
»Zlata" Marjeta Pučko 
Zastor na VII. mediteranskih 

igrah v Alžiriji je padel, 
na s ^njimi so nastopili tudi 
j®* odbojkarji in odbojkarice 
,r v °beh konkurencah osvojili 
ata odličja. Zanimivo je, da je 

. ,l
rst' najboljših jugoslovanskih 

.^jkanc nastopala tudi 21-
tna študentka, Novomeščanka 

Marjeta Pučko, ki sicer igra za 

fr,^,eb5ke Mladosti Puč-
je na • ed"ia Slovenka, ki 
ličip l i,®3'1 osvojila zlato od-
v Lini Dokl> J*e osvojila 
je 3d?T dve bronasti odličji, 
no zac^ N°vo meščanka dostoj-
Rovnni sv°Je barve. V raz-
POVPH I Marjeta Pučko 
Alžirf2 ? z*ata kolajna iz 
t o v 0  m V e l i k o »  P r a v  g ° -
cam L 2 našim odbojkari-
evrnnrL- Vec Pojeta na bližnjem 
ki Prvenstvu v odbojki, 
sliki- w ,°bra v Jugoslaviji. Na 
_ • Marjeta Pučko z ojdličjem. 

Proslava v Fari 
Govornik Beno Zupančič, 
podpredsednik skupščine 

SRS 

Osrednja proslava ob 
304etnici osvoboditve in letoš
njem občinskem prazniku bo v 
kočevski občini v nedeljo, 14. 
septembra, ob 10. uri v Fari ob 
Kolpi. Organizirajo jo druž-
beno-politične organizacije 
občine Kočevje, občinska skup
ščina Kočevje in odbor IX. slo
venske narodnoosvobodilne 
udarne brigade. 

Na proslavi bo govoril podpred
sednik republiške skupščine Beno 
Zupančič. Udeležence proslave, 
borce IX. SNOUB in pripadnike IX. 
mladinske brigade pa bo pozdravil 
tudi nekdanji komisar IX SNOUB 
Franci Kolar. 

Pripadniki IX SNOUB se bodo 
odpeljali na proslavo v Faro z avto
busom iz Ljubljane. Zbor bo ob 7. 
uri na Trgu osvoboditve (pred 
Univerzo). Iz Kočevja bodo vozili 
posebni avtobusi na proslavo v Faro 
že od 7. ure dalje. 

Na proslavi bodo sodelovali tudi 
delavska godba na pihala iz Kočevja, 
moški pevski zbor iz Kočevja, 
sekstet iz Fare in mladinske kultur
niške skupine iz Kočevja in Vasi-
Fare. 

DR. PRIJATELJ 
NA ZNAMKI 

16. septembra bodo izšle nove 
znamke pod naslovom „Zaslužni 
ljudje - književniki". V seriji bo 7 
znamk v skupni vrednosti 25,50 din. 
Na znamki za vrednost 1,20 din bo 
portret dr. Ivana Prijatelja (1875 -
1937), slovenskega književnika in 
kulturnega zgodovinarja ter kritika. 
Rojen je bil na Vinicah pri Sodraži-
ci. V njegovi rojstni liiši je urejena 
spominska soba, na pročelju hise pa 
so leta 1952 vzidali spominsko plo
ščo. Na ostalih znamkah bodo 
portreti književnikov iz drugih re
publik. Znamke bodo natisnjene v 
polah po 50 kosov. Kaže, da biro za 
izdajo znamk PTT polagoma opušča 
tiskanje znamk v devetorčkih. 

najmanj pa študentov, saj so se vseh 
treh akcij udeležili le trije študentje. 
Zato je predsedstvo OK ZSMS Novo 
mestp sklenilo, da bodo brigade 
poslej bolj študentske. 

Novomeščani in Trebanjci so 

?oskrbeli tudi za lokalni brigadi, 
ako je na Karteljevem delalo kar 

350, v Dobrniču pa 70 mladih ljudi. 
Ob tem ne smemo pozabiti tudi na 
pripadnike JLA, ki so sodelovali v 
vseh brigadah. 

Nerazvita trebanjska občina proizvaja od minule sobote še v dveh sodobnih tovarnah. Prve pošiljke 
Trimovih fasadnih in strešnih plošč so že namenjene v Južni Vietnam. Na sliki: predsednik slovenskih 
sindikatov inž. Janez Barborič si z direktoijem Dane inž. Avgustom Gregorčičem ogleduje novo 
polnilnico. (Foto: Ždeznik) 

V Dani in Trimu novi tovarni 
Slovesnosti ob trebanjskem občinskem prazniku — Govornik tudi inž. J. Barborič 

V soboto je bil v trebanjski občini vrhunec slovesnosti ob letoš
njem proslavljanju občinskega praznika: dopoldne je najstareja de
lavec v Dani Jože. Butara prerezal trak v novo tovarno za predelavo 
sadja, popoldne pa je predsednik slovenskih sindikatov inž. Janez 
Barborič izročil namenu tovarno strešnih in fasadnih plošč v Tri
mu. 

Slavnostni govornik na slovesno
sti pred Dano je bil predsednik re
publiškega komiteja za energetiko 
Drago Petrovič. Ker so ta -dan pog
nali stroje v novi polnilnici, je tova
riš Petrovič poudaril tudi pomen 
predelave domačih surovin, saj bo 
Dana odkupovala od kmetov na 
tisoče ton sadja. Tolikšnih delovnih 
uspehov Dana prav gotovo ne bi do
segla, če delavci tega kolektiva pri 
njegovi gradnji ne bi strnili prizadev
nosti in sloge: že leta 1965 so udar
niško gradili klet in polnilnico", za 
naložbo je kolektiv jamčil s svojimi 

Tudi v Posavju črne ovce 
Medobčinski svet ZK odločno proti nepravilnostim 

V petek se je sestal v Sevnici 
medobčinski svet ZK v razšiije-
ni sestavi s predsedniki koordi
nacijskih odborov pri občinskih 
konferencah SZDL za stabiliza
cijo, tožilcem, sodnikom sodi
šča združenega dela in predstav
niki Službe družbenega knjigo
vodstva. 

Uvodoma je sekretar sveta Mirko 
Kambič navedel stališča ZK za od
pravljanje nezakonitosti in odloče
nost, zatirati nepravilnosti že v kali. 
Javni tožilec je v Posavju dal pod 
lupo 22 delovnih oiganizacij in 42 
odgovornih oseb bo, kot vse kaže, 
moralo odgovarjati za 59 gospodar
skih prestopkov. Služba družbenega 
knjigovodstva je naznanila 21 pri
merov. Tri četrtine kršitev se nanaša 

Ža borce ni nobenih ovir 
^jsko borčevsko srečanje na Radovici je bilo tudi za krajane velik dan: dobili so 

pitno vodo in popravljeno makadamsko cesto. 

hkrati so imeli vsakoletno jesensko 
srečanje borcev in zbor XV. SNOUB 
Belokranjske brigade, metliška 
godba na pihala pu je slavila 125-
letnico obstoja. 

Radoviškcga praznika se je udele
žilo tudi prebivalstvo sosednjih 
žužemberških vasi, s katerim so 
stkane vezi bratstva še iz časa NOB, 
prišle pa so tudi delegacije prijatelj
skih občin Samobor, Jastrebarsko, 
Duga Resa, Karlovac pa sosednjih iz 
Novega mesta, Črnomlja, Trebnjega, 
Krškega in Brežic. 

Zbranim je govoril Niko Šilih, 
prvi komisar XV. brigade, ki je s 
toplimi besedami segel ljudem do 
srca. V kulturnem delu programa je 
kot gost nastopil pevski zbor z Do
berdoba pri Trstu. 

R. BAČER 

V i 4  d e *  •  '  —  
v m blato nista liudi odvrnila od množične proslave, ki je 

Prop ^0 v partizansld Radovici. Domačini in številni gostje so 
fcfamu (na sliki) še dolgo obujali spomine. (Foto: R. Bačer) 

V petek pričakujemo po
stopno poslabšanje vremena, 
padavine bodo najprej zajele 
zahodno Slovenijo, ki bodo 
prešle v soboto tudi v vzhod
ni del Slovenije. V nedeljo 
bo postopno izboljšanje vre
mena. 

na nespoštovanjc zakona o knjigo
vodstvu; v sevniškem Stillesu in 
krški Kovinarski so se izkazovali ce
lo z lažno dokumentacijo! 

Občinski javni tožilec Vinko 
Zagmajster je navedel 7 davčnih 
utaj, ki so jih lani in letos zagrešili 
zasebni gostilničarji. Tožilstvo ugo
tavlja vse več pojavov, ko marsikje 
odgovorni s ponarejanjem listin pri
kazujejo drugačen položaj podjetja 
od dejanskega, za kar so nekateri 
dobivali celo širšo podporo. Sodnik 
združenega dela Slavko Lubšina 
ugotavlja, da se delavci v veliki meri 
obračajo na sodišče združenega 
dela. Tudi posamezni kolektivi se 
obračajo na sodišče za razlago 
svojih aktov! 

Krška SDK se spopada s težavno 
kadrovsko situacijo, saj premore za 
regijo le dva inšpektorja. Izgube ima 
več kolektivov, najbolj kritična sta 
sevniški Stilles in brestaniški Sigmat. 

Član izvršnega komiteja predsed
stva CK ZKS Franc Šali, ki je sode
loval na seji, je opozoril na odgovor
nost za spoštovanje dogovorjenega. 
Za premalo kakovostno samouprav
no pravo v delovnih organizacijah 
nosijo svoj delež krivde tudi znan
stvene institucije, ki ne nudijo do
volj pomoči. 

A. ŽELEZNI K 

KOLINSKA ODKUPUJE 
VES KROMPIR 

Kolinska, TOZD za predela
vo krompirja na Mirni, je v 
torek pričela z odkupom le
tošnje krompirjeve letine. To
varna je znatno popravila od
kupne cene, saj je bila spomladi 
dogovorjena cena samo 1,20 di
narja za kilogram. Ker pa je leti
na slabša, odkupuje tovarna 
krompir po 1,55 dinarja za kilo
gram. Pri odkupu bodo sicer 
merili sušino, vendar le za po
trebe strokovne službe in letos 
to ne bo vplivalo na odkupno 
ceno. Tovarna se zavzema, da bi 
vsa letošnja krompirjeva letina 
našla pot do kmetijskih zadrug 
in tovarne, nič pa v roke pre
kupčevalcev. Sindikati bodo 
namreč lahko kupovali krump> 
za ozimnico svojih članov kar v 
tovarni. 

dela, vtika roko v tuj žep; tako je 
tudi z naložbami mimo načrtov. 
Zamisliti se je treba nad podatkom, 

Sjiet najboljši 
na dirkalni stezi 
14. septembra bo drugi 
moto kros v Dragovanji 

vasi 

Črnomaljčani bodo letos že dru
gič organizirali državno prvenstvo v 
moto krosu za motorje do 50 oziro
ma do 125 ccm. Prvomajska priredi
tev se je izkazala za odlično glede 
obiska in tekmovanja, zato bodo 
dirkače in gledalce znova povabili v 
goste na začetku jeseni. 

Ce upoštevamo, da je bilo za 1. 
maj nad 7.000 gledalcev ob stezi v 
Dragovanji vasi, jih tokrat lahko pri
čakujejo gotovo več, kajti za izletni
ke iz raznih krajev Slovenije je Bela 
krajina v jeseni še mnogo privlač
nejša. Po športni prireditvi, za kate
ro je že do sedaj prijavljenih čez 70 
najboljših tekmovalcev iz vse države, 
bodo izletniki lahko zavili v trtje na 
Tančo goro, kjer pripravljajo prvo 
trgatev. 

Organizacijski odbor in komisije 
so znova sredi živahnih priprav na 
prireditev, ki si je že pridobila ugled 
in ga nikakor ne bi radi zapravili. 
Nasprotno: hočejo, da bi bilo še 
boljše. 

Jože Butara je danes v tovarni 
še edini iz peterice, ki je začela 
delati v mirenski Dani pred 23 
leti. V soboto je zato prav on 
prerezal trak pred vhodom v 
novo tovarno. 
ki ga je navedel inž. Barborič, da v 
državi izgubljamo 50 odst. delovne
ga časa." 

A ŽELEZNI K 

TREBNJE: 
SREČANJE 
GENERACIJ 

Pod tem naslovom je v čast 
občinskega praznika v soboto v 
Trebnjem potekalo odbojkarsko 
srečanje treh rodov: od najsta
rejšega, ki se je že pred leti po
slovil od aktivnega tekmovanja, 
do najmlajšega - ekipe TRIMO, 
ki tekmuje v drugi slovenski ligi. 
Razlika v letih je znašala v enem 
primeru celo 37, kar zgovorno 
prič^ o tradiciji. Zmagala je sred
nja generacija v postavi Slak, 
Pandža, Štor, Legan, Mišmaš in 
Grandovec, ki je z 2:1 in precej
šnjo razliko v setih zanesljivo od
pravila ligaško moštvo TRIMO. 
Sledila je prisrčna slovesnost, na 
kateri je Lojze Ratajc v imenu 
občinske skupščine in družbeno
političnih organizacij izročil sta
rejšim igralcem Trebnjega plake
te in lesene kipe, ki simbolizirajo 
dolga leta trebanjski šport števil
ka ena - odbojko. 

Toneta Kralja, slovenskega umetnika, ni več. Umri je v torek, 9. 
septembra, na Kliničnem centru v Ljubljani, kamor so ga pripeljali 
iz Kostanjevice. Še v soboto je prisostvoval koncertu, ki je bil 
njemu na čast v Miklavževi cerkvi. Ob tej priložnosti mu je za 
75-letnico življenja čestital in izročil šopek inž. Niko Kurent, pred
sednik krške Oba. Tone Kralj bo na lastno željo pokopan v Kosta
njevici, kjer je stalna zbirka njegovih del. (Foto: Ivan Zoran) 

„Novo mesto" po vseh morjih 
Največja ladja piranske „Splošne plovbe" je dobila 
ime po dolenjski metropoli — Prevažala bo sipljive 

tovore 

Prejšnjo sredo je piranska 
Splošna plovba na Japonskem 
prevzela svojo 22. ladjo, ki jo je 
imenovala po dolenjski metro
poli. „Novo mesto" je z nosil
nostjo 34.803 tone največji slo
venska ladji. Kolektiv slovenskih 
pomorščakov ima zdaj pod svojo 
zastavo ladij s skupno nosilnost
jo več kot 300 tisoč ton, kar je 
za mlado slovensko mornarico 
lep kapital. 

Največji slovenska ladja je 
bila zgrajena na Japonskem 
1970. leta za prevoz sipljivih 
tovorov. Pod slovensko zastavo 
bo plula v prosti plovbi. Ladja je 
dolga 180 metrov, široka 28,4 m 

in ima 10,9 metra ugreza. Pet 
skladišč ima okroglo 45 tisoč 
m3 prostornine, pogonski motor 
tipa „Sumimoto sulzer" pa ima 
11.200 KM. Ladjo je mogoče 
upravljiti neposredno s komand
nega mosta, tako je avtomatizi
rana; navigacijska oprema je prav 
tako najsodobnejša, bivalni pro
stori so klimatizirani. 

Nakup „Novega mesta" je za 
piranske ladjarje ugoden, saj je 
prodajalec zagotovil posojilo v 
višini polovice kupnine s petlet
no odplačilno dObo in normalni
mi obrestmi. Polovico kupnine 
je Splošna plovba plačala iz last
nih sredstev. 
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JASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI 

\ / ^  T 0 C A  
V DOBLICKI GORI 

no neurje m
7^ra,ok^°S 12.30 je moč-

°koliške va^f 5obličko 8oro in 

je bil takn ^ Črnomljem. Naliv 
Zemljo huri močan> da je odnašal 
r-dila oorn 

a 111 §osta tQča pa je na-
ljajo škodo. Kot ugot av
tih ie hii p?nekod vinogradi, v kate-
nia u°'l° z? zrelo grozdje, popolno-
°<*n£, em- Uradno ni 
ke hudJ?nrVSe^or P3 Je vin°gradm-

uo Prizadela. 

Zrcalo prizadevnosti 
> d> i^ ^ So novomeški, trebanjski, črnomaljski in metliški mladin-

Hej^tp^ ^ U(kležili letošnjih mladinskih delovnih brigad, že doma: 
"dobiJi! u drugi v službah. Za njimi so ostali kilometri 
v°dnih^a prekopanih jarkov in položenih vodo-

1)^ i • 
vodstva zvedela, 

te dni n£hovi brigadirji delali, so 
đelo M j ,Sestankih pregledala vse 
rnesto i bčinsVd svet ZSMS Novo 
Pno 27 I10ral poslati v Suho kra-

a Kni^ ev; delalo jih je 25. 
n^dih i-nskem naj bi delalo 27 
"fleinjk odšlo jih je 31; v 
Nirtev 'bi bilo 29 dolenjskih bri-
"figadah • H?. Je V vseh treh 

^ bilo največ delavske mla-
'• Manj je bilo dijakov (23), 

osebnimi dohodki! 
Tovarna strešnih in fasadnih 

plošč Trima je bila zgrajena v re
kordnih 14 mesecih, montažna dvo
rana je bila narejena doma. Inž. Ja
nez Barborič je v svojem govoru 
izrazil spoštovanje do številnih žrtev 
občanov trebanjske občine v času 
NOB, pohvalno je govoril tudi o se
danjem prizadevanju za hitrejši raz
voj nerazvite občine. Po njegovem 
mnenju z družbeno in gospodarsko 
stabilizacijo ne bomo uspešni, če 
bodo v nekaterih kolektivih iskali 
izhod le v dviganju cen. Kdor slabo 

^Ptemh ^atu so ^ množice ljudi in avtomobilov deževnega 7. 
|iko. y ^.dopoldne zgrinjale v partizansko vas Radovica nad Met-

-as Je goste dočakala ovita v zastave, pripravili so stojnice, 
ljubn0s j- as^a> P° hišah pa so bili ljudje spet deležni iskrene gosto-

v^lnih' n^a(^na» pripadniki teri-
not' domačini in borci od 

f a so prišli v to odročno vas 
I I — » 

na trikratno slavje. Z uspešno kon
čano akcijo za napredek kraja so po
častili 30-letnico osvoboditve, 



tedenski 
mozaik 

Naše vprašanje je: ali se bodo 
kmalu začela pogajanja o ločit
vi sil med Izraelom in Sirijo? 
Se pravi o delnem umiku izrael
skih čet z Golanske planote? 
Baje je Izrael pripravljen na 
manjši umik, Sirija pa bi bila 
pripravljena priznati pravni ob
stoj Izraela, če bi se ta umaknil 
z vseh ozemelj, ki so bila prej v 
okviru Sirije. 

Kakor poročajo iz Jeruzale
ma, pogajanja z Jordanijo ali 
Palestinci v tem trenutku ne 
pridejo v poštev. Sedanja ločit
vena črta med Izraelom in Egip
tom naj bi veljala tri leta, se 
pravi do 1978. Taka je trenutna 
slika. Zanimivo in značilno je, 
da je velik del arabskega sveta 
proti sporazumu, ki sta ga ne
davno sklenila Egipt in Izrael. 
Vendar pa uživa Egipt podporo 
Saudove Arabije. Brez te pod
pore Egipt ne bi upal podpisati 
sporazuma. Saudova Arabija je 
največji izvoznik petroleja na 
svetu sploh! 

In zdaj še eno vprašanje. Ali 
lahko predvidevamo novo po
višanje cen nafte? Zdaj po spo
razumu med Egipčani in Izrael
ci. Odločitev o tem bo znana še 
ta mesec. Prej so govorili o 
30 % povišanju, zdaj o 10% po
višanju. V tej zvezi moramo 
povedati tole: Sadat bo Šel 
oktobra v Ameriko, sestal se bo 
s Fordom. Če bo hotel prezen
tirati arabsko stvar, se ne bo 
mogel pojaviti z vestjo, da bo 
zdaj nafta kar za 30 % dražja. 
Za skromno podražitev govori 
tudi to, da poraba nafte v svetu 
nazaduje. Povsod, celo v bogati 
Ameriki, so uvedli močne var
čevalne ukrepe. 

Medtem pa čakamo, kdaj se 
bodo na meji ločitve dveh 
armad, egiptovske in izraelske, 
pojavili ameriški tehniki. Ame
riški civilisti bodo nadzorovali 
radarske naprave na prelazih 
Gidi in Mitla. To operacijo 
mora odobriti še ameriški kon
gres. 

TELEGRAMI 
ANKARA - Turčija je tisto 

področje Azije, kjer so zelo česti 
potresi. Ogrožena cona je tudi Iran. 
Zanimivo je, da Sibirija sploh ne 
pozna potresov, tudi vulkanov ni. 
Pač pa ima sosednja Kamčatka zelo 
veliko ognjenikov. Menijo, da je 
zadnja potresna katastrofa v Turčiji 
terjala kar 3000 žrtev. Najhujši po
tres v zgodovini je bil v 16. stoletju 
na Kitajskem. Tako poročajo stare 
kronike. 

S poštenostjo se začne 
Holandski dogodek, primer velikega za

upanja 
Sodelovanja med ljudmi ni mogoče uravnavati le s strogim 

nadzorom, kaj kdo počenja. Za dobre odnose je potrebno veliko 
medsebojnega zaupanja. To se lahko krepi le s poštenim delom, ki 
pa še ni povsod dovolj cenjeno. Nekateri ljudje niso dovolj 
natančni, češ saj tudi drugi niso boljši, ali namenoma spregledajo 
slabosti sodelavcev, da se jim ne bi zamerili. So tudi taki, ki 
zmotno menijo, da bodo z molkom namesto obravnavanja pritožb 
očuvali dobro ime kolektiva. V resnici pa povzročajo še več 
nezaupanja. 

Kmetijski strokovnjak je ob 
taki razpravi opisal dogodek s 
potovanja po Holandiji. Kupec 
je prišel h kmetu po živino. 
Našel ga je na polju. Kar tam 
sta se zmenila, katere živali naj 
vzame "iz hleva. „Ne boste zra
ven, ko bo nalagal živino? Se 
ne bojite, da bi vas ogoljufal? " 
je naš strokovnjak vprašal kme
ta. „To lahko stori le enkrat," 
mu je odgovoril, „potem ne bo 
dobil pri meni nič več. Zato 
vem, da raje dela pošteno." 

Pri nas se zadnji čas precej 
govori in piše o napačnem teh
tanju, kjer je prišlo pri eniživali 
do več 10 kg razlike. Če so 
podatki točni, je to že večja 
goljufija. A kaj so storili tisti, ki 
so jo zagrešili, da bi jo popra
vili? Kaj je ukrenila njihova 
delovna organizacija? Menda še 
nič. Ali čakajo, da se bodo 
ljudje naveličali govoriti o tem, 
češ saj nič ne pomaga, če se ne 

bo vtaknila inšpekcija? 
Odkup živine in kmetijskih 

pridelkov je vse bolj odvisen od 
poštenosti odkupovalcev in za
upanja kmetovalcev. Uveljavlja 
se plačevanje živine po mesu, 
namesto po živi teži. A kako 
naj živinorejec zaupa, če ne 
more biti pri tehtanju, da ga ne 
bodo ogoljufali? Posamezni 
primeri stopnjujejo njegovo ne
zaupanje. Saj ni treba, da bi 
sumil vse mesaije — a kdo ve, 
če prav njegove živali ne bo 
tehtal nepošten. 

Podobno je pri odkupu mle
ka. Mnogi živinorejci ne morejo 
verjeti, da se tolšča in čistoča v 
njihovem mleku spreminjata 
tako, kot namerijo kontrolorji. 
A tisti, ki to delajo, se navadno 
niti ne potrudijo, da bi jih pre
pričali o poštenem delu. Kaže, 
da se nekateri hočejo celo po
stavljati, češ vedite, da ste od
visni od nas. 

Švedska javnost protestira! Španske oblasti so sklenile, da bodo uresničile grožnjo in izvedle smrt110 

kazen nad dvema Baskoma. Na Švedskem so takoj organizirali akcijo zbiranja podpisov. Znana 
ška filmska umetnica Liv Ullman, ki se trenutno mudi v Stockholmu, je prezentirala predstavnik11 

španske ambasade dokument s podpisi. Menijo, da bodo španske oblasti pomilostile oba Špan**1 

pripadnika baskovske manjšine. 

IZ ZADNJEGA PAVLIHE 
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- Pravijo, da fe po časopisih polno tiskarskih Škratov 
in časopisnih rac, pa jih žal nikjer ne vidim... 

Enako se dogaja pri določa
nju kakovosti sadja in drugih 
pridelkov. Kmetje zaman ugi
bajo, kje naj bi se pritožili. Ver-
etno je v tem eden izmed glav

nih vzrokov, da nekateri od-
kupovalci še bolj izgubljajo ob
čutek za poštenost. Govorimo 
le o slabih. Dobri bi si morali 
znati s svojim delom pridobiti 
zaupanje kmetov. 

Ko je bila trgovina s kmetij
skimi pridelki sproščena, so ne
katere kmetijske organizacije to 
hudo grajale, češ da one vlagajo 
v proizvodnjo, drugi pa name
sto njih zaslužijo pri odkupu. 
Poštenjakom je bilo treba dati 
prav. Kaj pa tistim, ki so na 
svojem območju plačali ali še 
plačujejo odkupljeno blago po 
nižjih cenah kot drugod? Tudi 
to ni pošteno in ruši zaupanje 
kmetov. 

Na prvo mesto je treba po
staviti pošteno delo vseh, ki naj 
bi sodelovali, ker so odvisni 
drug od drugega. Tako, ki ga bo 
moč preverjati in dokazati. Le 
iz njega bo raslo potrebno in 
koristno zaupanje. 

JOŽE PETEK 

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

tedenski zunanjepolitični preglet 
bi bili samo socialisti, deJJ® 
krati in komunisti, temveč N 
predstavniki manjših strank-

Vlada vojakov ne pride v r 
štev - taka vlada ne bi 
ljudstva, ne bi mogla rešiti, 
pletenih notranjih vPra^J. 
Upoštevati moramo, da je * ^ 
tugalska v tej ali oni zve^.f 

vedno odgovorna za p°l°^L 
Angoli pa v vzhodnem (P° 

Portugal
ska — 
brez 

vlade 

Prejšnji petek je bila v tovarni Lotostroj — 
mogočnemu otroku prve povojne petletke, 
ki se je razrasel v svetovno znanega proizva
jalca turbin ter velikana naše težke industrije 
— pomembna delovna slovesnost. Več tisoč 
članski delovni kolektiv je proslavil 25-let-
nico samoupravljanja in 28-letnico ustano
vitve svoje tovarne. Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik Tito. 

Slavnostni govornik na proslavi — sekretar 
mestnega komiteja ZKS Ljubljana Vinko 
Hafner - je poudaril predvsem uvedbo sa
moupravljanja v naš družbeni razvoj. Tudi 
celoten uspeh sedanje družbene akcye za 
gospodarsko stabilizacijo je neposredno od
visen od uspešnih prizadevanj za krepitev 
samoupravljanja, je dejal. Pri tem gre za 
uveljavljanje temeljnih organizacij združe
nega dela in za krepitev družbenoekonom
skega položaja delavca v njih, torej za ures
ničitev vsega tistega, kar smo zapisali tudi v 
našo novo ustavo. Drugače povedano: go
spodarska stabilnost pri nas je zelo tesno 
povezana tudi z našo splošno družbeno sta
bilnostjo. 

j Pri tem moramQ odločno zavrniti neka
tere teze, je dejal Hafner, .češ, da bi za 
uresničenje gospodarske stabilnosti pri nas 
potrebovali nekakšno trdo roko — kar je 
voda na mlin nepopravljivim etatistom in 
tehnobirokratom. Če že potrebujemo kakš
no trdo roko, potem mora biti to roka 
našega delavca, ki naj dosledno odloča o 
pogojih in rezultatih svojega dela. 

V kratkem nagovoru na proslavi se je 
predsednik Tito — potem ko je čestital vsem 
članom delovnega kolektiva Litostroja ter 
jim zaželel še nadaljnjih uspehov pri delu -
dotaknil nekaterih aktualnih vprašanj našega 
družbenoekonomskega razvoja. Poudaril je, 
da je treba nujno zmanjšati inflacijo, okre
piti delovne rezultate in povečati delovno 
disciplino. 

Sedaj pri nas sprejemamo odločne ukrepe 
proti višanju cen — je dejal predsednik Tito 
— vendar se to še ne odraža prav povsod. 
Takšen je npr. položaj na trgu z mesom pa še 
kje. Ne smemo dovoliti, da bi proizvajalci 
delali z izgubo, tisti pa, ki njihove proizvode 
prodajajo, bi še nadalje želi nezmanjšane 
dobičke, je poudaril. Odločno se moramo 
zavzemati za to, da bo nagrajevanje povsod 
plod produktivnosti dela in ustvarjenega 
dohodka, saj ne moremo dopuščati tega, da 

si nekateri neovirano višajo osebne dohodke 
ne glede na ustvarjene delovne rezultate. 

Ob slovesnosti v Litostroju je Franc Le-, 
skošek—Luka odkril tudi spominsko obe
ležje — kip z lopatico turbine, posvečen 
25-letnici našega samoupravljanja. 

V stabilizacijski akciji se vse bolj razvija 
bitka proti naraščanju cen. Prejšnji teden so 
gibanje cen v prvih sedmih mesecih letoš
njega leta obravnavali na skupni seji koordi
nacijskega odbora za uresničevanje letošnje 
družbenoekonomske politike ter republi
škega i7vršnega sveta. Ugotovitev je bila, da 

se je rast družbenega proizvoda letos pri nas 
Zmanjšala — predvsem zaradi manjše rasti 
industrijske proizvodnje, kot pa smo plani
rali, in zaradi naraščanja proizvodnih stro
škov. Posebej zaskrbljivo je pri tem naglo 
naraščanje cen, ki dražijo proizvodnjo in 
tudi inflacijsko znižujejo družbeni dohodek 
ter s tem neposredno slabšajo življenjski 
standard ljudi. 

Ob tem so se nekaterih cen dotaknili 
neposredno. Posebej je bilo poudarjeno, da 
se morajo stanarine uskladiti s programom 
politike cen za letos ter da se lahko povečajo 
le do 25 %. Glede cene za električno ener
gijo razprava še ni končana. Tudi cene ko
munalnih storitev so ponekod zdivjale — vse 
tiste občine, ki so jih zvišale nad dogovor
jenih 17 %, jih bodo morale ustrezno znižati. 
Tudi obrtne in druge storitve je treba ohra
niti v okviru določenega povečanja (za 
18%). 

Nasploh naj bi že sprejeti ali pripravljeni 
ukrepi zagotovili, da letošnje splošno zvi
šanje cen in življenjskih stroškov ne bi pre
seglo 25 %. To bo naša nujna naloga v 
prihodnjem obdobju, saj drugače inflacije ne 
bomo uspešno zavrli. 

V zadnjem času smo lahko izvedeli za pravcato 
kopico nič kaj ugodnih statističnih podatkov - ki 
pa se zdijo vsaj realni, tako da lahko verjamemo, 
da bodo njihova opozorila spodbudila ustrezno 
ukrepanje. Po podatkih SKD razdelitev družbenega 
proizvoda v celoti odstopa od letošnje resolucije -
poraba narašča na račun akumulacije gospo
darstva, pa tudi realizacija družbenega proizvoda 
ne dosega tistega, kar smo si za letos začrtali. 

ZIS je v zvezi s tem sredi prejšnjega tedna 
sklenil, da je treba takoj uskladiti dohodke splošne 
in skupne porabe z dogovorjeno politiko, kar naj 
bi razbremenilo gospodarstvo glede dajatev. 

Vsaka „zamrznitev" presežno zbranih sredstev 
porabe je nesprejemljiva, so poudarili, ampak je 
Ueba ta sredstva takoj vrniti gospodarstvu. Le-to 
pa naj bi ta sredstva porabilo za ohranitev sedanjih 
cen oziroma njihovo znižanje, pa za kritje nujnih 
investicij in podobno. 

Že od aprila lanskega leta 
pišemo o Portugalci. Vse kaže, 
da bomo še dolgo. Lani aprila 
seje zrušil 48-letni režim, sesula 
se je stavba, ki je preživela dru
go svetovno vojno — poraz fa
šizma. Lani je zmagala demo
kracija, pot si zelo počasi utira. 

Trenutno je Portugalska brez 
vlade. Pred dnevi je odstopila 
peta vlada, šeste še ni. General 
Gonsalves je odstopil, novo vla
do naj bi sestavil admiral Aveze-
da. Kakor vidimo, spet pred
stavnik vojske. Na Portugal
skem ima dejansko oblast tri-
umvirat generalov. Naše bralce 
ne smemo obremenjevati s še 
drugimi podatki in podrobnost
mi, sicer se v tem labirintu ne 
bodo znašli. 

Vojska sama ne more vladati, 
zato išče pomoči in podpore 
pri strankah. Najmočnejše 
stranke so: socialisti, demokrati 
in komunisti. Prvi so dobili na 
volitvah približno 38 %, drugi 
16%, komunisti 12% glasov. 
Se pravi, da je dobila zmerna 
levica 64 %. Socialiste vodi 
50-letni Soares, komuniste 
60-letni Cunhal. Prvi je zelo in
teligenten, drugi je sposobnejši 
in bolj prodoren. Dolga leta je 
preživel v zaporih, živel je tudi 
v Moskvi. Je zelo spreten govor
nik in taktik, po svojih življenj
skih izkušnjah prekaša Soaresa. 

In zdaj še nekaj o Portugalski 
sami. Na severu je industrija, na 
jugu so še veleposestva. Sever je 
močno naseljen, jug bolj redko. 
Zanimivo in značilno za Portu
galko je, da je cerkev močna 
prav na severu. Partija ima moč
ne pozicije samo v mestih. Prav 
na severu je prišlo do napadov 
na zborovanje komunistov, 
demonstranti so uničili tudi več 
sedežev komunistične stranke. 

Portugalska je ena tistih 
dežel Evrope, ki ima zelo moč
no emigracijo. Kar četrtina de
lovne sile je v zahodni Evropi. 
To je ena stran medalje. Druga 
je, da je med Portugalci še ved
no zelo velik odstotek nepisme
nih. Tretji moment je, da je 
brezposelnih dvesto tisoč — 
dela ni. Četrti moment je, da se 
je v deželo vrnilo tristo tisoč 
kolonistov iz Afrike, predvsem 
iz Mozambika. Pol milijona se 
jih bo vrnilo do novembra, ko 
bo postala Angola neodvisna. 
Ta dan bo 11. novembra. 

To so momenti, ki približajo 
sliko Portugalske. Lahko bi na
števali v tem stilu. Finale teh 
podatkov je, da se gospodarski 
položaj v deželi slabša. Kriza 
vlade je v neki meri tudi odsev 
tega stanja. 

Kakšno vlado - to je zdaj 
vprašanje? Predsednik Gomes 
in mandatar za sestavo vlade 
admiral Avezeda menita, da bi 
morala Portugalska dobiti pravo 
ljudsko vlado. Tako, v kateri ne 

' ' j jO 
galskem) Timoiju. Jeseni se 
znašla na Portugalskem 
afriških povratnikov, već JL 
pol milijona. Ali jih bo p°jL 
galska domovina lahko vkljp ^ 
v gospodarski proces? ^e

Re|. 
bodo naselili — v Franciji % 
giji, Zahodni Evropi — 11,0 

t3 

pa v Braziliji, Kanadi? ^ ̂ 
armada je orientirana 
desno, to so bivši plantaž11 ^ 
trgovci, visoki uradniki. Ta 
mada govori o razprodaji P° 
galskega imperija. ^ 

Mimogrede naj omenim0', 
se je vrnil v Evropo, in sic® , 
London, general Spinola I 
ki je zrušil fašistično dikta^' 
a je pozneje izgubil oblast-
gov naslednik je postal gel1 .j. 
Gomes. Ta je prej branil p J| 
cije kolonializma, ko je p° 
predsednik republike, je 
zagovaijati stališče, da | 
črnci pravico do svoje dfZ . 

