 
januaija 1975.

J. PRIMC

^ o v n i  podatki gospodarjenja kmetijske zadruge Ribnica v
Pfvern polletju letos," če jih primerjamo z istim obdobjem lani, 
Povedo, da je skupni dohodek porastel za 12 odstotkov, materialni 

za 8 odstotkov in dohodek za 48  odstotkov, vse to  pri 
Pflbližno za 3 odstotke manj zaposlenih.

.Zakonske in pogodbene obvezno- večji in je znašal letos 1,016.000
So v tem obdobju porastle za 28 din, lani pa 361.000 din.

-“Stotkov, skupni izplačani osebni
,°hodki za 32 odstotkov (na zapo- Na občnem zboru zadruge 16.

! f ne8a za 36 odstotkov), ostanek avgusta so ta  gibanja ugodno ocenili,
a°hodka pa je kar za 181 odstotkov čeprav so hkrati izražali tudi zaskr-

REDITI z a  p l e m e

Trenutna huda kriza pri me- 
narekuje, da kmetje privezu- 

teličke za pleme. Odkupna 
Pa telet je namreč nizka. Za 

J °  pa je treba izkoriščati 
n*!113. Podelano krmo, zlasti pa 
pašo m silažo.

POSOJILO K OZJA NSK EM U

Občni zbor KZ Ribnica je 16. 
avgusta sklenil, da bo dala hranilno- 
kreditna služba KZ 260.000 din po
sojila kot pom oč za obnovo Kozjan
skega. Posojilo bodo dali v štirih ob
rokih v dobi enega leta. Rok vračila 
pa je 5 let.

. Zaposlili bi jih še 20
kratko o zadnjih novostih v sodraškem DONI

TU

Pred kratkim so začeli urejati temelje za izpostavo DBH v Straži. 
Banka bo v tem kraju, ki ima dvoje velikih delovnih organizacij 
(N ovoles in Gorjance), pomembna pridobitev. (F oto: I. Zoran)

Ena gospa je rekla, da je 
naš skladatelj Marjan Kozina 
menda tako poznan med 
Novom eščani, da ni potreb
no obnoviti „izginulega44 na
pisa na njegovem spomeniku  
pred Študijsko knjižnico.

13

dal za uvod predsednik sindrkal- 
ne organizacije TOZD DONIT  
Sodražica Franc Košir.

V nadaljnjem razgovoru sem zve
del, da potrebujejo v DONITU še 20 
delavcev, ki bi jih priučili za tkalcc. 
Naročil za žične in plastične mreže 
je namreč veliko, zato nameravajo 
spet uvesti z nekaj delavci tretjo iz
meno, ostale pa potrebujejo še za 
zapolnitev vrzeli, ki nastajajo zaradi 
dopustov in bolezni.

10. avgusta so imeli najprej pro
stovoljno delo. Urejali so okolico to
varne, in sicer poti, travo, posprav
ljali odpadke in drugo. Po 6-umem 
prostovoljnem delu pa so svečano 
odprli novo transformatorsko posta
jo, nato pa so imeli piknik oziroma 
družbeno srečanje v Miklavcu pri 
Sodražici

Julija so ustanovili svojo osnovno 
organizacijo ZK, ki šteje 7 članov, 
njen sekretar p^ je Janez Devjak.

Ponašajo se tudi s preurejeno 
menzo, vendar je trenutno zmanjka
lo denaija za nove mize in stole. Ma
lica v njej velja le 2 din. Pač pa so 
vsi dobili izplačanih po 900 din za 
letni dopust., Vendar so na pravido- 
pust odšli le redki izmed 150-član- 
skega kolektiva. Večina namreč po 
delu še kmetuje. Težave z dopustom 
so še zato, ker DONIT nima svojega 
počitniškega doma.

Pred kratkim so se začele občin
ske športne igre, na katerih tekmuje
jo  DONITOVCI v rokometu, keglja
nju in namiznem tenisu. 31. avgusta 
bodo v Medvodah še športne igre 
vseh TOZD DONIT. Skupno se bo 
udeležilo iger okoli 50 Sodražanov.

v zgodovini Ribnice so pred kratkim začrtali parkirne prostore na ploščadi pred gradom, kjer so 
doslej parkirali avtomobilisti vsevprek, seveda tudi tako, da so kakšnega nesrečneža „zazidali'4, da z 
avtom sploh ni mogel več ven. Kaže pa, da nekateri še vedno ne vedo, čemu so narisane črte oziroma 
»boksi44, in še naprej parkirajo kar po svoje. (F oto: J. Primc)

^ Ž ^ kX T ve8:'.je p"  na? v
bjli obdobju. Maja sm o  do-  
tori v‘"šilca d o lžnost i  direk-

i* tta o  eta t e r a n a ,  23 sekretar- 
Pa Boruta Omana,44 je  pove-



TEDENSKI^R
Četrtek, 29. avgusta -  Sabina 
Petek, 30. avgusta -  Feliks 
Sobota, 31. avgusta -  Rajko 
Nedelja, 1. septembra -  Egidij 
Ponedeljek, 2. septembra -  Doroteja 
Torek, 3. septembra -  Gregor 
Sreda, 4. septembra -  Rozalija 
Četrtek, 5. septembra -  Lovrenc

i l J

BRESTANICA: 31. 8 . in 1. 9. 
ameriški barvni film „Sten in Olio 
prodajata mišolovke.“

BREŽICE: 30. in 31. 8. ameriški 
barvni film „Brez ukaza**. 1. in 2. 9. 
ameriški barvni film „Moj revolver 
moja pravica1*. 3. in 4. 9. ameriški 
barvni film „Romeo in Julija“ .

ČRNOMELJ: 30. 8 . japonski
barvni film „Trdnjvvva smrti**.

KOSTANJEVICA: 31. 8.
italijanski barvni film „Sartana 
frater**. 1. 9. nemški barvni film

„Hentje sonce bo spet sijalo“ . 4. 9. 
francoski barvni film „Razveza".

KRŠKO: 31. 8. in 1. 9. ameriški 
barvni film „Škorpijon ubija“ . 4. 9. 
jugoslovansko-italijanski barvni film 
„General in vojak".

MIRNA: 31. 8. in 1. 9.
„Rumena".

METLIKA: 30. 8 . in 1. 9.
ameriško-španski barvni film 
„Svetilnik na koncu sveta". 31. 8 . 
do 5. 9. nemško-jugoslovanski
barvni film „Koča strica Tom a", od 
4. do 5. 9. ameriški barvni film 
„Naši sorodniki"

NOVO MESTO: od 30. 8 . do 1. 
9. ameriški barvni film „Nočna 
patrola"

ŠMARJEŠKE TOPLICE: 5. 9. 
ameriški barvni film „Tarzan in 
deček iz džungle".

SEVNICA: 31. 8 . in 1. 9. 
ameriški bavrni film „Nevarna 
žena", 4. 9. ameriški film „Zadnje 
poletje".

RIBNICA: 31. 8. in 1. 9. švedski 
barvni film „Vrni se, ljubezen".

ŠENTJERNEJ: 31. 8. in 1. 9. 
„Dvoboj na Pacifiku".

TREBNJE: 31. 8 . in 1. 9.
italijanski barvni kavbojski film 
„Mallori".

Q g
S L U Ž B O  D O B I

PRIDNEMU mlademu dekletu nudi
mo službo, hrano in stanovanje za 

* varstvo 8 in 4-letni hčerki po 
službi. Ponudbe pošljite na upra
vo lista pod „Ugodno".

ZAPOSLIM MOŠKEGA na stroju za 
predelavo bakelita  Hrana in sta
novanje v hiši. Janez Zaletel, S ta  
nežiče 22, Ljubljana-Šentvid.

REDNO ZAPOSLITEV dobi takoj 
kvalificiran natakar ali natakarica. 
OD po dogovoru. Gostilna Tom
šič, Dobruška vas, Škocjan.

*V SLUŽBO sprejmemo mlado dekle 
za pom oč v kuhinji. Stanovanje 
in hrana v hiši. Ivan Rekar, go
stilna, Zasavska 13, Kranj.

S T A N O V A N J A

ODDAM SOBO, centralno ogreva
no, dekletu. Naslov v upravi lista 
(2095/74).

PRIDNI IN POŠTENI deklici nudi
mo stanovanje in hrano za delno 
pom oč po službi. Naslov v upravi 
lista (2104/74).

DIJAKOM oddam opremljeno sobo 
v Novem mestu. Naslov v upravi 
lista (2106/74).

V NOVEM MESTU oddam solidnim 
stanovalcem stanovanje s pritikli
nami, garažo in na željo tudi go
spodarska poslopja in vrt. Ponud
be na upravo lista pod „Ljubitelj 
narave".

ODDAM sobo in kuhinjo s poseb
nim vhodom. Naslov v upravi lista 
(2127/74).

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM MOTOR NSU-Horeks. 
Martin Andrejčič, Gotna vas 39 
A, Novo mesto.

PRODAM karambolirano ŠKODO, 
letnik 1970. Edi Muren, Dol. 
Straža 37.

UGODNO PRODAM FIAT 850, let
nik 1967. Ogled od 8. do 12. ure. 
Ragovska 10 a, stanovanje 15, 
Novo mesto.

PRODAM AVTO HANIM OG-kurir 
RT v dobrem stanju. Ogled vsak 
dan. Gostilna Marinčič, Škocjan, 
telefon (068 8 5 -2 3 2 .)

UGODNO PRODAM FIAT 750. 
Ogled vsak dan. Darko Mežič, 
Gržeča vas 22, 68273 Leskovec 
pri Ktškem.

NUJNO PRODAM zaradi gradnje 
AMI 8, letnik 1971, prevoženih 
30.000 KM. Anton Vidmar, 
Škrjanče 7, Novo mesto.

PRODAM avto NSU PRINC 1200, 
letnik 1972, registriran pred 20 
dnevi. Miran Milojkovič, Partizan
ska 8, Novo mesto.

UGODNO PRODAM NSU 1200, 
letnik 1970. Toni Fabjan, Dolenj
ske Toplice 57.

P R O D A M

PRODAM skoraj novo pomivalno 
mizo in kredenco. Jože Pipah, 
Brod 6, Novo mesto.

DOBRO delujočo peč na olje 
„Em o“ 5 prodam zaradi selitve. 
Ogled na Ragovski 8 /1 6  popol
dne, poizve se dopoldne po tele
fonu 21 -574 .

PRODAM malo rabljene grablje 
„Maraton*4. Andrej Kerin, Brod 
10, 68312 Podbočje.

PRODAM knjige za 1. letnik peda
goške gimnazije. Majda Mišjak, 
Boričevo 1, Novo mesto. Boriče- 
vo 1, Novo mesto.

PRODAM psico brak jazbečarko, 
staro eno leto, z rodovnikom. Na
slov v upravi lista (2105/74).

PRODAM pony expres še pod ga
rancijo. Ogled vsak dan od 15. do 
18. ure. Grah, Volčičeva4, Novo 
mesto.

PRODAM spalnico po ugodni ceni 
Ogled pri Stanetu Gradišarju, 
Trdinova 5 a, Novo mesto.

ZAJCE bom prodajal za pleme -  
samce in samice, pasme belgijski 
orjak 74, 2. septembra na tržnici 
v Novem mestu.

POCENI PRODAM starinsko sobno 
kredenco in mizo. Karaš, Kandij- 
ska 3, Novo mesto.

V NOVEM mestu ugodno prodam 
malo rabljena sodobna oblačila in 
obutev za dekleta od 12 let dalje 
in nekaj moških oblačil, primer
nih za jesen in zimo. Naslov v 
upravi lista.

K U P I M

KUPIM obračalnik „Sonce** na tri 
kroge. Naslov v upravi lista 
(2099/74).

KUPJM dvosobno stanovanje v No
vem mestu. Naslov v upravi lista 
(2120/74).

KUPIM 5 metrov drv. Naslov v upra
vi lista

tarstvo v Gosposki 5 v Ljubljani 
(poleg univerze)! Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10. odst. popusta!

OBVESTI LA I
SPOROČAM vsem svojim strankam, 

da bom s 30. septembrom 1974 
opustila obrt. Zaradi tega ne bom 
po 1. septembru 1974 več spreje
mala naročil za delo. Vsem stran
kam se iskreno zahvaljujem za do
sedanje sodelovanje. Mimica 
Arko, šivilja, Kočevje.

OPRAVLJAMO MONTAŽO VO
DOVODNIH IN TOPLOVODNIH 
NAPRAV ter toplotnih izolacij. 
Dela izvršimo solidno in v danem 
roku. Naročila za inštalaterska in 
steklarska dela sprejemajo na na
slednjih naslovih: Montaža vodo
vodnih, toplotnih instalacij in to
plotnih izolacij ANTON MRVIČ, 
OSOJNIK 16, 68333 SEMIČ, na 
Lobetovi 8 v Novem mestu in 
Steklarstvo FRANC HOČEVAR, 
Kolodvorska 22, Črnomelj.

NUDIM VSE VRSTE ROLET, ŽA
LUZIJE, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRŠUJEM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DOBAV
NI ROKI, CENE SOLIDNE. NA
ROČILA PREVZEMA BOGO 
RADI, ŽABJA VAS 15, NOVO 
MESTO, IN IGNAC PRIJATELJ, 
KVEDROVA 8, KRŠKO.

IVANKA GALIČ, Malenška vas 11, 
Mirna peč, prepovedujem pašo po 
njivah in travnikih in delanje 
kakršnekoli škode po gozdovih v 
Ornuški vasi 9, Trebelno. Kdor 
tega ne bo upošteval, ga bom so
dno preganjala.

VIKTOR KOČIJAŽ, Podgora 1, 
Novo mesto, prepovedujem pod- 
kopavanje, pašo kokoši in delanje 
kakršnekoli škode po mojem 
vrtu. Kdor tega ne bo upošteval, 
ga bom sodno preganjal.

FRANC MARKOVIČ, Gor. Gradi
šče 5, Dol. Toplice, prepovedu
jem odmetavanje smeti in sekanje 
po mojem steljniku v Meniški va
si. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Podpisana ANICA US, toj. Korde, 
Gornje Jescnice 1, Šentrupert, 
preklicujem neresnične izjave, ki 
sem jih izrekla v podjetju Merca- 
tor-Trebnje o Božu Zajcu iz 
Puščave 14, Mokronog.

PRODAM vinograd z zidanico (soba 
6 x 4). Voda in elektrika, dostop 
z vsakim vozilom. Anton Remar, 
68230 Mokronog 114.

PRODAM parcelo 500 m2, primer
no za vikend, nad avtocesto pri 
Dobruški vasi in parcelo z zida
nico, vinogradom in vrtom pri Vi- 
njem vrhu. Pepca Ržen, Dobruška 
vas 5, Škocjan.

PRODAM nedograjeno hišo v Mač
kovcu (novo naselje). Naslov v 
upravi lista (2130/74).

V NOVEM MESTU prodam polovi
co dvostanovanjske hiše z delavni
co, z okrasnim in sadnim vrtom; 
idealna lega, plačljivo po dogovo
ru. Ogled možen od 31. avgusta 
do 8. septembra 1974. Naslov v 
upravi lista (2132/74).

R A Z N O

SI ŽELITE z domačimi zdravili 
ozdraviti mozolje, pege, rjave lise, 
uspešno ozdraviti krčne žile in 
revmo? Pošljem vam nasvet in 
navodilo, če priložite dve znamki 
po 120 par in čitljivo napisan svoj 
naslov s poštno številko in opi
som bolezni, nakar boste prejeli 
odgovor. Pismo pošljite na na
slov: Smerekar, poštno ležeče, 
61001 Ljubljana.

IZGUBIL SEM zeleno vrečo s šoto
rom na avtocesti od Dobruške 
vasi do Čateža pri Brežicah. 
Pošten- najditelj naj mi jo vrne

Šroti nagradi na naslov: Milana 
lajcna 11, Novo mesto.

FANT, star 35 let, 170 cm, VK, 
nealkoholik in nekadilec, zapo
slen že nekaj let v Nemčiji, doma 
z novo, končano in tudi oprem
ljeno hišo in z nekaj prihranje
nega denarja za nov avto želi 
spoznati za resno ženitev dekle, 
ki je kvalificirana ali ima srednjo 
izobrazbo. Zaželena je slika, ki jo 
na željo vrnem. Ponudbe pod 
„Jesen".

POROČNI PRSTANI! Če si želite 
trajen in lep spomin, stopite v zla-

Dragemu očetu FRANCU SENI- 
CARJU iz Zapuž pri Šentjerneju 
za 75. rojstni dan iskrene čestitke 
sin Franci z družino.

Dotrpela je in nas za vedno zapustila 
draga mama in stara mama

JOŽEFA KNEZ 
iz Dom a počitka v Loki 

pri Zid. mostu

Lepo se zahvaljujemo vsem, ki so jo 
pospremili na zadnji poti in darovali 
cvetje. Posebna zahvala osebju do
ma, župniku, sorodnikom, Francu 
Knezu in njegovi ženi Mariji ter Ma
riji Skušek, k ije  tako nesebično pri
skočila na pomoč.

Žalujoči: hčerka Marija z Mi
som ter vnuka Milan in Lilijana.

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta in starega očeta

„ CIRILA M OČNIK A
iz Prečne pri Novem  mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki so z nami sočustvovali, 
nam Izrekli sožalje, darovali vence in 
cvetje ter nam nudili nesebično po
moč v teh težkih trenutkih. Poseb
no se zahvaljujemo zdravnikom in 
ostalemu osebju kirurškega oddelka, 
ki so mu lajšali trpljenje in zadnje 
trenutke življenja, oktetu „Dušan 
Jereb" in godbi na pihala iz Straže 
za žalostinke ter obema govorniko
ma za poslovilne besede.