Na osnovi te slike je ka 
da bo kriza dolga. Portug3^ f 
bremeni predvsem to, da L 
deželi toliko nepismenih i*1  ̂
veliko brezposelnih. Rešita .t.; 
dveh strani portugalske s ^ 
nosti bo zelo dolg prqces. ^ 
nutno lahko zapišemo san1  ̂\ 
— Portugalska je spet bre* 
de. ^ J 

TELEGRAMI 

ADIA ABEBA: Etiopija.je jjvo 
lagala četvemo konfederacijo- 5cr 
tvorbo naj bi tvorila Etiop'J '-av3 
malija Sudan in Kenija. Ta ejji-
bi štela dobrih 65 milijonov 
valcev. To je zaenkrat san1? 
Tej tvorbi bi se pozneje prlKJ 
tudi sedanja francoska Soina^ •p 

PHNOM PEN H - Sef 
države Sihanuk se je po Pe" j 
bivanju na Kitajskem vrnil 
boždo. Marca 1970 so ,kaJ^Si' 
generali inscenirali vojaški^ u 

uflliK11 

hanuk je izgubil igro. 'f 
ameriških vojakov iz Vietn<* 
postalo kazno, da je vrnite 

n u k a  s a m o  š e  v p r a š a n j e  č a s a •  



sejmi so še zmeraj med najbolj znanimi 
obiskanimi v Sloveniji. Kupd in prodajala pa 
zadnje čase začeli sklepati kupčije k^ pred 

^opostrežno trgovino, medtem ko je uradno 
^ ^šče skoro prazno. Še zmeraj ob ceni ,^iha-

. presekajo ... (Foto: R. Bačer) 

POŠLJITE OREHE ^ 
ZA NAGRADO 

simpoziju orajo-
sadjarstva in sadjarske 

r^ve, Id bo od 25. db ^ć. 
bn ̂  V Mariboru, bo mari-

Zavod za sadjarstvo na-
slovenske orehe s 

orou -9 ^ din. Lastniki 
dreves naj do 20. sep-

Do«i^ P°^lJejo 1 kg na zraku 
^.susenih orehov za vzorce. Ko-

*ht ^ orehe ocenila, za-
3 c^j' ^ j® orehov plod velik 
Ifl • 4 cm in več, tanke, glad-
drn"^ . o^ro zaprte luščine. Je-

^ napeto, kožica jedra 
Uo rumene barve,- okus jedra 
Uglajen. 

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so v ne
deljo zaprli tradicionalni vinski sejem, na katerem 
je letos razstavljalo 21 držav žlahtno kapljico in 
sokove v najrazličnejši embalaži. Marsikaj je bilo 
mogoče tudi pokusiti. 

(Foto: France Brus) 

Delovna organizacija Industrije motornih vozil se 
je odzvala solidarnostni akciji za pomoč s popla
vami prizadetim Kragujevčanom. V torek so od-
premili prizadetim nov sanitetni avtomobil IMV 
1600—R, s kakršnim zadovoljujejo večino potreb 
jugoslovanskega zdravstva. (Foto: M. Vesel) 

Ekipa rezervnih vojaških starešin iz Globokega, ki 
je na občinskem srečanju v Globokem osvojila 
prvo mesto. Tekmovanja so se udeležile vse oiga-
nizacije ZRVS razen Velike Doline. Deset naj
uspešnejših starešin je prejelo praktične nagrade. 
(Foto: Martin Zupandč) 

O  ̂ ' » v  

^jmisca 

—Povem ti, da se bomo morali 
o produktivnosti še dosti pogo
varjati. (Pavliha) 

O zalogah izdelkov v INLES smo 
v poletnih mesecih večkrat pisali, 
kakor tudi o vzrokih za tako stanje. 
V juliju in še posebno v avgustu so 
začele zaloge plahneti. Upamo, da 
se bo to nadaljevalo tudi v jesenskih 
mesecih. Temu je pomagalo pred
vsem znižanje cen do 11 odstotkov. 

Kmetijski nasveti 

'Namesto da sadje zgnije \ 
spQjj sadje pod drevesi v sadovnjakih je zrcalo slabega go-
.J(ai kf' opravičljiv izgovor, ki gaje pogosto mogoče slišati: 

^ trudil, ne izplača se!" Niti utemeljen ni, zakaj iz 
Se dajo^H^ Id nima možnosti, da se uveljavi kot namizno, 
niaijgj^g druge koristi, žal večkrat podcenjevane in zane-

na Nemčiji, na Bavarskem na primer, vino ni vsak dan 
tudi saH Namesto njega zadošča sadjevec, ki mu rečemo 
bro2g„ ® j® samo znati pridelati; to še zdaleč ni 

Oqu' P9 ^^kršni je marsikateri naš sadjevec prišel na slab glas. 
jabolčnik ali tepkovec se pridela tako, da uporabimo 

Pqj> zrelo in oprano sadje, ga predelamo v snažnih mlinih, 
^ lOO dodamo 10 g/W vinobrana, po možnosti pa 

. 8 pecticina na 100 hI mošta, da bo pijača imela boljS 
stopijj. rn ^ ̂ primemo topli kleti (20 

^ sladkor povsem povrel. Sod, v katerem bomo 
Wesniv je treba prej rahlo zažveplati. Ce ima mošt 
ogjg .^®®j ali okus, je to napako mogoče odpraviti z lesnim 

liogQV vrednega sadja pa je razen teh maloalkoholnih pijač 
^anje ® ^arediti tudi brezdkoholiie pijače. S sterilizacijo (segre-

^re, vsaj 70 stopinj C) sadnih sokov je mogoče za-
preprečiti kipenje, spreminjanje sladkorja v alkohol, 

vjc if- ^ možnosti tako malo poslužujemo — ob sicer 
Na ir^ cenah sadnih sokov na trgu! 

.®*^cu: ni nujno, da bi vse manj vredno sadje moralo 
^0 v V ^ žganjekuho. Tudi sušenje sadja, tako drago-

narodnoosvobodilnega boja, ni povsem pre-
^ti. fiirf* konzerviranja. Le kal^ovost je treba bistveno izbolj-

^ otroci nočejo več gristi trdega, po dimu smrdečega 

^odovg dmgače, ne da bi dim in sadje prišla v stik. 
v A poprej olupiti in namočiti za nekaj minut v 

^Ve jg J o, da se bo ohranila svetla barva. Razen. naštetih so 
Dr r*oblike uporabe sadja, predvsem industrijska prede-

L^terih pri nas še zdaleč nismo izkoristili vseh možnosti 
^elsaditd.). 

Inž. M. L. 

V INLES dobro vedo, da je dol
goročna rešitev zanje čim večji iz
voz. V bitko za večji izvoz name
ravajo iti skupno s proizvajalci 
stavibn^a pohištva iz Jilgoslavije. 
Zato bodo sklicali posvet vseh zain
teresiranih proizvajalcev stavbn^ 
pohištva iz Jugoslavije, na katerem 
bodo ugotovili skupne količine 
stavbnega pohištva, ki naj bi ga izvo
zili v letu 1976 na tuja tržišča. Pro
izvajalci stavbn^ pohištva Jugosla
vije naj bi sklenili samoupravni spo
razum o celotni ponudbi stavbnega 
pohištva za izvoz. 

INLES v zadnjem obdobju nave
zuje poslovne stike z vzhodnimi 
državami. Že v tem mesecu bo 
INLES razstavljal svoie proizvode na 
svetovni razstavi v Moskvi in Kijev. 
Vodi tudi akcijo za izvoz stavbnega 

Milijoni iz tujine 
Pri denarju se največkrat začne in 

neha. Predvsem za slovensko kmetij
stvo to velja, ki je zdaj še premalo 
donosno in ki se vrti v začaranem 
krogu. Ne more se dovolj naglo 
modernizirati, ker ima premajhno 
akumulacijo, ker pa je še preveč raz
drobljeno, ne more biti dovolj do
nosno ... 

Mednarodne banke. Stovensko kme
tijstvo bo od skupn^a posojila 50 
milijonov dolarjev dobilo predvido
ma 3 milijone, od tega družbeno 
1,7, zasebno kinetijstvo pa 1,3 mili
jona dolarjev. Posojilo bo namenje
no govedoreji, delno pa urejanju 
zemljišč. 

Kreditni pogoji bodo sorazmero-
ma ugodni. Obrestna mera bo obi
čajna, doba varčevanja bo znašala 
do 12 let. In kar je za kmetijce po
sebno zanimivo: potrebna bo 
20-odstotna lastna udeležba. Priča
kuje se, da bodo v to šteli tudi kme
tovo osebno delo, kar bo omogoči
lo, da bo mnogo več kmetov kredit
no sposobnih, kot bi jih bilo sicer. 
„Suhega" denarja kmetije ravno 
nimajo na pretek. 

Tuja banka denarja seveda ne bo 
dala na lepe oči. Potrebni bodo dob
ro pretehtani investicijski načrti. 
Nekaj jih že delajo. Vsak zahtevnejši 
načrt bo prišel pod natančne lupe 
strokovnjakov, preden bodo zanj 
izrekli svoj „da". 

Ulttiiii iiiiilii 

OBIRALNI STROJ ZA GROZ' 
DJE: kmetijska mehanizacija je 
draga, zato bo priSa tuja denar
na injekcija še kako prav. 

Zato bo denarna pomoč, kakršna 
se obeta iz tujine, prišla še kako 
prav - tudi dolenjskemu kmetijstvu, 
seveda če bo dovolj podjetno in če 
je bo deležno. Pre^idoma od sep
tembra naprej bo na voljo posojilo 

Vse tesnejša postaja: naša naj
boljša cesta (Ljubljana-Zagreb) 
iz ptičje perspektive 

Javno posojilo 
Kar je zmogla Bosna in Hercego

vina, bi zmogla tudi Slovenija. Tako 
menijo pri republiški skupnosti za 
ceste, kjer so dokončno sklenili 
predlagati z velikim podvigom - jav
nim posojilom in nanj vezanim na
črtom modernizacije slovenskih cest 
- temeljito izboljšati slovensko cest
no omrežje. V kratkem bo v javni 
razpravi osnutek zakona o javnem 
posojilu za ceste. 

Ohrabrujoč primer iz BiH se je 
začel pred osmimi leti. Ker denarja 

1 (Gp « 
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Brez besed 

ni bilo na voljo, ceste pa so tako 
klicale po njem, so se odločili s po
močjo posojil pritegniti denar tistih, 
ki ceste uporabljajo in ki so zanje 
pripravljeni tudi kaj žrtvovati. 
Uspeh je presegel vsa pričakovanja: 
zbrali so 463 milijonov dinarjev in 
mnogo cest izboljšal^ posodobili, 
tako da zaslužijo svoje ime. Javno 
posojilo so ob&ni vplačevali ob 5-
odstotnih obrestih in petletni dobi 
vračanja, za delovne organizacije pa 
znaša doba vračanja 10 let, obrestna 
mera pa 3 odstotke. 

Predlagatelji javnega posojila za 
slovenske ceste računajo, da bo mo
goče zbrati 900 milijonov dinarjev, 
vplačevati pa naj bi začeli z novim 
letom. Javno posojilo, ki ga bodo -
tako pričakujejo - podprli zlasti 
vozniki motonuh vozi^ teh pa v naši 
republiki ni malo, je pravzaprav 
edina možnost, da bi korenito iz
boljšali ceste. Prometni davek od go
riva ne bo prinesel dovolj denarja, ki 
ga urejanje cestišč dobesedno -
požira. 

Administracija 
Na sevniški seji medobčinskega 

sveta ZK za Posavje je 5. septembra 
Janez ^Roškar, glavni direktor krške 
tovarne celuloze in papirja, ugotav
ljal, da smo pri izdajanju raznih nor
mativnih aktov postali tako „plod
ni", da jim že skoraj ni mogoče sle
diti. Po zadnjih zveznih predpisih o 
uvozu reprodukcijskega n^teriala je 
postalo administratiranje še večje. V 
Beograd prihaja na dan dva do tri 
tisoč vlog, s katerimi delovne orp-
nizacije prosijo za dovoljenja. Nelča-
tere tovarne imajo svoje uslužbence 

stalno pred vrati zvezne administra
cije. Papirničarji so, kot je dejal za
devo že poenostavili, tako da ni tre
ba na urade predstavniku vsake to
varne zase, temveč opravlja ta posel 
zastopnik njihove poslovne skupno
sti v Beogradu. 

Uvozna dovoljenja pridejo ali pa 
tudi ne. Drugi razpravlja lec na tej 
seji Franc Puhner, direktor brežiške 
tovarne pohištva, je pripomnil: ,,Za 
to, da dobiš dovoljenje, je skorajda 
bolj pomembno, aU je tisti uslužbe
nec, ki dovoljenje izdaja, dobre ali 
slabe volje glede na ure delavni
ka .. 

Skratka: dogaja se nekaj, kar ni 
niti samoupravno niti ustavno in kar 
ima lahko za posamezen delovni 
kolektiv hude posledice. Krška Celu
loza se lahko vsak hip znajde brez 
kake^ dela, ki ga je treba uvoziti, 
zaradi tega pa se lahko ustavi orjaški 
papirni stroj. O tem še časopisi ne 
bodo mogli pisati, ker ne bo papi^! 
Podobne težave ima tudi sevni^ 
Lisca, včasih pa še večje, saj moia 
njen nujno potrebni reprodukcijski 
material skozi različne devizne reži
me. 

A. Ž. 

11. septembra 1975 

credtuf te 
••• 

V času, ko so vse republi
ke sredi stabilizacijske vne
me, ko ni sestanka, na kate
rem bi ne staknili glav, ko se 
na mizah občinskih koordi
nacijskih odborov kopičijo 
slabi, dobri in boljši akcijski, 
varčevalni in drugi načrti, 
torej v času, ko vse delovne 
ljudi, najbolj pa odgovorne, 
napadajo najrazličnejši gla
voboli, v tem času je prišel v 
javnost poziv „Rašice", 
„rokavica" skoraj 1000-
članskega kolektiva iz Ljub
ljane, ki v stabilizacijskih 
prizadevanjih in z zniževa
njem cen izziva nič manj kot 
milijone delovnih ljudi v Ju
goslaviji. Kajpak ne z visoko 
letečimi besedami, ampak z 
lastnim zgledom! 

Izziv Rašice 
Kaj vsebuje ta poziv Raši

ce, da ga je tako samozavest
no vrgla pred noge jugoslo
vanske delovne javnosti? 
Najprej in predvsem ukrepe, 
ki so se jih odločili za stabi
lizacijo lotiti doma, znotraj 

' svojih tovarniških zidov, 
ukrepe pa so po vrsti sprejeli 
z enim samim namenom: da 
bi znatno znižali cene svoji 
proizvodnji in svojim izdel
kom. Redno kolekcijo, ki 
prihaja v prodajo zadnje štiri 
mesece tega leta, bodo v 
absolutnem znesku znižali 
za 2 milijona dinarjev in s 
tem za 22 odstotkov zmanj
šali ostanek dohodka. To 
bodo dosegli z iskanjem 
notranjih rezerv ter bodo za 
3 odstotke povečali produk
tivnost, s tem pa ustvarili 
dodatnih 2,4 milijona dinar
jev. Za prav toliko odstot
kov bodo zmanjšali odpadek 
v proizvodnji, prihranek iz 
tega pa bo 2,4 milijona. Vse 
fiksne stroške bodo zmanjša
li za 3,9 odst. ali za milijon 
dinarjev. Pri vsem tem stan
dard delavcev ne bo okrnjen. 

Z zniževanjem cen bodo 
dali delovni ljudje „Rašice" 
velik prispevek k stabilizaci
ji, saj razumejo to vprašanje 
kot poglavitno vprašanje se
danjih prizadevanj v gospo
darstvu. ,Jzkoriščanje tre
nutne konjunkture je krat
koročno," so poudarili v 
pozivu. Prav tako je prema
lo, če si prizadeva le gospo
darstvo. Za nas je zdaj zlasti 
zanimivo, ali premore Do
lenjska kolektiv, ki bi bil pri
pravljen, slediti „Rašici". 

I. ZORAN 

DOLENJSKI. LIST 

Uspehi ali težave v največjem 
podjetju v občini, INLES Ribnica, 
se vedno čutijo v vsej občini. Tretji
na vseh zaposlenih v občini dela v 
tem podjetju, delež INLES pa je 
daleč največji v narodnem dohodku 
občine in vseh drugih pokazateljih 
gospodarskega razvoja občine. 
INLES je tudi med največjimi proiz
vajalci stavbnega pohištva v Jugosla
viji 

ledensic: -7.. soboto so rejci na 
Peljali Idi? J? sejem v Brežice pri-
sece i« i o Pra^ev, starih do 3 me-
297' vpii„rarej®'1- Prvih so prodali 
kilocrarn il pa s° 21 do 22 dinarjev 
itasjji nraf-^6 teže- Nad mesece 
»am žKeV 11. kilo* 
dinariev pa Je bl1 po 17 do 18 

ko3p. MESTO - Na ponedelj-
nanr."uSeJT v Novem mestu je bilo 
^Sh^H ?nPraŠ1ČeV' °d te& 2 8 5' 
Od tri H 9 2 tednov> in 22, starih 
dali 1 c?.. 1 mesecev. Rejci so pro-
po 2sn ,Zlv*!h Mlajši praači so bih 
400 dn f on. dinarjev, starejši pa 
kupcp® 6 80 dinarjev. Tokrat je bilo 
mai0 in 

P menskih prašičev zelo 
stiti pri c^m0rali Prodajalci popu-



NAJLEPŠE LETO 
Poljski časopis Trybuna ludu 

je ob narodnem praznilcu Poljske 
prinesel uvodnik, v katerem pife, 
da je leto&ye leto, če ga presoja
mo s stališča mednarodn^a ^ 
k>žaja, najlepše leto, ki ga more
ni) primerjati samo z letom 
1945, ko se je končala druga 
svetovna vojna. 

Svojo misel utemeljuje list s 
tem, da seje letos končala vojna 
v ^etnamu, da sta se sovjetska 
In ameriflca vesoljska ladja spojili 
v vesolju in da se bliža uspešne
mu koncu konferenca o evropski 
varnosti in sodelovanju, zaradi 
česar se odpira nova doba v 

^vropi, pa tudi ostalemu svetu^ 

NOV 
DRUŽBENOPOLITIČNI 

KABINET 
Te dni bo predan svojemu name

nu nov kabinet družbenopolitičnega 
izobraževanja v vojašnici „Milana 
Majcna" v Novem mestu. Kabinet so 
zgradili vojaki in starešine iz enote 
Slavoljuba Ljubenovića, ki so s svo
jim delom prihranili okoli 150.000 
dinarjev in omogočili, da bo nasled
nja generacija vojakov lahko že prvi 
dan začela z učnimi urami družbe
nopolitičnega izobraževanja na naj
sodobnejši način. Gradivo bo po
dano vojakom po sodobnih meto
dah, kabinet pa bo na voljo vsem 
enotam vojašnice. Njegova moderna 
oprema in sredstva bodo omogočila, 
da bo učenje lažje za stareSne, voja
ki pa bodo dosegli boljše učne rezul
tate. Pri izgradnji kabineta so največ 
prispevali vojaki Ranko Velagič, 
Aleksandar Pavlović, Jože Celak in 
Deže Saloj pod vodstvom starešine 
Nikole Dabića. 

L. D. 

Natolcevanja niso odgovî  
Maratonska seja o medsebojnih odnosih v Jutranjki še brez epiloga 

Pred dopusti smo poročali o seji komiteja občinske konference 
ZK. Komite je takrat zasedal v tovarni, da bi se kar najbolje sezna
nil z razmerami. Razpravo o medsebojnih odnosih so preložili za 
čas po dopustih, ta seja pa je bila minuh četrtdc. 

začetek smo zapisali obetaven 
naslov: „V Jutranjki se končno da
ni". Na četrtkovi seji bi se kmalu 
zdanilo tudi dejansko, zakaj ob 16. 
uri začeta seja se je končala šele ob 
23.10! Najdoločnejši sklep, ki se na
naša na tako pomembno vprašanje, 
kot so medsebojni odnosi, pravi, da 
se bodo zatekli k častnemu razsodi
šču občinske konference ZK, da 

NE NA RAČUN 
BOLNIKOVI 

Racionalnejše porabe v zdrav
stvenem varstvu ne bi smeli iska
ti v togem varčevanju, ki bi pri
zadelo bolnike, marveč v boljši 
organizaciji dela, razporejenosti 
kadrov, večjem sodelovanju med 
zdravstvenimi delovnimi organi
zacijami in podobnem. To so po
udarili na torkovi seji regionalne 
zdravstvene skupščine v Novem 
mestu, ko so sprejemali stališča 
in sklepe za vključitev regije v 
stabilizacijska prizadevanja. Ob 
ugotovitvi, da je r^ionalna 
stopnost v letošnjem prvem pol
letju „prigospodarila" malo 
manj kot 1,5 milijona din pri
manjkljaja, se je razvnela razpra
va predvsem o velikem porastu 
bolniškega staleža oziroma o 
tem, kako staležu natakniti kro-
tilne uzde. Več o seji bomo po
ročali prihodnjič. 

I. Z. 

razčisti obtožbe, ki jih na tej seji ni 
manjkalo. 

Direktor Vehovar je namreč v 
spravljivem vzdušju, kjer so želeli 
priti stvarem do dna, ponovno pre
senetil z listo 10 ali 1 i „grehov ' na 
račun direktorja TOZD Radna in do 
zadnje konference tudi sekretarja 
sveta komunistov Jutranjke Anteja 
Glavana. Zveza komunistov vztraja, 
da se razčisti sleherna izrečena 
obtožba. Vsakega naj zadene tudi 
ustrezna odgovornost. 

Razčiščeno je bilo vprašanje na
bave računalnika. Prav tako je bilo 

osvetljeno vprašanje izplačevanja 
raznih akontacij OD, pri čemer je 
bilo ugotovljeno, da zadnje izplačilo 
res ni bilo samoupravno. Kljub žol-
čnim besedam obstaja volja, razči
stiti stvari do dna in to čimprej. Saj 
bi odlašanje lahko načelo poslovni 
uspeh, ki je sicer ves čas ugoden, ni 
pa zgotovila, da bo v tako napetem 
vzdu^u, ki, kot kaže, vlada le med 
nekaterimi vodilnimi, ostal tak tudi 
vnaprej. 

»Dolenjski list« 

Vćzisti NOV in mladi 
20. septembra se bodo v Beli krajini srečali vezisti NOV s 

člani radioamaterskih klubov — Sodelovanje 

Borci, ki so bili med NOB tele
fonisti, radiotelegraflsti^ali pa so de
lali v radijski in finomehanični de
lavnici (^9D) ali radiotelegrafski 
šoli, imajo v okviru ZZB NOV Slo
venije sekcijo pod pokroviteljstvom 
Združenega ptt podjetja Slovenije in 
Združenega podjetja Iskra. Clam de
lovne sekcne imajo vsako leto sreča
nja, prizadevajo pa si tudi, da bi 
ustanovili področne pododbore, ki 
bi skrbeli za stike s klubi radioama
terjev, katerim ie sekcija pokrovitelj. 

Taico se bodo 20. septembra sre
čali vezisti NOV iz Dolenjske, Po-

Knjiga, kakršne Slovenci še nismo imeli 
10. decembra bo izšel SLOVENSKI ALMANAH 76, v katerem bo več kot 42.600 

podatkov o vseh stvareh, ki nas zanimajo — V kratkem razpis prednaročila 

Dobrega pol leta je pretdclo, kar je skupina časnikaijev in publi
cistov pri ,4)ELU" ženila urediti obsežen alman^, katerega 
moto je: ZVEDELI BOSTE VSE, CESAR ŠE NE VESTE ALI PA 
SE NIKAKOR NE MORETE SPOMNITL 

Almanah je debela knjiga, ki vsa
ko leto razen koledarja, seznama 
praznikov in nebesnih pojavov pri
nese napoved za prihodnje leto, kup 
koristnih podatkov in nasvetov, 
predvsem pa branje, veliko zanimi
ve^ branja. - Težko bi z gotovostjo 
trd^li, kdaj so se pojavili prvi alma
nahi. Ohranjeni zapiski nam ponuja
jo 12. stoletje, vendar pa bo bolj 
dižalo, da so se pojavili ze z začetki 
astronomije. Od tedaj do danes je 
po vsem svetu izšk) brez števila naj
različnejših almanahov. Ker je njiho
va vsebina prilagojena in potrebna 
najrazličnejam slojem prebivalstva, 
so naklade almanahov vedno veli
kanske. 

Cas ie torej, da končno tudi Slo
venci dobimo svoj zbornik. Uredni
štvo se je z željo, da bi čim bolj 
ustreglo slovenskemu okusu, obrnilo 
k bralcem. Izmed radijskih naročni
kov so TO naključni metodi izbrali 
700 občanov, ki lahko dokaj na

tančno izrazijo slovensko javno 
mnenje. Izkazalo se je, da je tak 
način sodelovanja izredno koristen, 
saj so bralci tako rekoč sami obliko
vni svoj Slovenski almanah. 

Da bo to res knjim, kakršne še 
nismo imeli, nam pričajo imena, ki 
so pri njej sodelovala: znani javni 
delavci, najboljši pravniki, tiskovna 
^encija TANJUG, najboljS novinar
ji DELA, humoristi od Fornezzija 
do Mikelna, karikaturisti od Kosa 
do Amaliettija, pisatelji od Miška 
Kranjca do Zidarja, pesniki od 
Kajuha do Menarta, naši in svetovni 
statistiki (World Almanac in 
Guinesova knjiga rekordov), zgodo
vinarji in geografi, vremenoslovci in 
astronomi, zdravniki, matematiki 
itd. 

SLOVENSKI ALMANAH '76 
obsega 320 strani velik^ formata 
(kot telefonski imenik) z barvnim 
ovitkom in kar kipi najrazličnejših 
podatkov, koristnih nasvetov, zani

mivosti, zgodb in lepih ilustracij. 
Kaj torej lahko pričakujenK), nam 

najbolje odgovore že kar naslovi iz 
vsebine: 

42.600 podatkov o vseh stvareh, 
ki nas zanimajo; Običajni in neobi
čajni rekordi; Geografski leksikon; 
Življenjepis tovariša Tita; Zgodovina 
narodnoosvobodilne borbe; Kaj nam 
ie prineslo leto&iie leto; Pregled 
športnih uspehov; Matematični pri
ročnik; Pravnik vas brani; Kako pre
beremo zdravniški recept; Slovar 
tujk; Najboljše stvaritve iz ^rikatu-
re in fotografije; Kako je nastal ko
ledar; Kateri dan imate leta 2.000 
rojstni dan; Sami lahko napoveduje
te vreme. 

Tako pestri vsebini se pridružuje 
še zanimivo branje: domača krimi
nalistična zgodba, vohunska zgodba, 
biseri slovenske poezije, izviren 
humor in še marsikaj, kar vedno radi 
vzamemo v roko, ko si zaželimo raz
vedrila, sprostitve in pouka. 

Slovenski almanah bo v bodoče 
postal vsakoletni spremljevalec na-
s^ bralca. Izšel bo 10. decembra, 
zagotovili pa si ga boste lahko v 
prednaročilu. 

savja in Bele krajine ter skupaj z 
vodstvi radioamaterskih klubov s 
teh področij oregledali naloge, kijih 
imajo pri SLO. Zavzeli se bodo tudi 
za prenašanje tradicij NOV na mlade 
ladioamate^e, ki se v prostem času 
posvečajo skrivnostim radijskih 
valov. 

Pot v Belo krasno bo veziste vo
dila po partizanski cesti, po kateri 
pote^ tudi transverzalna pot kurir
jev in vezistov, ki je od prekmurskih 
Gančanov do Slavnika dolga 650 
km. Ustavili se bodo v Občicah, kjer 
je delovala relejna kurirska postaja 
TV 15, in v Stanh žagah, kjer so bUe 
radijske in finomehanične delavnice 
(99D). 

V Črnomlju bodo položili venec 
k spominski plošči na pošti, si ogle
dali delovanje avtomatske telefon
ske centrale, ob 11.30 pa bo v Iskri-
nem rekreacijskem centru v Primost-
ku srečanje vezistov in delovni raz-. 
govor s člani radioamaterskih klu
bov, ki bodo pokazali tudi svoje 
veščine. 

D . R .  

RAZŠIRJENO 
OBVEŠČANJE V KRKI 

Prejšnji teden so v delovni organi
zaciji KRKA - farmacevtika, kemi
ja, kozmetika in zdravilišča Novo 
mesto, izdali prvo številko BILTE
NA, novega internep ^sila. Do 
včeraj je izšlo že pet ^evUk glasila, s 
katerim dopolnjujejo dosedanje na
čine obveščanja v ix)djetju. Bilten 
izhaja občasno, predvsem pa tako, 
da včerajšnje novice izvedo delavci 
že naslednje jutro. Kratki, zgoščeni 
sestavki jih seznanjajo z najnovejši
mi dogodki, s sklepi organov samo
upravljanja, z obisia v tovarni ter z 
drugimi nujnimi obvestili, za katera 
mesečno glasilo „Krka" ne bi ustre
zalo. 

Bilten tiska Knjigotisk v Novem 
mestu, trenutno pa ga tiskajo v 
nakladi tisoč izvodov. 

JOSIP BROZ-TITO: 

Ljudstvo, sposobno ustvarjati 
Zdaj pa se moram spomniti tudi časov, ko sem pred 63 

leti delal v tovarni. To so bile pravzaprav barake in ne po
slopja. Delal sem pri malih turbinah. Kot mlad mehanik sem 
stružil medeninaste lopate turbin. Delovne razmere so bile 
zelo težavne: prostori so bili zelo zadušljivi in tesni pa prah 
in slabe plače. Delali smo po dvanajst ur na dan. Ko danes 
gledam to veliko podjetje, ki svoje izdelke prodaja skoraj po 
vsem svetu, se ne morem načuditi. Take izredne in lepe uspe
he smo dosegli v socialistični Jugoslaviji. To je bilo mogoče 
tudi zato, ker smo socialistična država in ker smo razvijali 
samoupravljanje. -

V Jugoslaviji imamo veliko modernih tovarn. Po mojem 
mnenju je tehnologija v naši industriji na visoki stopnji. Pri
zadevali si bomo, da bomo to tehnologijo še bolj izpopolnili, 
da bomo prodajali po svetu še boljše blago. Delovnemu ko
lektivu Litostroja želim veliko uspehov pri nadaljnjem 
ustvarjalnem delu. Prepričan sem, da boste še naprej dosegali 
velike uspehe. Vendar bodo tudi težave. Težave pa danes 
večinoma izvirajo iz krize, ki vlada v svetu. Ta kriza je ne
izogibno prizadela tudi nas, saj smo pri blagovni menjavi 
tesno povezani z mnogimi državami Zahoda, kamor izvaža
mo svoje proizvode. Toda prepričan sem, da nam bo s priza
devanjem, s še večjo in boljšo produktivnostjo uspelo pre
magati posledice te krize, kije prizadela, a ne tako hudo, kot 
bi nekateri radi prikazali, tudi nas. Smo ljudstvo, sposobno 
ustvarjati. V zadnjem obdobju smo iz Jugoslavije ustvarili 
takšno deželo, o kakršni naši ljudje nikoli še sanjati niso 
mogli. 

(Iz nagovora predsednika republike po odkritju spomenika 
25-letnici samoupravljanja v Litostroju) 

D2EMAL BIJEPIC: 

Zdaj je trenutek za nove napore 
Vrh tega mislim, daje nujno treba storiti odločnejše kora

ke tudi na trgu z živino in mesom, da bi zavarovali tako 
proizvajalce kot potrošnike teh proizvodov. Nikakršnega 
razloga ni, da bi zavlačevali z uvozom tistih kmetijskih pri
delkov, ki jih na trgu ni dovolj, tako da so zaradi tega cene 
postale neznosne za naše državljane. Prav tako pa se ne bi 
smeli več obotavljati, temveč cene komunalnih, prometnih 
in drugih storitev spraviti v dogovorjene okvire^ V splošnem 
je zdaj pravi trenutek, da še odločneje uresničimo sklepe 
zveznega izvršnega sveta, po katerih je treba cene ne samo 
spraviti v dogovorjene okvire, temveč jih tudi uskladiti z 
objektivnimi tržnimi odnosi in razmerami. 

Zdaj je trenutek za nove napore, ki nam morajo omogo
čiti, da bomo v prihodnje leto - prvo leto našega novega 
srednjeročnega načrta in uveljavljanja nove družbenogospo
darske ureditve, temelječe na ustavi - stopili v kar se da 
ugodnih in stabilnih razmerah. Težišče prizadevanj mora bit1 

usmerjeno v bitko za povečanje storilnosti in zmanjševanje 
stroškov proizvodnje, s tem pa tudi za povečano prodaj0 

izdelkov tako na domačem kot na tujem trgu. Samo po tej 
poti bo mogoče zagotoviti nadaljnje naraščanje proizvodnje, 
dohodka in življenjske ravni 'delovnih ljudi zato, ker v rece
sijo ne smemo. Mi smo država v razvoju in ekonomske 111 

socialne posledice recesije bi nas močno prizadele. . 
(Predsednik ZIS v intervjuju za TanjWJ 

P 

/1 

Jedrska elektrarna 
ni - atomska bomba 

/ 

66 vprašanj in odgovorov, ki pojasnujejo vse 

14 

VII. ATOMSKI ZAKON, POGODBA O NEŠIR
JENJU IN JAVNOST 

56. vprašanje; Kakšne naloge imajo atomski 
zakon in oblastvena dovoljenja? 

Odgovor: 
Z ,,atomskim zakonom" v ZRN je bila v letu 

1959 dosežena pravna podlaga za uporabo jedr
ske energije v miroljubne namene. 

Ta zakon naj prepreči, da bi bili z uporabo 
jedrske energije ogroženi življenja, zdravje in 
dobrine ter zagotovljeni notranja in zunanja var
nost. 

Po tem zakonu si morajo pridobiti dovoljenje 
za gradnjo in obratovanje tudi jedrske elektrarne. 
To dovoljenje se lahko izda le, če: 

- je dokazana zanesljivost in strokovnost 
tistih, ki so odgovorni za obratovanje, 
- je pripravljeno vse potrebno proti morebit

nim poškodbam, ki so v zvezi z napravo, 
- je zajamčena zaščita proti motnjam ali dru

gim učinkom tretjih, 
- ni ugovorov v javnem interesu, ki bi naspro

tovali kraju glede na čistost vode, zraka in 
zemlje. 

Atomski zakon predvideva, da pri postopku za 
odobritev lahko sodeluje javnost. Zaradi tega se 
predlog za gradnjo in poročilo o varnosti javno 
razgrneta. Vsakdo ima možnost vpogleda, pred

ložitve sToje zaskrbljenosti in pomislekov v 
pismeni ali ustni obliki. Oblast za dovoljenje 
skrbno pretehta vsak posamezni primer, pa tudi 
predlagatelj mora v določenem roku za obravna
vo zavzeti stališče do vsakega ugovora. 

Da bi preverili, ali je predvideni kraj primeren 
za postavitev jedrske elektrarne in ali predvidena 
reaktorska naprava ustreza veljavnim predpisom, 
si oblast za dovoljenje pridobi mnenja neodvisnih 
izvedencev. 

Poleg tega mora biti izid predložen še nemški 
reaktorski varnostni komisiji kot posvetovalnemu 
organu ministrstva za notranje zadeve. 

Sele ko so predloženi vsi rezultati raziskav, se 
izda lokacijsko dovoljenje in nato gradbeno do
voljenje — povečini parcialno. Dovoljenja po
gosto vsebujejo tudi obveznosti. Neodvisni izve
denci preverjajo na kraju samem, ali potekajo 
dela na napravi skladno z izdanim dovoljenjem in 
z upoštevanjem obveznosti. Za obratovalno do
voljenje je potreben podoben postopek. 

Mimo tega nadzoruje pristojna oblast, ali med 
pogonom upoštevajo predpisane obratovalne 
vrednosti. 

57. vprašanje: Ali nudi postopek za pridobitev 
dovoljenja vsem prizadetim enake možnosti? 

Odgovor: 
Atomski zakon terja zahtevne pogoje za dovo

ljenje jedrskoenergetske naprave. Javnost lahko 

preverja in terja njih6vo izpolnjevanje. Ce bi bil 
kdo v pravno zaščitenem interesnem področju 
prizadet z izgradnjo in obratovanjem jedrske na
prave, ima ne le možnost, temveč tudi pravico, 
da ga upoštevajo. 