Enako sc zahvaljujemo kolektivu 
Opekarne Zalog, gasilskemu društvu 
Prečna in Dol. Straža, ZB Bršlin, to 
varni zdravil Krka, Novotcksu in RK 
Prečna za podarjene vence in cvetje 
ter vsestransko pomoč. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu spremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: žena Katarina, si
nova Janez in Milan z družina
ma, hčerki Katja in Danica z 
družinama.

Ob boleči izgubi našega dragega - 
ata

F R A N C A  ŠILCA
iz Zamosteca 48

se prisrčno zahvaljujemo vsem sose
dom za nesebično pomoč, vsem pri
jateljem in znancem, ki so od blizu 
in daleč prišli po slovo, darovali 
cvetje in pokojnika v velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 
Iskrena hvala župniku za lepo oprav
ljeni obred.

Žalujoča: žena z otroki 
Zamostec, 5. avgusta 1974.

Ob boleči izgubi naše drage ma
me, stare mame, sestre in tete

MARIJE PRO GA R
roj. Pust, iz  Lazov 

pri Mimi peči

se iskreno zahvaljujemo znancem, 
sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
iz Poljan in Dolenje vasi za nesebič
no pomoč. Posebno zahvalo smo 
dolžni naši teti Malki za skrb in 
nego v času njene bolezni, za podar
jene vence, izrečeno sožalje in vsem, 
ki so pokojnico spremili na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se kolekti
vu Novolesa, sindikatu TSP, Novo- 
montaži Novo mesto, sekciji za vle
ko Novo mesto, Plamenu Kropa, 
Iskri Lipnica, prostovoljnemu gasil
skemu društvu Mirna peč, osnovni 
šoli Šmaijeta, sodelavcem za podar
jene vence in župniku za opravljeni 
obred.

Žalujoči: otroci Marija, Slav
ka, Anica, Jožko, Pavle, Lojze z 
družino, sin Janez, sestre, bratje 
in drugo sorodstvo.

Ob boleči izgubi našega dobrega 
moža in očeta

IV A N A  G O R E NCA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem ter va
ščanom, ki so sočustvovali z nami, 
nam izrekli sožalje,ter darovali šte
vilno cvetje in spremili pokojnika v 
tako velikem številu na njegovi zad
nji poti. Posebno sc zahvaljujemo 
dr. Sonji Cimennanovi iz interne 
bolnice, ki je ves čas bolezni pokoj
niku in nam stala ob strani in vsem 
lajšahrbolćčlhe.

Žalujoči: žena Štefka, sin 
Dušan in hčerka Ivanka z druži
no.

Ob boleči 'izgubi naše dobre 
mame, stare mame, sestre in tete

JO Ž E F E  ŠTINE
iz Stranske vasi 11

se iskreno zahvaljujemo nevrološke
mu oddelku novomeške bolnice, 
vsem zdravnikom in sestram, ki soji 
stali ob strani v času njene bolezni 
in ji lajšali trpljenje. Iskrena in srčna 
hvala sorodnikom, znancem, prijate
ljem in sosedom za vso nudeno 
pomoč, ter vsem, ki so jo  v tako 
velikem številu spremili na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo sc tudi 
kolektivom Novoteks za podarjeni 
venec in pomoč, Ljudski kuhinji iz 
Ljubljane za podarjeni venec, hvala 
sodelavkam iz Krke, stricu Tonetu 
za poslovilne besede in župniku za 
opravljeni obred.

Žalujoči: sin Jože, hčerki 
Milena in Pepca z družino, brat 
Tone in drugo sorodstvo.

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, starega očeta  in brata

FR A N C A  ŠM A JD K A  
z Vrha pri Ljubnu 16

se iskreno zahvaljujemo zdravniške
mu in strežnemu osebju pljučnega 
oddelka za lajšanje bolečin. Prav 
lepa hvala vaščanom za pomoč, žup
niku za opravljeni obred, vsem, ki so 
podarili cvetje in pokojnika spremili 
na zadnji poti. Zahvaljujemo sc ko
lektivom Komunalnemu podjetju 
Novo mesto, Novoteksu Novo 
mesto in Avto Kočevje za podarjene 
vence.

Žalujoči: žena, hčerke in si
novi z družinami, sestre ter dru
go sorodstvo.

Ob boleči izgubi naše drage tete
V

JO Ž E F E  HOSTAR
iz Rake

sc iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem in znancem, ki so sc od nje 
poslovili v hiši ter jo pospremili na 
poslednji poti.

Žalujoči: nečakinja Angelca 
z m ožem  in drugo sorodstvo.

Ob boleči izgubi naše drage ma
me, stare mame, sestre in tete

N E Ž E  GORJANC  
iz Gor. Suhadola

se zahvaljujemo vsem, ki so se v tež
kih dneh njene bolezni trudili, da bi 
ji olajšali trpljenje, vsemu zdravni
škemu osebju pljučnega oddelka, dr. 
Vodniku, in župniku za opravljeni 
obred. Hvala tov. Mariji Jakše za 
poslovilne besede, tovarni zdravil 
Krka, tovarni perila Labod in čla
nom ZB za podarjene vence. Zahva
ljujemo sc tudi vsem, ki ste nam v 
težkih trenutkih stali ob strani in 
nam lajšali bolečine. Odšla je od nas 
zasuta s cvetjem in venci, obdana s 
številnimi sorodniki, prijatelji in 
znanci.

Žalujoči: m ož Janez, hčerka 
Nežka, sin Slavko, hčerka Mi
hela, Vida, sin Ivan, hčerka 
Fani z družino in drugo sorod
stvo.

V SPOMIN

25. avgusta 1974 je minilo žalost
no leto, odkar nas je zapustil ljublje
ni sin, brat in vnuk

BRANKO
BUDNA

Leto je minilo' a še vedno živi v 
naših srcih. Lepa hvala vsem, ki se 
ga še vedno spominjate in obiskujete 
njegov prerani grob.

Žalujoči: ati, mami, sestra, 
brat in stara mama.

Z A H V A L A

Ob izgubi našega dragega moža in strica

Franca Bohteta
iz Stopič

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki so nam pomagali in izrekli sožalne besede, darovali 
vence in cvetje ter ga spremili na njegovi zadnji poti. Posebna 
zahvala zdravstvenemu osebju bolnice Novo mesto, ki so mu 
lajšali bolečine. Iskrena zahvala župniku za opravljeni obred, ga  
silskemu društvu, pevskemu zboru za žalostinke, in govorniku za 
poslovilne besede ob odprtem grobu. Vsem še enkrat prisrčna 
hvala!

Žalujoči, žena Ana, nečaki in nečakinje ter drugo 
sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše dobre mame, stare mame, sestre in tete

Magdalene Prešeren
iz Vavpčje vasi pri Sem iču

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, kolektivom PTT, Iskri Semič, KZ Črnomelj in osnovni 
šoli Črnomelj za podarjene vence in cvctje ter vsem, ki so pokoj
nico spremili na zadnji poti.

Žalujoči: sin Toni z ženo, hčerka Pavla in Tončka z 
m ožem , hčerka Majda z družino, sestra Bara z družino ter 
drugo sorodstvo.

Ozalj, Črnomelj, Sem ič

Z A H V A L A

Po dolgem, težkem trpljenju je izdihnil naš dobri oče

Jože Plut
posestnik iz V idošičev pri Metliki 

borec NOB

Pokopali smo ga 22. avgusta pri Treh farah pri Metliki
Iskreno sc zahvaljujemo kolektivu Doma počitka Tisje-Čmi 

potok za požrtvovalno nego pri njegovem trpljenju, hvala vsem, ki 
so nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sočustvovali z nami, ter 
ga spremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala kolektivu 
AERO iz Celja, Trgovskemu podjetju DOLENJKA iz Novega 
mesta t<*r kolektivu zdravilišča Dolenjske Toplice. Vsem, prav 
vsem iskrena hvala!

Žalujoči: sinovi Ivan, Gusti, Jože in hčerke Karla, Jo
žica, Mimica z družinami ter drugi sorodniki.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
meesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske k o n f e r e n c e  SZDL 
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, R ibnici 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednicasveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože J e k e ,Vlado Silvester, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Zivic

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Janez Pezelj, Branko Podobnik, 
Jože Primc, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Iv*n 
Zoran in Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec 
priloge Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 3 din -  Letna na
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vn*' 
prej — Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM 
(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni račun. 
52100-620-107-32002-009-8-9 .

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določen 
strani 62 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsa* 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadaljnja beseda 1,50 din. L* 
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 6 od 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/ 7'  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek oa 
prometa proizvodov

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu. 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 '  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  časopisni stave*, 
filmi in prelom: ĆZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi m 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 20.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

Č e t r t e k ,  29. a v g u s t a :  8.10
Glasbena matineja. 9.05 Počitniško 
popotovanje od strani do strani. 
V.20 Potujmo z glasbo. 10.15 Po 
Talijinih poteh. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Jože Čuden: Stroški
pridelovanja na kmetijah v letu 
1972. 12.40 Pihalne godbe. 13;30 
Priporočajo vam . . .  14.40 
lolo, družino in delom.
Glasbeni intermezzo.
„Vrtiljak*1. 19.00. Lahko 
otroci!

Med
15.30
16.00
noč,

večer w  20.00 Četrtkov ------
domačih pesmi in napevov. 21.40 
Glasbeni nokturno.

PETEK, 30. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za konec 
Počitnic 9.40 Lepe melodije. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Vili Garmuš: 
Gozdarska strojna postaja pri 
gozdnem šolskem centru Postojna. 
12.40 Z domačimi ansambli na 
»Ptujskem festivalu". 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.10 Mladina 
Poje. 14.30 Naši poslušalci čestitajo 
*  pozdravljajo. 15.35 Glasbeni 
rntermezzo. 16.00 „Vrtiljak11. 18.15 
»Signali14. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Ottavia 
Brajka. 20.00 Stop pops 15. 22.15 
Besede in zvoki iz logov domačih.

SOBOTA, 31. AVGUSTA: 8.10 
Glasbena * matineja. 9.35 Iz 
^ladinskega glasbenega albuma.
10.15 Sedem dni na radiu. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Milena Lekšan: 
češplje in slive v sadnem vrtu. 12.40 
Cez travnike in polja. 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.10 S 
Pesmijo in besedo po Jugoslaviji 
16.00 „Vrtiljak". 17.20 Gremo v 
kino. 19.00 Lahko noč, otroci! 
19-15 Minute z ansamblom Borisa 
Franka. 21.00 Za prijetno' 
fazvedrilo. 22.20 Oddaja za naše 
izseljence.

NEDELJA, 1. SEPTEMBRA: 
8.07 Radijska igra za otroke -  Max 
Kruse: „L eteča  dvojčka*4. 9.05 Se 
pomnite tovariši! 11.00 Poročila -

Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.20 — 14.00 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
14.05 Humoreska tega tedna -  I. 
Sivec: Obrtniška ljubezen. 16.30 -  
18.20 Nedeljsko športno popoldne.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 V 
nedeljo zvečer. 22.20 Jazz za vse.
23.05 Literarni nokturno.

PONEDELJEK, 2. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 9.40 Z 
velikimi zabavnimi orkestri. 10.15 
Za vsakogar nekaj. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Jože Kregar: Vrt v septembru. 
12.40 S tujimi pihalnimi godbami. 
13.30 Priporočajo vam . . .  14.10 
Amaterski zbori pojo. 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
16.00 „Vrtiljak44. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z Dobrimi 
znanci 20.00 Stereofonski operni 
koncert. 22.15 Popevke se vrstijo.

TOREK, 3. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  
Osamljenost, pom oč ostarelim.

RADIO BREŽICE

' ČETRTEK -  29. avgusta:
16.00-16.30 -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki, 
Nove plošče RTB -  16 .30-17 .00  -  
Aktualnost tedna, Mala šola 
avtomobilizma obvestila in reklame
17.00 -  18.00 -  glasbena oddaja 
Izbrali ste sami

SOBOTA -  31. agusta: 16.00 -
16.30 -  Pol ure za pop glasbo 16.30
-  17.30 -  Sobotno kramljanje, 
Jugoton vam predstavlja, Kronika, 
Med zabavnimi zvoki nekaj obvestil 
in reklam, Melodija za vas. Za naše 
najmlajše in reklam, Melodija za vas, 
Za naše najmlajše 17.30 -  18.00 -  
Domače zabavne na valu 192 m

NEDELJA, -  1. septembra:
10.30 -  Domače zanimivosti -  
Predkongresna aktivnost mladih v 
občini Brežice -  Za naše 
kmetovalce: Nedeljski razgovor s 
kmetijskimi proizvajalci -  Mitja 
Gušin -  Sprehod skozi Posavski 
muzej VII -  obvestila, reklame in 
spored kinematografov 12.00 -
14.00 -  Občani čestitajo in 
pozdravljajo

TOREK -  3. septembra: 16.00 -
16.15 -  Napoved programa in 
srečanje z Zadovoljnimi Kranjci
16.15 -  16.40 -  Poročila, šport, 
Novo v knjižnici, obvestila in 
reklame ter filmski pregled 16.40 -
17.00 IZ ŽIVLJENJA V JLA 17.00
-  17.30 MALO ZA VAS -  NEKAJ 
ZA VSE

11.00 Poročila -  Turistično 
napotki za naše goste iz tujine. 
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Janez 
Saksida: Mehanizirano spravilo in 
trebljenje oljnih buč. 12.40 Po 
domače. 13.30 Priporočajo vam . .  . 
14.40 „Na poti s kitaro44. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak44. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute s trio Janeza 
Gorišča. 21.32 Melodije v ritmu. 
22.15 Od popevke do popevke.

SREDA, 4. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbćna matineja. 9.25 Pojemo in 
igramo za vas, otroci! 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Slavko Gliha: Kakšna

je povprečna velikost črede na naših 
gospodarstvih. 12.40 Od vasi do 
vasi 13.30 Priporočajo vam . . .
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Loto vrtiljak.
19.00 Lahko noč, otroci! 22.15 S 
festivalov jazza.

ČETRTEK, 5. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Radijska šola za višjo stopnjo -  P. I. 
Čajkovski: Serenada za godala.
10.15 Po Talijinih poteh. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski, 
nasveti -  inž. Janez Istenič: 
Kakovost razstavljenih vin na 
vinskem sejmu. 12.40 Pihalna 
godba. 13.30 Priporočajo v a m . . .
14.30 Z ansamblom Weekend.
16.00 „Vrtiljak44. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 22.15 
Popevke in plesni r itm i
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O R G ANIZ ACIJA Z D R U Ž E N E G A  DELA  

Z A V O D  ZA K ULTUR O  -  BREŽICE

RAZPIHUJE  

prosto  de lovno  m esto

PR E D ST O JN IK A  DELA VSK E UN IVE R Z E  

— Brežice

POGOJI: Visoka ali višja izobrazba pedagoške smeri in 5  let  

delovnih izkušenj, m oralno-polit ična n eo porečn ost .  Pred

nost imajo kandidati z  d op o ln i ln o  andragoško izobrazbo in 

delovnim i izkušnjami pri izobraževanju odraslih.

Osebni d o h o d e k  p o  samoupravnem sporazumu. Stanovanja  

ni.

Kandidati naj prijave z dokazili o  izpolnjenih pogojih pošlje

jo na naslov. Z A V O D  ZA K ULTUR O  -  Brežice, Trg dr. I. 

Ribarja 12, razpisna komisija. D odatne  informacije dob e  tam  

ali na tel.  7 2 -1 3 9 .

Razpis velja d o  zasedbe delovnega mesta.

|  PR O IZ V O D N O  IN T R G Č V SK O  PODJETJE  

 ̂ A G R A R IA  BREŽICE

 ̂ razpisuje za de lovno  skupnost Skup ne  službe prosto de lovno  
ž m esto

|  P R A V N E G A  R E F E R E N T A .

|  Kandidat mora poleg  splošnih pogojev izpolnjevati še nasled

il °ie:
J  — da ima visoko izobrazbo upravno-pravne smeri  
j: — nastop m ožen  takoj ali po  dogovoru

f _
 ̂ Osebni d o h o d ek  po  dogovoru in v skladu s sporazum om  o  

 ̂ delitvi doh odk a  in osebnega doh odk a  podjetja.

 ̂ Stanovanje po  dogovoru.

|  Pismene p o n ud be  s potrebnim i dokazili je treba poslati v 15  

|  d n eh  p o  objavi v časopisu  na naslov A G R A R IA  BREŽICE -  
£ splošni sektor.
4

Z A H V A L A

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega in skrbnega moža, 
očeta in sina

Franja Kerina
iz Blance

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, darovalcem vencev in cvetja ter za izrečena sožalja. Posebno 
zahvalo pa smo dolžni dobrim sosedom Romihovim, Jazbinško
vim, Kunškovim, Kraljevim, govorniku Dušanu Virantu in tov. 
Hercugu za poslovilni govor. Hvala senovški godbi za spremstvo 
na njegovi zadnji poti in župniku Gabrijelu Zemljaku za pogrebni 
obred. Še enkrat vsem, ki ste nam bili v teh težkih dneh v pomoč 
in tolažbo ter pokojnika spremili v tako lepem številu na njegovi 
zadnji poti do preranega groba, najlepša hvala!