Atomski zakon predpisuje, da mora biti posto
pek odobritve zahtevka javen, z možnostjo 
upoznavanja in vpliva. Sodelujejo predvsem vse 
zvezne, deželne in občinske oblasti ter še poseb
na področna telesa, katerih pristojnost je vplete
na na kakršenkoli način. Poleg tega predvideva 
odredba o atomskih napravah postopek javne raz
grnitve, v katerem so poleg objave zahtevka po
sebej obrazloženi pojasnjevalni načrti, risbe, 
opisi, kot tudi poročilo o varnosti, vse nevarno
sti, ki so vezane z napravo, in predvideni varnost
ni ukrepi. (?bvestilo mora biti objavljeno v urad

nem listu oblasti, ki izda dovoljenje, kot tu'J • 
dnevniku, ki je razširjeil v območju predviof y.: 
lokacije naprave. Nadalje mora biti razgr^' 
objavljena tudi v zveznem glasilu. Proti 
gom lahko v roku enega meseca stavi vsakdo s ^, 
ugovor, ki ga mora obravnavati ena od oblasti 
dovoljenje v roku, določenem za obravnavo. 

58. vprašanje; Kdo nadzoruje gradnjo in 
tovanje jedrske elektrarne? 

Odgovor: 
Nadzor v ZRN nad upoštevanjem 

atomskega zakona, k temu izdanih pravnih 
in na njih slonečih odredb ter ukrepov pnstoj^ 
nadzornih oblasti, z upoštevanjem vsebin^ 
omejitev iz dovoljenj in splošnih privolitev, « 
tudi izpolnjevanje s tem povezanih nalogov j^^ 

JEDRSKA ELEKTRARNA Z VRELNIM REAKTORJEM 

fHHl-ftIP' 

1 rialttor 
2 vnokotltčni turbina 
3 prtgrMVInik part 
4 niikotlačna turbina 
5 kondMuator para 
6 fanarator 7 ćrpaliui 
8 pradgrtvaintk voda 
9 hUdilna voda 

10 isdrtavalni hram 
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To stran ste kultura 
in 

izobra
ževanje Navidezno zavarovanje 

VI ^ letošmem poletju je 
oilo izjemno. Toci in strela sta 
P^^gosto obiskovali naša polja 
"1 domove. Samo na območju 
Zavarovalnice Sava, poslovna 
^ota Krško, ki zajema se občini 
^vnica in Brežice, je strela v eni 
*111 noči povzročUa 5 požarov 
® uničila pet kmetijskih poslo-
P'J. ponekod s polnimi kozolci 

in v enem primeru tudi hlev 
2 živino. 

^etijska poslopja so bila v 
primerih zavarovana, toda 

Prav ta način zavarova
ja. Vreden vse graje, me sili k 

«pisu teh vrstic. Ne varajmo se! 
o. ^'o^em merrinK), da ima v 
»veraji zavarovanje svojo tradi-
jo, da je zavarovanje, kot pravi-

.°> pognalo svoje korenine, da 
najti hise, ki ne bi bila 

^varovana proti požaru. Da, 
^varovana že, toda kako! Med 
P avjlrum zavarovanjem in navi-
V zavarovanjem je pač 
dnm zavaruješ svoj 
.1-^.' in gospodarska po-
vrp^ ^ desetino resnične 
to ^o.Psč ni zavarovanje, 
Vek .^^^nje samega sebe. Clo-
dgi P"Povedovanju zavarovalnih 

° neverjetnem podzava-
kmetijskih domov v 

veri^f-"^ območju ne bi mogel 
Doioakti, spisi o oceni 
Dot^^ ^od to glasno in jasno 
P°{5"jejo. 

v Polju pri Sevnici: 
50 OfW? zavarovana za din 
14^ nnn"~ dejanska vrednost 

_ •W0.~ škoda je znašala 

50.000 din, odškodnina oziroma 
zavarovalnina pa din 17.000.-
oziroma 35 % dejanske škode, 
ker so bila poslopja s tem od
stotkom vrednosti tudi zavaiovar 
na. V primerjavi s naslednjimi 
primeri je bilo to zavarovanje še 
kar idealno. 

Kmetija Podvrh pri Sevnici: 
poslopja so bila zavarovana za 
din 40.000.-, dejanska vrednost 
228.000 din, škoda 137.000 din, 

zavarovalnina 24.000 din. Ne
premičnine so bile zavarovane le 
18 %, tolikšen je bil tudi odsto
tek zavarovalnine v razmerju do 
škode. Gospodarske premičnine 
in izdelki so bili zavarovani z 
malenkostnim odstotkom. 

Kmečki dom v Mračnih selih, 
p. Koprivnica: poslopja so bila 
zavarovana za 26.000.- din, 
vredna 188.000.- din, tedaj ne
kako 16 % dejanske vrednosti, v 
istem sorazmerju je bila izplača
na tudi zavarovalnina. 

Žalostne izkušnje od strele 
prizadetih kmetov njim samim 
ne morejo več povrniti nastale 
škode zaradi prenizkega zavaro
vanja, so pa dobrodošlo opozori
lo za vse še neprizadete kmetij
ske zavarovance, da takoj pregle
dajo svoja požarna zavarovanja 
ih jih povišajo na dejansko vred
nost. 

Prednje obvestilo noče biti 
zavarovalna reklama, temveč pri
jateljsko opozorilo. Po streli zvo
niti je prepozno! 

FRANC JENKO 

Še: „Bolno Kočevje" 
V Dolenjskem listu št. 35 smo 

brali zelo podrobne podatke o bol
niški na območju r^ionalne zdrav
stvene skupnosti Ljubljana. Po teh 
podatkih je bilo v prvem TOlletju 
letos v boiiiiškem staležu v Kočevju 
kar 7,2 odstotka vseh zaposlenih. 

Zanimivo je, da gre kar 4,6 od
stotka bolezni v breme delovnih 
organizacij. To zmanjšuje osebne 
dohodke in sklade podjetij. Tako 
stanje zahteva analizo vzrokov teh 
bolezni, ki povzročajo velike stroške 
kolektivom. 

V nekaterih organizacijah so se 
odločili, da bodo izobešali spiske 
imen članov kolektiva, ki so v bolni
ški, da bi ostali tovariši presodili, 
kdo je bil na bolniški upravičeno in 
kdo ne. To bo težko, ker bolniške 
odrejajo zdravniki po strokovnih 
pre^edih. V kolektivih so delavske 
kontrole, pa naj se te poglobijo v 
boleznine z isto vnemo, kot so se v 
dnevnice in kilometrine ter v ostale 
nerednosti. Mogoče bi zalegla več 
kot spisek stalna kontrola bolnikov, 
če so res doma in se držijo navodil 
zdravnikov ali kje šušmarijo. Smo v 
težkih gospodankih razmerah. Iz
boljšali jih bomo lahko samo z de
lom in večjo storilnostjo, ne pa s 
sumljivimi bolniškami. 

A. ARKO 
KOČEVJE 

ODLIČNO ODDELČNO 
BOJNO STRELJANJE 
Nedavno je enota Rajka Bojarrića 

zelo uspešno izvedla oddelčno boj
no streljanje. Najboljši oddelek so 
bili vojaki desetaija Vlada Dokla, Id 
so za dosežene rezultate v streljanju 
in tehničnih vajah dobili oceno — 
odlično. 

Nezadovoljen z odgovorom 
/ 

Pripombe k pojasnilu na članek „Goljufajo kmete .. / 

Avgust Pavlin 

Z opravičilom Nema niča, direk
torja KZ Trebnje, nisem zadovoljen. 
Pri prodan naših bikov je prišlo do 
pomote, W)t je javnost ze obvešče
na, zaradi zamenjave z drugimi biki. 
Direktor ing. Nemanič je podal kar 
dobro opravičilo za tiste, ki zadeve 
direktno ne poznajo, zato bi jaz po
jasnil kakšna je zadeva v resnici in 
zakaj sem tako ukrepal 

Pri prodaji bikov dne 10. 2.1975 
sem bil prvič prikrajšan za vsoto, za 

„Imam, pa ne dam!" 
Nič kolikokrat je že „Dolenjski 

list" grajal novomeške trgovce, ki 
baje mislijo, da so na svojih delovnih 
mestih zaradi sebe in ne zaradi po
trošnikov. Da se nekateri res obna
šajo kot „mali bogovi", ki imaio na 
svojem delovnem mestu vso oblast, 
sem se prepričal 2. septembra: 

Okoli 10. ure sem se s prijateljem 
^asil na servisu novomeška 
Gozdnega gospodarstva na Grmu. 
Delavca, ki naju jfc sprejel sem vpra
šal, če imajo pokrov za motorno 
žago in tov. Sprajcar nama gaje po
kazal. Prosil sem ga, naj mi pokrov 
proda, pa je rekel, naj prinesem 
motorno žago, češ da bo pokrov pri
trdil kar on. Naj sem mu še t^o 
dopovedoval, da imam žago doma v 
Semiču, ni popustil Zahteval je 
žago in na koncu dejal: „Pokrov 
imam in ga nimam. Imam ga, pa ga 
ne dam!" 

Zanima me, če je lastnik servisa 
Vinko Sprajcar ali novomeško 
Gozdno gospodarstvo, ki je pri nas v 
Semiču na dobrem glasu. 

• R. 2. 

katero bi še danes ne mogel trditi, 
da sem dobil pravično izplačano. O 
tej zadevi je pisal Kmečki glas 27. 8. 
1975 in nato nisem zasledil nikjer 
nobenega opravičila, kako je do tega 
prišlo. 

Pri obisku ing. Nema niča dne 18. 
2. 1975 sva se dogovorila, da mi pri
zna KZ Trebnje še 7 kg mesa v vred
nosti 191,10 din. Kljub temu da 
sem jih opozarjal tega denarja do 1.^ 
9.1975 nisem prejel 

Pri prodaji drugih bikov, pri kate
rih mi je manjkalo celih 133 kg pri 
enem kosu, sem takoj obiskal tov. 
Ureka in ga na to opozoril Tov. 
Urek mi je pokazal odpremnico in 
številko odpreme ter zatrdil da z 
njegove strani ni pomote. Pripomnil 
pa je še, da je opozoril ing. Kotarja, 
da tukaj nekaj ne bo v redu, nal^ 
mu ie on dejal da „nima kaj". 

V takem razburjenju sem poklical 
novinarja RAMA Ljubljana Ste&na 
Kuharja in mu dal resnične mdatke 
za nadaljnje komentarje. Dru|^a 
izhoda nisem videl, čeprav mi očita
jo, da nisem ravnal pravilno. Mislil 
sem si: če ne morejo reSti prv^ 
primera, kako bodo rešili drugega; 

Zamerim KZ Trebnje in njenim 
odkupovalcem, ki so strokovnjaki -
vsaj morali bi biti! - da si drznejo 
napisati odkupni blok za 517 kg 
težkega bika na 384 kg ali obrat m 
primer, ko je bik tehtal 416 kg, iz
plačati težo 559 kg. 

No in končno: če se je Emona 
zmotila ob razkladanju živali, naj bi 
imeli vsaj malo boljS odnos do nas, 
proizvajalcev, v komerciali kjer te 
podatke preverjajo in dajejo v na
daljnje izplačilo. 

^aj končam z željo na boljši 
odnos, ki bi bil pošten do nas vseh. 

STANE GRICAR 
Hrastov ica 10 

Gozd, ki je skladišče smeti 
Gozd v okolici Rožnega studenca, 

v gozdnem oddelku 43, jc bil izlo
čen kot gozd s posebnim namenom. 
Deset let je minilo, odkur se v tem 
gozdu ne seka, temveč se poseka le 
drevje, ki se posuši ali ga je potreb
no odstraniti zaradi oblikovanja 
gozda Y neke vrste parkovni gozd. 

Letos izvajamo obnovo gozdno-
Bospodarskega načrta za Stojno. 
Vsak gozdni oddelek temeljito pre
gledamo in izmerimo. Temeljit,pre
gled oddelka 43 je pokazal da gozd 
okoli Rožnega studenca služi vsemu 
drugemu, še najmanj pa temu, za 
kar je namenjen. Po desetih letili 
namreč ugotavljamo, da služi gozd v 
tem oddelku predvsem za odliganje 
smeti. Ne verjamem, da je v iSiteri 
mehanični delavnici toliko avto
mobilskih odpadkov, kot jih je najt i 
v tem gozdu. Najti je ohišja avto
mobilov in druge dele, hladilnike ter 
vsemogoče druge odpadke, ki jih 
vozijo kar s kamioni. Vesele družbe 
razmetavajo steklenice in druge 
ostanke, saj so kot kaže mnenja, da 
se v ta gozd ne bodo več vrnili. 
Obroba gozda so polna ostankov in 
pusto^nja taborjenja Romov, ki 
preživljajo poletne mesece v naravi 
vendar blizu mesta. 

Gozdarji se sedaj sprašujemo, kaj 
naj s tem gozdom storimo. Smo res 
samo mi dolžni skrbeti zanj, da bo 
še naprej ostal rekreacijski prostor? 
Dejstvo je namreč, da prebivalci 
Kočevja in okolice prizadevanj go-. 
zdarjev ne znajo ccniti in jim je vse
eno, če obstop nek rekreacijski 
predel ali ne. Kaže, da je dovolj 
imeti prostor za veselice, ki ga nihče 
za seboj ne pospravi oziroma se 
smeti zmečejo v najbližjo luknjo in 
kjer je skoraj vsako drevo zasekano 
in ožgano. Kdo bo nadomestil ta 
drevesa, obsojena na propad? Eden 
redkih studencev Kočevske je neure
jen in onesnažen, čeprav se je kra
jevna skupnosi Mahovnik obvezala 
za njegovo ureditev. 

Opravljajo ureditev trim steze, ki 
naj bi bila ravno v predelu Rožnega 
studenca. Kaj bo od te steze ostalo, 
če bodo z objekti na njej enako po
stopali, kot z živo naravo? Pred
vsem se pa sprašujem, če je v naši 
družbi res prav vse dovoljeno, ker so 
pač vse naravne dobrine skupna last. 

Vsak predlog za rešitev gozda v 
oddelku 43 bo dobrodošel 

Inž. ANTON PRELESNIK 
GG Kočevje 

S sobotnega koncerta v Miklavževi ceikvi v Kostanjevici: občinstvo 
pozorno pokuša sopranistko Tatjano Kraljevo med izvajanjem 
opernih aiij; pii klaviiju Jdka Suhad(4nik. (Foto: I. Zoran) 

Hči pela očetu slavljencu 
Kostanjevica: v Miklavževi cerkvi koncert ob 75-letnici 

rojstva kiparja in slikarja Toneta Kralja 

Z Gorjupovimi freskami po
slikana Miklavževa cerkev v Ko
stanjevici minulo soboto ni 
mogla sprejeti vseh obiskoval
cev, ki so prišli na slavnost — 
75-letnico slovenskega slikarja 
in kiparja Toneta Kralja, čast
nega občana Krškega in Prešer
novega nagrajenca. 

Potem ko je predsednik krške ob
činske skupščine inž. Niko Kurent v 
krajšem govoru zelo lepo opisal jubi
lantov lik in pri tem še posebej po
udaril njegov trajni prispevek v sam 
vrh jugoslovanske umetnosti, je sle
dil koncert openih arij in samospe
vov. Sodelovali so: sopranistka 
Tatjana Kralj, umetnikova hči, teno
rist Jurij Reja in pianistka Jelka Su-
hadolnik. 

Ganljiv je bil prizor, ko je Tatja
na, ki jo odlikuje izreden glasovni 
razpon, stopila pred svojega očeta 
na invalidskem vozičku in v čustve
nem zanosu po vrsti odpela arije iz 
Waenerjevih, Puccinijevih, Boitovih 
in Verdijevih oper. Tudi Jurij Reja 
je bil v tem izbranem sporedu pre
pričljiv s svojim liričnim tenorjem 

Obiskovalci so si ta večer lahko 
ogledali Kraljevo stalno zbirko v ga
leriji v gradu, ki je bil slavnostno 

Srečanje s Štiglicem 
Za prvi dan pouka v No
vem mestu film „Povest o 

dobrih ljudeh" 

Svet za filmsko vzgojo pri novo
meški Zvezi kuh ur no-pro svetnih 
organizacij je pripravfl dijakom no
vomeških srednjih šol za prvi dan 
pouka v novem šolskem letu prijet
no presenečenje: srečanje z novim 
slovenskim celovečernim filmom 
„Povest o dobrih ljudeh" in nekate
rimi njegovimi tvorci. 

Po predstavi filma ,4*ovest o 
dobrih ljudeh" v novomeškem 
kinu Krka — od leve na desno: 
režiser France Štiglic ter igralca 
Elvira Kraljeva in Karel Pogore-
lec. (Foto: I. Zoran) 

Predstave v Domu kulture so bile 
v tem enodnevnem filmskem non-
s1opu zelo dobro obiskane, zgodba 
in junaki, znani že iz istoimcnsk(«a-
dela slovenskega pisatelja Miška 
Kranjca, po kateremje film narejen, 
so šolarje pritegnili. Da se jim je film 
v resnici prikupil, so dokazala tudi 
vprašanja, s katerimi so srednješolci 
po predstavah zasuli goste: režiserja 
Franceta Stolica ter igralca Elviro 
Kr^evo in l^la Pogorelca. 

Čeprav je bilo srečanje z ustvar
jalci filma kratkotrajno, je bilo za 
novomeške dijake nedvomno veselo 
doživetje. Zadovoljni so iz Novega 
mesta odpotovali tudi gostje, po
sebno režiser France Stiglic, ki prav 
letos praznuje 30-letnico dela pri fD-
mu. 

I. Z. 

razsvetljen, poleg t^a pa tudi zbirke 
v vseh drugih kostanjeviških razsta
viščih. Z eno besedo: Kostanjevica 
je to soboto v resnici živela za 
75-letnk:o umetnika Toneta Kralja. 

I. ZORAN 

2.000 GRAFIK 

Razpis za letošnji ^aHčni bienale 
ji^oslovanskih pionirjev v Kostanje
vici je dal bogato žetev: okoli 2.000 
grafik, izdelanih na temo „Koraki v 
svobodo" in poslanih iz približno 
100 osnovnih šol. Za razstavo, ki jo 
bodo odprli 18. oktobra v Lamuto-
vem likovnem salonu, je žirija od
brala 140 del. Razmišljajo o tem, da 
bi podobno kot na prejšnjem biena-
lu iz preostalih dd odbrali najboljša 
še za razstavo, ki bi naj bila v kak
šnem drugem kraju. Tudi tokrat bo 
izšel obsežen katalog z besedilom v 
treh jezikih in s 50 reprodukcijami. 

Večer umetnosti 
Za trebanjski praznik: v 
galeriji razstava, zatem 

koncert 

V trebanjski galeriji likovnih 
samorastnikov razstavljata svoja 
dela udeleženca 8. tabora — sli
kar Boris Lavrič iz Kranja in ki
par Andrija Kusanić iz Kariov-
ca. Razstavo je 5. septembra 
odprl Maijan Jenko, sodnik 
ustavnega sodišča SRS, in ob 
tej priložnosti poudaril očiten 
kulturni razcvet v trebanjski ob
čini. O umetniških poteh raz-
stavljalcev sta spregovorila dr. 
Milko Juteršek (o Kusaniću) in 
dr. Cene Avgušin (o Lavriču). 

Otvoritvi razstave, ki bo odprta 
do 16. septembra, je sledil v domu 
kulture koncert mešanega pevskega 
zbora KUD Krka iz Nov^a mesia, 
ki se je tako prvič predstavil tudi 
trebanjskemu občinstvu. Pod vod
stvom dirigenta Radovana Gobca je 
zbor izvedel dvodelen spored: v 
prvem so bile na sporedu partizan
ske in revolucionarne, v drugem de
lu pa narodne in umetne pesmi slo
venskih skladateljev. Zbor s povezo-
valko Stašo Vovic je osvojil srca po
slušalcev in si za vselej odprl vrata 
tudi v ta del Dolenjske. 

L Z. 

Sklicevanje predstavnikov ne
katerih novomeških osnovnih šol 
na dogovor, da je Težka voda 
razm^itvena črta med šolskima 
okolišema, in ne veljavni odlok, 
ki take formulacije nima, je raz-
dražilo štiri očete letošnjih prvo-
šolčkov iz Gotne vasi in jih 
pognato v boj za pravico oz. spo-
aovanje zakonitosti 

Dokaz pomote 

Sodnik ustavnega sodišča SRS 
izroča v trebanjski galeriji likov
nih samorastnikov priznanje ki-
paiju Andriju Kusaniću in sli-
kaiju Borisu Lavriču. (Foto: 
Železnik) 

PRVA „PRAVDA" - V zapušči
ni nek^ boljševika iz sovjetskega 
mesta (aasnodar so pred nedavnim 
našli izvod prve številke „Pravde", 
ki je izšla 5. maja 1912. „Pi-avda"je 
dandanes kot uradno glasilo sovjet
ske komunistične partije dnevnik z 
največjo naklado v SZ. 

„POTOVANJE" FRANCETA 
SLANE - Iz Lamutov^a likovn<^a 
salona bodo retrospektivno razstavo 
akvarelov Franceta Slanei kjer bo 
odprta še do 15. septembra, prepe
ljali v Maribor, zatem pa jo bodo vi
deli še v Piranu, Beogradu, Skopju, 
Gradcu in Celovcu. Razstava je bila 
že do zdaj deležna najvišjih strokov
nih ocen in bo imela tudi na tej poti 
hvaležn^a spremljevalca - obsež
nejši katalog, že kar monografijo, v 
treh jezikih in s številnimi črno-
belimi in barvnimi reprodukcijami. 
Kot je znano, je katalog izdal Do
lenjski kuhurni festival ob otvoritvi 
Slanove razstave v Kostanjevici. 

SPANZLOV NOVI REALIZEM 
- Akademski slikar Rudi Spanzel, 
Novomeščanom znan tudi kot ude
leženec Dolenjske slikarske kolonije, 
se tokrat predstavlja s samostojno 
razstavo ljubljanskemu občinstvu. V 
Mali galeriji je razstavil okoli 20 pla
ten, ob katerih strokovnjaki poudar
jajo Španzlovo nagnjenost k figurali-
ki in novemu realizmu. 

MIHELICEVA ROMANTIKA -
Na Gorenjskem, kjer se je rodil, se s 
svojimi slikarskimi deli predstavlja 
Pblde Mihelič, samorastnik iz Litije. 
Ob slikah, ki bodo do 2. oktobra 

razstavljene v ftešernovi hiši v Kra
nju, je recenzent Cene Avgušin po
udaril Miheličev v naivi in z roman
tičnim nadihom ustvarjeni kmečki 
domačijski svet, v katerega se Mihe
lič kot človek in slikar najraje za
teka. 

PRIZNANJA GODBENIKOM -
Gasilska godba v Kapelah je dobila 
za 125. obletnico obstoja več pri
znanj, med njimi tudi priznanje Zve
ze kulturno prosvetnih oiganizacij 
Slovenije. Praznovanja se je udeleži
la celo delegacija iz Velike Plane. 

„MARIBORSKI" LIKOVNIKI V 
KRANJU - Na razstavi deli članov 
društva slovenskih likovnih umetni
kov iz Maribora v Kranju (galerija v 
mestni hiši) - odprli so jo prejšnji 
teden - je zastopanih 24 likovni
kov. 

n36<>) - 11, septembra 1975 

Andrija Kusanić: SAMOTA, les. 
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SOBA JE ZAPRTA 
Zmeraj dobro obiskana rojst

na hiša pesnika Otona Županči
ča na Vinici je zaradi obnovitve
nih del trenutno zaprta. Hišo so 
odkupili, zdaj muzejske prostore 
v njej preurejajo in razširjajo. 
Računajo, da bodo dela konča
na do krajevnega praznika, ki ga 
Vinica slavi 21. oktobra. Takrat 
nameravajo odpreti tudi razstavo 

^^Župančičevih del. j njem 
akstjo in globokim spoštova-

Pališču v T
se 3-.septembra na poko

ja A v ^°čni poslovili od pokoj-
^elež^^Paviba, upokojenca in 

^oko?n-a a iz Novega mesta, 
i avJ,~ Pavlin se je rodil 

? v vasi Čadraže. Po 
trgovski 0sn°vni šoli se je odločil za 
mesto i P^ .^c in prišel v Novo 
5evi t^Čl1 Se je v znani Kastel-

. in z ^eleznino. Postal ie 
^Žeip, ?P°soben trgovski pomoc-

fWv
ranarske stroke. 

"em jn je sodeloval v kultur-
Le^ke življenju novo-

lu telovadil je pri So
njah • udeJstvoval tudi v drugih 
, Po tg naprednega društva. 
fJHalu P tulaciji stare Jugoslavije in 
!S^iloH.J!Stanov'tvi 01 se je pri-

OdnroE?1?" P°sebno se je izkazal 
j^la iz blaga in raznega mate-
« Pituia(S^?v^e 21 partizane. Ob 

? svi' tam.e je odšel v partiza-
^ dru^e a^tivno delo med vojno 

5*ejel Xasluge je po osvoboditvi 
j^od VanJe - medaljo zasluge 

S'0! Pok7?°c»ji je spet opravljal 
J* zSni Pokojni Pavlin je s sv"o-
yjoJ,T> kkuSnjami in sposob-
l?v°jne fr Pripomogel pri obnovi 
l^JUb ta7n^°V*ne" ^ Novem mestu je 
t .vodi| » tfžavam uredil in vzor-
V1'je bil z železnino, v ka-
. t e h  ] p t . P  V P o k o j i t v e  p o s l o v o d j a .  
^dihtr„" Je vzgojil tudi veliko 

^0 "govskih pomočnikov. 
vN žKojitvi 1961 je ženo 
M mesti ^ojem domu v No-

tpiu.' ,et* pet imi let i se ga je 
^ °Pom ^°^ezen» od katere si ni 

^Živpi^Pfvlin je v Novem mestu 
, e* kot 50 let. Poznali in 
v%ji n-,?3 ysi NovomeŠčani. Na 
I;'ko st

1 Se je od njega poslovilo 
+ tovarišev, prijate 

' v. M. 

VCASIH BREZ 
• I DELA 

se je dogodilo, da smo 
fthl°*evar časopisa Delo. Pa smo se 
,>lo. -y\ kar pa je le začasno po-

ju'ija pošta Ortnek ni 
> časopisa Delo in na-

fo n° k irfne tudi ne. Izginil je ne
to ^Peli^-' ^ ™ bil oddan, ali so 
oh d vožni;'o drugam, ali je izpadel 

To bi moral ugotoviti 
C PravoS' Ce "aročnine ne pla-

lost ^asn°. dobim opomin. In 
K? 3i£?P Dcl° *• ̂  uS°'°vi' 
"t jajo drago plačani časo-

l l w  v p -

Po omenjenem dogovoru naj 
bi gotenski prvošolčki z levega 
brega Težke vode letos stopili v 

Grvi razred šmihelske osemletke, 
jihovi starši so po večkratnem 

pritiskanju na kljuke pri pristoj
nih službah in organih dobili na 
dlan, da je odlok na njihovi stra
ni in da imajo njihovi malčki 
pravico vstopiti v grmsko osnov
no šolo. 1. septembra, ko se je 
pouk že začel, so starši dokon
čno zvedeli, da so otroci sprejeti 
na Grmu 

Primera ne omenjamo, ker bi 
hoteli drezati in razpihovati že 
urejeno stvar. Navajamo ga zato, 
ker je poučen in hkrati opozori
len. Opozorilen predvsem za ob
činsko skupščino in njene služ
be, da ne bodo v prihodnje 
objavljale odlokov, ki bi jih bilo 
možno razlagati po svoje. Slišati 

f sicer, da je formulacija, da je 
ežka voda naravna razmejitve

na črta med šolskima okolišema, 
v ustreznem občinskem odloku 
po pomoti izostala, vendar je 
treba hkrati vedeti, da velja (pri 
uporabi) le tisto, kar je v odloku 
dejansko napisano, ne pa tisto, 
kar si kdo ob odloku lahko misli 
(čeprav upravičeno). Samo zato, 
ker so prizadeti starši zahtevali, 
da ie treba spoštovati odlok, so 
lahko dosegli, da imajo prvošol-
čke na Grmu. 

J. JUST 



MILAN MARKELJ JOŽE SPLICHAL 

NAŠA 
PRIJATELJICA 
JUGOSLAVIJA 
Z Ohrida sva se bila namenila na 

Kosmet. Potovala sva po dolini Črnega 
Drina in Radike, v živopisnih kanjo
nih, kjer je bilo od časa do časa komaj 
dovolj prostora za reko in cesto. Voda 
si je iskala lastne poti in potočki z 
gora so potovali ob robu ceste, ali pa 
so si poiskali pot kar čez cesto; tam 
pa, kjer so graditelji načrtovali, da bo 
več vode in so uredili ob cesti poglob
ljene kanale, so bile navadno struge 
suhe. V pečinah, ki jih je v tisočletjih' 
zglodala hudourniška reka, seje z ma
lo domišljije dalo videti like velikanov, 
porušene trdnjave, visokogorska me
sta ... Hkrati sva občudovala vodo, 
po kateri potujejo jegulje na svojo 
svatbeno pot v Tihi ocean. Mnogo 
teže pa se je mladim jeguljam vračati' 
naza} v Ohridsko jezero, saj se morajo 
boriti s tokom, z divjimi curki, ki po
nekod preskakujejo skale. 

Tega navdušenja nad mojstrstvom 
matere narave nama ni moglo odvzeti 
niti to, da je asfaltne ceste ponekod 
enostavno zmanjkalo; po nekaj deset 
metrih vožnje na nemogočem maka
damu pa se je spet začrnil asfalt. Nale
tela sva tudi na mostiček, pred kate
rim je bil znak, ki je prepovedoval 
vožnjo čezenj vsem tovornjakom, 
težjim od petih ton. A v mostičku so 
bile polomljene deske, da sva še midva 
z osebnim avtom komaj zapeljala če
zenj! 

V primerjavi z lepotami, ki sva jih 
občudovala, se nama je človek zazdel 
hudo nebogljen, ko ni mogel pošteno 
urediti poti. Šele ko sva prišla v Oe-
čane, ki se kakor otok sredi musli
manskega morja drže svoje šeststolet-
ne tradicije, in ko sva si ogledala veli
častne stvaritve človekovih rok, sva 
spet začela verjeti tudi v njegovo moč 
ustvarjalnosti. 

SPOMENI K ŠTEFANA TRETJEGA 

Pod imenom Dečani poznamo vas 
in starodavni samostan s cerkvijo. 
Znan je tudi vir Dečanski Kiseljak, ki 
ga ljudje uporabljajo kot zelo zdravo 
pitno vodo, primerno tudi za zdravlje
nje različnih bolezni. Prav gotovo pa 
je najpomembnejša zanimivost samo
stan s cerkvijo. Samostan je. osnoval 
kralj Štefan III. Dečanski; zidati so ga 
začeli 1327. leta, dogradili pa v letu 
1335. Glavni stavbenik in arhitekt je 
bil fra Vita, „mali brat iz Kotora, me
sta kraljev", kakor je zapisano nad 
južnim portalom. Pri delu so mu po
magali tudi drugi gradbeniki. Ko so 
samostan in cerkev postavili, so bili 
srbski vladarji tako zadovoljni z izred
nim delom, da so jim v zahvalo poda
rili kar cele vasi! 

Ko je ustanovitelj Štefan Dečanski 
umrl, so njegove posmrtne ostanke 
prenesli iz Zvečana v Dečane. Samo
stan je bil ves čas pod oskrbo srbskih 
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vladarjev in menihov. S kosovsko bit
ko, ki je preokrenila tok zgodovine 
srbskega naroda, so se začeli tudi za 
sanfK)stan težki in mračni časi. Dečan-
ske menihe so Turki preganjali, muči
li, obešali — toda tudi pod tem kaitim 
nasiljem niso prehehali pisati knjig in 
izdelovati umetniških predmetov. 

POSLIKAN VSAK KOilČEK ZIDO 

že zunanjost cerkve je paša za oči. 
Graditelji so jo že od zunaj bogato 
okrasili z reliefno plastiko in števil
nimi kipci mitoloških bitij. 

VEČ KOT TISOČ FRESK 

Biser sanrx)stana je cerkev, ki je 
znotraj povsem poslikana, da pravza
prav ni mogoče videti niti centimetra 
sten ali stropov. Ima tri ladje, zuna
njost bogato okrašeno z dekorativno 
plastiko, štiri portale, več kot 30 oken 
in večje število kipov, reliefov in glav 
fantazijskih živali. 

Največjo vrednost Dečanov pred
stavljajo freske, ki zavzemajo v starem . 
srbskem slikarstvu posebno mesto. 
Tako po številu kompozicij in figur 
kot po raznovrstnosti prizorov in mo
tivov. Niti v Carigradu in Sofiji, v teh 
največjih središčih bizantinske umet
nosti, ni cerkve, katere zidovi bi bili 
tako bogato poslikani. Dečanskih 
fresk je več kot 1000, likov oziroma 
figur pa je vsaj desetkrat toliko. Tako 
Dečani niso le največja srednjeveška 
srbska cerkev in ena najbolj razkošnih, 
pač pa po številu fresk nimajo primere 
v Evropi. Dečani združujejo roman
ske, gotske in bizantinske elemente. 

Napisi v sami cerkvi pričajo, da so 
freske v Dečanih začeli slikati 1335. 
leta. O slikanju pričata še dva napisa 
iz leta 1348 in pa napis, ki govori, da 
so bile zadnje freske narejene 1350. 
To ogromno delo je opravilo več sli
karjev. Znano je ime slikarja Srdja, ki 
je zapisano na glavi enega od stebrov. 

Naši strokovnjaki pripisujejo freske 
sloviti kotorski slikarski ^li, ki je v 
tistem času cvetela in slovela daleč na
okrog. 

Na freskah so slikarji upodobili sko
raj vse prizore iz stare in nove zaveze, 
z njimi so ilustrirali celoten cerkveni 
koledar. Posebno dokumentarno in 
umetniško vrednost imajo zgodovinski 
portreti. Na stenah dečanske cerkve je 
narisana cela rodovina srbskih velika-
šev Nemaničev, car Dušan je kar pet
krat portretiran, nekaj pa je tudi por
tretov cerkvenih dostojanstvenikov, 
izmed katerih izstopa podoba dečan-
skega igumana Danila. 

Ikonostas — pravoslavni oltar — je 
še danes skoraj v celoti ohranjen. Iko
ne so v samostanski zakladnici, ki slo
vi tudi po zbirkah raznega drugega na
božnega okrasja. Posebno so v samo
stanu ponosni na križ, ki jim ga je po
daril car Dušan. 

SAMOSTAN NI MRTEV SPOMENIK! 

Jasno je, da je ves samostan s cerk
vijo in freskami, ki predstavljajo ne
precenljivo zgodovinsko in umetniško 
vrednost, pod zaščito države. To pa še 
ne pomeni, da je danes, več kot šest 
stoletij po nastanku, mrtev spomenik! 
V njem še vedno živijo bradati pravo
slavni menihi, še vedno prepevajo v 
cerkvi molitve v starocerkvenem slo
vanskem jeziku, prebirajo knjige iz 
prejšnjih stoletij... So kakor živi fo
sili. 

Ker naju je zelo zanimala zgodovina 
tega čudovitega spomenika starega 
slovanskega življenja, sva se potrudila, 
da sva izprosila dovoljenje za pogovor 
s samostanskim vodjem, igumanom 
arhimandritom Makarijem Popovićem. 

Ko sva čakala igumana, sva izkoristila 
priložnost in naredila nekaj posnetkov 
v cerkvi, kar je sicer prepovedano; na 
fotografiji je-prizor iz svetega pisma z 
mrtvim Jezusom. 

Minilo je precej časa po tistem, ko 
je menih šel k igumanu s prošnjo za 
pogovor, do takrat, ko je prišel Ma-
karij. V tem času sva si lahko ogledala 
cerkev, ki so nama jo odklenili. Bo
gastvo barv in prizorov naju je zmed

lo, nisva vedela, kje naj ustaviva po
gled. V naju so zrli strogi in resni 
obrazi bradatih velikašev, car Dušan, 
velikanski Kristus, asketski obrazi pre
rokov ... Ko so nama odklenili cer
kev, so naju posebej opozorili — videli 
so namreč fotografske aparate v naji
nih rokah — da je fotografiranje v 
cerkvi strogo prepovedano. Ko sva za 
hip ostala povsem brez nadzorstva, sva 
vendar na hitro nekajkrat fotografira
la, kajpak brez bliskavice, ki bibila 
sicer v temačnem prostoru nujno po
trebna — a za to nisva imela časa. 