Žalujoči: žena h im i, sinova Kristl in Herman, mama, 
sestre in drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega dobrega, nepozabnega brata in strica

Jožeta Slovenca
iz Skopic

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem in sosedom, ki 
so z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in 
spremili pokojnika na zadnji p o t i  Posebno se zahvaljujemo župni
ku za opravljeni obred in tople besede pri odprtem grobu. Iskrena 
hvala tov. Ludviku Jurkasu za poslovilne besede in članom Šent- 
jemejskega okteta za žalostinke.

Žalujoči: sestri Karolina z družino in Marija, brat 
Franc z družino, nečakinje in nečaki ter drugo sorodstvo.

Pretekli teden so v brežiški 
porodnišnici rodile: Anica Kralj iz 
Kladja -  Ozrena, Pavica Ruklič iz 
Dubrave -  deklico, Marija Hadžič iz 
Samobora -  deklico, Kristina Črpič 
iz Mihalovca -  Darka, Janja Žugič 
iz Podbočja — Janjo, Rozika 
Pangerčič iz Prilip -  Damjana, Mira 
Krušič iz Samobora -  Matka, 
Dragica Razum iz Molvic -  deklico, 
Angela Molan iz Zdol -  dečka, 
Anica Otmačič iz Samobora -  
Alena, Jožica Zlobko iz Črešnjic -  
dečka, Danica Conjar iz Brežic -  
Aljoša, Zdenka Lapuh iz Malega 
kamna -  dečka, Stanislava Lopatič 
iz Gor. Pirošice -  Jožico, Marija 
Hribar iz Prilip -  Milana. 
Čestitamo!

B R E Ž IŠK A  K RO N O K A  

N E SR E Č

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pom oči v brežiški bolnišnici:

Stjepan Cižmešija je padel z 
motoijem in si poškodoval glavo; 
Jože Kukovičič se je z levo nogo 
nabodel na železno ograjo; Roman 
Pečnik si je pri samovžigu 
bencinskih hlapov opekel obraz in 
levo roko; Martin Unetič je padel z 
motorjem in si poškodoval glavo in 
roke; Zofija Butara je padla s 
podstrešja in si poškodovala trebuh; 
Karolina Plevanč je padla s senika in 
si poškodovala hrbtenico; Ivanko 
Vinetič je nekdo udaril s steklenico 
in ji poškodoval glavo; Marija Kink 
je padla pri vodnjaku in si 
poškodovala rebra; Maijan Urbančič 
si je v pretepu poškodoval glavo; 
Ana Cizi je padla s stana in si 
poškodovala levo roko; Jože Kolarič 
je padel na poti in si poškodoval 
desno ključnico; Miran Šere je padel 
s kolesom in si poškodoval desno 
roko.

»Dolenjski list« 
tribuna bralcev

i n D U S T R I J R  m O T O R n i H V O Z I L  
n o v o m E S T o

i nDUSTRIJR m O T O R n i H V O Z I L  
n o v o m E S T o

i n D u s T H u n  m o T o n n iH  v o z i l  

n o v o  m E S T O
inDUSTRIJR mOTORniH VOZIL  
n o v o m E S T o

ivopirkovifr
o svobodni republiki pod gorjanci 
in njenem kirovskem junaku 
piparju bakšetu ?

V Dolinškovi koči 
Je ostala le hrana in nekaj streliva. Č ortova  četa  
^  je ,JNa vrheh“ nad Mihovim združila s Stroji- 
n°vo patru ljo , še isti dan prestavila svoje šotore 
** Špilerjevo špico in se drugi dan u taborila  v 
Treh talih v Ravni gori. Tam  jih  je našel Tine 
“ ajc, ko  se je dan po b itk i vrnil s svojega pohoda 
J13 nem ško stran. T oda vrnim o se zopet k  Mi
klavžu!

Italijani so po  b itki zasedli zvonik cerkvice in 
p e l ja l i  na vse strani po  gozdovih. Iz k oče , ki so 
p! zapustili partizani, se je  dvignil dim  in ogenj, 
•kaninsko gostišče, iz katerega je  gospodar p o 
begnil v dolino, so vojaki preiskali. G ospodinjo, 
sedemnajstletno hče rk o  Anico, tr i le ta mlajšega 
^ a  R om ana ter natakarico  L ino Lužarjevo iz Ce
rovega loga so strahovali in postavili k  zidu pred 
spojnice. Z m acolo  so vlamljali vrata spalnic in 
tujskih sob in hišo izropali.

Medtem so drugi vojaki lovili in skubli kure, 
|^°lzli na tra ti kravo in pili žganje in vino. Tristo- 
lltrski so d je  bil naglo prazen.

Pred gostiščem so zložili sedem nosil s trupli 
Padlih vojakov in jih  pokrili z ijuham i in odejami 
!z gostišča. Tisti, k i ga je  Galičeva bom ba raztrga- 
a> je umrl šele sedaj in so ga k o t osmega položili 

Mrtvim.
Bolj vstran so bolničarji trgali rjuhe in obvezo- 

Va*i ranjence na nosilih. Koliko jih  je bilo, ni bilo 
^Ogoče izvedeti. Pod glavo so jim  položili blazi- 

gostišča.
R ad ijsk i telegrafist je na goličavi razpel svojo 

*|teno in s ključem  hitel oddajati depeše. Pre- 
7 ^ H £ l je sporočilo , da so v dolini ujeli lastnika 
®°stišča in njegove izjave preverjajo; dom ače naj

zaslišijo, kdaj je  odšel z gore. Izprašali so vsakega 
posebej in vsi so govorili enako , kaj je  šel gospo
dar v dolino  povedat in prosit, naj jih  preselijo z 

gore.
Italijani so se odpravljali od  Miklavža. Vojak, 

ki je  bil z družino najbolj surov, je sedaj H udokli- 
novim prijazneje govoril, da se jim  ni treba  n ič e 
sar bati; ostanejo naj v hiši in se zaklenejo.

„K ako, ko  pa ste nam  vsa vrata razbili? “  o d 
govori užaljena H udoklinka.

„T iho, baba ,44 se zadere vojak v slabi primor- 
ščini, „m i se bom o km alu vrnili in vas zaščitili."

Težke ranjence so vojaki dvignili na nosilih. 
Mrtve so zavezali v rjuhe, pretaknili p o d  vozle 
kole in si jih  zadeli na ram ena. O grom ne cule so 
groteskno pozvanjale, ko  je sprevod krenil p ro ti 
znam enju. S seboj so odpeljali Lino Lužarjevo, da 
bi se v Cerovem logu prepričali, ali ni m orda 
„ b an d itk a“ . »

K omaj so zadnji vojaki pri križu  zginili v gozd, 
so H udoklinovi zagledali partizana, ki je  s puško  
na ram i prihajal od Jezera. Bil je  kurir Vid 
Kušljan iz Strojinovega taborišča  z zakasnelo p o 
što, naj se če ta  um akne za Trdinov vrh. Trdi od 
strahu so m u iz planinskega gostišča mahali in 
pridušeno klicali, naj za božjo voljo beži, da so 
tod  okrog  še povsod Italijani.

Vid se je počasi obrnil in krenil čez nevarne 
čistine .p ro ti vrhu gore. „K akšna nevarnost ne
ki? “ je dejal pozneje, njem u se vendar vedno prej 
sanja, kdaj bo  nevarno, in se ni še nikoli zm otil. 
To Vidovo čudaško m uh o  so vsi poznali in u p o 
števali, kadar je  odložil svojo nalogo.

Z G orjancev so se Italijani umikali p o  raznih, 
po teh . Stari župnik Andrej Zupanc pri Sv. Križu

(P o db o čju ) si je  v svoj dnevnik zapisal: „Veliki 
teden  (to rek ) so od V rhpolja odpeljali dva avto 
m obila ranjenih  Italijanov.41 (Proces K o 9 5 /4 6  
novomeškega okrožnega sodišča.) Ti so šli na 
Šentjernej.

Druga ko lona  se je  spustila na Cerov log, Ore
hovico in M okro polje. V Cerovem logu so pod  
vrbe pri prvi hiši nosači odložili tri skrivnostne 
cule iz rjuh, štiri nosila z ranjenci pa so postavili 
pri drugi ko č i, v kateri so živeli Lužarjevi. Starše 
so zaslišali zaradi Line, ki so jo  pripeljali z G or
jancev, ali je  res njihova hčerka .

Partizani m orajo  izvedeti seveda vse, tu d i kaj 
tič i zavezanega v tistih  rjuhah. Približal se jim  je  
pipar Bakše s Kire. N em alo se je  prestrašil, ko  je  v 
eni od  njih skozi vežo zagledal bledi obraz m rtve
ca.

Iz Orehovice so dobili v Gorjance po ročilo  
obveščevalca Franca  Pavliča-Shornikovega, da je 
v njihovi vasi umrl še eden  od ranjencev. Italijani 
so tam  tu d i povedali, da so imeli v b itk i prav 
to liko  izgub, kolikor je  padlo partizanskih  stre
lov, in da se jim  ni kaj takega še nikoli zgodilo. 
Poznejših govoric, da sta v m estu podlegla ranam  
še dva vojaka, ni bilo m ogoče preveriti. Padlem u 
m ajorju so Italijani priredili paradni pogreb z žal
nim i koračnicam i.

„Gorjanskega b ir ta “ N aceta  H udoklina so Ita li
jani prijeli v Orehovici. Zgodilo se je  pa takole:

Ko se je gospodar planinskega gostišča pognal 
ob  osm ih zjutraj v beg z gore, je  ves zasopel p ri
tekel na orehovško o b č in o  povedat, da so Miklav
žev vrh zasedli oborožen i tujci, ki jih  ije pozna. 
Tega so ga bili naučili partizani že ob svojem 
prihodu  pred trem i dnevi, da ne bi imel težav, če 
bi Italijani nenadom a napadli. Ž u pana  H erberta  
Schoeppla je  prosil, naj m u  napiše po trd ilo , d a je  
bil na občin i že ob sedm ih zjutraj. Inženir m u  je 
rad ustregel in obljubil, da bo  tako  povedal tudi 
Italijanom . -Tako je nastala o N acetu anekdota , 
da je tekel tako  h itro , da je  bil prej na cilju, k o t 
je startal, in tako  po to lkel vse svetovne h itrostne  
rekorde. H udoklina so Italijani odpeljali v Novo 
m esto.

K urir V inko Š tem berger je  s praznim  n ah rb tn i
kom  in opiraje se na gorjačo prišepal v Mihovo in 
padel m ed Italijane. Bili so bersaljeri s perjem  za 
klobuki. O sorno so ga zaslišali, kaj tukaj dela.

„Ž ivino kup u je m ,“ pravi Šentjernejčan mirno- 
dušno.

„Z a koga? “ poizvedujejo dalje.
„Za vas, za Italijane v Š en tjerneju ,"  pravi in 

pokaže legitimacijo. O ficir bere, d a je  fan t mesar.
„Va bene -  dobro! “ po k im a častnik. Tepec bi 

lahko na svoji vojaški karti videl, da ni nad M iho
vim in v Pendirjevki nobenega naselja n iti živine.

„S te  slišali streljanje na G oijancih? “  vprašuje 
Italijan sedaj prijazneje.

„N ič nisem slišal," neum no  pogleda mesar.
„T od  skozi ne boste  mogli p ri ti ,“  k o n č a  oficir 

zaslišanje, „dal vam b o m  vojaka, ki vas b o  peljal 
skozi naše zasede.“

Zadnje straže so stale pri vrhopoljski cerkvici 
svetega Urbana. Tam  so partizanskega kurirja Ita 
lijani izpustili. V Šentjernej je prišepal, prav ko  se 
je  iz Novega m esta vračal avtom obil z rdečim  
križem  po nove ranjence. Na p lo čn ik u  pred  Vo- 
lovčevo trgovino, ki so jo  pozneje avioni porušili, 
je  radijski telgrafist h itel odtrkavati depeše.

V ojaki dom ače posadke, mesarjevi dobri 
znanci, so vznemirjeni govorili o hudi b itk i z ban 
d iti, k i da divja na G orjancih. Karabinjerji, kakih  
dvajset po številu, so pospravljali svojo prtljago 
na kam ion. Pripravljali so se, da izpraznijo Š en t
jernej in se um aknejo  v Kostanjevico. B d i so se, 
da b o d o  neu trjeno  vas zdaj zdaj napadli partizani, 
m ed tem  ko  je dohod  v mestece na o to k u  Krke 
lahko braniti.

„Zakaj pa šepaš, Vinko? “ kliče dom ači vojak 
od  daleč znancu Štembergerju.

„R evm a, revma! “  zam ahne mesar m alobrižno 
z roko.

„Toplice , top lice !44 m eni Italijan.
Pa jih  ni bilo treba, le pišto lo  je kurir dom a 

potegnil iz škornjice, kjer ga je  bila ožulila.

D R U G I DAN O FEN ZIV E

Italijanski po lk  je v Novem m estu p renočil in 
se drugi dan, na velikonočno  sredo, 1. aprila, 
vrnil v ofenzivo. V endar Italijani niso iskali bojev. 
Prišli so v Jugarje in tam  ostali do povratka.,T ako 
je  bilo tudi drugod. Ob treh  popo ldne  je .bil zbor 
in so se vrnili v mesto.

Skozi Brusnice so vaščani tisti dan našteli dva
najst kam ionov. Dekan Lunder, ki je Nemcem 
ušel k  b ra tu  župniku v Brusnicah, je  vzkliknil: 
„V čeraj so pobili nekaj te golazni p o  hostah , da
nes pa  bodo  polovili še ostale .44



Globokarjeva
pozavna

. \ emo propheta in patria! 
Rek, da ni nihče prerok na 
domačih tleh, zgovorno po
trjuje tudi Vinko Globokar, 
nekoč prva pozavna pri nas, 
danes profesor, docent, di
rektor, komponist in še kaj, 
ki ga tujina ceni in spoštuje 
ter nagrajuje, pri nas pa ga 
komaj poznamo. Slovenci 
smo od nekdaj takšni: časti
mo in se klanjamo tujcem, 
domačega pa se radi sramu
jemo.

Vinko Globokar, ki mu 
lasje že nakazujejo njegovih 
40 let, oče dveh sinov, ki 
imata eno oziroma pet let, 
že skoraj 20 let ne živi v do
movini Zgodaj je odletel iz 
stisnjenega Žužemberka: v 
Ljubljani je hodil v gimnazi
jo in hkrati na srednjo glas
beno šolo, potem je končal 
dve leti študija na fakulteti 
za elektrotehniko, in ko je 
1955. leta končal glasbeno 
šolo, je dobil štirimesečno 
štipendijo za študij pozavne 
v Parizu. Dotlej je imel za 
seboj dosti igranja v plesnih 
orkestrih -  od Veselih bera
čev do radijskega plesnega 
orkestra.

„To je bila priložnost, ki 
je nisem hotel zamuditi, 
čeprav sem vedel, da štiri 
mesece učenja pozavne ne 
bodo ničesar spremenili, “ se 
spominja tistih časov Vinko 
Globokar pred očetovo hišo 
v Žužemberku, kamor vsako 
leto prihaja na dopust, mi
mo tega pa še nekajkrat na 
leto na krajši obisk. In tako 
so se 4 meseci spremenili v 
4-letni študij na pariški ̂ aka
demiji. Nič štipendije ni 
imel, denar za študij je dobil 
z igranjem jazza in v plesnih 
orkestrih. Ko je po končani 
šoli dobil prvo nagrado Pari
za iz pozavne in komorne 
glasbe, je bilo že jasno, kam 
se bo nagnila njegova poklic
na tehtnica. Sledil je študij 
kompozicije, igranje v različ
nih orkestrih, med drugim 
tudi v orkestru Dukea 
Ellingtona, ko je ta v Evropi 
snemal filmsko glasbo.

Prišlo je leto 1964, ko je 
Globokar naredil križ čez 
zabavno glasbo in jazz. „Ni
sem imel več pravega časa. 
Razen tega pa je jazz močno 
skomercializiran in le pravi 
ameriški jazz, ki ima politič
no funkcijo, je še originalen. 
V zabavni glasbi pa so redki 
ansambli, ki izžarevajo ener
gijo; sem sodijo Frank 
Zappa, Pink Floydi in še 
kdo. Sicer pa je to stvar, na
menjena razvedrilu. “

Globokar je takrat že za
čutil kompozicijske ambici
je. Studija iz Fordove fonda
cije v Berlinu in potem v 
Ameriki iz Rockefellerjeve 
fondacije, obakrat po eno 
leto, sta mu veliko pomagali. 
Potem je do 1968. leta živel 
in delal v Berlinu, od takrat 
pa je profesor za pozavno v 
Koelnu, redni docent v 
Darmstadtu na letnih kurzih 
za sodobno glasbo, od lani 
še direktor v Inštitutu za in

strumentalne in vokalne raz
iskave pri centru Beaubourg 
v Parizu. Tako je razpet med 
Koelnom in Parizom, hkrati 
pa še vedno najde čas za 
igranje v skupini New 
phonic art, katere ustanovi
telj je in v kateri dva Franco
za, Argentinec in on obvla
dajo pihala, trobila, tolkala 
ter klavir in orgle in imajo 
približno 30 koncertov na 
leto. Dokaz za njegovo dina
mično življenje so recimo 
letošnja gostovanja: Japon
ska, Severna in Južna Ameri
ka.