Največja freska v dečanski cerkvi, kjer 
je poslikan vsak košček zidu, upodab
lja Jezusa Kristusa. 

Ko je prišel iguman Makarij Popo-
vič, se nama je zazdelo, kot da je oži
vela >ena izmed fresk. Arhimandrit je 
bil impozantna figura: velik, plečat, 
dolgolas in z gosto brado, ki so jo pre-
predale srebrne niti; govoril je z globo
kim basom, kot bi prepeval psalme, in 
njegov glas je v akustični cerkvi dobil 
še posebne razsežnosti. Bila sva tako 
presenečena, da se nama sploh ni zde
lo, da se pogovarjamo o sedanjosti, 
ampak da govorimo, kakor da car 
Dušan še kraljuje in kot da so ustano
vitelja Štefana Dečanskega komaj 
pokopali. 

„Naš samostan in cerkev sta izredni 
umetnini! Zato privabljata tudi do 
100.000 obiskovalcev na leto. Vendar 

Predstojnik dečanskega samostana 
Makarij Popović je, ko so mu šli po
vedat, da sta prišla na obisk dva slo
venska novinarja, zamenjal običajnega 
vodnika ter nama razkazal samostan
sko cerkev. 

pa tak obisk našega meniškega življ 
nja ne moti. Časi so se sicer mocn 
spremenili in samo še šest 
nas je v Dečanih ter štirje 
Imamo nekaj posestva in malo vin 
gradov. S tem in od cerkve živil*1' 
Sir, sveče, vino — to delamo sa^ 
pravzaprav pridelamo skoraj vse \ 
trebno za preživljanje. Seveda pa cer 

ve, tega izjemnega kulturnega spo^ 
nika, ne bi mogli sami vzdrževati 

skrbeti za strokovno očuvanje fi"e5 

Za to skrbi država." 

„DAENIKEN JE DUŠEVNI lNVAl- | 1 J  

Igumana, ki je doma iz Banata i^ 
je že 40 let v Dečanih, sva povpra'^^ 
še o tem, če mu je kaj znanega i 
Daenikenovih teorijah, ki jih 
v svojih knjigah. Daeniken je 
kot dokaz in potrdilo svoje teorije« 
so bili bogovi astronavti neke 
galaktične civilizacije, daleč bolj i^ j 
te, kakor je še danes naša, 
tudi prizore z dečanskih fresk. Gr® 
angele^ ki so upodobljeni v krofl ^ 
repi. Švicarski fantast meni, da ^ 
ta način tedanji slikarji simbolično 
risali astronavta v vesoljski ladji 
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Ta freska je razburila Daeo\^e 

domišljijo« 

Iguman Makarij Popović se je 9r ^ 
ko nasmejal in povedal: „Vem 1 

Kako je Daeniken prišel na to m je 
mi ni znano. Jaz sem v Dečan't^ 
štiri desetletja, a v tem času ^ 
Daenikena še nisem videl v f 
s a m o s t a n u .  T o r e j  g a  s e m  n i  b i l o - #  

Sicer pa so Daenikenove z9° n (iii 
vrabce strašiti. Ta človek je b ijj/ 
ga smatramo za duševnega inva 

Z igumanom smo si skupaj P0^ $ 
I i to fresko, ki naj bi upodablja ^ ^ 
ronavte — angele. Priznati morav '^j 
so na freski prav taki angeli, .*a

c6fK' 
so naslikani v tisočerih drugi"1 A 
vah. Angelov ni — slikarji i" 
tako domišljijo pred stoletji, ^ ̂|i 
ima danes Daeniken, samo da ^ 
takrat namesto astronavtov bolj P 
lami biblijski junaki. 

Igumanu sva se zahvalila za Pr '^11, 
naklonjenost, on pa se je P°za 

kako je v Sloveniji. ,.»p r»a^ 
Preden smo stopili iz cerkve' .^ii 

je povedal, da so pri njih komaj ^ 
velikonočni prazniki, ki jih P° cei 
slavnem koledarju praznujejo P $ 
pozneje. Ob slovesu je vsake 

spomin podaril po dva pirha. ^ 
Minuto pozneje sva bila spet ^ 

danjosti. Čuden svet ikon j® 
nama samo še kot barvit spo .rf. 

SAMOTNA SREC^^j 



14. septembra bo v Vasi-Fari imela deveta SNOUB da>^ v 
^Častitev tridesete obletnice osvoboditve. To meje spodbu
dilo, da sem na podlagi pričevanj in aihivskih virov napravil 
^pis o bojih te brigade oktobra 1943, ko so Nemd prodirali 
K I)eWc proti Kočevju. 9. brigada ima v Kočevju tudi 

Komanda kočevskega področja 
Vlađ yVc'jstVom podpolkovnika 
I94? ;°dopivca je že 8. oktobra 
ie „ Stab VII. korpusa, da 
drla H 14:010112 Z reške smeri pro-
pot o Delnic. Sovražniku je bila 
majhm°ouKoČev^ Prosta> 
jjjn. skupina slovenskih in hrva-

ki so bili v dolini 
k r°da na Kolpi, se je umakni-

g 
f0nsl*em umikom je bila tudi tele-
Podrr.^-^623 komande kočevskega 
Petri p 03 Uniji Kočevje-Fara-
do Vrvri pretr8ana- Komandant Vla-
svojepn °P'Vec je velel vsem enotam 
Drinrff,i 0 ja' "aj bodo v bojni 
ŠtjriH„ Je.n°sti. Ustanovil je četo 
fcitn*ff 010^ iz kočevskega za-
^tiriirt batalJona» j° oborožil s 
°b Dni j °jn'Cami in jo 10. oktobra 
Kq* . estib zvečer z avtoblindo iz 
c

ern 
Ja P°slal v Petrino, da Nem-

Pavanf^6 **>t- ter organizira preko-
smeri v-°^te in Postavljanje ovir v 
niaknif °Cevja- Hkrati je velel pre-
bico i! st^Pet dese t milimetrsko hav-
limakniti iT1™ selom" Ukazal Je 

"sko bnin ?mesta KočevJe Part 

orožja • Co> skladišča živil, 
°PremeU1 mUnici^e ter dru8e bojne 

Vodopivec je obvestil o nevarno-
stvomu diviziJe P°d Povelj-
konS 0mandanta Rada Pehačka in 
okt0bJa Janeza Hribarja. 10. 
d°Sp j13 °b osmih zvečer pa je 

v Kočevje general Jaka 
leta L I!amestnik komandanta glav-
^ ̂aba NOV in POS. 

BRANITI PREHOD 
G 

XVI?? je ukazal štabu 
sil v ri ?iviziie' naj pošlje del svojih 
bi one^10 ^°^Pe> okoli Broda, da 
reko. P*** Nemcem prehod čez 
drugem 3 u d'vrzije je nalogo poveril 
felde u bataljonu Ljubljanske bri-
^limii SC tedaJ nahajal v vasi 
2 Pred Ljubljanskim barjem, 
danta I? namestnik koman-

NaS)piV^e Alojz Hostnik-Jovo. 
Poldne • dan °k°li devetih do-
ne DnJ- de' bataljona zasedel boj-
&ioda na^6 Petrino nasproti 
mostu 5 P' *n železobetonskega 
Priti N ez nj°' koder bi utegnili 
^^ni ^kaj to je bil edini 
deročo l!od v tem kraju čez tedaj 
Pa je _r.e» °- Preostali del tovarišev 
Prekop ^raditi bojne zaklone, 
"a njei t** Ceste 'n Postavljati ovire 
^tudi n U S° oktobra in 
^ prej spoprijeli s sovražnikom, 
Kolpo ^ S° v most ^ez 

^izii^^bra je poveljstvo XVIII. 
^°sPela ' da bo na bojišče 

dn Cclotna "X. brigada, zame-
' ^in ^ bataljon Ljubljanske bri-

^kon^-r e'a bojni položaj že pred 
; ^ljon i v .° Je tudi bilo. Prvi ba-
j [tatica v brigade pod poveljstvom 
i Nljon n°tar^ Je zamenjal drugi 

erijo evete- dodelili so mu tudi 
1 ^ kai;. Z ^ema gorskima topovo-

Obt?75«»ni 
" S^a v Popoldne je brigada do-

* , joti j sela. Njen drugi ba-
h P°te8nil bojno črto po 

$ >8o r^U ^°iPe do Starega trga z 
|it Jjh bre„ °dbije sovražnika z des-
r SU ^ez bi se skušali kje pre
si ^ relco na slovensko stran, in 

fefcije SJavi zvezo z enotami XV. 
: v ni?H 50 bile razporejene od 

Al j ob reki, medtem ko so 
*' £*aje n!^ernu bataljonu zasesti po-
$ ^°steia slemenih in rebrih od 

KUžl
Prei° Stružnice in pod njo 

četrti bataljon je ostal v 
0 v,*a k"BanPloki. 
A va s i ndno bazo so odredili 
H kjer sta bila tudi center 

fcw C 10 brigadno previjališče. Pri 

četrtem bataljonu v Banja loki je 
ostala tudi intendantura, medtem 
ko so 149-milimetrsko havbico ko
čevskega področja postavili na koto 
južno od Novih sel. Naključje je 
hotelo, da je bil njen merilec pod
oficir bivše-^ jugoslovanske vojske, 
kmet in gostilničar Anton Cetinski 
iz Novih sel. 

V noči na 17. oktober je brigada 
zasedla bojne položaje in se na njih 
utrdila. Zveze so delovale brezhib
no. To noč so tudi Nemci krenili iz 
Delnic proti Brodu na Kolpi z moč
nejšimi silami. Partizani so dognali, 
da jih je šeststo, z dvema baterijama 
topov kalibra 75 mm in posebno 
baterijo brzostrelnih topov ter 
osmimi dvajsettonskimi tanki. 

To noč se je ulegla na dolino 
gosta megla, v kateri sta se varno 
približali reki obe vojski, partizani 
in Nemci. 

V okrilju m^le so Nemci dospeli 
na Brod. Partizani so odprli nanje 
hud topovski in minometalski ogenj, 
na katerega so sovražniki mahoma 
odgovorili. Bobnelo in treskalo je 
tako, da se je stresala dolina in gore 
nad njo. 

Mnoge žene so jokale in trepetale, 
ko so videle množico Nemcev, sliša
le strašno streljanje, videle tanke, ki 
so se premikali kot velikanske želez
ne omare. Otroci, vznemirjeni ob 
razburjenih materah, so se oklepali 
njihovih kril in ihteli. Vsa dolina je 
bila zmedena, a ni izgubila ne glave 
ne poguma. 

NEMCI PRODRO 

Stab 7. korpusa je nemudoma 
ustanovil poseben operativni štab za 
obrambo tega bojišča, ki so ga se
stavljali predstavniki IX. Železničar-
ske in Sercerjeve brigade, njegov 
poveljnik pa je bil namestnik ko-
mancbnta XVIII. divizije Alojz 
Hostnik-Jovo. Ukaz seje glasil, naj z 
vso močjo napadejo sovražnika, ga 
uničijo ali vsaj vržejo z Broda na 
Kolpi, kjer je bilo kakor v peklu. 
Velel je Sercerjevi brigadi, ki se je 
tedaj bila okoli Gerova in Črnega 
loga z Nemci, ki so prodirali proti 
izviru Kolpe, Osibiici in Cabm, naj 
sovražniku takoj zabije klin v smeri 
proti Delnicam. Četrti bataljon I^ 
brigade je bil iz Banja loke poslan na 
hrvaško stran, Nemcem na Brodu za 
hrbet, ter jim okoli Tihova in Lešni-
ce pretrgal zvezo z Delnicami. Vse 
partizanske enote so se pripravljale 
in čakale povelja za splošen napad iz 
vseh strani. 

Kljub temu se je ponoči prebilo 
sto Nemcev z Bro^ čez reko na slo
vensko stran in se naproti mostu 
utrdilo v hišah v Petrini in v Pirčah. 
Zdaj so Nemci obvladali most z 
obeh strani in ga začeli popravljati. 

Tedaj je v Novih selih zakašljala 
težka partizanska havbica. Oglasili 
so se drugi partizanski topovi in 
minometi. Mine in granate so padale 
na most in okoli njega. Partizanska 
pehota je z vsem orožjem navalila na 
Nemce, ki so prešli reko. Prvi ba
taljon je pokazal velik pogum. Toda 
tu^ Nemci niso mirovali. Onstran 
Kolpe na Brodu so namerili petnajst 
topov na partizane. Odprli so hud 
ogenj tudi iz tankovskih topov in 
vs^ drugega orožja. Med tem 
ognjem so bili trije partizani mrtvi, a 
tudi Nemci so imeli izgube, čeprav 
so bili s topovi in drugim orožjem v 
premoči. 

Nemško poveljstvo v Debiicah je 
spoznalo, da so na Brodu naleteli na 
trd oreh. Zato je 18. oktobra napo
tilo tja močno okrepitev, ki se je 
kljub partizanski zasedbi cestišča 
(četrti bataljon) prebila do cilja. 
Tega dne so se Ncmci lotili poprav

ljanja mostu tudi podnevi, partizane 
pa je to podžgalo, da so znova začeli 
obstreljevati most s topovi in mino
meti. To je izzvalo nov, hud topov
ski dvoboj, ki se je končal z novimi 
žrtvami na tej in oni strani. 

Dasi je bil nemški topovski ogenj 
iz števitoejših cevi, močnejši in na
tančnejši, so partizani sovražnika le 
prisilili, da se ni upal več popravljati 
mostu podnevi. Partizani pa so ča
kali povelja za splošni napad. Ta je 
bU odvisen od udarca šercerjevcev iz 
oddaljen^a Gerova in Črnega loga, 
ki pa niso mogli priti v tako krat
kem času. 

In tako so Nemci v noči od 18. 
na 19. oktober iz bližnje žage in 
Delnic navozili dovolj hlodov za 
stebre, dovolj močnih nosilnih gred 
in dovolj debelih plohov za pod, da 
so čez noč postavili most in zarana 
z motorizacijo prešli Kolpo. 

Ko so v partizanskem operativ
nem štabu zbrali podatke o sovražni 
moči na Brodu, so ugotovili, da je 
bilo 2L oktobia tam pripravljenih 
trideset tankov, šestdesrt oklepni
kov (blind), sto avtomobilov, štiri 
baterije srednjih in brzostrelnih 
topov in 1.200 vojakov. 

Močan val sovražnikov se je pre
bil na to stran in n^hovo tankovsko 
čelo se je potegnilo skozi Vas in v 
Faro. Na to stran Kolpe jih je priha
jalo vedno več. Tedaj pa so se raz
plamteli hudi boji. Prvi bataljon pod 
poveljstvom Franca Kotaija je v juri
šu planil na Nemce. Dvanajst 
Nemcev je obležalo mrtvih, osem pa 
je bilo ranjenih, medtem ko -sta dva 
partizana padla sovražnikom v roke. 
Odgnali so ju v Petrino in ubili. 

Nemci so morali vedeti, da je 
tunel ob Nežici zadelan, njegova bli
žina pa zasedena ta da tam prežijo 
partizani. Zato so usmerili topovske 
cevi na Tišenpolj in Krkovo. Spet je 
v bobnenju zaječala dolina. Po ka
nonadi je nastopila pehota sovražni
kov, pred katero je rinilo šest tan
kov, „tigrov". 

Tega dne ni noben zvon oznanil 
poldneva. Partizani trojega bataljo
na so se morali umakniti od slapa 
Nežica, Tišenpolja in Krkova. Ven
dar so Nemcem uničili blindo, ki je 
tam kot kup zgorelega železp spo
minjala na ta boj do konca vojne. 

Ko so tanki dospeli do tunela, so 
si začeli odpirati pot. Iz tunela so 
ruvali in vlačili hlode, dokler ga niso 
očistili. 

Od Sercerjeve brigade, ki bi za 
splošni napad morala zabiti klin in 
pretrgati nemško kolono, ki se je v 
neskončnost vlekla in hrumela od 
Reke sem, ni bilo ne duha ne sluha, 
dasi je bila na dobrem bojnem glasu. 
Vedeli so, da se ji je moralo v boju s 
sovražniki, s kolono, ki je prodirala 
proti Cabranld, nekje hudo zatakni
ti. Zdaj so veleli 2. bataljonu IX. bri
gade, naj se prebije čez Kolpo in gre 
v pomoč četrtemu. Toda zaradi 
hud(^ dežja je začela Kolpa naglo 
naraščati, zato je drugi bataljon ni 
mogel prebresti. 

PROTINAPAD 

v noči od 20. na 21. oktober je 
1. bataljon IX. brigade znova drzno 
napadel Nemce v Petrini in Vasi. V 
boju so padli štirje Nemci, osem pa 
je bilo ranjenih. Tudi en tovornjak 
so jim uničili. 

Medtem je brigada Ljuba Sercerja 
bila boj z dva tisoč Nemci, s kateri
mi se je spoprijela že v Mrzlih vodi
cah. Po cesti je rinilo osemdeset 
avtomobilov, ki sta jih spremljala 
dva 35-tonska tanka. V Črnem logu 
in na vsej poti so se razplamtevali 
boji. Na Vršiču, med Gerovim in 
Crnim logom so Nemci brigado ma-
lodane stisnili v obroč. Njen drugi 
bataljon se je potegnil čez Praprot 
do Marije Trošt, da bi pomagal bra
nilcem na reki Kolpi. Ko so se boji 
nadaljevali čez Mali Log in Trstje, 
kamor so prodrli 22. oktobra, so ga 
Nemci skoraj odrezali od brigade v 

dolino Cabianke in Kolpe. Toda 
tedaj sta se vrnili dve četi tega ba
taljona v sestav brigade, medtem ko 
je bila ena še vedno odrezana nekje 
pri Mariji Trošt. 

Za Gerovim so Nemci zasedli vas 
Mali Log. Tam so se 22. oktobra 
razdelili v dve koloni. Celo glavnine 
je krenilo z dvema tankoma in dve
sto pešci čez Sedlo ob Sveti gori in 
se spustilo po strmi serpentinasti 
cesti v Cabiansko dolino, v Osilnico. 
Od tam so imeli skoraj prosto pot 
proti Cabru in Brodu na Kolpi. 

Tisti dan je levo krilo te kolone v 
popoldanskih urah s petimi tanki, 
petimi tovornjaki in dvesto možmi 
pehotne vojske dospelo tudi do 
Trstja in napadlo 3. bataljon Sercer
jeve brigade. Ta dan so šercerjevci 
imeli enega mrtvega in dva ranjena 
partizana. Okoli devetih zvečer pa 
so Nemci zavzeli tudi Trstje. 

Tiste dni so v štabih slovenskih 
enot pogrešali prisotnost hrvaških 
partizanov. Celo v štabu XIV. divizi
je sta komandant Mirko Bračič in 
komisar Stane Dobovičnik menila, 
da se vedejo preveč panično, zlasti 
kar zadeva Istrijance. Bala sta se, da 
se ne bi ta bolezen razširila tudi na 
borce njune divizije. Tedaj pa so 
tudi šercerjevci ugotavljali, da so 
borci začeli drhteti pred nemško 
mehanizacijo. Začeli so se jim pojav
ljati tudi dezerterji in prav tiste dni 
so zalotili enega na begu, ga obsodili 
in ustrelili. Zlasti so bili razočarani 
nad nekaterimi Gerovci. Grizlo jih 
je, da |m tam niso marali dati iz 
vojaških skladišč ne hrane in ne soli, 
dasi so bili šercerjevci že do kraja 
izčrpani. Zatem pa so živež zaplenili 
Nemci. Tako je v svojem poročilu 
Glavnemu obveščevalnemu centru 
navedel načelnik obveščevalnega 
centra XIV. divizije Franc Plevel-
Joki, poznejši komandant tiskarne 
„Triglav". 

Sicer pa tudi ni čudno, da so v 
teh strašnih naporih, nenehnih bojih 
in dolgih marših, ob neredni, slabi 
hrani in v slabem vremenu slabo 
obuti in oblečeni omagovali. 

Tedaj so zvedeli tudi za štab XIII. 
Primorsko-Goranske divizije hrva
ških partizanov. Mirko Bračič je 
obvestil 23. oktobra štab VIL kor-
msa, da se nahaja na Travi nad 
Čabrom in da bodo s to divizijo sku
šali takoj vzpostaviti zvezo. 

Boji med partizani in Nemci so se 
razplamtevali na celotnem obodu 
osvobojenega ozemlja, ki ga je bilo 
vsak dan manj. Tudi Kočevju so se 
Nemci bližali iz vseh strani: severne, 
južne, vzhodne in zahodne. 

Nemška mehanizacija, zavarovana 
s krepkimi pehotnimi četami, pod
prta s številnim topništvom, si je 
mukoma krčila pot, ko se je vzpe
njala v serpentina ste strme klance 
proti Novim selom. 

Že ves prejšnji dan so iz Broda in 
Homra in menda iz Skrada ali njego
ve bližine obstreljevali s topništvom 
partizanske položaje ter Nova sela in 
Banja loko ter bližnjo okolico. 

S pretresljivo zadržanostjo so 
kmečke, že okrnjene družinice pre
stajale te grozote. Res je bilo obču
dovanja vredno njihovo vedenje. 
Med streljanjem so ljudje nakrmili in 
napojili živino, pomolzli krave, kaj 
skuhali, postregli in pomagali parti
zanom, saj so bili vseg? spoštovanja 
in usmiljenja vredni. Le kdo jim ne 
bi pomagal! Med njimi je bilo več 
njihovih mož in fantov. Dneve in 
noči so se neukroćeno bojevali za 
svojo zemljo in narod. Videli so jih 
vse izmučene in zdelane, neprespa
ne, lačne in raztrgane pa mokre od 
znoja in dežja. Pomagali so tudi 
ranjencem. Teh je bilo največ v 
Novih selih pri Kajfeževih, kjer je 
bila tudi pošta; gospodar Jože je bil 
med temi boji za telefonista. 

Težka partizanska havbica se je 
21. oktobra spet oglasila. Pravijo, da 
je bilo natančno opoldne. Merila je 
na Brod. Ena izmed granat je razbila 
tri avtomobile in ranila pet Nemcev. 

Nemci so napravili nov sunek. Zo
pet so začeli hudo obstreljevati par
tizanske položaje. Brigadni komisar 
Franci Kolar je o tem zapisal, da če 
bi se kdo od partizanov le premak
nil, je bilo že nevarno, da letala, ki 
so krožila nad njmi, odkrijejo parti
zanske položaje. Zato so se morali 
maskirati. Zlasti kurirji, komandiiji 
in drugi tovariši, ki so prehajali iz 
položaja na položaj, od enote do 
enote, so morali biti maskirani kot 
Indijanci. Ljudje so se premikali v 
navideznih grmih. Kuharji ^m niso 
mogli prinašati hrane, dasi je bila 
topla hrana pomemben pogoj za 
vzdržljivost v slabem vremenu in 
mrazu. Hrano so jim prinašali samo 
ponoči, a še to je bilo težko, ker so 
Nemci streljat li tudi ponoči. Počitka 
ni bilo. Čete so morale biti dan in 
noč na bojnih položajih, brez iz
menjav. 

Zopet se je nemško čelo nagnalo 
od Kolpe navzgor v rebri. Tanki in 
druga mehanizacija so se prebili 
skozi tunel pa čez Krkovo iti vas 
Vrh. Tudi na slemenu ob Novih 
selih so natanko slišali bližajoče se 
škripanje tankov. Za prvim so priha
jali novi tanki in oklepna vozila. 
Doli, v smi^i Kolpe pa na desni in 

levi so slišali vpitje in krike, pokanje 
pušk, regija nje strojnic in treskanje 
bomb. Na nebu so se divje podili 
oblaki. Treskalo je, bliskalo in 
deževalo. Vse se je zdelo kot noro, 
ljudje, zemlja in nebo. 

Brneča železna kača se je poteg
nila od zadnjih hiš vasi Vrh proti 
Čolnarskemu klancu. Partizanska 
zaseda s težko havbico jo je zagle
dala. Havbičina cev je izpljunila več 
granat. En tank in ena blinda sta 
bila uničena. Železna kolona je za
stala in se vrnila nazaj na Brod. Žal 
pa so partizanske granate ranile 
kmečko hčer Ivanko Curl z Vrha, 
njena mati pa je med eksplozijami 
mrtva omahnila. 

22. oktobra so na Brod dospele 
nove okrepitve s sto avtomobili, 
dvema baterijama topov, dvajsetimi 
italijanskimi avtoblindami. Naslednji 
dan okoli osmih, ko so se megle ne
koliko razvlekle, pa je bil znova 
odprt na partizane silovit ogenj iz 
vseh orožij. Srednji in težki topovi 
so streljali tudi čez slemena na vrhu 
planin, v Nova sela, Banja loko in 
drugam v zaledje branilcev. Granate 
so se razletavale tudi po prostranem 
gozdu Stružnica, kjer se je nahajal 
del Železničarske brigade, dospele 
pred dvema dnevoma iz novomeške 
smeri. 

Tega dne okoU devetih je 1. bata
ljon Tomšičeve brigade pod povelj
stvom Jožeta Lepina-Risa, ki je pri-
hitel na pomoč, napadel Petrino, 
majhno vasico nasproti Broda. Na 
bojišču je obležalo dvanajst tomši-
čevcev, dvajset pa je bilo ranjenih. 
Po tem napadu je bil ta, komaj do
speli bataljon, odpoklican. 

Prejšnjo noč je komaj dospela 
Železničarska brigada z dvema ba
taljonoma napadla Nemce v zasede
nih vaseh Vas, Potok in Fara, a jih 
ni mogla potolči ne pr^nati. Bata
ljona sta se umaknila s šestimi ranje
nimi. Brigadi so očitali, da je prema
lo izkušena in borbena, saj je bila po 
svoji učinkovitosti komaj senca de
vete. 

OBKOLJENO KOČEVJE 

Operativni štab je prejel vžnemir-
l|vo vest. Zvedel je, da so Nemci 
zavzeli Novo mesto in Črnomelj, od 
koder prodirajo v smeri Roga in pro
ti zahodu. Iz dneva v dan so se bolj 
zajedali skozi Notranjsko in iz ljub
ljanske smeri. Od nikoder ni bilo 
ohrabrujoče vesti, ki bi dala slutiti, 
da bo mogoče zadržati in zavrniti to 
silo. 

23. oktobra 1943, ko so se mokre 
jutranje megle nekoliko razvlekle, se 
je stresel Brod. Okoli osmih so iz 
števihiih žrel zagrmeli topovi in silo
vito streljali zlasti na Stružnico in 
njeno okolico. Ponekod je bil vsak 
kvadratni meter zemlje zrit od gra
nat. Streljali so neprenehoma, 
obenem pa proti partizanom nasto
pali s pehoto. Ta se je spet potegnila 
gor in dol ob reki, se zarila v kostel-
ske rebri, jarke in naselja ter tiščala 
v smer Novih sel. Nad Petrino in 
Vasjo se je zagnala v planine. In zgo
raj, višje ob reki, pri Kužlju, in 
Srbotniku, se je povzpela do vrhov 
in na goro Stružnico. Spotoma so v 
požganem naselju Rake ubili dva 
partizana. 

Ko so Nemci iz Rak in Stružnice 
dospeli čez Kopič v Jesenov vrt in 
Dolnjo Brigo, so napravili kljuko v 
desno in se spustili partizanom za 
hrbet proti Banjak>ki. Enako so se 

spustili nizdol iz Stružnice, pritiskali 
so dol iz Kostela, Iger je Wlo še več 
partizanskih grup, ki so se krčevito 
bojevale z njimi. 

Na srečo je te sovražnike, ki jim 
je uspelo priti partizanom za hrbet, 
zagledal komandant 2. bataljona IX. 
brigade Ribničan Franc Alič-Lesni-
ka, da je odhitel z bataljonom zavze
mat nov bojni položaj na Ajblju in 
začel napadati Nemce v hrbet. 

Zdaj je bilo celotno bojišče pre
križano in pomešano vzdolž in 
počez s partizani in Nemci. Na vseh 
straneh je pokalo in treskalo. Bata
ljoni IX. in Železničarske brigade so 
se prebijali iz sovražnega obroča, tu 
in tam pa so se spopadale izmučene 
partizanske čete, se bojevale na živ
ljenje in smrt posamezne skupine 
partizanov in posamezni tovariš, še 
vedno raztreseni v levo in desno doli 
do Kolpe. 

Se huje od umika, ki ga ni šteii za 
poraz, je bilo spoznanje, da so 
Nemci začeli vdirati na osvobojeno 
ozemlje. Začelo se jim je svitati, da 
bosta njih dom še dolgo gozd in 
gora. 

Ko so bile partizanske enote pre
gnane z bojnih položajev in raztre
sene po vseh vaseh in gozdu, je 
nemški general z vso mehanizacijo, s 
tanki, blindami in tovornjaki začd 
naglo prodirati iz Broda v smeri 
Kočevja. Novi oddelki Nemcev so 
očešali vasi, gozdove in goro. Parti
zani so jim podkurili, kjer so mogli. 
Iz vseh strani je bilo slišati streljanje. 
Povsod na bojišču so ostajali mrtve
ci. 

Tanki so se povzpeli po strmem 
Cobiarskem klancu v Nova sela. 
Gruča Nemcev se je odpravila k 
pokvarjeni havbici in jo razstreUla. 
Ostanke njene cevi in delov vaščani 
še danes hranijo kot spomin na ta
kratne boje. 

Nepregledna kolona Nemcev se je 
po petih urah pririla za Banjaloko, 
pred vas Ajbelj. Tam pa ji je zaprl 
pot 2. bataljon IX. brigade s koman
dantom Lesniko, ki je zadržal nem
ško pehoto in tanke, da so se lahko 
partizani ostalih enot umikali na 
zborno mesto v Stalcerje. 

Boji pri Ajblju so bili zopet nekaj 
pretresljiv^a, iz neposredne bližine, 
mož na moža. Ne na tej, ne na drugi 
strani se niso ozirali na ranjene in 
mrtve. Od Broda do tu so Nemci 
imeli nad sto mrtvih. Padlo je tudi 
nad sto partizanov, nihče pa ni 
hotel popustiti. 

Partizani so čepeli in ležali v za
klonih. Vse je šlo prehitro. Komaj 
so se mab oddahnili, so zagledaU 
prav od blizu novo vrsto Nemcev. 
Vsi so bili tiho, merili so nanje, ča
kali, da jim pridejo bliže, ko jih 
bodo pokosili. Ko je komandant 
Lesnika kriknil, naj udarijo, je za-
grmelo, krogle so švignile kakor iz 
ene cevi in odbile Nemce. Povlekli 
so se tudi tanki. 

Za nekaj časa se je nad bojišče 
ulegla mrtva tišina, dokler ni na 
partizane bruhnilo granate najmanj 
dvanajst nemških topov. Razrili so 
partizanski položaj, na katerem je 
šlo v junaško smrt triindvajset pre
težno mladih fantov, med n|mi 
komandant, Ribničan iz Podsten 
Franc Alič-Lesnika. 

Po tej grozi so se morali umakniti 
v Stalcerje, kjer seje brigada zbirala, 
za njimi pa so dva kilometra stran 
kmalu prihrumeli nemški tanki. Dan 
pozneje, v noči od 24. na 25. okto
ber, je padlo mesto Kočevje. 

TONE OŽBOLT 

Ranjenci, partizani in domobranci ter ustaS, v bolnici na Sušaku 
po nemški ofenzivi 1943. Njihove poti so bfle razlije, vsaj rane bi 
jih morale spametovati, da bi šli skupno pot v boju proti okupator
jem. Na levi stoji ranjeni partizan Dolfe Lavrič iz Črnega potoka 
pri Čabm, občina Kočevje. 

Na levi obveščevalec Sercerjeve brigade Viktor Kamnikar, na desni 
vodja obveščevalnega centra XIV. divizije NOV in POS Franc Ple-
vel-Joki, poznejši komandant tiskarne „Triglav" na Goteniškem 
Snežniku, slikana med nemško ofenzivo 1943. 
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\ s NA KONCU SVETA 
Radovica. Kraj, kjer sredi po

letja, v pasjih dneh, srečuješ lju
di s škomji na nogah zaradi bla
ta. Kraj, kjer je otroški jok re
dek, kot je bil pred vojno vsak
danji močnik. Vas, ki je gostila 
naše in hrvale partizane, se zdi 
danes, ko se nad njo preletavajo 
velika turistična letala, kot kmj 
na koncu sveta. Manj kot deset 
kilometrov je do Radovice iz 
Metlike, pa vendar pomeni ta 
kratka razdalja črto ločnico. 
Vas izumira, ker ni možnosti za 
sodobno življenje. Veliko vašča-
nov je že požrla tujina, mnogi 
so utonili v vrvežu domači 
mest. 

Nekaj trdega in upornega se 
je zagrizlo v redke mlajše obča
ne in tiste starejše, ki kljub 
razočaranjem vztrajajo pri upa
nju na boljši jutri. 

PETNAJSTA 
JE POMAGALA 

Ivan Slobodnik je s 35 leti 
predstavnik mlajše generacije. 
Eden tistih je, ki ima sto 
funkcij in brez katerega nikjer 
ne gre. Ljudje že vedo, zakaj 
mu zaupajo. On sam pa pravi: 

„Vojne se spominjam toliko, 
da je v vasi pokalo in gorelo. 

mene pa je mama z brati in se
strami vlekla stran. Oče in brat 
sta bila v partizanih, z materjo 
pa nas je pet otrok ostalo do
ma. Po vojni je oče kmalu umrl. 
Domov je prišel ves bolan. Niti 
dobro se ga ne spominjam. Kot 
kratkohlačnik imam v spominu 
razdejano vas, razdejano doma
čijo. Moji bratje in sestre so vsi 
šli v šole, v mesta za kmhom. 
Najmlajši sem ostal pri mami. 
Revščino smo tolkli še' naprej. 
Tako je bilo skoro pri vsaki hiši. 
Kar je bilo sposobnega za delo, 
je šlo v Nemčijo, na Gorenj
sko . .. 

Šele pred dobrimi desetimi 
leti, ko je Metlika dobila prva 
podjetja, je nekaj mlajših ostalo 
doma, v mesto pa so se s kolesi 
vozili v službe. Avtobusno vož
njo smo vpeljali pred tremi leti, 
pa so šoferji grozili, da bodo 
odnehali. Slaba cesta je bUa ne
varna za vozila in ljudi. Naša vas 
je imela vse do letos edino vodo 
v vaških lužah in kapnicah, ka
mor se je natekala tudi s slam
natih streh. 

Ker ni bilo ne ceste ne vode, 
pa tudi elektrika je slaba, so 
mnogi obupali in šli. Peščica 
nas, ki delamo v organizacijah, 
ni vrgla puške v koruzo. Na na
šo pobudo je odbor Petnajste 
brigade začel akcijo: zbiranje 
prispevkov vaščanov in drugod 

r 

Ivan Slobodnik, Anton Mazi in Vinko Kepic med kovanjem načrtov za lepšo prihodnost 

po Sloveniji za izkop vodovod
ne trase od zajetja Jamniki do 
Bojanjega hriba in dalje do Ra
dovice. V vasi je 75 gospodar
stev zbralo 20.000 dinarjev, ra
zen "^ega smo opravili več kot 
2.000 prostovoljnih delovnih 
ur. Prav tako je akcija odbora 
XV. SNOUB pripomogla, da 
smo po 30 letih čakanja dobili 
vsaj razširjeno in malo poprav
ljeno makadamsko cesto. Tako 
kot Radovičani prispevata za te 
skupne stvari tudi Bojanja vas 
in Krašnji vrh. Med vsemi obča
ni imamo samo tri izjeme. Te 
imajo svoje ljudi v Nemčiji; la
hko bi dali, pa noč'ejo. Zahteva
jo elektriko — trofazni tok, ne 
dajo pa nič, medtem ko so vsi 
dmgi dah po 3.000 dinarjev. 
Zaradi prispevka so se ti trije 
spustili v tožbo celo s krajevno 
skupnostjo in občino. Poudaril 
bi še, da je „akcija za Radovi-
co" in ves naš prispevek doda
tek k občinskemu samopri
spevku, ki ga plačujemo tako 
kot vsi občani že vrsto let." 

Tovariš Slobodnik, ki je zdaj 
poslovodja edine vaške trgovi
ne, je živa kronika vaških težav. 
Še naprej je pravil, kako težko 
ljudje živijo v kraju, ki v doma
či občini velja za „Kozjansko". 