V kompoziciji sodobne 
glasbe so tri smeri, ki ga 
osebno zanimajo: odnos te
lesa do instrumenta (fizični, 
biološki problemi), odnos 
med izvajalci (psihološki 
problemi) in odnos izvajal
cev do publike (sociološki 
problemi). Izdal je  7 plošč, 
od katerih je dve posnel z 
lastno skupino; prva plošča 
je leta 1969 postala v Ameri
ki plošča leta za solistično 
izvajanje, zadnja je lani po
stala plošča leta na Japon
skem.

Menda dovolj dokazov o 
njegovi uspešnosti. Mimogre
de: cenijo ga kot enega iz
med najpomembnejših 
evropskih komponistov, pa 
tudi izvajalcev sodobne glas
be. Neprestano je drugod: 
zdaj v Koelnu, zdaj v Parizu 
ali na Japonskem, zdaj doma 
ob Krki v Žužemberku. Če 
zmore? Enostavno: „Zdrav 
sem, sposoben sem se kon
centrirati tako, da pišem 
tudi v hotelski sobi. In kljub 
temu da veliko delam in 
malo spim, skušam biti dru
žinski človek Prepričan 
sem, da sem več doma od 
mnogih tistih, ki delajo v pi
sarni 40 ur na teden in po
tem zaklenejo predal ter gre
do domov. “

Je to vse? Skoraj. Da bi 
ne mislili, da je zgolj eno
stransko usmerjen: ko je ho
dil v Ljubljani v gimnazijo, 
je odlično igral namizni te
nis in bil nogometaš Slovana 
ter mladinske reprezentance 
Ljubljane. Zapisal sem, da je 
končal dva letnika elektro 
fakultete. Še danes rad za
igra nogomet na igrišču ob 
Krki, tik zraven očetove 
hiše.

Kljub vsemu je fanatik so
dobne glasbe. „V začetku 
me je gnala misel, da bom 
šel nazaj. Zdaj pa pogledam 
ljubljanski radijski program. 
V enem tednu dve oddaji so
dobne glasbe in še ti okrog 
polnoči. Kako naj posluša 
delavec, ki gre ob šestih na 
šiht? Najlaže je reči, da de
lavca taka glasba ne zanima. 
Zaradi take programske poli
tike oziroma popolne nepo- 
litike imam vse manj želja, 
da bi se vrnil. Nekaj delam v 
Zagrebu, v Ljubljani vse 
manj. Tudi pokličejo me nič 
več

Saj sem zapisal na začet
ku: „Nihče ni prerok v do
movini/ “  J. SPLICHAL

Kamniti izstrelek v spalni«
Previdnost rešila življenje otroku - Stanovalci ol 

gradbišču IMV prestrašeni od pokov

Kamniti izstrelek, k i je priletel v spalnico, kjer običajno popoldne  
spi osem m esečni otrok.

Stanovanjske hiše, ki so pred 
nekaj leti še stale v miru sredi 
zelenja med Grmom in Gotno 
vasjo, so zdaj obkrožene s 
hrupom, ki prihaja z obsežnih 
gradbišč novom eške tovarne 
IMV. Tovarna se silovito širi in 
ogromni jeziki razkopane zem
lje segajo m ed nekdanja prebi
vališča. Nekaj hiš je zapuščenih  
in odkupljenih, v drugih pa še 
prebivajo.

Stanovalce motijo hrup in deto
nacije eksplozij, vendar to še nekako

Ena cisterna samo za parado?
Mučno gašenje požara ob pomanjkanju vode na Ponikvah pri Studencu

„Kaj takega pa še ne: pomagaš kolikor moreš, potem  pa še 
požiraš pikre, zakaj ne gasiš s tem  in ne z o n i m . . . “ Tako so 
izm učeni gasilci, mokri od vode in črni od saj, razočarano 
odgovarjali gledalcem, ki so pasli „firbec“ okoli pogorišča.

cisterne iz Krškega, ali ne, in kako 
poravnati stroške take akcije.

A. ŽELEZNIK

Minuli četrtek  je namreč strela 
zažgala obnovljeni kozolec Lojzeta 
Kovača iz Ponikev pri Studencu. 
Požar je grozil, da se razmahne tudi 
na obnovljeno gospodarsko poslopje 
ob kozolcu, polno krme in stelje.

Prvi so prihiteli domači gasilci s 
Studenca. S črpalko so hitro izpraz
nili vse tri vodnjake s kapnico. Vtem 
je nek šofer obvestil sevniške gasilce, 
ki so na požarišče poslali orodni 
avto in avtocisjemo. Požara so se 
lotili z-raznih strani, vendar je bilo 
vode premalo. Cisterna je morala 
voziti vodo s Studenca, požar pa se 
je v času, ko so načrpavali vodo v 
cisterno, vedno ponovno razplamtel.

TIK P R E D  DOMOM . .  .

Nesrečno se je končala dolga vož
nja zdomca Janeza Janževca iz Glo
bočic pri Kostanjevici, ki je 24. 
avgusta proti večeru prišel iz Nemči
je že skoraj do doma. Verjetno je bil 
utrujen, vozil je dokaj hitro, zato je 
pri vasi Sajevice zletel iz ovinka, 
podrl več stebrov vrtne ograje, trčil 
še v vodnjak, se prevračal, končno 
pa obstal na strehi. Voznik je bil v 
karambolu hudo poškodovan, laže 
pa so ranjeni še Franc, Stanka in Jo 
žica Janževec, vsi sopotniki v tem 
avtu. Gm otna škoda znaša 20.000 
din.

D V A  M RTVA  
PRI BREŽICAH

24. avgusta ponoči je 30-letni 
Bido Barjamović iz Banjaluke vozil 
proti Zagrebu in med vožnjo ver
jetno zadremal, ker je pri vasi Pod- 
gračani zapeljal v levo in trčil v 
avto, ki ga je vozil naproti Gojko 
Gavranovič iz Prijedora. Silovito 
čelno trčcjije je zahtevalo dve 
smrtni žrtvi. Sopotnik Osmanovič v 
avtu banjaluške rigistracije je umrl v 
brežiški bolnišnici, medtem ko je 
med prevozom v novomeško bol
nišnico umrla Nada Gavranovič. 
Razen tega je bilo v obeh avtomo
bilih poškodovanih še 5 oseb. 
Gm otna škoda znaša 80.000 din.

VL A K  G A J E  ZADEL

24. avgusta popoldne seje 1 M e t
ni Jože Ostanek iz Krtine pri Vel. 
Loki pripeljal na kolesu s pomožnim 
motorjem do nezavarovanega želez
niškega prelaza pri Kukemberku in 
ni ustavil. To je bilo zanj usodno: 
ko je vozil čez progo, ga je zadel 
m otorni vlak. Voznika Ostanka je 
na srečo odbilo, medtem ko je mo
torno kolo ostalo na progi popolno
ma uničeno. Kolesar je v nesreči 
dobil le nekaj lažjih poškodb, sumi
jo pa, da je  fant vozil vinjen.
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V SA K  TRETJI VINJEN

25. avgusta zvečer je no 
vomeška milica izvedla p ro 
m etno  akcijo „A lkohol za 
vo lanom 44. Ustavili so 48  vo
zil. Zaradi sum a vinjenosti 
so 17 voznikov preizkusili z 
a lko testom  in v 14 prim erih 
je balonček  pozelenel. Milič
niki so izrekli 7 m andatn ih  
kazni, m edtem  ko  bodo  vi
njeni vozniki odgovaijali 
pred sodnikom  za prekrške.

NEU SPELO  PREH ITEVA NJE  
TRIJE V BOLNIŠNICI

26. avgusta je Stanc Hribar iz Vel. 
Gabra vozil z osebnim avtom proti 
Zagrebu, pri vasi Odrga na avtocesti 
pa je z veliko hitrostjo nameraval 
prehiteti tovornjak. Hribar je videl, 
da sta spredaj še dva kamiona, zato 
se je hotel uvrstiti nazaj v kolono, 
pri tem pa je trčil v pred njim vo
zeči tovornjak. Pri trčenju so se 
hudo poškodovali voznik Hribar, 
njegova žena in sin Stanko. Vsi trije 
so v novomeški bolnišnici. Gmotna 
škoda znaša 45.000 din.

Nekateri vaščani in gledalci od 
drugod so od miličnika, ki je prišel 
na požarišče, terjali, da po radijski 
zvezi pokliče krške avtocisteme, 
česar pa ni storil, ker je za kaj take
ga pooblaščen edino vodja požari- 
šča  Domači poveljnik pa takega 
povelja prav tako ni izdal, ker ostala 
poslopja niso bila v nevarnosti.

Ko se je gospodar Kovač t  isti 
dan popoldne vrnil z dela v Celulozi, 
je lahko samo opazoval, kako ogenj 
požira trud vse družine. Vse gospo
darstvo je bilo, kot je žal navada, 
globoko podzavarovano, škode pa je 
zaradi požara po prvih ocenah 
utrpelo najmanj za 10 starih milijo
nov.

Požar je bil draga šola. Ko bi ime
li sevniški gasilci več cistern, bi ena 
lahko bila stalno na požarišču, dru
ge pa. bi ji dovažale potrebno vodo. 
Tako pa se je tehtalo, ali ooklicati

Z E N S K O  SO  NAŠLI

23. avgusta so v Novem mestu 
odkrili žensko, ki je 9. avgusta 
letos na Streliški ulici v Ljubljani 
pustila mesec dni starega dojenč
ka -  deklico. Brezvestna mati je 
26-letna L. Š. iz Srbije, ki je v 
Novem mestu iskala službo. 
Ženska je poročena, vendar živi 
v nevzdržnih družinskih razme
rah. Ima že dva otroka, toda 
eden živi pri njenih, drugi pri 
moževih starših.

Zaradi zapustitve otroka bo 
L. Š. odgovarjala pred sodiščem, 
najdenčka pa bo prav gotovo po
svojil kateri od zakonskih parov, 
ki takorekoč v vrsti čakajo na 
posvojitev o tro k a  Iz tega razlo
ga tudi ne objavljamo polnega 
imena brezvestne matere.

prenašajo; bolj pa jih je prizadel do
godek 20. avgusta, ko je po eksplo
ziji priletel več kilogramov težak 
kamen, preluknjal streho, pregradno 
steno podstrešnega stanovanja in 
obležal na zakonski postelji Gričar
jevih v Trdinovi ulici.

„Nič nas niso opozorili, da bodo 
razstreljevali. Žena je ravno hoteli 
odnesti osemmesečno hčerko spat v 
spalnico, ko sem zaslišal sireno," je f 
povedal Marjan Gričar. „Rekel sem 
ji, naj gre raje z otrokom v klet. Res 
srečna misel! Ko bi ne storil tega, bi 
imel zdaj otroka mrtvega.

Gričarjeva hiša je od gradbene 
jame, kjer so delavci Geološkega 
zavoda iz Ljubljane razstreljevali 
skale, oddaljena okoli 150 metrov. 
To po t je kamen priletel s tako 
močjo, da ga nista mogla ustaviti ne 
streha ne zid. Manjše škode so po; 
samezni drobci na strehah naredili 
že prej, do tako nevarnega primer* 
pa se ni prišlo. Gričarjevi so pretftrfr 
se n i  Mlada zakonca si ne upata vec 
spati v podstrešnem stanovanju. K$l 
naj storita?

„Škodo bom sicer dobil povf; 
njeno, toda kaj pomaga to, ko v h$  
ni mogoče več varno prebivati Pr°; 
sili smo za novo lokacijo, kjer b* 
zidali drugo hišo, a je nismo dobili- 
Zdaj me ni več volja zidati. Hišo bo 
morala tovarna odkupiti in nanj 
priskrbeti drugo; saj bo menda IM; 
kmalu že na našem dvorišču!“ seje 
jezil Marjan Gričar, oče pa mu je 
pritrjeval.

„Nič nimamo proti širjenju tovat; 
ne, mislimo pa, da bi na take stvafl 
lahko pomislili že prej,“ sta pogovor 
končala Gričarjeva

MiM

P RE D HISO P O D R T A

26. avgusta zvečer je v Šmihelu 
pri Novem mestu 20-letni mopedist 
Stefan Valentinčič iz Dobindola 
podrl 83-letno domačinko Kristino 
Lovrenčič. Mopedist je pripeljal z? 
njo, ko je šla po cesti po desni strani 
in je  prišla prav do  svoje hiše. Tam 
in ie doletela nesreča

Gasilci so s požrtvovalnostjo brzdali veliko baklo požara. Na sliki levo so ostanki kozolca in km**’ 
desno pa gospodarskega poslopja.

Strela ubila 4 krave
Nesreča je doletela Vašcerjeve v Zakotu

V petek ponoči se je nad 
Brežicami dvakrat razbesnela 
nevihta. Treskalo je, kot že dol
go ne. Pri Vašceijevih v Zakotu  
pri Brežicah so okoli enih po 
polnoči slišali, kako je nekaj
krat urezalo, potem  pa jih je ne
nadoma dvignilo iz postelje 
grozljivo mukanje živine

Šli so gledat, kaj sc je zgodilo, in 
našli na tleh dve kravi in dv& telici. 
Ubil ju je električni tok, ker so sc 
dotikale vodovodne cevi.

Domači so že na dvorišču opazili, 
da je vse naokoli naelektreno. Iz vo
dovodne pipe so na vse strani švigale 
iskre. Sprva so mislili, da je morda 
strela udarila v hlev, pa ni bilo tako.

Če cvete „kraljica n oč i“ , re
dek kaktus, je to  poseben  
dogodek. Novomeščanka  
Danica Žen je znana ljubite
ljica cvetja in njen vrt v Ko- 
štialovi ulici je že arboretum  
v malem. (Foto: R. Bačer)

Ko je počilo, je urezalo v smreko 
kakih 400 metrov stran od kmetije. 
Od tam je strela preskočila na elek
trični vod in naprej v hišo, iz hiše v 
hlev in po vodovodni cevi do živine.

Vašcerjevi so takoj zbudili sosede. 
Da ne bi bila škoda še večja, so po
slali po mesarja. Eden je prišel iz Bu- 
koška, drugi iz Obreža pri Dobovi. 
Vse štiri živali so takoj zaklali in jih 
do pol šestili zjutraj že odpeljali v 
klavnico v Brežice. Gospodar ceni 
škodo najmanj na 40.000 din. Dolga 
leta je že kooperant brežiške Agrarie 
in ima samo izbrano živino. Obe 
kravi sta bili iz A-kontrole in sta da
jali po 20 litrov mleka na dan. Mrtvi 
telički sta bili njuni.

Nesrečo so prijavili javnemu tožil
stvu. Ne samo domači, tudi drugi 
ljudje menijo, da bi napeljava mora
la biti ozemljena, če ne drugje, vsaj 
pri hiši.

J. TEPPEY

SM RT  V MEGLI

ValentTh Knavs, star 23 let, iz Šal- 
ke vasi pri Kočevju je vozil z oseb
nim avtom 18. avgusta okoli 23,15 
od Dolenje vasi proti Kočevju. Na 
dolenjevaškem polju je prehiteval 
mopedista Branka Šenka iz Ribnice, 
starega 19 let. Zaradi megle je mo
pedista kasno zagledal. Med zavija
njem v levo je trčil v pešca Staneta 
Fajdigo (17 let) iz Ravnega dola 5 in 
Antona Šmalca (18 let) iz Dolenjih 
Lazov. Stane Fajdiga, ki gaje udarec 
vrgel skoraj 13 m daleč, je bil takoj 
mrtev, Anton Šmalc pa hudo poško
dovan. Po trčenju je avto peljal še 
po nasipu in uničen obstal na bliž
njem travniku, še prej pa je iz njega 
padel sopotnik Janko Pezdirc iz Ko
čevja in se lažje poškodoval. Oba 
mlada pešca, Fajdiga in Šmalc, sta se 
tistega dne vračala z morja z avto
busom in sc iz doslej še neznanega 
vzroka zapeljala mimo domačih vasi*

f" ~ \

J. A N T O N Č IČ  -  
D R Ž A V N I PRVA K

V okviru praznovanja stoletni' 
ce kasaškega športa v Ljutom eru 
je bilo tudi državno prvenstvo 
dvoletne kasače. Šentjemejčan 
Jože Antončič je na prvenstvu 
opravičil vlogo favorita, kajti tu
di po tej dirki je ostal nepora
žen. Njegova kobila Peli je p?" 
vedla takoj na štartu in do cilja 
naskok povečala, progo pa Jc 
pretekla v izredno dobrem času.

27-lctni Jože je doma iz P ^  
proč pri Šentjerneju. Za konje se 
jc vedno zanimal in že kot otroK 
sanjal o kasaških tekmah. Zel° 
sc jc razveselil, ko je lahko v LjU' 
torneru kupil komaj 4 mesece 
staro žrebičko. Do marca je imel 
kobilo kar doma, sedaj pa jo ima 
zaradi priprav v Šentjerneju. LC' 
tos sta imela s Peli štiri tekme ij) 
iz teka v tek sta dosegala bolj?1 
čas. Jože upa, da bosta Dolenj' 
sko 'dobro zastopala tudi na tek' 
mah v Gornji Radgoni in v Beo- 
gradu. Boji se le domače proge, 
kjer s Peli vadita ker je slaba i*1 
za občutljivo kobilo precej ne
varna.

Jože A ntončič: Za Peli & 
zanima precej domačiji ^  
tujih kupcev, toda od n a#  
hiše ne bo Šla, k e r  sm o jo  vsi 
preveč vzljubili. >