„Eno uro imamo peš do 
prvega telefona. Pozimi, ko ce
sta ni redno plužena, so hude 
težave, če kdo zboli in ne more
mo priklicati zdravnika. Naša 
želja je, da bi v vas dobih tele
fon. Izvedeli smo, da bi napelja
va stala okrog 15 milijonov di
narjev. Sami smo pripravljeni 
opraviti fizična dela, dati dro
gove, ostalih strokovnih del pa 
ne moremo prevzeti sami. Tu še 
pričakujemo družbeno pomoč. 
Mislim, da smo do nje upraviče
ni. 

Da smo delavoljni in iznajd
ljivi, se kaže tudi pri gasilcih. 
Sami smo kupili kombi, motor-
ko, obnovili gasilski dom in na
bavili cevi. Nemočni pa smo 
glede neredne poštne dostave. 
Pošto dobivamo v vas trikrat na 
teden, včasili samo enkrat. Mes
nica je odprta samo ob sobotah; 
s tem ljudje tudi niso zadovolj
ni. 

Ker je vas na lepem kraju, bi 
lahko uvedli kmečki turizem. 
Pripravljeni smo začeti s to no
vostjo in gostom nuditi vino, 
orehe, domačo šunko. Do zdaj 
o vsem tem ni bilo mogoče go
voriti, ker ni bilo ne ceste ne 
vode." 

DALI 
VSE OD SEBE 

Anton Mazi, 71-letni Notra-
njec iz Preserja pod Krimom, ki 
ga je „magnet", kot pravi sam, 
že leta 1932 privlekel v ta od 
boga zapuščeni kraj, se čuti do
mačina. Tudi Radovičani so ga 
že davno sprejeli za svojega. 
Anton Mazi, ki si je na Radovici 
ustvaril dom in dmžino, je dru
gI steber, na katerega se vaščani 
naslanjajo. Vse ve o vasi, vsako
gar pozna. Čeprav prileten, živi 
sredi dogodkov in političnega 
dela. Na to pot ga je pripeljala 
vojna: 

„Leta 1942 sem postal vaški 
zaščitnik. Naša vas je imela 
okrog 400 ljudi. Do vojne je bi
lo tu okrog 200 glav govedi in 
150 prašičev in prav toliko 
drobnice. Ker je bUa vsa vas na 
partizanski strani in smo ves čas 
prehranjevali hrvaške in sloven
ske partizane, smo konec vojne 
dočakali s 15 repi živine v hle

vu. Revščina je bila na našem 
področju že pred vojno in rav
no zaradi tega so se mlajši iz
seljevan v Kanado in Ameriko. 
Družine so bile številne. Manj 
kot 5 otrok ni bilo pri nobeni 
hiši. In danes? Po enega ali dva 
otroka imajo, in ker je malo 
mladih, se iz naše vasi vsega 

skupaj vozi manj kot 20 otrok v 
Šole. Vaško šolo so pred leti za
radi majhnega števila otrok 
sploh ukinili. 

Radovica in okoliške vasi so 
med NOB veliko žrtvovale. Leta 

1942 so Itahjani 36 vaščanov 
odpeljali v internacijo, z nâ |? 
območja pa je padlo 40 ljudi. 
Pozimi 1943 in 1944 smo Pf®" 
hranjevali bolnišnico v Dučičin-
Razen tega, da smo redno 
voziU mleko in hrano, smo vsal^ 
dan dali dva para volov in seve; 
da ljudi, da so z Gorjanc vlačili 
drva v bolnišnico. Vse to 
delali tako rekoč sami, goli ifl 
bosi. Z dobro voljo smo delali-
upajoč na boljše čase. 

Dolgo smo čakali. Celih^ 
let po vojni je minilo, da je ^ 
širšo akcijo XV. brigade tudi 
naš konec doživel napredet 
Veseli me, da sem to dočakal-

DOLŽNI 
SMO POMAGATI 

Na mah trije mrtvi 
Po hudi prometni nesreči, ki 

se je zgodila 2. septembra zve
čer na magistrali pri BeH cerkvi, 
imamo na dolenjskem območju 
letos že 30 žrtev ceste. Tokrat 
so izgubili življenje v povsem 
zmečkani „škodi" kar trije: 
20-letni Laslo Sloboda in Marija 
Sloboda iz okolice Sombora ter 
52-letna Etelka Drobina iz 
Žednika pri Subotici. 

Iz ljubljanske smeri je tisti 
dan vozil tovornjak Belanca 
Kadri iz Debra in pri Beli cerkvi 
zapeljal v levo, naproti pa je pri
peljal tovornjak s prikolico pod
jetja Gorjanci voznik Milan 
Tarač iz Sošic. Vozili sta se 
oplazili, toda Kadrijev tovor
njak je obstal počez čez cesto, 
Tarač pa je v loku zapeljal v 
levo in oplazil osebni avto 
nemške registracije, s katerim je 
naproti pripeljala Zagrebčanka 
Nada Weiss. Tarač je zatem silo
vito trčil še v „škodo", v kateri 
so se potniki peljali proti Zagre
bu. 

Tovornjak je škodi posnel ves 
zgornji del in jo potiskal pod 
seboj čez bankino in odtočni 
jarek vse do travnika, kjer je 
zmečkani osebni avto odbilo 
naprej, tovornjak pa se je pre- ' 
vrnil. Voznik tovornjaka Milan 
Terač se je laže poškodoval, 
gmotno škodo pa cenijo kar na 
160.000 dinarjev. 

S prevrnjenega tovornjaka se 
je razsula koruza, z makedon
skega tovornjaka pa arašidi. De
lavci Zavoda za požarno varnost 
so imeli precej dela, preden so 
vse to odstranili s ceste z lopa
tami, in so končali šele ob dveh 
ponoči. Medtem je bil ves pro
met preusmerjen po cesti 
Otočec—Dobruška vas. 

Po nesreči je cesta nudila 
grozljiv prizor, tragična bilanca 
umrlih v prometnih nesrečah pa 
je spet narasla. Komaj smo v 
začetku septembra, že imamo 
na našem območju ta mesec 
štiri smrtne žrtve. 
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Tako je Radovica 7. sept^ 
bra letos dočakala dan, koje^ 
vas prvič pritekla voda iz p'Pe' 
ko so se na borčevsko slavje p® 
peljali gostje od vsepovsod P 
širši cesti in ko so slišali lp) 
precej bodrilnih besed in pohv 

za dosedanje delo. J 
O tem je rekel Vinko Kep1^' 

predsednik občinskega odbo, 
ZZB iz Metlike: „Odbor * j 
SNOUB Belokranjske je ^ < 
dolg do Radovičanov. Med v<? 
no je bila vas stoodstotno parI^ 
zanska, veliko so dali in žmj 
vali, po vojni pa se ljudje nis° 
niso mogli izkopati iz zaoS^J 
razmer. Če danes pomag^11 

tudi krajem, ki so bili v naJ 
jih časih na nasprotnikovi st | 
ni, potem je tembolj naša do 
nost pomagati ljudem, ki so 
reševali. O rado viški gostolj _ 
nosti naj povem samo en i f. 
mer: v oktobrski ofenzivi 1^ 
je šla čez to področje ko'0^ 
ranjencev s palicami, bergl3^ 
povoji. Z Roga so ljudje pe& 
do Žužemberka, misleč, da 
tu bolj mirno. Ko so vaške2 

ske zagledale ta žalostni sp , 
vod, ki se je vil proti vasi, so 
napolnile jerbase z vsem, k*HJ 
bilo pri hiši, in v špalirju 
ranjence. Ker se jim je fliul"J. 
so tako vsaj stoje dobili i 
hrane in pijače, da so ZPf 
nadaljnje napore. 

Mislim pa, da je radov^j 
revščina močno P°^%j 
kozjanski, če ni še hujša,2 J 
bi bilo prav, če bi vaško 
č i n s k o  a k c i j o  z a  n a p r e d e k J  
podprli tudi delovni ljU^L,> 
d a n e s  b o g a t e j š i h  P r e  . ^ i  
Kdorkoli je tu partizanil, b1 j 
ral ta dolg čutiti v sebi." 

Tekst in fotogr^|p 
R T A  B n > - \  



Spomini na boje ob icapituiaciji Italije 
v začetku septembra 1943 so se zbirale brigade XIV. 

divizije v ribnišl^ in kočevskih gozdovih. Takrat sem bila 
skupaj z bratom Jankom v Šerceijevi brigadi. Bil je inten-
<^t, jaz pa bolničarlca v prvem bataljonu. Šerceijeva, Tom-
Sčeva in Gubčeva brigad so imele za seboj že eno leto 
uspešnih bojev, saj so bfle ustanovljene septembra 1942. 
Koncentracija brigad nam je dala slutiti, da se pripravljamo 
na hujše spopade s sovražnikom. 

»aj " ^Ptembra ponoči je naša bri-
tawL*°x! Grčarice, kjer je bil 
či^, 3*? P^ve garde. O tej aoma-

razni vojaški formaciji je mak) 
2arH ga' t ker je šele nastala. Plava 
ska • taT° imenovana kraljeva voj-
dpi' dobivala navodila za svoje 
vanske^ie

!,HtnCL°d P°be8le jugoslo-
VnAM • .e' k Je bila tedaj v Kairu, 
nekata • V(iP^9. kader so sestavljali 
Vokir °. bivše jugoslovanske 
Se]f ,e' Rojake pa so nabirali po va
rnem*oljubami, da bodo prejemali 
vo^u xr^i 0 tako kakor ameriški 
Prešla'katere fante je ta obljuba 
S?1*' *> lahko izbirah med 

porom, internacijo, belogardisti, 
^ »a vero" in jih je 

tor ^ Katoliška cerkev in okupa-
>ta><rrtaa.ni' ^ so se borili 22 

Orožb _f h*50 .imeli svojih tovarn 
sovritn'i so si ga priboriti od 
d°biva?Lm vojsko, ki je 
beele vi,P°m° in Podporo od po-

Nad rCx *** tud* 0(1 okupatorja. 
obronUu icami smo imeli na 
Plavoj-zdov idealne položaje, 
vsem^ J so bili v hišah, pred-
Pa V ,^°'i m farovžu, mitraljez 
vaškp tudi na vrhu zvonika 
ostrn«^ Imeli so nekaj dobrih 
ai^- Tudi njihovi mitralje-
vito trviuV 80 nekaj časa učinko-
dobro U?.P° Položajih. Bili so 
je zrloi« !en* i" nenavadno se nam 
slcorai A SnK) se lahko pribhžah 
tnoS ,7° vasi- Brez topov se nismo 
zato cp sp?rP° bojevati na daljavo, 
bližati }Q ? potrebno čimbolj pri-
so postojanki. Ponoči 
vozove 

1 iz bližnjih senikov 
skali n-V®00111 in jih počasi poti-
kitie » sebc?j- To je bilo odlično 
mezniH ^rodiranje v vas. Iz posa-
centriMi s-° Se P^vi kmalu skon-
SSSt V, ip. farovžu in cerkvi, 

i li štah H Je poslal v sovraž
no o rv?1^30"12' ^ je nesel sporo-
^ bihm^1 P2- Padajo* Pogajanja 
Val Uspešna, boj se je nadalje-

. ITALIJA 
JE KAPITULIRALA 

i kovali s?° kot običajno priča-
"smo tudi letala. Pričakovali 

1 Ion in dira nje italijanskih ko
li gardistomJ t ?.rišIe m P°moč P^vo-

8anibilo'n0^? ne enega ne dm^ , Dob]h P3 smo popolnoma 
' la." To Vest: »Italija je kapitulira-
1 o«oi Je,bi! bkrati odgovor, zakaj 
• ^Pet iP uPl,avi v tej borbi osamljeni. 

no poslano k sovražniku 

R'smeno sporočilo o kapitulaciji 
alije in poziv na predajo. Odgovo

rili so nam, da se ne bodo predali, 
ker nimajo dovoljenja od svojega 
vodstva iz Kaira. Streljanje seje spet 
nadaljevalo in še smo imeli nekaj 
mrtvUi in ranjenih. 

Naslednje jutro smo dobili sporo
čilo, (fa je TomSčeva brigada pri 
Etolenji vasi razorožila celo italijan
sko divizijo in da nam pridejo kmalu 
na pomoč s topovi. Vseh teh novic 
smo bili veseli, toda med streljanjem 
ni bilo časa za takšno veselje, kakr
šno so občutili tisti borci, ki niso 
bili takrat v neposredni borbi. Toda 
ko so 11. septembra prišli tomšičev-
d in pripel^li s seboj topove in itali
janske oficirje, ki naj bi streljali na 
utrjeno ^avogardistično postojan
ko, je nase veselje prikipelo v tako 
navdušenje, da skoraj nismo več sli
šali sovražnih strelov. Marsikdo je 
takrat plačal svojo neprevidnost ob 
navdušenju z življenjem ali težko 
rano. Tudi komandant br%ade tova
riš Vasja je dobil strel v trebuh. Bila 
sem poleg njega, ko je z veliko 
muko naročal, naj prevzame koman
do tovariš Svarun. Z očmi se p ozi
ral k itali^nskim topovom. V bole
činah tudi ni pozabil na mamo. Sli
šala sem ga, kako je naročal: „Umrl 
bom, pozdravite mi mamo." Streli v 
trebuh so bili običajno smrtni. Kot 
bolničarka sem videla veliko takih 
ranjencev, ki jim nismo mogli po
magati. Tudi komandant je vedel to, 
zato se je hotel s šepetom in očmi 
posloviti od soborcev. Odnesli smo 
ga na posteljo v bližnjo hišo. Dobil 
je takoj strokovno zdravniško po
moč. Tudi okoliščine, da je bilo ob 
kapitulaciji nekaj dni svobodnih, so 
gotovo pomagale, da hudim ranam 
ni podlegel. 

NI BILO DOVOLJENJA 
IZ KAIRA 

Preden so pričeli italijanski oficir
ji pod partizanskim nadzorstvom 
pošiljati topovske krogle v sovražno 
postojanko, so poslali naši ponovno 
sporočilo štabu plave garde, da 
bomo pričeli postojanko obstrelje
vati s topovi, če se takoj brezpogoj
no ne predajo. Odgovor je bil enak 
prejšnjemu: komandant Koprivica je 
sporočil, da nima za predajo dovo
ljenja iz Kaira. Topovi so za^meli in 
tudi zadeli. Nekaj časa je bila tiSna, 
nato so se spet oelasiU plavogardi-
stični mitraljezi. Kasneje smo izve

Samomor -
^lažba obupanih 

Slovence med narod samomorilcev, je bilo že 
Ugotovljeno in zapisano, čeravno je gole podatke o 

samomorilskih primerov v posameznih državah težko 
d^^ti med seboj. Vprašanje je tudi, če so podatki od 

I^^em točni in verodostojni, kajti ponekod o samo-
»Bje molčijo. Tudi pri nas še vedno velja mnenje, da je 

,;sramota", o luteri je najbolje molčati. In tudi 
ji]j javnost sploh ne pridejo vsi poskusi samomorov, ker 

^ušajo marsikje obdržati v družinskem krogu. 

Mr' 

Uorv so ga znanstve-
i^a raznih simpo-

K^^^Vni in srečanjih na 
A 'avni, je namreč raz-

l^iji primer v Veliki Bri-
Nmn za ugotovitev 

^ oprijemljiv dokaz, 
I j^tslf P®^^°vilno pismo. Iz 
j j. ^ zveze in Kitajske o sa-

momorilnili primerili ni poro
čil, češ da tam glede tega nima
jo nobenih težav. Domnevajo 
pa, da taki primeiri so, vendar 
jih skrivajo. 

Znanstveniki po vsem svetu 
se ukvarjajo s proučevanjem sa
momorov in vzrokov za tako 
dejanje, saj je bilo samo do leta 

deli, da je takrat že demoralizirane 
vojake komandant hrabril z bese
dami: „Končano je. Zdržite še 
malo. Partizani nimajo dosti topov
skih nabojev in topovski streli so 
tudi njihovo zadnje streljanje pred 
umikom." Pa ni bilo tako! Spet so 
zagrmeli topovi in kmalu nato se je 
pokazala bela majica na vrhu zvoni
ka. To je pomenilo predajo. Spet 
smo bili neprevidni. Hitro smo se 
zbrali na sredi vasi, takrat pa so sp^ 
z vso silo zadrdrali sovražni mitralje
zi. Bila je prevara, ki so jo kasneje 
drago plačali. Hitro smo se umaknili 
za hife. Naši so pričeli s hudim 
mitralješkim in topovskim ognjem. 
Končno so se spet pokazale bele 
cunje na vrhu zvonika. Tokrat jim 
nismo verjeli. Morali so se zbrati na 
trgu pred farovžem, preden smo 
tudi mi prišli tja. Kako prašna, 
umazana in prestrašena je bila ta 
„kraljeva" vojska! Štrli smo jim po
gum in samozavest. Naša komanda 
je imela opravka z njihovimi oficirji 
in zdravimi vojaki. Med njimi je bil 
angleški odposlanec. Komandant 
Koprivica si je pred predajo s stre
lom v glavo sam sodil. Nekdo iz divi
zije jim je govoril o izdajstvu oficir
jev, zara^ česar bodo morali pred 
partizansko sodišče, povabil pa je 
navadne vojake, da se lahko iprosto-
voljno pridružijo partizanom, če 
mislijo pošteno. Vse oficirje so nato 
n^še enote peljale v Kočevje, kjer je 
bU proti njim javni proces in sodba. 

„ZAKAJ SI POSTAL 
S0VRA2NI VOJAK? " 
Bolničarji pa smo imeli drugo na

logo. Spoštujoč mednarodna pravila 
RK, smo obvezali vse ranjence in 
jim dajali vode ter majhno okrepči-
lo. V neki hiS, Iger je bilo tudi trup
lo komandanta Koprivice, mi je naš 
mitraljezec pomami previjati nmje-
no roko okrog 18 let starega plavo-
gardističnega vojaka. Med previja
njem sem se z njim prijazno pogo
varjala. Strah ga je miniL Odgovarjal 
mi je odkritosrčno. Med drugim sem 
ga seveda vprašala, zakaj je postal 
sovražni vojak. „Govorili so nam v 
vasi, da se borijo za domovino in da 
bomo pri njih prejemali tudi meseč
no plačilo, katerega bodo plačevali 
njihovi zavezniki." Vprašala sem ga, 
kako in kdaj je bil ranjen. Spet mi je 
pripovedoval, kako so se iz posa
meznih hiš umikali. V farovžu so 
mu dali mitraljez in kmalu nato je 
bil pri kletnem oknu ranjen v roko, 
ko je streljal na partizanskega mi-
traljezca. Veliko zaupanj je bilo 
potrebno, da mi je to priznal. Moj 
soborec, ki je bil do takrat tiho, se 
je nenadoma na glas zasmejal: „No, 
pa sva skupaj! Strela 1 si name, ker 
vem, kdaj je utihnil tvoj mitraljez. 
Dobro si strelci, ampak jaz sem še 
bolje. Pridruži se nam! Hočeš po
stati pomočnik pri mojem mitralje-

1945 objavljenih že več kot 
4.000 del, ki obravnavajo to 
problematiko. Zadnja leta je bi
lo o tem napisanih gore novih 
študij, pa kljub, temu nagnjenja 
sanK)morilcev še prepreda tan
čica skrivnosti. 

Uveljavilo pa se je spoznanje, 
da pretežna večina samomoril
skih dejanj zraste na osnovi du
ševne motenosti. To ugotovitev 
uglednih osebnosti v, znanstve
nem svetu je tudi naš preprost 
človek povzel za svojo. Kadar 
namreč slišimo, da so sosedove
ga Francija, kije še včeraj hodil 
naokrog zdrav in čil, našli na 
vrvi, ljudje rečejo: „Sam se je. 
Najbrž se mu je zmešalo . . ." 

Tudi na Dolenjskem ni malo 
takih primerov, posebno letos 
ne. Do konca avgusta so v štirih 
občinah naše pokrajine zabele
žili 30 samomorov, 10 ljudi pa 
si je skušalo vzeti življenje, ven
dar so jih še rešili. Primerov je 
letos več kot običajno, posebno 
če letošnje podatke primerjamo 
z lanskimi, ko je na našem ob
močju vsega 29 ljudi raje izbra
lo smrt kot življenje. 

Strokovnjaki menijo, da na 
labilne osebnosti, ki največkrat 
obupajo nad življenjem, močno 
vpliva vreme, posebno veter, 
imenovan „fen". Ta večkrat pi
ha po dolenjski kotlini. Vsem 
vetrovom navkljub pa gotovo 
drži, da človek, ki se veseli živ
ljenja in ima pred seboj neki 
cilj, ne bo pomislil na samomor, 
čeprav mu gre včasili še tako 
narobe. 

Zamislimo se malo nad po
datki, ki govore o letošnjih 
smrtih-samomorih, o katerih 
tudi pri nas neradi govorimo. 
Med dolenjskimi in belokranj
skimi samomorilci je bilo 29 

zu? " Domače in prijazne so bile 
njegove besede, nič sovražnega ni 
bilo v tem povabilu. „Da, rad bi 
ostal pri vas, in ... AH bi me res 
vzel za svojega pomočnika? " Tako 
je ta in še precej drugih prešlo iz 
sovražne v našo partizansko vojsko. 
Fant je res postal pomočnik mitra-
Ijezca in zvesto nosil težke saržerje 
za italijansko bredo. 

Šele naslednji dan smo praznovali 
pofaz italijanske vojske, ko smo se 
napili sladkega konzerviranj mle
ka in najedli golaža iz italijanskih 
konzerv. Izbili smo tanke, oklopne 
avtomobile, motorje in orožje. Tudi 
sanitetnega materiala je bilo veliko. 
Obrabljene in strgane obleke (neka
teri so nam rekli namesto partizani 
raztrganci) smo zamenjali za italijan
ske uniforme, na katere smo prišli 
peterokrake zvezde. Jaz sem dobila 
lepo novo uniformo in škornje. 
Namenjena je bila gotovo kakšnemu 
majhnemu l^labrežu, ker mi je bila 
popolnoma prav. Tudi novo sanitet
no torbico sem dobila in v njej naj
nujnejši obvezihii material. 

Na političnih in partijskih sestan
kih so nas opozarjali, da vojna še ni 
končana, ker je nemški rajh še mo
čan, pa tudi belomrdisti bodo prav 
gotovo dobili v Nemcih svoje za
veznike. Plavo gardo smo na srečo 
pravočasno uničili. V svojih srcih 
smo kljub tem opozorilom upali, da 
bo vojna končana še pred zimo. 
Naivno, a za moralo še kako potreb
no upanje! 

Ko so se naše brigade pomikale 
proti bloški planoti, smo občutili 
ponos zmagovalca. Potovali smo na 
italijanskih avtomobilih. Spremljali 
so nas tanki in topovi. Ob gozdnih 
poteh pa so ob majhnih ognjih po-
se<bli utrujeni premaganci na pot i v 
svojo domovino. Stoje in molče so 
pozdravljali, ko smo se peljali mimo 
njih prepevajoč partizanske pesmi in 
italijansko pesem „Avanti popolo". 

12. septembra smo že v jutranjih 
uraTi napadli belogardistično posto
janko v Novi vasi na Bloški planoti. 
Borba nI bila dolga. Nekaj sc jih je 
predalo in nekaj zbežalo proti Turja
ku, Pudobu in Begunjam, kjer so 
bile še močne belogardistične posto
janke, ki so čakale na nemško po
moč. Proti večeru je Šerccrjeva bri
gada prišla v Loško dolino. Naš 1. 
bataljon se je ustavil pred Pudobom. 
Med prostovoljci, ki naj bi se peljali 
na pogajanja z belogardisti v oklop-
nem avtomobilu, sem bila tudi jaz 
kot bolničarka. Preveč smo bili 
samozavestni ob tako pomembnih 
dogodkih zadnjih dni, da bi računali 
na odpor. Kakšnih 12 borcev se nas 
je odpeljalo v odprtem oklopnem 
avtomobilu z dvema mitraljezoma in 
nabitimi puškami v rokah. Počasi 
smo se peljali mimo šole, kjer so bili 
belogardisti. Iz odprtih oken so zi
jale v nas puškine cevi. Bili so to 
napeti trenutki ene same minute, ki 
bi lahko z eno defenzivno bombo 

uničila naša življenja. Spustili so nas 
brez strela v sredino vasi, takrat pa 
so zaregljale njihove strojnice. Naši 
so jim odgovorili z vseh strani. Bili 
so popolnoma obkoljeni. Pošil_pli 
smo jim sporočila po domačinih, 
naj se vendar predajo, ko je Italija 
kapitulirala in KO smo že tudi razbili 
njihovo postoj nko v Novi vasi. Bili 
so trdovratni in zagrizeni. Borba je 
trajala do jutra. Iz obupa so nekateri 
rajši škatli v straniščno jamo, 
l^kor da bi se predali. Toda tudi mi 
smo imeli žrtve in ranjence. 

Zjutraj sva z bratom Jankom pro
sila komandanta našega bataljona 
tov. Milana, naj nama dovoli obiska
ti mamo v Cerknici, ki se je vrnila iz 
italijanskih zaporov. Dovoljenje sva 
imela do 18. ure in vesela sva se na 
ne vem čigavih kolesih odpeljala v 
Cerknico k mami. Na Rakeku so bili 
takrat že Nemci, ki so držali železni
ško progo Ljubljana—Trst. Snidenje 
je bilo prisrčno. Ker sem bila utruje
na od nočne borbe, mi je mama pri
pravila posteljo, vendar se nisem 
vlegla nanjo - zakaj bila sem že tol
iko časa brez nje: zaspala sem na 
tleh oblečena, obuta in s puško ob 
sebi. Popoldan naju je mama pospre
mila do Starega trga. Z Jankom sta 
si segla zadnjič v slovo, ka je togi 
dan ze padel. Tudi domačo hišo so 
Nemci in belogardisti drugj dan po
žgali. 

PRVI BOJ Z NEMCI 
Zvečer smo se odpelja U čez Ma-

šun na Primorsko. V zgodnih jut
ranjih urah smo srečevali kolone 
nasih internira ncev, Id so se peš vra
čali iz italijanskih zaporov. Srečanje 
je bilo kljub njihovi in na§ utrujcno-

kc sti prisrčno. Marsikdo je pustil kolo
no in se pridružil partizanom, drugi 

Ea so obljubljali sodelovanje, takoj 
o pridejo domov in si od izčrpano

sti malo opomorejo. 
Hiteli smo proti Trstu. V Ilirski 

Bistrici smo se ustavili in postavili 
močne zasede, ker smo izvedeli, da 
sov bližini Nemcj. Kmalu so se sliša
li posamezni streli. Moj brat, ki je 
skrbel za prehrano, je odpeljal s 
kamionom našim borcem v zasedo 
proti Postojni kosilo kljub mnenju 
komandanta, da to ni potrebno, ker 
imajo borci ,s seboj konzerve. 
Spremljala ga je politkomisarka čete 
Nežka, ker je bil v zasedi del njene 
čete. Toda med našo glavnino in za
sedo so se pritihotapili po veliki 
koruzni njivi Nemci in postavili v 
njej svojo zasedo, na katero je nale
tel Jankov avtomobil. Strel ga je 
zadel v glavo in omahnil je na polit-
komisarko in jo pri tem verjetno 
zaščitil, da tudi nje ni zadela krogla. 

Srečno se je pretolkla mimo zase
de in pritekla vsa krvava od Jankove 
krvi v ambulanto, kamor sem az 
ravno privlekla ranjenem borca. Bil 
je ranjen v trebuh in čreva so mu 

moškili in 11 žensk. Srh pa 
spreleti človeka, če izve, da so 
se^i po življenju tudi otroci. 
Eden je imel šele deset let, trije 
bi morali uživati najbolj veselo 
mladost (stari so bili od 11 do 
20 let), pa so šli sami v smrt. 

Med odraslimi samomorilci 
jih je bilo 20 starili med 21 in 
50 let, štirje so bili med 50. in 
60. letom starosti, medtem ko 
je bilo 8 obupancev starejšili. Iz 
novomeške občine je na to ža
lostno listo letos vpisanih 26 

občanov, Črnomelj in Metlika 
jili imata po 5, Trebnje 3, eden 
pa se je pripeljal iz tujine in si 
gozd v bližini Novega mesta slu
čajno izbral za kraj svoje smrti. 

Pri osinih samomorilcih je bi
la ugotovljena duševna bolezen, 
v enajstih primerili pa so segli 
po življenju sužnji alkohola. Ne
urejene družinske razmere so 
bile krive 5 takili smrti, 12 jih 
je bilo osamljenih bolj na tem 
kot na onem svetu, zaradi bo
lezni pa so si vzeli ali skušali 

lezla iz rane, ko sem ga sama vlekla 
proti ambulanti. Ranjenca sem 
pustila drugemu bobii&i^, ko mi je 
povedala, da je Janko padel St^li 
sva proti štabu bri^de, toda že po 
dvajsetih metrih se je usula za nama 
toča nemških krogel. Umaknili sva 
se za hišami in videli, da so bili takoj 
zatem Nemci že pri naši ambulanti. 
Zajeli so vse ranjence in ^h odpeljali 
v postojnsko bolnico. Ne vem pa, 
kaUe je zgodilo z bolničarji. 

Do večera smo imeli med hišami 
hude borbe. Zažgan so nam oklopne 
avtomobile in proti večeru smo se 
spet brez motorizacije peš vračali na 
^^šun v velike javorniške gozdove. 
To je bila prva naša borba z Nemci 
in hitro smo spoznali njihovo borbe
nost in zvijače. 

Drugj dan smo izvedeli, kako so 
Nemci lahko prišli med našo zasedo 
in glavnino. Opoldne kmalu po 
prviii^ manjših spopadih je do naše 
zasede z reške strani pripeljal nem
ški avtomobil Rdeč^ knža. Prosili 
so, naj pustijo avtomobil, ki pelje 
težke ranjence v Postojno v skladu z 
mednarodnim dogovorom RK. Naši 
so velikodušno dovolili prost prehod 
in dali celo spremljevalca. V resnici 
so bili v avtomobilu vohuni, ki so si 
ogledali naše položaje. In tako so 
postavili zasede. 

Minile so nas iluzije o skorajšnjem 
koncu vojne. Zagrizene borbe z 
belogardisti in prvi spopad Šercer-
jeve brigade z Nemci so potrjevali 
realna opozorila naš^ vodstva, da 
faSzem se ni premagan. V tej borbi 
smo spoznali, da bo borba z Nemci 
še mnogo teža. 

Naslednji dan so nam terenci pri
peljali na Mašun z nemškim rešilnim 
avtomobilom vse naše ujete ranjen
ce, razen partizana, ki je bil ranjen v 
trebuh in je ponoči umrl. Kakor 
Nemcem je tudi naSm uspela zvija
ča. Ponaredili so nalog za predajo 
ranjenih partizanov, da jih z reSlnim 
avtomobilom prepeljejo v ljubljan
ske zapore. V žalovanju za padlimi 
je v nasih srcih zatrepetala tudi iskri
ca veselja nad rešenimi ranjenci. 

SE DALEČ DO SVOBODE 
v teh prvih dneh po kapitulaciji 

Italije smo spoznali dvoje, kar nas je 
iz prešernosti spravilo spet na realna 
tla, in sicer: 
- Z uničenjem štaba v Grčaricah 

smo uničili nastajanje plave garde 
in s tem oslabili domače sovražne 
vrste, vendar moramo biti še ved
no pripravljeni na trdo in krvavo 
borbo za osvoboditev. 

- Naše vrste se bodo še vedno mno
žile, čim bolj bo okupator divjal, 
našo borbo bo iz dneva v dan 
podpiralo večje število domoljub
nih Slovencev, ki bodo delovali v 
okviru odborov OF in NOO. 
Hitro so v vsakodnevnih borbah 

splahneli upi, ki smo jih imeli ob ka
pitulaciji Italije. Boj do končne 
osvobo^tve ni trajal samo še eno, 
ampak dve zimi. Bil je še bolj krvav 
boj, padlo je še več žrtev kot doslej, 
da smo lahko končno skupno z za
vezniki štrli sovražno vojsko. 

DRAGICA ROME, 
roj. Branisclj 

vzeti življenje 4 ljudje. Seveda 
je težko ugotoviti točen vzrok 
smrti, če obupanec ni pustil po
slovilnega pisma. VčasUi tudi to 
ne pripelje k resnici, ker se ne
kateri hočejo maščevati še z 
dmgega sveta. Vsekakor pa so 
tudi naši kriminalisti ugotovili, 
da se med vzroki za samomor 
največkrat prepletajo duševne 
motnje z alkoholizmom. Med 
12 primeri, označenimi z „obu
pal nad življenjem", gre večkrat 
tudi za nesrečno ljubezen. 

Med Dolenjci, ki so letos sa
mi šli v smrt, je bilo 16 delav
cev, 13 kmetov, 4 gospodinje, 3 
upokojenci, 2 uslužbenca in 2 
učenca. Dalje laliko statistično 
ugotavljamo, da jih večina za 
smrt še vedno izbere vr\'. Kar 
19 naših rojakov so našli obeše
nih, 9 se jih je utopilo, 4 so se 
zastmpih, 1 se je ustrelil, 2 sta 
si prerezala zapestje, 5 pa je bi
lo raznih načinov usmrtitve 
(skoki pod vlak in podobno). 

Veljalo bi omeniti še to, da je 
poskusov samomora verjetno 
veliko več, kot je uradno zabe
leženih, ker domači skušajo 
„sramoto" skriti in sami urejajo 
stvar med štirimi stenairi. 
Skrivnost ostaja v družinskem 
krogu. 

Na rob tem primerom, ki je 
vsak tragedija zase, pa lahko za
pišemo ugotovitev prof. dr. Le
va Milčinskega: ,J^la samomoril
no dejanje ne smemo ;;ledati 
zgcdj kot na zaključek negativ
ne bilance, temveč kot na apel, 
klic na pomoč. In kdor se hoče 
uspešno ukvaijati s preprečeva
njem samomora, mora imeli iz
ostren posluh za te klice, kajti 
često samomorilni osebi sami ni 
docela jasno, kam ti klici meri
jo." 

RIA BACER 
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Dr. BO20 OBLAK 

Strupene 
živali 

Hudo nevaren je rdečepikčasti pajek. Strupena je le sami
ca, ki je dolga do 1,5 cm, ima okrogel trebuh baržunasto 
črne barve z dobro vidnimi rdečimi pegicami, ki jih je pri
bližno 13. Na mestu ugriza, kije največkrat tako rahel, da se 
zanj ne zmenimo, sta dve ugrizni točki, rdečina in oteklina, 
včasih koprivka. Čez kakšnih 10 minut do čez nekaj ur se 
pojavi bolečina v bližnjih bezgavkah, ki zatečejo. Pozneje se 
bolečina razširi na trebuh, križ in stegna ter stiska prsni koš. 
Temu se pridruži močna tesnoba in smrtni strah. Stanje se 
lahko še slabša in privede do šoka. Trajanje bolezni je od 1 
do 10 dni. Ker pomagata le ustrezni serum ter kalcij, je 
razumljivo, da spada bolnik v bolnišnico. Manj nevarni so 
tarantela in drugi pajki, kjer so poškodbe v glavnem le na 
mestu pika. 

Med morske nevarnosti spadajo tudi iglonožci; najbolj 
znani so ježki in zvezde. Zalomljene bodice se v koži rade 
zagnoje, le izjemoma pa mesto uboda oteče, postane rdeče, 
pridruži pa se mrzlica. Pomaga potrpežljivo odstranjevanje 
bodic, kar je za nekatere poseben užitek. 

Nekatere morske ribe so tudi stFupene. Lahko se nabode-
mo na strupene plavuti, ko stopimo nanje, če se skrivajo v 
pesku na dnu in prežijo na plen, ali pa če jih jemljemo s 
trnka in mreže, lahko celo pri čiščenju. Najbolj znanje stru
peni zmaj, ni pa zanemarjati škorpenov. Seveda so še druge 
nevarne strupene ribe, s katerimi pa ne pridemo tako po
gosto v stik. Ubodeni začuti močno bolečino, ki se širi do 
bližnjih bezgavk in traja do 24 ur. Ubodna rana krvavi, po
javi se ob njej oteklina in rdečina, pa tudi mehurčast izpu
ščaj. Bolečina in oteklina v okončini traja lahko tudi do 2 
meseca. Najprej je treba potegniti iz rane morebitni ostanek 
strupnega organa, nato je treba dati v čim bolj toplo vodo 
ranjeno okončino za najmanj pol ure, ker vsi strupi na 
toploti razpadejo. Ker so potrebne tudi ustrezne injekcije, 
naj bolnika čimprej vidi zdravnik. 

Če še enkrat pogledamo navodila za prvo pomoč pri piku 
žuželk, pajkov ali škorpijona, se bomo spomnili, da je treba 
takoj po piku namazati pičeno mesto s salmijakom. Na 
otekline pa je treba dajati hladne obkladke z raztopino jedil
ne sode ali kuhinjske soli z raztopino alkohola ali žganja. 
Pičeni ud naj bo pri miru. Pokliči zdravnika, če je potrebno! 

Glavna naloga 
OD SAMEGA ZAČETKA je bila glavna naloga vseh dvigniti 

gospodarstvo in izboljšati življenjsko raven. S podružabljanjem 
proizvajalnih sredstev, z obnovo glavnih objektov in prometnih 
zvez so bili ustvarjeni prvi pogoji za gradnjo novih gospodarskih 
objektov, obenem s popravljanjem starih in z odpravljanjem po
sledic vojne. V času administrativnega socializma so se v naših 
kolektivih kalili kadri v ognju vsakdanjih nalog. To je omogo
čilo odpravo vseh administrativnih mer in sprostilo ustvarjalne 
sile ljudi v gospodarstvu. 

RES JE OD tistega časa poteklo več kot deset let in je že 
marsikaj pozabljenega, vendar so spomini na domobranska gro
zodejstva nad našimi ljudmi v času vojne še vedno sveži in bole
či. Ko slišiš Obtožbo in zagovor ljudi, ki so taka grozodejstva 
počenjali ali pri njih sodelovali, te globoko pretrese žalostna 
usoda tistih, ki so padli v roke tem okupatorjevim hlapcem. K 
temu se pridruži še začudenje, da so taki ljudje s krvavimi roka
mi deset let uživali svobodo. Umazani s krvjo borcev za svobodo 
so v tej svobodi prišli celo v državne službe. 

KUHARSKO RAZSTAVO, prvo v Kočevju, so ob zaključku 
turističnega tedna pripravila gostinska podjetja. Razstavljala je 
tudi mestna slaščičarna in Trgopromet, ki je razstavilo brezalko
holne in alkoholne pijače in jih dalo obiskovalcem tudi posku
šati. Strokovna komisija je izjavila, da je bila razstava izredno 
kvalitetno in tudi okusno prirejena. 

MARSIKDO, KO DOBI v roke škatlico vžigalic z raznimi 
slikami na etiketah in v tujih jezikih, misli, da so uvožene. Le če 
dobro pogleda, vidi še napis „made in Yugoslavie", znak, da so 
vžigalice naš izdelek, ki ga izvažamo v petnajst držav. Lani smo 
izvozili vžigalic za 800 tisoč dolarjev. 

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
9. septembra 1955) 

POSVITUOKOU 
SPREHOD MED ... - Zapu

ščeni rudnik v južni Franciji so 
domiselni zaslužkarji spremenili 
v malce nenavaden živalski vrt, 
ki je namenjen — sprehodu med 
kačami! Po skalnatem rudniku 
se plazi nekaj deset strupenih 
kač, med njimi pa se proti pre
cejšnjemu plačilu lahko naen
krat sprehaja dvajset obiskoval
cev, ki morajo biti tiho in ne 
smejo kaditi. Takile sprehodi 
naj bi dokazali, da kače niso ne
varne, dasi so strupene. Toda! 
Za vsak primer so nenehno na 
preži tudi čuvaji z nabitimi 
puškami, kar kaže, da kače le 
niso docela pohlevne, zategadelj 
sprehod med njimi ne priporo
čajo — živčnim osebam! 

NALEZUIVOST - V Veliki 
Britaniji so ugotovili, da do
mače živali, na primer psi ali 
mačke, lahko postanejo tudi — 
duševni bolniki, ki se bolezni 
nalezejo od gospodarjev. Tako 
nanje vpliva (podobno kot na 
otroke!) neurejeno in zanemar
jeno okolje, prepiri in različne 
napetosti v hiši, kjer živijo. Kaj
pak Britanci ne bi bili to, kar 
so, če ne bi za uboge duševno 
pretresene živali ustanovili po
sebne psihiatrične klinike, 
lastnikom živali pa priporočajo 
tudi: „Ako opazite, da je vaš 
pes potrt, pojdite k psihiatru 
najprej sami; z vami bo ozdravel 
tudi pes!" 

ZAKON PA TAK! - V ame
riškem letoviškem mestecu 
Ocean City so obtožili javne 
nemoralnosti dva 16-letna fan
ta, ki sta šla s plaže domov gola 
— do pasu! Znabiti da bosta 
plačala globo, kajti mestni za
kon iz leta 1933 dovoljuje hojo 
po mestu samo ljudem, ki so 
zapeti do vratu. Kaj pa, če se 
komu slučajno odpne gumb? ! 

OH, TO KAJENJE! - Znano 
je, da kajenje škoduje pljučem, 
srcu, zobem, potentnosti itd. 
Otorinolaringolog Stephen 
Prescod pa je odkril, da kajenje 
škoduje tudi sluhu. Tisti, ki na 
dan pokadijo več kot dvajset 
cigaret, baje hitreje izgubljajo 
sluh kot nekadilci; celo hitreje 
kot ostareli ljudje! Bomo pač 
nehali kaditi, pa bo! 

TELEFONIADA - Zahod-
noneinško ministrstvo za pošto 
je sporočilo, da so imeli Za
hodni Nemci lani kar 4,5 mili
jarde telefonskih pogovorov, 
kar je še enkrat več kot leta 
1967. Dodajmo, da smo Jugo
slovani v tovrstnem oziru na 
enem zadnjih mest v Evropi. 
Varčujemo!? 

K povzdigi blagostanja kmetov 
( A  p  e  1  u  j  e  m  o  n a )  p r e č a s t i t o  d o l e n j s k o  

učiteljstvo in vse razumne inteligentne može po 
Dolenjski sploh s prošnjo: nagovarjajte boljše 
trdnejše gospodarje, da dado svoje gospodarstvu 
namenjene sinove v kmetiško šolo na Grm. S 
tem nagovarjanjem izvršil bode gotovo vsak svo
jo domoljubno in rodoljubno dolžnost, in dele
žen bode zasluge, daje k povzdigi blagostanja 
dolenjskega kmetiškeg? prebivalstva svoj del do
prinesel. Dolenjski gospodarji in razumniki med 
njimi, pozor! 

( N a j  s i  b o d e )  e n o  a l i  d r u g o  d e l o ,  v s a 
ko potrebuje nadzorstva, zato pa je nadzornik 
postavljen. Njegova dolžnost je delo in delavce 
nadzorovati, njim pokazati in odkazovati delo. 
A ravno pri državni trtnici v Črnomlju tega ni. 
Delavci so poslani na delo ali nadzornika ni pri 
njih, niti za njimi. Ker delavci niso sami zmožni, 
delajo po svoji glavi, meneč, da je dobro izvrše

no, a delo jee vsakikrat narobe. Upati bi bilo, da 
se temu skoraj konec naredi, da posežejo vsmes 
oblastva, katera imajo s tem kaj opraviti. 

( U k r a d e n a )  s t a  b i l a  d v a  k o n j a  v  n o č i  o d  
20. do 21. avgusta v Gorenjih Prekopih pri Št. 
Jerneju. Najbrž so jih cigani odpeljali. 

( Š o l s k o  l e t o )  j e  p r e d  v r a t i ,  n a  k o j a  
bodo zopet trkali dijaki novomeški. Načelnik 
tukajšnje dijaške kuhinje je v skrbeh, kako bode 
šlo prihodnje leto. Podpora v preteklem letu je 
bila, ali za bodoče je število potrebnih vže sedaj 
veče nego je bilo lani, pa še novi prosijo; letina 
je letos slaba, zato se je bati, da bode morda 
težko došlo brezplačno jestvin kakor zadnje le
to. Zato pa se načelnik vže sedaj zaupno obrača 
do vseh mladinoljubov, ki so ga podpirali doslej 
s prošnjo, naj mu ostanejo zvesti. 

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
1. septembra 1895) 

Zelene „osebe" 
Kolikor dejansko velja te

orija o razvoju življenja, po 
kateri so bila drevesa prvi 
domovi ljudi, potlej res ni 
čudno, da so imeli le-ti že 
od nekdaj dokaj spoštljiv 
odnos do dreves. Tudi do 
dandanes se je ohranilo ne-
kolikanj tega, saj je skrb do 
gozdov, „zelenih pljuč" člo
veštva, čedalje večja. 

V nekaterih predelih 
Avstrije so kmetje še do ne
davnega mislili, da imajo 
drevesa lastno „osebnost", 
zato so jih prosili odpušča
nja, preden so jih posekali. 
Angleški etnolog James Fra-
zer pa v eni svojih knjig o 
daljnovzhodnih ljudstvih 
ugotavlja, da so na Sumatri 
domačini, ki so zaradi za
služka krčili gozdove, krivdo 
za svoje početje metali na 
naročnike sečnje, nizozem
ske kolonialiste. Domačini 
so pristopili k drevesu, ki je 
bilo na vrsti za posek, in z 
gibom, ko da bi ga dvignili s 
tal, prebrali namišljeno pi
smo, v katerem je bilo zago
tovilo, da sekajo drevesa za
radi neke višje sile. „Slišite, 
duhovi," so kričaje brali, 
„če ne začnemo sekati, nas 
bodo Holandci obesili." 

Stari Germani so s smrtjo 
kaznovali že lupljenje dre
ves, v antičnih Atenah pa je 
zavladalo veliko razburjenje, 
če je ovenela krošnja kak
šnega figovca. In če je na Pa-
latinu, enem od gričev stare
ga Rima, rumeni dren pove
di svoje liste, so ljudje začeli 
kričati in množično zalivati 
drevo, kot da bi gasili velik 
ogenj. V nekaterih starih ci
vilizacijah so spoštovanje do 
dreves izkazovali tudi tako, 
da so jim žrtvovali celo 
mladce in device. 

Če torej pomislimo, kak
šne dobrotljive moči so v 
prejšnjih časih pripisovali 
drevesom in jih zato tudi 
primerno častili in zanje 
skrbeli, potlej niti ni čudno, 
da so se nekateri običaji, 
med njimi na primer postav
ljanje mlajev, ohranili vse do 
danes. Tudi pri nas, le da mi 
z mlaji ne častimo več dre
ves, ampak napovedujemo 
gasilske veselice. 

Potapljač opazuje kolono rakov 
na skrivnostnem maršu proti ju
gu. 

Skrivnostni 
podmorski marš 
Kaj žene množico rakov v 
nenavadni podmorski 

pohod? 

Že pred leti so potapljači v 
obalnih vodah otokov Bimini 
pri Floridi opazili nenavaden 
pojav: množica rakov se je v 
strnjeni in urejeni vrsti pomika
la v ravni črti proti južnim vo
dam Mehiškega zaliva. „Voja
ška" formacija jastogov je tako 
potovala nepretrgoma več te
dnov. Takrat njihovega poto
vanja niso zasledovali. Znan
stveniki so ta pojav ponovno 
preučevali s pomočjo potaplja
čev šele letos, ko je kolona ra
kov iz nepoznanih vzrokov spet 
krenila na neverjetni pohod. 

Ugotovili so, da se raki iz 
vseh koncev zaliva in Atlantika 
združijo v potovalno kolono pri 
Bimini otokih ter da potem gre
do v nezmotljivo natančni sme
ri proti jugu. Tudi letos njihovi 
poti niso mogli slediti do kon
ca. Raki so potovali podnevi in 
ponoči, tako da so v enem 
tednu prehodili nekaj manj kot 
100 kilometrov dolgo pot. Pri 
pohodu so šli v gosjem redu, ki 
se ni prekinil. Nekaj rakov so 
potegnili iz kolone in jih zaprli 
v bazen. Toda tudi tukaj skriv
nostni nagon ni prenehal. Nekaj 
tednov so v čvrsti koloni krožili 
ob stenah bazena. 

Pravega vzroka tega potova
nja znanstvenikom ni uspelo 
odkriti. Nekateri domnevajo, da 
gre za pradavni nagon, ki je ra
ke v času ledene dobe vsako je
sen pognal proti južnim, toplej
šim vodam. Nekateri pa tudi 
pravijo, da se je v rakih nagon 
ponovno prebudil, ker se men
da bližamo novi ledeni dobi. 

BBKŽBMmIh 
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Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. | 

Stabilizacijo za rep 
Dolgo me je bilo sram pri

znati, da sem se v kresni 
noči pomenkoval s kobilico. 
Najbrž mi je praprotno seme 
zašlo v škornje, da je potlej 
vplivalo name, česar nisem 
doživel še nikdar doslej. 

Utrujen sem se pozno zve
čer zavlekel pod Smrekarjev 
kozolec. Kobilica je stala ob 
meni, jaz pa sem razmišljal o 
počasnem napredovanju sta
bilizacije. Tedaj pa je kobi
lica z gobcem zgrabila kos 
papirja, majala z glavo in sli
šal sem: „Preveč pisanja, pa 
malo dejanj!" 

Presneta reč vendar, saj 
moja kobilica govori! Kaj 
neki pomenijo njene bese
de? Po njenem najbrž vsi 
preveč govorimo, pišemo, 
modrujemo, gledamo, le de
lati noče ali pa ne zna nihče 
več, da potlej pride ven ne
kaj čisto drugega, le tisto ne, 
kar smo želeli. Tako kot pri 
butalskem kovaču. 

Popraskal sem se za ušesi, 
pa jo vprašal: „Mar se ne do
govarjamo o varčevanju, 
likvidnosti in drugih važnih 
rečeh? " 

Z gobcem je odrinila 
otep: „Sama prazna slama!" 

Presneto, kako globoke so 
njene misli! Najbrž meni, da 
bi se morali vseh obljub, iz
rečenih ali napisanih, tudi 
držati. 

„Kako naj si pomaga
mo? " spet sprašujem. 

„Manj mož v sedlu," pove 
po človeško. 

Torej je preveč ljudi od
stranjenih od dela ali proiz
vodnje. Več ljudi naj dela, a 
manj poseda po izbah ob go-

.mili papirjev, kavici in na 
sestankih, ki so predolgi. 

,,Kje naj iščemo stabiliza
cijo? " sem radoveden. 

,, V hlevu za rep in čez 
prag," pravi skrivnostno. 

Bes te lopi, kakšna mod
rost! Koliko močnih juna
kov bo potrebno, da bo iz
vleklo stabilizacijo iz njene 
luknje, tako kot sem jaz 
konje na Dunaju? Varujte 
se, kdor ne bo znal z njo rav
nati, ga bo, tako kot moja 
kobilica cesarske konjarje, 
brcnila na gnojno gomilo. 

MARTIN KRPAN 

prejšnje križanke 

Me) resnice 
z napako 

•i'-1 stopil pred mikrofon 

lavci „fe1",' ,dit,ek,t?r' 50 de" pleskali (ploskali). 
sram°l s^ar ^ je rad zatekal v 
S0(samot«)-
ogiasno so ugotovili, da se v 

delati P0V° îh ne d* 
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Alvarez je leta 1965 ra-
diografsko raziskal Kefre-
novo piramido v Gizi in 
Geigerjevi števci so pokazali, 
da je v notranjosti močnejše 
radioaktivno sevanje kot pa 
zunaj. Dve leti pozneje je 
Alvarez začel temeljiteje 
raziskovati dostopne prosto
re v piramidi z detektorji in 
scintUometri. To je bilo 
dokaj težaško delo, saj ni 
bilo lahko prinesti tudi po 
nekaj ton težke aparature. 
Hodniki, ki so vodili v pro
store, so bili visoki le meter 
in še nekaj centimetrov, zato 
je morala Alvarezova razis
kovalna ekipa precej apara
tur razstaviti in jih sestaviti 
šele v notranjosti piramide. 

192? Pret*s°b°> k*s0 j° že Prej oropali neznanci, so leta 
arheoIogi prišli v Tutankamonovo grobnico. 

Kakor koli že, ves trud s pri
pravami na merjenje je bil 
o b i l n o  p o p l a č a n ,  k a j t i . . .  

Že prva merjenja so raz
iskovalce presenetila: napra
ve so docela „ponorele". Ob 
precejšnji stopnji radioaktiv
nosti je Alvarez zlahka ugo
tovil tudi, da so mumije naj
manj pet stoletij starejše od 
sarkofagov, v katerih so leža
le. Tudi posode za žito so 
bile starejše od svoje vsebi
ne, žita, ki so ga umrli dobili 
za „popotnico". 

Alvarezovi aparati niso 
kazali napačno; to so te
meljito preverili. Ah je torej 
res to, da so stari Egipčani v 
piramidne grobnice nosili 
radioaktivne stvari? Na to 
vprašanje znanost do dan
danes še ni odgbvorila pri
trdilno, pa tudi nasprotno 
ne. Pred egiptologi je tako še 
ena dokaj zapletena skriv
nost, ki zaenkrat presega 
raziskovalne zmogljivosti in 
nekako potrjuje čudne teori
je „največjega amaterja", 
Ericha von Daenikena. Alva
rez sicer ne verjame v bogo
ve, ki so bili astronavti, nje
govo odkritje radioaktivno
sti v egipčanskih piramidah 
pa ga navaja k mnenju, da za 
„Tutankamonovo preklet
stvo" niso bili krivi netopir
ji, ampak atomska energija, s 
katero so Egipčani kaznovali 
skrunitelje grobov faraonov. 
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no neba jeklena prikazen in kmalu je bila tam, kjer se 
čas odmotava naprej pa nazaj, tako kot na avtomobil
skem števcu, preden peljemo avto na sejem. 

„V srednji vek gremo najprej!" je bil nestrpen Pote-
gon. 

„Gremo, pogledal bom le, kako je z gorivom. Tristo 
let, to je že lepo število obratov!" 

Paradižnik je dvignil pokrov motorja in se z zaskrb
ljenim obrazom za zrl v Potegona. 

„Takale je ta reč: če pridemo do atomske dobe. lo 

je slabih sto let, si bomo lahko čestitali!" 
Potegon je prebledel, a Paradižnik ga je potlačil 

nazaj na sedež. „Ne skrbi, kolega! Zate poskrbimo, 
koj ko pristanemo. Oskrbimo se z gorivom pa - hajd! 
- na Kukenberk!" 

Silneje so zabučali motorji. Na Obrazih znancev 
je zasijal poseben sij: po toliko stoletjih, po toliko 
zgodalr in nezgodah se je vendarle približal čas, ko 
spet prestopita ljubi prag svoje hišice v Košati lipi, 
pristavita kavico in zalijeta rožice ... . 

VPIS V S0L0! 
Za sodobnega človeka je izobraževanje ob delu nujnost. 
Oddaljenost od študijskega središča ni več ovira. 

DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA 
V LJUBLJANI 

vas vabi, da izpopolnite svoje znanje v naših šolah ali tečajih, 
ki jih organiziramo po daljinski metodi. 
Vpisujemo v: 
— osnovno šolo 
— 4 letno ekonomsko šolo 
— poklicno administrativno šolo (dvorazredno) 
— 4 letno tehniško šolo za strojništvo, elektrotehniko, 

lesarstvo in kemijo 
— 3 letno tehniško šolo za absolvente poklicnih šol ustrez

ne stroke za strojništvo, elektrotehniko in lesarstvo 
— 2 letno šolo za kemijskega laboranta 
— 2 letno šolo za procesnega kemika 
— 2 letno delovodsko šolo za strojništvo 
— 3 letno poklicno kovinarsko šolo 
in v tečaje: 
— družbenopolitičnega izobraževanja 
— skladiščnega poslovanja 
— poslovne korespondence 
— nemškega in italijanskega jezika 
— tehniškega risanja 
— strojepisni tečaj 
— za stavce na IBM strojih 
— za kontrolorje in preddelavce v kovinarski stroki. 
Obiščite nas, da vas seznanimo s sistemom dopisnega izobra
ževanja! Na vašo zahtevo vam pošljemo prospekt, v katerem 
so informacije o posameznih šolah in pogoji za vpis. 
Svoj naslov napišite s tiskanimi črkami! 
Dopisna delavska univerza, 61000 Ljubljana, Parmova 39, 
poštni predal 106, telefon 312—133. 

Pred tisočletji so v predelih 
Srednje Azije, kjer danes vlada 
puščava, cvetele in se razvijale 
civilizacije. Od njih so ostale 
samo ruševine, samevajoče sredi 
puščavskega peska. Arheologi 
so ugotovili, da so nekdaj živeli 
prebivalci teh stavb sredi zele
nja — potem pa je prišla pušča
va in jih izgnala. Milijone hek
tarjev neplodne zemlje je veter 
nanosil nad cvetoča mesta ... 

Še dandanašnji se živi pesek 
premika na uničujoči poti. V 
sovjetskih republikah Srednje 
Azije pomeni resen problem. 
Zasipava naftovode, ceste in 
poti v naseljih, zato je znanost 
krenila v boj proti temu narav
nemu sovražniku, pred katerim 
so bila nekdanja ljudstva brez 
moči. 

Estonski kemiki so izdelali 
poseben preparat nerozin, s ka
terim jim je uspelo ukleniti živi 
\pesek. V puščavske predele so 
pripeljali posebno močne raz
pršilce, ki brizgajo preparat po 
zemljišču v dolgih trakovih. 
Nerozin trdno zagrabi živi pe-
sek\in mu onemogoči škodljivo 
potovanje. 

Sovjetski strokovnjaki po
udarjajo, da preparat ni škodljiv 
za okolico. Dobro prepušča vla
go, pod njegovim pokrovom pa 
lepo uspeva tudi vse zelenje, ki 
sicer poganja v puščavskih pre
delih. 

SCHIEDEL — YU — 
Kamin, dimnik št. 1 
v Evropi 
proizvaja-in dobavlja 

GRADNJA 
ŽALEC 

Komisija delegacije skupščine pokojninsko-invalidskega zava
rovanja občine KOČEVJE za upravljanje s stanovanjskim 
skladom in reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev 

obvešča 

,starostne, invalidske in družinske upokojence občine Ko
čevje, da morejo vložiti en mesec dni po objavi tega obvestila 
v „Dolenjskem listu", v Kočevju prek Društva upokojencev 
oz. poverjenikov prošnje za dodelitev stanovanja. 

Prošnje morajo vsebovati: osebne podatke prosilcev, stano
vanjske, zdravstvene in socialne razmere ter njihove naslove. 

» 

Komisija delegacije skupščine PIZ 
občine Kočevje za upravljanje s 
stanovanjskim skladom in za reševanje 
stanovanjskih vprašanj upokojencev 

Z A H V A L A  

Ob težki izgubi naše ljubljene mame, žene, sestre, stare mame 
in tete 

ANGELE ZUPANČIČ 
iz Vrhka pri Tržišču 

ki je v 71. letu preminula v bolnici Novo mesto, se iskreno zahva
ljujemo vsem, ki ste nas v težkih trenutkih tolažili, nam izrazili 
sozalje, darovali vence, cvetje in jo spremili na zadnjo pot. Zahva
la sosedom za nesebično pomoč in župniku za obred. 

Žalujoči: mož Janez, otroci: Rafko, Fani, Ciril, Rudi z 
družinami, Angelca z možem, Janko, sestra Julka, brat 
Feliks in drugo sorodstvo. 

Dom zavaroval 
kot trdnjava 

—— 
Strah pred vlomilci in n0 

varnostne naprave 
-"I 

„Nekateri domovi ^ 
vgrajene varnostne naprave, 
katere bi bila ponosna tu<J 
ketna vojaška baza!" TaK 
dejal neki ameriški policist-
besede zvene še tako čudM 
kakor niso pretirane. ^ 
kance je popadla prava hts* 
pred vlomilci, ki so se raz" 
žili v vseh ameriških 
mo v Hillsboroughu, kali'0 

skem mestu, je statistika 
tošnjem letu zabeležila p°r 
vlomov v stanovanja za 
1500 odstotkov. ^ 

Industrija je Prestf^ 
Američanom hitro 
na pomoč. Na tržišču so ^ 
javile razne varnostne naIL 
ki stanejo od nekaj deset 
jev pa vse do 25 tisoč oo'3^ 
Kupci si lahko izberejo al^j 
naprave, ki ob poskusu v j 
uprizore pravi družinski 
vekanje otrok, skrivnostmi 
petanje, šklocanje reVv J 
skratka: vlomilcu, ki hoće . 
ti v prazno stanovanje, 
vtis, kot da je stanovanje P , 
liudi. 

t * _ . fsnn#f O lof« ] 

v • y 

Zadnjič smo pisali o skriv-
, „T utankamonovega 

Prekletstva" in o teoriji dr. 
eorga Deana, ki dokazuje, 
a so smrt ducatov arheolo-

&ov> raziskovalcev Tutan-
amonove grobnice, povzro-

> e strupene glivice v posu-
flih iztrebkih netopirjev. 

nlfr, Pa so v skrivnostnih 
oKohščinah umirali tudi ne-
, . raziskovalci egipčan-

piramrd, se zdi Dean ova 
°nja nekolikanj preprosta 

T . zategadelj neverjetna. 

Lwsew rrenia je pr?fesor 
« w -  A l v a r e z ,  s p e c r a h s t  z a  
I , , delčkov elementov, 
nec Nobelov nagraje-
ukvaria S(! z egiptotogijo 

aiJa zgolj ljubiteljsko. 

I 
(Geigerievi števci so „ponoreli' 

Uklenjeni 
živi pesek 

človek v borbi s puščavo 

Ena od varnostnih naPf^a jI 
v Ameriki zaradi velikeg 
rasta vlomov postale ^ 
no blago. 

Toda to so samo cenej^ | 
pomočki. Bogataši si | 
berejo veliko dražje in ^ ™ I 
pletene varnostne naprave^ • 
čavnice, za katere ni P0^, 1 
ključ, saj se odpirajo ^ | 
izbrano geslo in na 1^ I 
glas, lasersko napravo, k'.J I 
skusu vloma takoj 0^veL/, 
njo policijsko P°stajo> 
čne naprave s televizijs*5 

merami ipd. • k0 I 
Ameriški domovi so »a* 

stali nekakšne trdnjave,0 I 
pa tudi ječe-za P^^jjju I 
dostikrat pozabijo ^ | 
varnostne naprave in sa y ^ 
vzročajo alarme. Policij3'^ I 
signal pridrvi k tak<jmu jj I 
varovanemu domu, seve 1| 
čuna tudi „lažne" alam^' -

BR I H M: g sjf y fn mt\ 

29. Vkrcali so se. M^^Vli'!J Yetij« doli 
v taborišču so se Pr hipi]yft..|H>tak:r 8°re-
Tega, kar so videli MjAffo d 

b|!' vse do 
današnjih dni, ko ne ^ na 
najbolj odročnih kraj( j^ll SvojeJ*0rJu' Nič 
čudnega, dragi bra''cV-rtj|.i \ v ^blaL. prečem 
vozu je bela raketa t dima in 
plamenov. be|e u, , 

Poslovimo se od ' . , Je . "'mala-
je in se vkrcajmo v bel" l P*ala niodri-

Z A H V A L A  

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega, nepozabnega in 
nenadomestljivega soproga in očeta 

ALOJZA ŽOKALJA 
iz Obrežja 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in vašča-
nom ter zdravniškemu osebju, ki so nam v najtežjih trenutkih 
pomag3li ter izrekli besede ohrabritve in sočutja. Posebno se za
hvaljujemo za skrb ob spremljanju na zadnjo pot in pomoč osnov
ni organizaciji ZB NOV Bregansko selo, občinskemu odboru ZZB 
Brežice, občinskemu komiteju ZKS Brežice, skupščini občine 
Brežice, Gasilskemu društvu Obrežje, Tehničnemu remontnemu 
zavodu Bregana, osnovni organizaciji ZKS Velika Dolina, družbe
nopolitični organizaciji KS Velika Dolina in Jesenice, Subnor-
Bregana, Samobor, Grdanjci, Ribniškemu društvu Brežice, Vodo
vodnemu odboru Jesenice ter za poslovilne besede govornikom, 
pevcem in godbi. Hvala vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji 
poti ter mu podarili mnogo vencev in cvetja. 

Žalujoča: družina Žokalj in drugo sorodstvo. 



Dežurni 
poročajo 

POŽAR PRED HOTELOM - 2. 
septembra ponoči je začel goreti le
seni strop v avli recepcije črnomalj
skega hotela Lahinja. Ob nastavku 
stropne luči so se pri električni žici 
vnele deske. Receptorka je na srečo 
ogenj opazila, nakar so skupno z 
dvema miličnikoma, ki sta dežurala 
v sosednji stavbi, z gasilskim apara
tom ogenj uduSli- Gmotne Škode je 
za 4.000 dinarjev. 

VLOM V TRGOVINO - 3. sep; 
tembra zjutraj so v samopostrežni 
trgovini „Dolenjke" v Bršlinu ugoto
vili, da jih je ponoči obiskal vlomi
lec. Vdrl je skozi vhodna vrata in jih 
nasilno odpiral tudi v notranjosti, da 
ie lahko vse prebrskal. Očitno je 
iskal denar, saj je vlomil tudi v pre
dal točilne mize v bifeju in v banč
no kaseto. Po vseh blagajnah je našel 
le za 400 din drobiža, odnesel pa je 
tudi več polkilogramskih čokolad. 
Verjetno se je pri delu utrudil, ker 
sledovi kažejo, da je medtem poje
del nekaj salame in spil coca-colo. 

Neprevidnost, 
lahkomiselnost 

Kar zadeva prometne nesreče z 
udeležbo otrok in mladine, se je sep
tember v novomeški občini slabo 
začel. 3. septembra zvečer sta na 
Uršnih selih pripeljala naproti Ivan 
P. z Laz na kolesu s pomožnim 
motorjem in Darko Š., prav tako z 
Laz, na neregistriranem motorju. 
Med srečanjem je bil kolesar na levi 
strani, motorist pa ni imel luči, zato 
je bilo trčenje neizbežno. Oba fanta 
so po karambolu odpeljali v bolniš
nico, gmotna škoda pa znaša 3.000 
din. 

Dan kasneje se je popoldne 
10-letna Marija Krnc z Ragovske 
ceste peljala s kolesom po domači 
ulici, z avtom pa jo ie dohitel Stane 
Čerin s Senovega. Ko je avtomobi
list zapeljal mimo deklice, je ta izgu
bila ravnotežje in omahnila na 
zadnji blatnik. Voznik jo je takoj 
odpeljal v bolnišnico, kjer pa so 
ugotovili le lažje poškodbe. Obe ne
sreči, ki sta sicer minili brez hujših 
posledic, so lahko opozorilo, da je 
september za otroke posebno ne
varen. To kažejo dosedanje izkušnje. 

PREHITER JE BIL 

5. septembra popoldne sta se v 
Orešju srečala z avtomobili Oto 
Marodin iz Sevnice in Emil Ulaga z 
Dobrega polja. Slednji je preveč pri
tiskal na plin, zato gp je pri srečava-
nju zaneslo in je prišlo do trčenja. 

SKOZI NADSVETLOBNO 
OKNO - 5. septembra zjutraj so v 
mesnici KZ na Glavnem trgu ugoto
vili, da je nekdo ponoči vlomil skozi 
nadsvetlobno okno in vdrl v predal 
blagajne. Našel je 3.000 din in jih 
odnesel. Isto noč so vlom na enak 
način ugotovili tudi na pošti v Šmar
jeških Toplicah, kjer pa vlomilec ni 
mogel priti do denarja: okrog 300 
kg težka blagajna se ni vdala. 

Popoldansko izmeno v 
kanižarskem rudniku je 2. 
septembra doletela nesreča: 
na prednjem delu voznega 
traka v južnem delu jame se 
je utrgala že močno izrablje
na veriga, potem se je pred
nji del premikajočega se tra
ku dvignil in pri padanju 
zadel tri delavce. 

Veriga se je utrgala 

Hude rane na licu je dobil 
25-letni Jože Kocjan iz Bu-
toraja, ki ima vrh tega še 
druge hude poškodbe po 
glavi, jnedtem ko sta bila 
Peter Špehar in Peter Malje-
vec le laže ranjena. Vse tri so 
odpeljali v novomeško bolni
šnico. 

Raje trikrat kot nobenkrat 
Za večjo varnost otrok in mladine v cestnem prometu je zasnovana širša akcija, ki bo 

trajala od začetka do konca šolskega leta 

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki deluje v novo
meški občini, je že več kot mesec 
dni pred začetkom novega šolskega 
leta sestavil načrt s 15 točkami. Ta 
dokument zavezuje vodstva osnov
nih in srednjih šol ter pionirske in 
mladinske organizacije, naj čimprej 
analizirajo delo prometne vzgoje v 
minulem šolskem letu in ob ugotov
ljenih napakah skušajo letos doseči 
Še večje uspehe. 

Po šolah so že ob vpisu otrok v 

Evi razred dali napotke staršem, 
;ko naj otroka nauče najvarnejše 

poti do šole, medtem ko so pone-

Samo dva dni 
Že imajo pobeglega vozni
ka, ki je dva zbil po cesti

šču 

V nedeljo, 8. septembra 
zvečer, so brežiški miličniki 
ugotovili krivca hude pro
metne nesreče, ki seje dva 
dni prej zgodila pri Zupeči 
vasi in katere krivec je izginil 
v temi. 

Bilo je 5. septembra zvečer, 
ko je Dragutin Mali iz Cerkelj v 
Župečih tesno prehiteval tovor
njak, ki ga je vozil njegov so-
vaščan Dobrivoj Šapic in zadel 
v zadnje levo kolo kamiona. Po 
tej prometni praski sta oba voz
nika izstopila in se sredi ceste 
prepirala. Vmešal se je tudi so
potnik Marko Kalin, in kot je 
ob takih priložnostih navada, 
nihče ni hotel biti kriv. 

Stali so sredi ceste, koje pri
peljal neznani avtomobilist in 
Kalina zbil pod tovornjak, Mali
ja pa je. zadel in ga je vrglo na 
pokrov neznančevega avta. Po 
približno 20 metrih vožnje je 
Mali padel na tla, neznanec pa 
je 7 ugaslimi lučmi odbrzel v 
temo. 

Hudo poškodovanega Kalina 
in Malija so odpeljali v bolnišni
co, slednjega celo v Zagreb, kjer 
mu edini lahko nudijo potrebno 
pomoč. Miličniki so pobeglega 
voznika seveda vneto iskali in 
ga izsledili že po dveh dneh. Bil 
je 49-letni Milan Strojin iz Dob
rave pri Podbočju, kije nesrečo 
povzročil s fičkom. Udeležbo 
pri nesreči je priznal, se pa izgo
varja. Zagovor pred sodiščem 
mu ne bo ušel. 

na sestankih opozarjala članstvo na 
previdno vožnjo v bližini šol in tudi 
sicer na cestah, kjer se zadržujejo 
otroci. 

Prometno vzgojo bodo nadaljevali 
in še popestrili na vseh šolah, zajela 
pa bo tudi malčke v otroškovarstve-
nih ustanovah. Posebej bo varstvu 
otrok in mladine na cestah posveče
na dejavnost v letošnjem tednu otro
ka. medtem ko naj bi tudi v kolekti
vih začeli s prometno vzgojo preko 
sindikata in tovarniških glasil. 

DOL. NEMŠKA VAS: KOLE
SAR NA CESTO - 1. septembra 
dopoldne je Anton Miklič z Jablana 
pripeljal z avtom po Nemški vasi, ko 
je z Župančičevega dvorišča nena
doma zapeljal na cesto s kolesom 
13-letni Bozo Starič i t Rihpovca. 
Otrok je trčil v zadnji del avtomo bi
la in padel, pri tem pa si je zlomil 
roko. 

ČRNOMELJ: PREČKALA ZA 
AVTOM - Tone Žalec iz Pribanjcev 
je 2. septembra dopoldne vozil 
Viatorjev avtobus po Kolodvorski 
cesti, naproti pa je vozil kombi, izza 
katerega je nenadoma prečkala 
cesto 56-letna Barica Gorse. Avto
bus je neprevidno pešakinjo zadel in 
zbil več metrov daleč. Goršetovo so 
takoj prepeljali v bolnišnico. 

NOVO MESTO: DEČEK NA 
CESTI - Anton Zupančič iz Cero-
vega loga je 2. septembra dopoldne 
vozil kombi iz proizvodne hale IMV 
na prodajni prostor k Zagrebški 
cesti. Ko je peljal po Karlovški cesti, 
ie nenadoma stekel čez cesto 7-letni 
Miran Bukovec iz bližnje Ulice Ivana 
Roba. Kombi je dečka zadel in zbil 
na travo. S poškodovano glavo so 
Mirana odpeljali v bolnišnico. 

NOVO MESTO: TRČIL V TELE
FONSKI DROG - Mihael Preskar iz 
Regerče vasi je 2. septembra po
poldne vozil avto iz mesta proti 
domu, na Šmihelski cesti pa je v 
ovinku zaneslo avto v telefonski 
drog. Po trčenju so hudo poškodo
vano voznikovo ženo odpeljali v bol
nišnico, lažje poškodbe pa je dobil 
tudi Preskar. Stanovalci v soseščini 
so bili ta dan brez telefonskih zvez. 
na avtomobilu pa je bilo za 15.000 
din škode. 

MEDVEDJEK: MLEKO IN 
MASLO NA CESTI - 2. septembra 
popoldne je Franc Tutin iz Smole-
nje vasi vozil tovornjak Ljubljanskih 
mlekarn proti Novemu mestu-. Pri 
Medvedjelcu je zapeljal na rob ceste, 
vozil po bankini, nato pa se je ka
mion prevrnil po nasipu in obstal v 
gozdu. Mleko in maslo, naložena na 
tovornjaku, sta se razlila ozir. razsu
la po cesti. Ta škoda še ni znana, na 
avtomobilu pa znaša 20.000 din. 

Spodbuden rokometni začetek 
Sevničani v drugi zvezni ligi, Brežice v slovenski — Na 

startu tekmovanja zmage Inlesa, Sevnice in Brežičank 

Že med tednom je bila odlo
čilna preizkušnja za Sevničane 
(in z njimi tudi za Brežičane). 
V tretji tekmi so Sevničani pre
magali Čakovec v Brežicah s 
24:20. Gole so dosegli Šumej 
(10), Doblekar (6), Svažič (4), 
Jurišič (2) ter Novšak in Jaz
bec. Tako so se uvrstili v drugo 
zvezno rokometno ligo, hkrati 
pa so omogočili Brežičanom, 
da bodo letos igrali v republiški 
konkurenci. Tudi prvo kolo je 
bilo dokaj uspešno za dolenjske 
predstavnike. 

INLES-VARTEKS 
22:21 

Domači rokometaši so odlično 
začeli tako v napadu kot v obrambi. 
Ob polčasu so vodili že 15:8, v na
daljevanju pa so povečali svojo pred
nost na deset golov. Potem pa so po
pustili in gostje iz Varaždina so z 
učinkovito igro skoraj nadoknadili 
zamujeno, vendar jim je za izenače
nje zmanjkalo časa. Prvi točki bosta 
kajpak lepa spodbuda za naprei. 

Inles: I. Kersnič, Ponikvar, Miku-
lin 1, S. Kersnič 3, Matelič, Šile 8, 
Andoljšek 1, Ambrožič 3, Tanko, 
Žuk 2, Radič 4, Laibacher. 

M. G. 

SEVNICA-SLOVENJ 
GRADEC 32 : 29 

V slovenskem drugoligaškem der
biju so zasluženo slavili Sevničani, 
ki so po vodstvu s tremi ali štirimi 
goli v prvem polčasu v nadaljevanju 
z domiselno igro vodili celo 28:21. 
Odlični Možic je ubranil štiri sedem-
metrovke., novi igralec Gane pa je 

dosegel kar 10 golov. Po izdatnem 
vodstvu so gostje pred koncem 
zmanjšali razliko, niso pa ogrozili 
zmage sevniških rokometašev. 

Sevnica: Možic, Bučar, Gane 10, 
Vrtačnik, Bizjak, Svažič 5, Kopriv-
nik 1, Doblekar 5, Novšak 3, Šumej 
7, Jazbec 1, Gologranc. 

E. R. 

JADRAN — BREŽICE 
38 : 24 

Brežiški rokometaši so v prvem 
kolu slovenske rokometne lige 
močno izgubili v Kozini. V prvem 
polčasu so se sicer uspešno upirali 
enemu izmed favoritov za prvo me
sto, potem pa so popustili in doma
či rokometaši so jim nasuli kar 38 
golov. Seveda je to šele začetek tek
movanja in Brežičani imajo še dosti 
priložnosti, da nadoknadijo tisto, 
kar so na startu zamudili. 

Brežice: Rožman I., Bršec 2, Bu-
zančič 6, Ban 4, Kebe, Zore 3, Kna-
pec. Zavadlav 8, Kalin, Jurkas, 
Verstovšek 1, Rožman II. 

BREŽICE - BOREC 
28 : 17 

Brežičanke so z igro in rezulta
tom dokazale, da so se dobro pripra
vile na novo prvenstvo. Gostje niso 
bile dorasle nasprotnice domačim 
igralkam, ki so vodile ves čas in si že 
do polčasa nabrale takšno prednost, 
da zmaga ni bila ogrožena. 

Brežice: Hribernik. Balon 12, Bah 
10, Dimič, Zakšek, Šmajgl, Rožman 
5, Vogrinec, Lipej 1, Cetin, Levačič. 

V. P. 

DOBOVA -TRŽlC 
25 : 27 

Moški v „B", ženske v „A" 
V Novi Gorici in Velenju sta bili 

atletski tekmovanji - deveta kriteri
ja slovenskih mest. Moška novo
meška ekipa je bila šesta v A skupi
ni, Novomeščanke pa so si z zmago 
v B skupini priborile pravico, da bo
do naslednje leto nastopale v naj
močnejši skupini. 

Novomeški atleti niso mogli po
noviti lanskega četrtega mesta, saj 
imajo kar šest atletov pri vojakih. 
Dosegli so sicer tri dolenjske rekor
de in več osebnih, a vse to ni moglo 
zadostovati več kot za šesto mesto. 

Uvrstitve novomeških atletov in 
atletinj: moški - 110 m ovire: 7. 
Nagode 18,1, 100 m: 6. - 7. Maier-
le 1 2,0. 400 m: 2. Keržan 49,6. 800 

m: 6. Križman 2.06,1, 1500 m: 5. 
T. Bučar 4.16,5, 1500 m ovire: 6. 
Pipan 4.44,3, 5000 m: 4. P. Bučar 
15.53,5 4 x 100 m: 5. Novo mesto 
(Majerle, Šimunič, Kraševec, Ker
žan) 44,2, višina: 5. Šuštar 190 cm, 
daljava: 3. Šimunič 707,troskok: 5. 
Slak 12,80, krogla: 6. Okleščen 
11.20, disk: 7. Rifelj 30,32, kopje: 
2. Spilar 66,56. . 

Ženske: 100 m: 2. Zaletel 12,9, 
400 m: 4. Papež 63,8 4 x 100 m: 2. 
Novo mesto (Vide, Rihar, Brulc, Za
letel) 53,0. višina: 1. Pečaver 155, 
daljava: 2. Rihar 483, krogla: 1. 
Pavlin 9,25, disk: 2. Valentič 23,92. 

M. Š. 

Sredina za Dolenjce 
Zmaga košarkarjev Beti in poraz Novoteksa: dolenjski 

ekipi sta sredi razpredelnice 

V nadaljevanju slovenske ko
šarkarske lige sta dolenjski ekipi 
spet dosegli polovični izkupi
ček: potem ko so v prvih treh 
kolih Novoteksovi košarkarji 
zmagali in metliški izgubili, je 
tokrat slavila Beti - močno je 
premagala Prule — Novomešča-
ni pa so izgubili v Celju. Na 
lestviti ostaja vse po starem: Ili
rija bo zanesljivo prva, Novome-
ščani in Metličani pa bodo ob 
koncu tam, kjer so zdaj: v sredi
ni lestvice. - V dolenjski ligi 
vodilna moštva zmagujejo: Žu
žemberk in Podbočje imata dve 
točki naskoka pred Loko 74 in 
Obutvijo, Žužemberk pa ima 
tako po igri kot tudi po razpo
redu tekem največ možnosti za 
prvo mesto in napredovanje v 
drugo slovensko ligo. 

KOVINOTEHNA -
NOVOTEKS 93 : 69 

Novomeški košarkarji se nikakor 
niso znašli v telovadnici in so zaslu
ženo izgubili, čeprav so v zadnjem 
delu prvega polčasa in v začetku na
daljevanja skoraj izenačili rezultat 
po precejšnjem vodstvu Celjanov. 
Potem pa se jim je spet ustavilo in 
Kovinotehna je z odlično igro ob 
koncu celo krepko zmagala. Novo-
teks je igral slabše kot v zadnjih tek
mah in domačim nikakor ni mogel 
vsiliti svojega načina igre. 

Novoteks: Janežie 4. Bajt 6. 
Cukut 5, Ž. Kovačevič 13, P Scni-
čar 5, S. Kovačevič 18. Ivančič 17, 
Besednjak 1. 

BETI - PRULE 
85 : 54 

V začetku ni kazalo, da bodo do
mači tako močno zmagali, saj je bi
lo na polovici tekme komaj šest ko
šev prednosti za Beti. Sredi drugega 
polčasa so gostje dokončno klonili. 
Odločilno za visoko zmago je bilo 
to. da so igralci Beti pobrali skoraj 
vse odbite žoge pod košema. 

(f i/ if i ln 

. 
NOVO MESTO - Jutri ob 15. w 

bo na Stadionu bratstva in enotnosti 
slovensko atletsko prvenstvo ® 
pionirje in pionirice. Novome»i 
pionirji so med najboljšim^ v blo» 
ni ji, zato pričakujemo več dobrin 
uvrstitev Novomesčanov. Naslednjo 
sredo pa bo ob 15. uri tradicionain 
odprto dolenjsko prvenstvo v atlet' 
ki. Razen najboljših dolenjskih ati 
tov bodo nastopili skoraj vsi.nayj 
boljši slovenski atleti ter g°s$e

v 

Zagreba, Karlovca, Pulja in z ReK • 
Pokrovitelj prireditve je IMV. t 
Š.) 

RIBNICA - Ribniški nogometa« r 
so v prvenstveni tekmi ljubljans ^ 
podzveze zmagah v Hrastniku 4.* 
goli Nedoviča (2), Hrvatiča in 
novskega. Pionirji so izgubili z no 
meškim Elanom 6:0, Ribničani P. 
so v tekmi mladincev premaga 
Hrastnik 5:1. (M. G.) 

TREBNJE - V počastitev otg 
skega praznika so tekmovali strel 
malokalibrsko puško. Zmagal0 J 
Trebnje I s 596 krogi pred 
nogom (587) in Trebnjim H P3. 
Med posamezniki je bil najbolja 
geli z 218 krogi, sledita pa M0*? j 

nozana Lavrenšek in Hrovat. | 
mladinskimi ekipami je Trebni 
nastreljalo 594 krogov, Moto? • 
519 in Trebnje II 487. Najboljag 
sameznik je bil Godnjavec z 
krogi. (S. D.) 

TREBNJE - Ob občinskem «£ 
niku so tekmovali tudi kegljacl- f 

zultati moških ekip: Mer#. 
(Trebnje) 791 krogov, Brežice ' 
Novo mesto 746 in Krško 726. 
niče: Novo mesto 2128, Bre 

2074, Mercator 2062. (S. D.) 

NOVO MESTO - Kecljači 
so se pomerili s trboveljskim Ru,, i 
jem in ga premagali 6927:691 "-hj 
več kegljev je podrl Bratož - :• 
Ženske pa so imele četvero ,f 

zmagal je Triglav z 2332 keglU« jj, 
dijo Rudar (2323), Krka (2287) 
Medvode (2285). (B. D.) 

KOČEVJE - Kočevski nogoljj 
taši so v Zagorju igrah 2:2 vF.t 

stveni tekmi ljubljanske pooz* .j. 
Gola sta dosegla Nekič in D° ^ 
Mladinci so tekmo z istim naspr 
kom izgubili 1:2, pionirje pa J® L. 
magala Ivančna gorica 6:1. ^ 
ski rokometaši so gostovali v N u 
mestu in izgubili 16:38, ženska ^ 
pa pa z istim nasprotnikom 
(Z. F.) 

RIBNICA - V conski ligi.50j! 
kometaši Ribnice _zabeležili 
zmagi: premagali so Šmarje 2o. 
Loški potok 14:12. (M. G.) 

NOVO MESTO - Novome^ 
gometaši so se z drugega gosto c 
v novem prvenstvu vrnili z ^ > 
zmago: premagali so Ihan 3:1- oj. 
so dosegli Bradač, Skulič in 
Bela krajina pa je v tekmi \ jjv 
lige izgubila z Usnjarjem 0:2, 
je imela veliko priložnost za 
tek. (I. G.) 

KRMELJ - Na tradfciojjjsj 
rokometnem turnirju „13 ta'c 

0v, 
zmagala ekipa celjskih veter 
drugi je bil Krmelj, tretje No> ^ 
sto. krmeljska ekipa je uspesn W 
tala v novem prvenstvu: v PrVC

rejttf' 
lu ljubljanske conske lige je P * 
gala Šmartno 25:19. S hitrim' $ 
di so domači razbili obram pj-
stov, najboljša strelca pa sta o 
pež in Bevc s po 6 goli. (B. £>•'-

BEREČA VAS •+ V Prirff 
tekmi v malem nogometu je <? ^ir 
pionirska ekipa premagala 'J -0d 
sko Brinje 5:2 (3:1). Domači P J 
ji so presenetljivo premaga ^ 
mladince iz Bercče vasi - "• 
S.) 

1 
KOČEVJE - Na hitropot^ je 

šahovskem turnirju za septem j^: 
zmagal Cimer s 7,5 točke, ? V 
Ivič 5,5, Kirasič 3,5 in Ofak 
skupnem seštevku vodi lvic z 
čkami pred Cimrom, ki jih 10 

(Z. F.) 

NOVO MESTO - Prizadf;; 
kegljaškim delavcem iz NovePL V 
sta je republiška zveza P°n 

>(jelj° 
kazala zaupanje: v soboto m 
ter 20. in 21. septembra en r  

kegljišču na Loki prvenstvo ^ > 
je za posameznike v discip J ij$j> 
200 lučajev. Več kot 80 liaJ n3sl0> 

kegljačev se bo borilo za.r^avn<' 
prvaka in za uvrstitev na 
prvenstvo. (B. D.) 

n k0'11 

NOVO MESTO - V tretje"" u sf 
občinske lige v malem nogo tj ' 
bili doseženi naslednji reZ jj;7. 
skupina A: Cešča vas -'rInyof' 
Milka Šobar - Gabrjc 2:10, 
Regerča -vas 4:4, Uršna sela 
11:2, IMV - Zdravilišče D?1" 
ce neodigrano. Skupina 
Birčna vas 1:8, Mirna peč -- . J 
ce 0:3, Dol. Toplice - / 
Kremen - Paha 7:4, BrcZ_ .j C? 
Stopičc 3:4. V A skupin' „josA 
šča vas pred Trikom, v B pa 
ce pred Birčno vasjo. 

Beti: Kremesec 4, Ž. Vergot 8, 
Lalič 20, Švinger 11. Jezerinac 12, 
Medek 30. 

M. P. 

ŽUŽEMBERK 
IN PODBOČJE 

V nadaljevanju dolenjske košar
karske lige ni bilo presenečenj. Vo
dilna moštva so zanesljivo premagala 
svoje nasprotnike. Najvišjo zmago je 
zabeležila bršlinska Obutev, ki je s 
skoraj 100 koši razlike premagala 
Mirno peč. 

Rezultati 14. kola: Žužemberk -
Dragatuš 109:73. Obutev - Mirna 
peč 125:33, Straža - Loka 74 
49:78, Podbočje - Mirna 70:60, 
Metlika - Semič 60:71. Vrstni red: 
Žužemberk in Podbočje po 24 
točk. Loka 74 in Obutev po 22, 
Mirna 16, Semič 12, Metlika in Dra
gatuš po 10. Straža 8 in Mirna peč 2 
točki. 

Spet Zrimšek 
Osmič — „Po Beli kraji

ni" s kolesi 

V spomin na srečanje borcev so 
slovenski kolesarski delavci v soboto 
pripravili že osmo dirko „Po Bel j 
Krajini". Razen slovenskih in hrva
ških kolesarjev so nastopili tudi 
eostje iz Košie (CSSR). Spet so se 
odlikovali inladi Novomeščani, ki v 
konkurenci mlajših mladincev nima
jo enakovrednih tekmecev. 

Med člani je na 1 30 km dolgi pro
gi zmagal Zakotnik (Rog). Zanimivo 
je. da so imeli mladinci, ki so vozili 
na,35 km krajši progi, večjo povpre
čno hitrost. 

Rezultati mladincev: mlajši mla
dinci - 1. Zrimšek (Novoteks), 2. -
4. Lisec (Zagreb), Kojc (Branik) in 
5. Mijajlovič (Novoteks). 5. Vehar, 
8. Turk (oba Novoteks). Starejši 
mladinci: 1. Ropret (Sava, Kranj). 
6. B. Mijajlovič (Novoteks), 17. Z. 
Antončič, 19. F. Antončič (oba 
Novoteks). 26 Skrbinek (Krško). 

S. D. 
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LE KAJ MU JE BILO? 
3. septembra se je Ivan Trenovec I 

iz Vel. kamna peljal z mopedom od I 
Krškega proti Brestanici, nenadoma I 
pa je med vožnjo zapeljal na rob I 
ceste in zadel v kamnito skalo, od I 
tam pa ga je odbilo kakili 18 metrov I 
daleč. Obležal je s hudimi poškod- I 
bami, zato so ga prepeljali v breži- I 
ško bolnišnico. 

NAZAJ SE JE OZIRAL 

4. septembra je Štefan Sočič iz I 
Loke vozil tovornjak proti Bregu, I 
naproti pa je videl peljati kolesarja, I 
ki se je oziral nazaj. Na kolesu s po- I 
možnim motorjem se je neprevidno I 
peljal 12-letni Jože Racman iz Reči- I 
ce. Zaletel se je v kamion, čeprav je I 
ta že skoraj stal, in se hudo poško- I 
doval. Odpeljali so ga v celjsko bol- I 
nišnico. 

Vsakodnevne prometne nesreče, pri katerih dostikrat ostajajo 
žrtve otroci in mladi ljudje, teijajo ukrepe. Po vseh občinah že 
imajo ali pa sestavljajo programe, kako naj delujejo šole, stara in 
vozniki motornih vozil, da bi nesreče preprečili. 

kod tudi na prvi šolski dan o tem 
govorih pri urah pouka. Razen tega 
pripravljajo šole roditeljske sestan
ke, na katerih bodo star sem predva
jali poučne prometnovzgojne filme. 

V omenjenem programu imata 
svoje mesto tudi AMD ter združenje 
šoferjev in avtomehanikov, ki bosta 

RADNA VAS: BILO JE V OVIN- I 
KU - 3. septembra popoldne je I 
Ljudmila Zore iz Bogneče vasi vozi- I 
la osebni avto od Poljan proti Radni I 
vasi, v ovinku pa ji je naproti pripc- I 
Ijal avtomobilist Anton Gorenc z I 
Mirne. Med srečanjem sta trčila, I 
gmotne škode pa je za 9.500 dinar- I 
jev. 

DOL: ZANESLO GA JE V TO- I 
VORNJAK - 5. septembra dopol- I 
dne sta med Trebnjim in Mirno pri- I 
peljala naproti Leopold Klančar iz I 
Rodin z osebnim avtom in tovornja- I 
kar Peter Barišič iz Zagreba. Med I 
srečanjem je osebni avto zaneslo v I 
tovornjak. Škode je za 7.000 din. 

SREBRNI CE: AVTO V KRKI -
Franc Sta niša z Vrlu pri Ljubnu je I 
5. septembra zvečer vozil avtomobil I 
od Novega mesta proti Dol. Topli- I 
cam, med potio pu je zapeljal s ceste I 
po strmini v Krko. Avto je potonil, I 
voznik pa je še zlezel ven in se rešil I 
brez poškodb. Škodo cenijo na I 
8.000 dinarjev. 

ŠENTJERNEJ: TRK V NASE
LJU - 6. septembra popoldne je I 
Jože Kolenc iz Zaloga pri Škocjariu 
v Šentjerneju zavijal proti Kostanje
vici, z novomeške smeri pa je pripe
ljal Novomeščan Janez Jevnik. Trči
la sti^, tako da je škode za 5.000 di
narjev. 

VINICA: NARAVNOST V HIŠO 
- Ivan Jauševec z Vinice je 7. sep
tembra zjutraj vozil skozi naselje, v 
ovinku pa je zdrknil s ceste in treščil | 
v hišo. Naredil je za 8.000 din 
škode. 

URŠNA SELA: DVA STA 
RANJENA - Janez Ponikvar iz 
Birčne vasi je 7. septembra popol
dne vozil avto od Dol. Toplic proti 
domu, v Uršnih selih pu mu je na
proti pripeljal avtomobilist K.arol 
Kmet iz Gor. Sušic. Ta je med sreča
njem zavrl, nakar ga je zaneslo v 
Ponikvarjevo vozilo. Pri trčenju sta 
se poškodovala voznik Kmet in 
sopotnica Anica Kmet; prepeljali so 
ju v bolnišnico. Gmotne škode je za 
8.000 dinarjev. -

i'x šnt/ 
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Komunisti o sosedskili odnosih 
V septembru bodo v brežiški občini pomnožili vrste komunistov 

i Priprave na teden Komunista, s katerim bodo v Posavju od 22. 
^tembra do 3. (^obra počastili 50. obletnico pisane partijske 

so razgibale osnovne organizacije ZK v delovnih kolektivih 
•D Krajevnih skupnostih. V brežiški občini napovedujejo večino 
Pnreditev v zadnji petih dneh. 

ARHEOLOGI 
V LEVAKOVI 

JAMI 
J 

. Ekipa Posavskega muzeja 
Je 3. septembra začela izko
pavati v Levakovi jami pri 

utni. Arheologi si obetajo 
j^jdbe iz konca kamene do-
? pa vse do zgodnjega sred

njega veka. Jama je bila na-
f^Vno zatočišče prebivalcev, 

sp živeli v naselbini na ob-
?°Su Starega gradu nad 

V^jbočjem. 

Novo v Brežicah 
~ Nasproti bolnišnice v 

zemei^u So se nanuli teden začela 
d0m »i 23 noyi zdravstveni 
obča'nj katerega zbirajo denar tudi 

0cani v obliki samoprispevka. 

ga - Do občinske-
Oreanfm ~ sta ^ s'a^a dva meseca. 
Prev7oiXaC1^ Postov in prireditev bo 
rem ' enajst članski odbor, v kate-
$krW ilnz' Pfanc Filipčič, Mihael 
Vini- ', v^n Živič, Milan Kostevc, 
ca Avc *fS' ^one Jesenko, Mimi-
bek M-?' ac'av Sadil, Vinko Šer-
Haknarf n, ̂ kar m Franc Hedl. 
dva nr j° 4° vključili zraven še 
^vfcft aVnika krajevne skupno-

teri bo osrednja proslava. 

so zac£r STAREM - Na Bizeljskem 
Novo «r.i v starih prostorih. 
Va n-j? , dokončujejo in bo vselji-
bodo vnl^i- mesec- Zaenkrat ne 
sai mnr • petdnevnega pouka, 

aJ° prej še marši laj urediti. 

»RežiSke vesti 

bodo povabili sekretarja CK ZK Slo
venije in Hrvaške ter dnige predstav
nike družbenopolitičnega življenja 
iz obeh republik. 

Osnovne organizacije ZK bodo v 
prvih oktobrsldh dneh svečano spre
jemale v svoje vrste nove člane. V 
občini ;ph je 43, in če bo vsaka spre
jela vsaj po enega, kot jim je pripo
ročil komite, se bodo vrste komu
nistov v občini pomnožile za več 
kot štirideset. Na sprejemih mladih 
bodo navzoči tudi predstavniki ko
miteja in drugih družbenopolitičnih 
organizacij. 

Na sestankih bodo komunisti 
spregovorili o pomenu partijskega 
tiska in obletnice zmage nad fešiz-
mom, posvetili pa se bodo tudi 
aktualnim problemom delovanja 
komunistov. V vseh organizacijah 
bodo izbrali poverjenike Komunista 
in se odločali za ustanavljanje kotič
kov Komunista. 

Sveti ZK bodo ta mesec prav tako 
oživeli in sklicani so že številni zbo
ri. Komisije in aktivi pa bodo do 
konca meseca pripraviU obračune 
dosedanjega dela. Komisija za izo
braževanje bo v naslednjih tednih 
organizirala ure partijske besede za 
učence višjih razredov osnovnih šol. 
Pripravljajo tudi razstavo partijskega 
tiska, Id bo nazorno prikazala njego
vo pot in vlogo skozi pet desetlet^. 

/ 

„KromiMijeva letina ni ravno n^'boljša," ugotavlja Ivan Zupaii iz 
Križ na Kozjanskem. Ljudje so zadovoljni, da ga je vsaj toliko, saj v 
vinogradih niso imeli sreče. Toča jim je uničila precej letošnjega 
pridelka. (Foto: Jožica Teppey) 

Lisca ob dvajsetletnici bronasta 
Predlog za prvi grb občine Sevnica največjemu sevniškemu samorastniku, ki je pojem že 

v svetu 

Sevniška Lisca s TOZD še v treh 
rudarskih krajih: v Krmelju (ki je z 
rudarsko tradicijo že prekinil), na 
Senovem in v Zagorju, Tončkovem 
domu na Lisci in začetka poletja še 
v Zemunu, slavi te dni dvajsetletni
co. 

Jubilej, ki pomeni v življenju 
komaj kaj več kot zrelost, je za to
varno s tako poslovno uspešnostjo 
primeren trenutek, da se ozremo 
tudi nazaj. Začetki tovarne segajo v 
čas rojevanja sevniške samorastniške 
industrije. Septembra 1955 je nasta
la majhna obrtna delavnica, ki je 
izdelovala kravate in modrce, za 
sproti pa so kakšni ženski pobrali 
tudi zanko na strganih najlonkah, ki 
so bile takrat še redkost. Za samo 
obujanje svetle in tudi težke pretek
losti bo še prilika, za sedanji trenu
tek stabilizacije je vredno poudariti, 
da Lisca ves čas večino svoje novo 
ustvarjene vrednosti razporeja tako, 
da je prerasla v velikana svetovnih 
razmer pretežno z lastnim denar
jem. Od skupnih virov obratnih 
sredstev predstavljajo lastni viri 
namreč kar 94 odst., zato je tovarna 
lahko ves čas likvidna in ne pozna 
česa takega, kot je blokiran žiro 
račun. 

Kot čebele pridne delavke so že 
pred leti pokazale, da ^e iz evropsko 
priznanih norm mogoče iztisniti še 
dosti več, ne le v slučajnih horukih, 
temveč, dostikrat kaže — kar na
prej! V tovarni so med prvimi pri
pravili toplo prehrano za svoje de
lavce, s toplimi jutranjimi napitki, 
toplimi malicami in kosili. Kar 9 
odst. od bruto OD gre za stanovanj
sko izgradnjo., TOZD ta denar se 
oplemenjujejo z oročanjem pri 
bankah tako, da vlag3jo za stano
vanjsko izgradnjo vsako leto več kot 

POZNAJO TOVARNO 

V soboto popoldne so orga
nizacije Zveze socialistične mla
dine v TOZD OZD Lisce pripra
vile v Sevnici kviz. Tričlanske 
ekipe so se pomerile v vpraša
njih o poznavanju preteklosti in 
današnjega trenutka te tovarne 
in napeljevanju niti v iglo šival
nega stroja. Zmagala je ekipa 
TOZD Krmelj pred Sevnico, Se-
novim in Zagorjem. 

šest milijonov dinarjev. Komisija za 
odlikovanja pri občinski skupsčini, 
ki je predlagala za podelitev največ
jega priznanja - grba občine Sevni-

Sprenevedanje? 
Delegat družbenopolitičn^a 

zbora iz Loke je pred časom v 
občinski skupščini zastavil dele
gatsko vprašanje, kako je mogo
če, da je upravnik Trubarjev^ 
doma na tem mestu pravzaprav 
brez mandata, vse od februarja 
1974 (!), saj ni bila izvedena ne 
reelekcija ne kaj drugega. Bistvo 
delegatovega vprašanja pa je po 
našem mnenju v naslednjem: 
kdo je poleg upravnika v občin
skem merilu odgovoren za nad
zor nad mandati in zakaj potem
takem ni prišlo do razpisa pred 
iztekom mandata? 

Pravi naslov tudi za te zadeve, 
občinska komisija za družbeni 
nadzor, se je v odsotnosti dveh 
svojih članov sestala 22. avgusta 
letos. Zaključki te seje, ki so bih 
med vprašanji in odgovori na 
voljo tudi deleptom več kot 
teden dni pred jutrišnjo sejo 
občinske skupščine, kaz^ od
nos, ki se nam zdi vpraMjiv. V 
več kot eno stran dolgem urad
niško pisanem odgovoru bije 
namreč v oči predvsem ugotovi
tev komisije, da bi sevnito ob
činska. skupščina morala pač 
imeti organizirano kadrovsko 
službo, ker pa te ni, pa po mne
nju komisije za družbeni nadzor 
občina tudi nima pregleda nad 
delovnimi mesti, ko so pod 
reelekcijo!? Komisija sicer raz
glablja v tem duhu dalje, vendar 
spet najde „izhod" zaradi reor
ganizacije drug^a upravnega 
oddelka. Toda kdor pozna Par-
kinsov železni zakon birokracije, 
ne potrebuje več nobene nadalh 
nje razlage. Ker pa živimo v naa 
družbi, predvsem pa v odločnih 
prizadevanjih za stabilizacijo, se 
ne bi smeli zadovoljiti s takimi 
prozornimi ugotovitvami: ker ni 
take ali drugačne službe, je 
nekdo lahko upravnik brez man
data že leto in pol, družbena 
komisija pa spi, dokler je,slučaj
no ne strese kakšen delegat. 

ca — kolektivu Lisce, navaja v obra
zložitvi tudi zgledno samoupravno 
o:^niziranost OZD Lisce s sestimi 
TOZD, kjer so še biva obrati imeli 
svoje samoupravne organe in razvito 
sodelovanje s krajevnimi skupnost
mi, kjer živijo in delajo. 

A. ŽELEZNIK 

Za vrati posebne osnovne šole v 
Sevnici nastajajo iz nerodnih 
kovinskih kosov tudi takale kla
diva. Šola si prizadeva privzgoji
ti učencem kar največ pr^ti-
čnih znanj. 

Sevniški paberki 
IZ GOSTILNE BIFE — Kranjc iz 

Zabukovja, kateremu je inšpekcija 
pred časom zaprla gostilno, je za
prosil občinsko skupsčino, da izgla
suje, da bo poslej lahko imel bife. 
Njegova pro^ja je komaj prišla sko
zi rešeto izvršnega sveta, medtem ko' 
se bo morala z drugim prosilcem po
novno pozabavati komisija, ki je za
dolžena za to, da je s temi lokali vse 
lepo in prav. 

MOJSTER PA TAK - Nekdo se 
je moral kar dosti namučiti, da je 
zabil žebelj kar v sredino debele šipe 
pri vhodu v gasilske pisarne. 

„Umeteljno" zabit žebelj v steklo 
je ostal, žal pa bodo motali gasilci, 
Ki jih že itak hudo tarejo finance, 
kupiti novo steklo. 

Imperlal izvaža dvakrat več 
Konec oktobra bosta dokončana dva nova tovarniška objekta 

sedemmesečnega izvoza je 
nekaj nad 3,459.000 din, lani 
pa so vse leto izvozili komaj za 
3,070,000 din izdelkov. 

^obro '^kega Imperiala se je pri izvozu svojih izdelkov zelo 
^delk konca leta bo prodal na tuje za 183 odst. več 
izvo^ir^ Imperialove žvečilne bonbone prvič 

tržišče. Med njihovimi starimi odjemalci pa so 
Nemčija, Avstrija, Danska, Madžarska in Češkoslovaška. 
^zkih cen so v kolek-

§evan- razmišljali o-zmanj-
So tuje, vendar 
rist H 1 odločili v ko-

oi^i^'^očnega gospodarje-
so še naprej po4-

Sa ^^bremeniii pa so 
Se je stroškov. Pokazalo 
da iL pravilno ukrepali in 
Usp^L ° "osegajo lepše poslovne 

• Vrednost letošnjega 

^ške novice 
DIN DOBITKOV -

vao ' "O društvo Krško je pripra-
tombolo dobitke 

avto vj^^'^dnosti. Med njimi so 
kosiini ^tburg karavan, motor-

nir.* ' kombinirani kmetijski 
^^'ni ^6^' motorno kolo, 
•^ttana ^®^®^izor, radio, kombi-
P^eiiiog^ garnitura in dve toni 

Jon RAZVRŠČENI - Skup-
vorstva v občini 

®yidenci za razvrstitev v 
in zavode 40 otrok in 

ij. J g ^ z motnjami v teles-
razvoju. Trenutno 

••^Si ip, redne oddelke šol, zato 
'^kšne učbenike naj 

^hiat»3 ^ občini nimajo > 
psihologa, morajo čakati 

rt ^ Ljubljane, zato se 
^ otrok zavlekel. Z zamu-

tudi pouk v prvem 
posebne šole. 

Jofc^^^^SPEKT - Krško je 
jeziir^i^ turistični prospekt v šti-

• y angleščini, nemščini, 
1 ^ slovenščini. Turistič-

7° ^ izdalo v 30 tisoč 
Jl je J^ odločilo potem, 
"^Pnei°^<="cla zamisel za izdajo 

sa posavskega prospekta. 

NA VRSTI JE 
OCENA 

Prihodnji teden bodo na skup
ni seji predsednikov občinske 
konference SZDL, komiteja ZK, 
predsedstva občinskega sindikal
nega sveta, Zveze mladine in 
občinskega odbora ZB v Krškem 
ocenili stabilizacijske programe 
delovnih kolektivov in sklepali o 
nadaljnji politični aktivnosti. 
Sprejeti nameravajo ukrepe, s 
katerimi naj bi ublažili neugodne 
gospodarske tokove v letu 1975 
in v letih, ki bodo sledila. 

Na račun povečanega izvoza 
pa jugoslovanskega tržišča ne 
bodo zanemarili. Prodajo na 
tuje bodo še vnaprej povečevali, 
zato izpopolnjujejo strojno 
opremo. Do konca oktobra 
bosta nared dva nova objekta, 
skladišče in del proizvodnih 
prostorov, ki jih predvideva 
razvojni program. Njegovo ures
ničevanje bodo nadaljevali še v 
letih 1976 in 1977. 

Konec ^oktobra bo TOZD 
Imperial Krško prešel na izdelo
vanje novih serij in kreacij svo
jih proizvodov, ki jih bodo po
prej pokazali na zagrebškem 
velesejmu. Zaposleni delajo v 
dveh izmenah, vendar morajo 
večkrat priti na delo tudi ob so
botah in nedeljah, da laliko pra
vočasno izpolnijo svoje obvez
nosti do kupcev onstran meja. 

J. TEPPEV 

"C 

Trimo je letošnji nagrajenec s plaketo občine Trebnje med delovnimi organizacijami. V soboto je to 
visoko priznanje izročil predsednik občinske skupščine Slavko Kržan predsedniku delavskega sveta 
Jožetu Majeiju. (Foto: Železnik) 

Delavci resno vzeli stabilizacijo 
Letos za 330 milijonov naložb, prekoračitev je za 55 milijonov, kar je v glavnem pokrito 

ALI JE DOVOLJ? 

Ko so v delu 
Krškega na levem savskem bregu 
porušili poslopje, kjer je bila tudi 
zelenjavna trgovina domačija 
„Agrokombinata" so ostali tamkaj
šnji občani z eno samo nulo proda
jalno, ki je sicer dobro založena, a je 
treba na potrebno precej dolgo ča
kati. -Želje občanov so, da bi dobili 
še eno tako prodaja Ino, ki bi jo sicer 
Agrokombinat lahko takoj odprl, le 
če bi imel za to primeren prostor, 
saj na novogradnjo ta čas še ne mi
slijo. 

NAGRADE 
NAJBOLJŠIM 

v osnovnih šolah 
krške občine bodo ta mesec po
častili jubilej Komunista s pisa
njem halog o srečanjih s komu
nisti in z razgovori z nosilci zlate 
značke ZKJ. Najboljše spise 
bodo nagradili. 

Na levem bregu Save v Krškem 
rastejo novi bloki. Stanovanjska 
problematika v občini je zelo 
pereča, dosedanje delo strokov
ne službe in oiganov samo
upravne stanovanjske skupnosti 
pa naj bi osvetlila za včeraj skli
cana seja delegatov te skup
nosti. (Foto: J. Teppey) 

je dohodek povečal za 49 odst., v 
industriji celo za 66 odst. Ob tem so 
stroški sicer porasli za odstotek 
manj, ostanek dohodka pa vseeno 
izkazuje porast za 53 odst. in bo do 
konca leta vsekakor ugodnejši kot 
lani. 

Razveseljivo je tudi, da je v žepe 
delavcev kanilo v letošnjem polletju 
za 41 odst. več ali - kot je bolj ra
zumljivo — 432 dinarjev več. Lani 
so dobili delavci v modre kuverte 
povprečno le po 2.184 dinarjev. Kje 
bi morala stabilizacija gospodarstva 
najgloblje zarezati? Inž. Dežman 
navaja: pri varčevanju pri neproduk
tivni potrošnji, odpravljanju zamuja
nja na delo, bolniških dopustih orga
nizaciji dela in - kar smo že večkrat 
zapisali, saj se je za to odločno 
zavzemal tudi občinski sindikalni 
svet - pri ses tankova nju, ki ne sme 
biti mlatenje prazne slame; ravno 
tako zanj praviloma ne bi smeli tro
siti proizvodnih ur. Posamezni sta
bilizacijski programi nava^jo sicer 
šc zanimive podrobnosti o ~lem, 
kako je mogoče prihraniti še marsi
kateri dia ', o čemer bomo še pisali. 

ALFRED ŽELEZNIK 

Iz kraja v kraj 
DVORIŠČE KOT TREBA - Čla

ni novoustanovljenega društva šofer
jev in avtomehanikov v mirenski Da
ni so se izkazali. Lepo so namreč 
zarisali označbe na vsem velikem 
prostoru med posameznimi proiz
vodnimi dvoranami, postavili so tudi 
prometne znake. Najprej so namera
vali naročiti znake pri podjetju, ki 
jih izdeluje tudi za cestno službo, 
vendar so jih, ko so ugotovili, da za
nje več kot milijon starih dinarjev 
ne bi bil zadosti, naredili kar doma. 

PRAZNIK SKAZIL SEJEM -
Vse kaže na to, da novo izpodriva 
celo ukoreninjene navade: sobotni 
sejem na Veseli gori je bil izredno 
slabo obiskan. Na voljo je bilo kak
šnih 20 konj in 10 govedi. V tem 
času so bile na vrhuncu proslave v 
čast občinskemu prazniku. 

TREBANJSKE NOVICE 
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Načelnik oddelka za gospodar
stvo pri skupščini občine Trebnje 
inž. Nace Dcžman je med drugimi 
na tiskovni konferenci za novinarje 
pred občinskim praznikom ocenil 
dosedanja stabilizacijska prizade
vanja delovnih ljudi v trebanjski 
občini. Rdeča nit teh ocen je: delav
ci so vzeli stabilizacijo resno, progra
mi so zelo določni, združeno delo v. 
trebanjski mani razviti občini ni 
med nosilci nelikvidnosti! 

Še več: inž. Dežman celo 
trdi, da se je likvidnost trebanjskega 
gospodarstva povečala, resnica, ki 
drži že vrsto let, da delovne organi
zacije od drugod dolgujejo trebanj 
skim več, kot pa te njim namreč, 
drži še'vedno, čeprav se (le kdo to 
lahko zdrži v nedogled? ) razmerje 
počasi, vendar vztrajno podira. Ne
katere delovne organizacije v tre
banjski občini tudi prizadevno 
zmanjšujejo uvoz nekaterih surovin; 
če bi bili tudi drugod tako prizadev
ni, bi bilo pri nas lahko nedvomno 
še bolje (neaktivirana naložba za 
jekleno pločevino v skopski železar-
ni, ki bi jo potrebovala nova tovarna 
Trima). Po ugotovljenih rezultatih 
gospodarjenja za minulo polletje se 

x • ?ktobra bo v domu JLA ustni 
niu vr° me<^rePut>li§kem sodelova-

J • Na to zaključno prireditev 



Drobne iz Kočevja 
STAR REGRUT — Zakon je enak 

za vse. To bi morali vedeti tudi 
državljani, ki hodijo na delo v tuji
no, da ne bi doživeli po nepotreb
nem nevšečnosti. Nekdo iz Kočevja 
je odšel na delo v tujino. Dolgo ga ni 
bilo domov. Medtem je pres^el sta
rost 27 let, kar je meja za odslužitev 
vojaške obveznosti. Medtem pa mu 
je poteklo dovoljenje za bivanje v 
tujmi. Zato je prišel domov, da bi 
mu ga TOdališali. Vendar je bil zelo 
presenečen, ko so ^ obvestili, da bo 
moral prej odslužiti kadrovski rok. 
Tako bo. sedaj novineo-regrut z 32 
leti. 

BOGAT OTROK — Zabavišče na 
rezervnem nogometnem igrišču 
polno obratujejK)sebno popoldne in 
proti večeru. Celo igrišče je zasede
no s šotori in raznimi igrami. Ročni 
nogomet, sreča na kroglice, metanje 
obročkov na steklenice, streljanje, 
električni avtomobilčki, dirkališče z 
bencinskimi avtomobilčki, vrtUjakz 
zrakoplovi in podobno. Obisk je 
velik. Za otroke je zabavišče velika 
skušnjava, vendar je vodstvo parka 
previdno. Neki fantek je prifel po 
žetone s 500 din. Blagajničarka mu 
jih ni hotela dati. Zapisala si je ime 
otroka in pred pričami zadržala de
nar. 

ZBIRATELJI ZNACK - Antena, 
tednik za mlado in staro, se zelo pri
zadeva, da bi ustanovili v Stoveniji 
zvezo zbirateljev značk. Za tako 
zvezo so potrebna društva. Pišejo 
tudi, v katerih krajih že imajo dru
štva. Med njimi še ni Kočevja. Cud-
r», da se nihče tega ne loti, saj zbi
rajo značke v Kočevju vsevprek 
otroci, mamice in očetje pa tudi 
dedki. Samo zbirati je vsekakor laž
je, kakor delati tudi v društvu. 

Ne znajo 
iz izgube 

Letos v prvem polletju so v 
Trikonu v Kočevju izplačali za 
okoli 2 milijona več osebnih do
hodkov kot v istem obdobju 
lani, hkrati pa so proizvedli 
manj. Rezultat je okoli 2,3 mili
jona dinarjev izgube. 

Pogoji za delo se v zadnjem 
obdobju niso poslabšali, ampak 
celo izboljšali. S pomočjo druž
be (posojila) so posodobili proiz
vodnjo in kupŽd najsodobnejše 
stroje. 

Pri vsem tem je prodaja kon
fekcije in pletenin dobra. Zalog 
ni. Prih^jo nova naročila,'ven
dar jih Trikon ne more ali noče 
ali ne zna izpolniti. V avgustu bi 
morali po načrtu izdelati na pri
mer 21.000 parov hlač, pa so jih 
le okoli 10.000, čeprav so jih 
prejšnje mesece že delali po 14, 
16 in 18 tisoč. To se je zgodilo 
takoj po kolektivnem dopustu. 

ko bi se morali člani kolektiva 
vrniti spočiti na delo in dosegati 
najboljše proizvodne uspehe. 

Zanimivo pri vsem tem je, da 
vodstvo podjetja krivi za take 
rezultate delavce, češ da so ne
disciplinirani; da vedo le za pra
vice, za dolžnosti pa ne; da vsak 
delavec išče le svoje trenutne 
koristi, ne vidi pa dolgoročnih 
koristi kolektiva; da politične 
organizacije, ki imajo nalogo 
skrbeti za dvig zavesti, ne delajo 
uspešno, itd., itd. 

Člani kolektiva spet pravijo, 
da res niso najboljši delavci, da 
mnogi radi lenarijo, vendar da je 
tudi organizacija dela slaba in da 
celo ni sloge med vodilnimi. 

Za zaključek lahko le opozo
rimo, da družba, ki dopušča 
tako slabo go^odarjenje s svoji
mi, družbenimi sredstvi, ne 
ravna prav. Tega se zavedajo tudi 
v Trikonu, saj sami opozarjajo 
na ustavno določilo, ki pravi, da 
„delovni ljudje odločajo o rezul
tatih svojega dela". Rezultat 
dela kolektiva Trikon pa je i^i-
ba. To pomeni, da kolektiv Tri-
kona nima pravice odločati o ni
čemer, pač pa mora odločanje 
prevzeti nekdo drug. 

J. PRIMC 

POZABILI NA VPIS 

Razen redne šole se je začela 1. 
septembra tudi mala šola. Po občin
skem poročilu naj bi bilo na območ
ju osnovne šole Kočevje 168 otrok, 
ki bi se lahko vpisali v malo šolo; na 
dan vpisa, 25. avgusta, pa so starši 
vpisali le 109 otrok, mlenkostna 
razlika bi sicer lahko nastala, ker so 

na občinskem spisku tudi otroci, ro-' 
jeni januarja in februam 1970, med
tem ko bi morali starS obvezno pri
javiti le otroke, rojene leta 1969. 
Kaže pa, da so nekateri starši, ki 
imajo otroke v vrtcu, zmotno meni
li, da jim otrok ni treba prijaviti v 
malo solo pri osnovni šoli; nekateri 
pa so spet na prijavo pozabili. Oboji 
bodo morali otroke vpisati v malo 
šolo naknadno. 

— Sem bral, da imajo povsod 
iašpektoiji ostre akcije zaradi 
cen in prekupčevanja ... 

— Pri nas pa se v javnem le 
gospodinje razbuijajo, ker na 
blagu v trgovinah ni cen; ker so 
cene včasih nerazločno napisa
ne in ker je na prodaj drago ali 
celo gnilo sadje. 

»ifU!«?' 

Ob pričetku šolsk^ leta so^starS in učitelji posvetili posebno 
pozornost prometni vzgoji šolaijev. Tudi miličnikov je več na cesti, 
da bdijo nad varnostjo šolaijev, predvsem najmlajših. (Foto: Prime) 

Zaenkrat: za vse boljše 
Otroci, učitelji in starši pohvalijo celodnevno šolo 

Ko so se prejšnji teden odprla 
šolska vrata osnovne šole v Semi
ču, ki nosi ime Belokranjskega 
odreda, je kraj s črnomaljsko 
občino in Sršo Dolenjsko vred 
obrnil nov list v svoji zgodovini. 
Uvedli so celodnevni pouk, kije 
po izjavah Semi&nov dobro pre
stal prvo preizkušnjo in ovrgel še 
zadnje pomisleke zoper to 
„novotarijo". 

METOD PLUT,'ravnatelj šole: 
„Za celodnevni pouk smo se 
navdušili že lani, ko smo si rav
natelji dolenjskih šol ogledali 
dve taki ustanovi v Beogradu, 
naši učitelji pa so celodnevno 
šolo vodili pri praktičnem delu 
na Dobrovi pri Ljubljani. Ker je 
imela prej naša šola edina v vsej 

občini enoizmenski pouk, smo 
imeli tudi edini vsaj temeljni 
pogoj za uvedbo celodnevne 
sole. Takoj smo začeli s pripra
vami, ki so trajale več mesecev. 
S pomočjo odbora krajanov in 
občinskih forumov smo potem 
pripravljali starše, učence in 
učitelje, hkrati pa urejali nekaj 
dodatnih prostorov v šoli, dobili 
nove učne moči, priskrbeli pre
hrano in vse ostalo. Veliko truda 
nas je stalo, ampak ni bil zaman. 
Zd^ smo zadovoljni." 

GORDANA ŽBOGAR, učen
ka 8. razreda: „Nam je všeč 
celodnevna šola. V šoli naredimo 
domače naloge s pomočjo uči
teljev, in ko gremo malo po 15. 
uri domov, smo prosti. Knjige in 
zvezke puščamo kar v šoli. Mi v 
višjih razredih med poukom res 
nimamo veliko prostega časa, 
ker imamo tudi krožke, učenci 
nižjih razredov pa imajo še več 
oddiha in časa za igro na pro
stem." 

Prof. ANA SNOJ, hkratj pred
sednica delovne skupnosti: „Za 
učitelje je po novem boljše kot 
prej. Všeč mi je, da imam slabe
ga učenca ves dan pred seboj, 
zato tak mora delati. Prej je šel 
učenec domov in ni vselej pri
nesel v šolo naloge, zdaj jo 
obvezno naredi. Prav gotovo se 
bo to poznalo na učnem uspehu. 
BoljS bo! Razen tega se otroci v 
skupini tudi raje učijo kot prej 
vsak zase doma, ko je bilo tudi 
še vprašanje, če zna nalogo sploh 
narediti. Moti me le to, da nima
mo lastne kuhinje in jedilnice. 
Hrano, vozimo iz Iskre, je pa iz
datna. Imamo še nekaj začetnih 
težav z učnimi načrti, ker je zdaj 
vse drugače, vendar je razumlji
vo, ker se moramo tudi mi novo
stim šele privaditi." 

PEPCA PECA VAR, oddelko-
vodja v trgovini Market: „V ioU 
imam dva otroka. Za starše je 
celodnevni pouk olajšanje, ker 
prihajajo otroci domov z oprav
ljenimi obveznostmi do pouka, 
zato lahko več delajo doma. 
Skrbi me le to,- če bodo res 
lahko obvladaU vso učno snov in 
kakšno bo plačilo. Cena za kosi
lo še ni določena, bo pa odvisna 
od osebneg? dohodih staršev. 
Ce plačilo ne bo preveliko, bom 
povsem zadovoljna." 

RIA BACER 

TRIJE SO ZAČELI 
Medtem ko delavska kontrol^ v 

kolektivih črnomaljske občine ni in , 
ni zaživela, kot so želeli, se je gled® ' 
tega v treh delovnih organizacija11 

precej premaknilo. Ko so v odbore 
za delavski nadzor v Begradu, 
obrtnem komunalnem podjetju 
Beltu dah nove ljudi, se je začelo 
resno delo. V teh treh podjetjih.5® 
odbori že imeli sestanke, ugotavlja11 

napake in tudi že dali predloge-
kako bi jih odpravili. 

KVALITETA? 
Ko so v Viatorjevem kolektivu* 

Črnomlju in v kmetijski zadrugi F 
dražili malico od 10 na 12 din "1 

sečno, je vodstvo občinskega . 
kata sicer dalo soglasje k višji cejr 
hkrati pa so dosegli obljubo, i 
bodo dražje malice tudi izdatnej ^ 
Posebno pri Viatorju so se prej P $ 

toževali, da so za težaške dete 
malice preskromne. Toda s^r}f1|j^ 
ugotavlja, da je Viator glede boj, 
kvalitete prehrane delavcev w 
obljubo, pri zadrugi pa so 
pozabili. Ko so jih prijeli za bes^' 
so zatrdno obljubili dajati izdatn j | 
hrano. 

Črnomaljski drobi' -
NOVI VRTEC POD STREHj. 

V Loki je že postavljen 
montažni vrtec, ki bo še l°J%\ 
sprejel v varstvo 120 otrok. *z 

kratkem čašu, v dobrih dveh rt' 
cih, je gradnja vrtca tako napr -
vala, da so te dni stavbo že spj®, 
pod streho. K povečanju zniog'F^ 
sti za otroško varstvo so 
sami precej pomaga h z novo sp 
tim samoprispevkom. 

TUDI ZUNAJ BO LEPŠE^ 
Samopostrežno trgovino EmOI|^ ; 
pred kratkim obnovili in ra2^. 
Začeli so urejati tudi okolico sta ^ i 
Dež sicer močno ovira dela, v5j^ ] 
pa bo že v nekaj tednih k°n ; 
tudi zunanja ureditev. 

ŠE NI DOVOLJ PRIJAV j 
večletnem premoru glede pou > 
nja kuharskih veščin je črnon^^ 
Zavod za izobraževanje letos P1 ̂  
organizacijo kuharskega tečaj?' (K 
ga lahko obiskovale tečajmcei) 
tečajniki) bodisi v mestu aliv v 

krajevnih središčih. Prijave za vP.|j 
sprejemajo. V kraju, kjer bo vsaj 

prijavljenih, bodo tečaj imeli-

VPIS 
v MALO SOLO 

Konec septembra bodo v Lo
škem potoku vpisovali v malo 
šolo. Pouk se bo začel okoli no
vega leta. Lani je malo šolo 
obiskovalo 38 otrok, prvi raz
red pa jih letos obiskuje 37, ker 
se je eden preselil s starši v 
Nemčijo. 

POTOŠKE 

Koristno dodatno učenje 
Zaradi podaljšanega bivanja skoraj vsi izdelali 

Zamudnike preganja 15. september 
Skoraj v vseh delovnih organizacijah delavska kontrola še vedno ne dela 

IVERI 
VEUKO PROŠENJ - V Sivahiici 

BPT v Loškem potoku so dobili 
okoli 60 prošenj za sprejem na delo, 
se pravi dvakrat toliko, koUkor jih 
bodo predvidoma sprejeli do spo
mladi. Že do 15. septembra bodo na 
novo predvidoma zajx)slili 10 žena, 
nato pa spomladi še 20. 

IGRI SCE UREJAJO - Športno 
igrišče pri novi šoli urejajo potoški 
mladinci, pri tem pa jim bo predvi
doma pomagala še šolska mladina. 
Nekateri Potočani so malo razoča
rani in pravijo: „Ribničani so dobili 
novo šolo in urejena igrišča, pri nas 
pa moramo igrišče sami urejati." 

PO KRAJNI KE - Znano je bilo, 
da so razni zasebni izdelovalci in 
pekupčevalci iz vse države, celo iz 
Makedonije, zavohali v ribniški ob
čini spominke, v Sodražici mreže, 
na Slemenih pa obode in vse to od
kupujejo. Zdaj pa seje prebil do Za-

V letošnjem šolskem letu 
obiskuje osnovno šolo Ribnica 
916 učencev ali natančno 60 
manj kot lani. Vendar kljub te
mu letos nimajo manj oddel
kov, ampak celo enega več, in 
sicer v šestem razredu. 

Oddelka podaljšanega bivanja so 
imeli lani dva v prvem polletju, v 
drugem pa tri, medtem ko jih imajo 
letos pet. Vendar imajo zanje le dva 
učiteUa. Zato morajo te oddelke vo
diti te učitelji, ki imajo že redni 
pouk. Kljub tem težavam ne name
ravajo krčiti podaljšanega bivanja, 
sai so zaradi uvedbe teh oddelkov 
učni uspehi očitno boljši. Tako je 
lani izdelalo šolo kar 99,3 odstotka 
učencev. Razredih ponavlja torej le 
7 in še od teh dva nista bila ocenje
na. Tudi starši so že spoznali pred
nost podaljšanega bivanja in radi 
vpisujejo učence v te oddelke, če
prav morajo za prehrano in material
ne izdatke vsak mesec doplačati po 
100 din. 

Za prehod na celodnevno šolo pa 
še nimajo možnosti. Prostore sicer v 
glavnem že imajo primerne, saj bi bi
le potrebne le nekatere preureditve, 
nimajo pa dovolj učnih moči. Tako 
že vrsto let nimajo učiteljev za teh
nično in likovno vzgojo. Ni tudi pri
jav za študij teh predmetov, če{»av 
bi TIS kandidatom gotovo dala šti
pendije. Na šoli je tudi mlad kader. 
Moški odhajajo k vojakom, ženske 

na porodniške dopuste, kar vse še 
veča kadrovsko vrzel. 

Najhuje pa je bilo letos na po
družnični šoli v Dolenji vasi, kjer sta 
manjkala dva učitelja. En^a so kon
čno le dobili, 2. razred pa je ostal 
brez učitelja. Zato so učence prešo-
laU na osrednjo šolo v Ribnici in jih 
razporedili kar med tri druge razfe-
de. 

J. P. 

Predsedstvo občinske konference SZDL v Metliki je v začetku 
letošnjega julija imenovalo koordinacijski odbor za usmeijanje 
družbenopolitične aktivnosti in uresničevanja ciljev družbenoeko
nomske politike in ta se je zelo resno lotil naloge. 

Odbor se je sestajal vsak četrtek in vsebinske naloge, vsi njegovi člani 

Javi 

in sproti obravnaval organizacijske 

90 LET BPT 
90-letnico obstoj praznuje letos 

Bombažna predihiica in tkalnica 
Tržič, ki ima obrat tudi v Loškem 
potoku. Glavna proslava bo v sobo
to, 13. septembra, v Tržiču. Potoški 
obiat pa bo slavil ta jubilej konec 
septembra ali v začetku oktobra. 
Takrat bosta v Loškem potoku go
stovali folklorna skupina „Karavan
ke" in še neka druga skupina. 

V okviru proslav 90-letnice je bilo 
že več prireditev ter športnih tek
movanj. Žensla ekipa potoške Šival
nice BPT je zmagala v rokometu 
(premagala je Mercatorja), dobre pa 
so bile Potočanke še v kegljanju. Za 
rokomet se navdušujejo predvsem 
mlajše članice kolektiva, za keglja
nje pa članice srednjih let. Rokomet 
vadijo v šolski telovadnici, kegljanje 
pa na Moharjevem k^ljišču. 

vpraiul« 

ociš*vttr)a 

— Si se spotaknil v Rikov te
meljni kamen v Retjah.daimaš 
vso povezano nogo? 

— Ne. Padel sem v jarek, ki 
so ga bili izkopali na novi asfalt
ni cesti na Hribu, potem pa za
suli le na sredi ceste, ob krajih 
pa ne. 

RESETE) 

Borci na Gorenjsliem 
Metliški občinski odbor ZZB 

NOV je konec avgusta pripravil 
za borce in njihove družinske 
člane še en zanimiv in poučen 
izlet. Tokrat so se Belokranjci — 
na izlet se jih je odpravilo kar 50 
- odločili za Gorenjsko. Najprej 
so se ustavili v Kranju in si ogle
dah muzej, spomenik NOV, Pre
šernov grob in tovarno Sava, v 
Kropi so občudovali najstarejši 
slovenski plavž in v muzeju iz
delke kroparskih kovačev. V Be
gunjah so si ogledah nekdanje 
zapore in mučilnice, na grobi
ščih talcev na Dragah in v Be
gunjah pa so poiožiU rože. 
Obiskali so tudi Bled in se po 
ogledu zanimivosti in po daljšem 
počitku odpeljali še v Bohinj, 
kjer so nabraU moči za - povra-
tek. 

50 borcev in njihovih družin
skih članov je bilo z organizacijo 
izleta zelo zadovoljnih, pred
vsem zato, ker so imeli s seboj 
odhčnega in neutrudnega vodi^ 
— Vinka Kepica. 

in vsebinske naloge, vsi njegovi člani 
pa so bili obvezani sodelovati na se
stankih političnih aktov in zborih 
delovnih ljudi. Po sprejetem opera
tivnem delovnem programu in po 
številnih sestankih z družbenopoliti
čnimi delavci in v delovnih organiza
cijah so vsepovsod sestavili akcijske 
programe za uresničevanje družbe
nopolitične aktivnosti. Odbor je 
pred kratkim izdal tudi oceno o sta
bilizacijskih ukrepih v metliški obči
ni - o njej so razpravljale vse 
družbenopolitične organizacije - in 
podal v enajstih točkah zanimive 
ugotovitve in sklepe. 

Tako so člani odbora ugotovih, 
da so skoraj v vseh TOZD in OZD 
analizirali trenutno gospodarsko sta
nje in da so že sprejeli akcijske pro
grame. Žal so ponekod na stabiliza
cijske programe „pozabili" ali pa jih 
niso dopolnili z vsebino informacij P 
CK ZKJ in sklepi občinske skupšči
ne. V oceni je zapisano, da morajo 
vsi zamudniki dopolniti naloge naj
kasneje do 15. septembra. Prav tako 
je potrebno pospešiti akcijo za stabi
lizacijo v družbenih dejavnostih, SIS 
in ^ krajevnih skupnostih. Iz pete 
točke je razvidno, da morajo neka
tere delovne organizacije pospešiti 
izvoz in se preusmeriti na domače 
surovine. Nedvomno je zanimiva de
seta točka, v kateri tudi koordinacij
ski odbor ugotavlja, da organi delav

Prvi dan pouka so „popoldanski'* prvčki v osnovni šoli v Loškem 
potoku kar dobro prestali. Nekoliko so zamudili pouk le trije šolar-
čki iz Malega loga. (Foto; J. Prime) 

MLADINCE CAKA 
ODGOVORNA NALOGA 

Zadnji petek je imela občinska 
konferenca Zveze socialistične mla
dine v Metliki 8. sejo predsedstva 
OK ZSMS, ki so se je udeležili tudi 
člani predsedstva KMD pri OK 
ZSMS. Na seji so se pogovorili o 
uspešnosti letošnje mladinske politi
čne šole in ocenili potek akcije ures
ničevanja cUjev družbeno-ekonom-
ske politike v metUški občini med 
mladimi. Poudarili so, da čaka na 
tem področju tudi mlade težka in 
odgovorna naloga, ki pa so se je loti
li že marsikje s pravega konca. Po 
krajši diskusiji je predsedstvo spreje
to trimesečni akcijski delovni pro
gram medobčinskega sveta ZSMS za 
dolenjsko regijo in se pogovorilo še 
o „Akciji 112' - o delu in nalogah 
mladih delavcev po osnovnih oigani-
zacijah ZSMS v delovnih kolektivili. 

»Dolenjski list« 
v vsako družino 

UPOKOJENCI 
GREDO NA IZLET 

Metliško društvo upokojencev 
obvešča člane, da bo pripravilo v so
boto, 20. septembra, izlet na Go
renjsko. Obiskali bodo Kamniške 
glanine. Logarsko dolino, Kranj, 

egunje. Bled, Jesenice in nekatere 
druge manjše in zanimive kraje. Pri
jave za izlet sprejema tajnik dru šiva 
Jože Matekovič, zainteresirani 
upokojenci in njihovi družinski čla
ni pa se lahko prijavijo najka^eje 
do 15. septembra. 

ske samoupravne kontrole sko^ 
vseh metliških delovnih orga 
jah še vedno niso zaživeli. 

KARATE KLUB » 
VABI 

Pred kratkim ustanovljeflj /jj J 
ški karate klub obvešča vse lj 
tega športa, da se lahko * 
prijavijo k treningom, ki ? 
vsak torek in četrtek od 
ure v prostorih metliškega 1 . V(fl 
tizana. Treninge bo še naPrtLrJ! 

eden najboljših slovenskih j5y 
istov, mojster karateja, Stan jjjfl 
K treningom so vabljena tu° 
ta. 

Sprehod po Meti''1 

<& 
O STANOVANJIH:^^/ 

enote za družbeno pornoč s J 
stala na 4. seji. Delegati so 
ljali in sklepali o nakupu 
iz sredstev za družbeno P° ̂  
stanovanjskem gospodarstvi*'^)!' 
šali informacijo in delni nad / 
vi stanarin ter proučili 
svetnih delavcev za pridobite vcf 
vanj za potrebe prosvetnih 0 . 

POSEBNA POZORNOST^ 
se je pouk in voznike moto 
opozarjamo, naj bodo . H 
pozorni, ko hodijo otr°cl - po^1'. 
se vračajo iz nje. Starši pa 
svoje otroke, lako nai s® v 

nesF 
cestah, da ne bo prišlo d° , 

KONČANA KOPALNA. ^ 
NA: Slabo vreme je let°sJ^ipi, 
pravilo konec kopanju 
se mladež ob popoldnevih 
dati. Seveda bi si lahko 
prijetno življenje v klubu, 
ne kaže nihče prevelikega. j,0F 
nja. Če bodo pripadli Pr.oS{j d^f 

drugemu, pa bodo mla® 
krik in vik. 

SPOLZKA CESTA: Pis^/% 
da so pričeli graditi pn»fgL £ 
stvenemu domu. Zdaj 
ljo, ki jo kamioni trosijo ' 
zato je le-ta spolzek in ne bi ' 
vse voznike. Prav bi bilo. jcP1 

upoštevah omejitev na 
metrov na uro. 
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Zaloge počasi le upadajo 

. K|jub počitniškemu ozračju 
f J^r .bilo tudi v drugi polovici 

j*vgusta v ribniški občini razgi
bano politično delovanje, 
^vrstilo se je mnogo sestankov, 
03 katerih so govorili o stabili
zaciji. 

Razveseljivo je, da vse delov-
®, organizacije uresničujejo 

7^je stabilizacijske programe. 
°8p stavbnega pohištva so se 

j^Cej zmanjšale in računajo, da 
do novembra letos že 

erne. V Inlesu se zelo priza-
IrJu 23 ureditev prodaje. Ta-
na. • me.^ drugim Inles pobud-
g0 ,m sklicatelj posveta vseh j u-
^lovamkih proizvajalcev 
bJi 8a pohištva, na katerem 

0 ugotovili skupne količine 

stavbnega pohištva, ki bi ga iz
vozili v letu 1976 na vzhodno 
tržišče, in se dogovorili še o 
drugih akcijah. 

Zunanjetrgovinska bilanca 
ribniških delovnih organizacij v 
prvem polletju letos je ugodna. 
V ITPP so v prvem polletju iz
vozili za 17,302.344 din, uvozi
li pa za 10,030.567 din. V RI
KU so v prvih 6 mesecih izvozili 
za 693.000 din, uvozili pa so za 
610.415 din itd. Naj še doda
mo, da se v vseh delovnih orga
nizacijah trudijo za večjo delov
no storilnost, kar je eden izmed 
glavnih elementov stabilizacij
skih programov. 

—r 

Šivalnica bo kmalu TOZD 

Prej pa mora osvojiti vse faze proizvodnje 

Šivalnic v Loškem potoku, 
• I? Bombažne predilnice 
.tkalnice (BPT) Tržič, ni sama 

lala stabilizacijskega progra-
> pač pa so v okviru BPT iz-

»•7? en Program, v njem pa 
"brate. 

načrt „ • Šivalnico predvideva ta 
%0,t-VaJPrej tako ureditev sedanjih 
organi,ov' .^a bo v njih možno bolje 
ta m?atl Proizvodnjo in zato ze 
Spomio£ 23P°sliti 10 novih delavk. 
Podali Lt- par bodo sedanjo stavbo 
20 1 m in zaposlili še okoli 
lavk Hm u Poučevanju novih de-
^Cva5j>ePOmagal tUdi ZaV°d Za" 

PtoizvnHpostoPno osvajal stopnje onega programa za posteljno 

ivau' rF3^0 zdaj v tem obratu le 
letos bodo predvi-

rali, ,n ^?di.že Perilo likali in paki-
kroien?^3?1 P? naj bi osvojili še 
ta m J • Tako bi po razširitvi obra-
vse fa7„ P°slitvi novih ljudi osvojili 
^li Dopr>pi!?lzVodnie ^ s tem izpol" 
Pravi ZJl x obrat osamosvoji, se 
traj Bfp.Tržič6™ iZmed T0ZD Zn°" 
^cifsld^110 Tržič pa stabili-
varianip ®:am predvideva še dogo-
delitvi Hol P°8°dbenem sodelovanju, 
rodnim; n5r^el° združevanju s so; 
TOZD > ustanovitev več 
Panjih izkoriščanje no-
EtoizvTnn^ 111 hitrejši prehod na 
Zal rm f 1Z doma čili materialov, 
javi 7 domače surovine v primer-
diažjp. uv°ženimi slabše kakovosti, 

ie in tudi dobava ni solidna. 

Prodaja proizvodov BPT poteka v 
redu. Lansko leto so zaključili uspe
šno, zato so za letos lahko namenili 
kar 80 milijonov za investicije. Pre
cej denarja pa so namenih še za sta
novanja in standard zaposlenih. 

NOV DOGOVOR 
5. septembra so v prostorih Sa

moupravne stanovanjske skupnosti v 
Ribnici podpisali družbeni dogovor 
o načinu oblikovanja cen stanovanj 
v občini. Podpisniki dogovora so: 
Izvršni svet občinske skupščine, Ob
činski sindikalni svet, Urbanistični 
zavod - projektivni atelje Ljubljana, 
SGP Zidar Kočevje, Iniciativni od
bor za ustanovitev Samoupravne ko
munalne skupnosti občine Ribnica, 
Kmetijsko zemljiška skupnost, 
TOZD Elektro Kočevje, PTT TOZD 
Kočevje in Hydrovod Kočevje-
Ribnica. 

-r 
SE BREZ 

RAVNATELJA 
Posebna osnovna šola (POŠ) Rib

nica je ostala brez ravnatelja, odkar 
je Franc Koprivec odšel na novo 
službeno mesto. Na razpis za novega 
ravnatelja sta se prijavila Anton Pe
tek, zdaj pomočnik ravnatelja 
osnovne šole Ribnica in vršilec dol
žnosti ravnatelja POŠ Ribnica, ter 
Bernarda Arko, učiteljica v ribniški 
POŠ. O kandidatih bo razpravljala 
občinska komisija za volitve, imeno
vanja in ka drske zadeve, novi ravna
telj pa bo imenovan predvidoma že 
na prvi seji občinske skupščine. 

Naiboliši so bili 

Sodražani 
Že dru°^ *®Portne i§re donitovcev, ki so bile šeste po vrsti, so bile 
najVeč

g.lc 
v
v Sodražici in prav Sodražani so zbrali v skupni uvrstitvi 

Ha, ki Zelo uspešni so bili tudi športniki kočevskega Melami-
{Hesto t* zase<^ 2. mesto, in kamniškega Svita, ki so zasedli 4. 
»gtaii ^ve sta naroreč letos prvič nastopili na Denitovih 

^i naiw«ezn^ Panogah so do
deli 
i 1 kropil Skupne službe Do nit 

^oniA^j Melamin Kočevje 346 
Ktokome?.^zi£a 307 krogov; 

Me H v 3' ?onit. Sodražica, 2. 
ti e8lianiA.0<Je' Svit Kamnik; 

*be Donu o Melamin, 2. Skupne 
i• 1 ^°nit Borovnica; 
^ 3. 2- Donit Sodra" 

^^orov 1 "Mekmin, 2. Svit, 3. 
NanS? °vmca; 

2* Skim tenis: 1. Donit Sodraži-
^ode- ^^be Donit, 3. Donit 

^^tain00"" Sodražica' 2' 
jokale ^°u.Vr^ene ekipe so prejele 

; fekal je J u-,?3 diplome. Posebni 
i k^Zl) v trajno last ekipa 
i U v skm! dražica še kot naj-

f 3? t0^P™ uvrstitvi; pridobila si 
^r^2- Melamin Kočevje 32 
MU Kam^P"e službe Donit 27, 4. 
SSJ?#. 21> 5- T°ZD Donit 

fcai6 točk6' T0ZD Donit B°" 
uvrstitev so štele tudi 

%erH£rjene m šaljivem spret-
eifStebcov ,0.Vanju v izdelovanju 

£)er sta tekmovali le 
1®t Sodražica in Skupne 

r Wi ?eveda so zmagah So-
\ laii rohp ;Cr je zibelka izdelovanja 

50 dvp^tU(** zobotrebcev. Izde-
la>1 Elcjn butarici ličnih zobotreb-
thL; ^užb pa je izde-

razlik budnih klinčkov in 
bo^ovai,-; e debeline in velikosti. 

* C11 ^ tnAi0 s' ̂  zobotrebce pri-
t ža^ebo ^' skupne službe pa 5. 
t shran;r^kupnih služb so Sodra-
,t w l' verjetno kot poduk 

poznim rodovom, kako se jih ne 
sme izdelovati. Sodražani so za zma
go v tej panogi prejeli v trajno last 
„Ribničana". 

J. PRIMC 

Pokale letošnjih Donitovih iger 
so prejeli TOZD Donit Sodraži
ca (rokomet, namizni tenis in 
balinanje), Melamin Kočevje 
(kegljanje, šah in nogomet) ter 
Skupne službe Donit Medvode 
(strelianje). „Ribničana" pa je 
prejela še ekipa Donit Sodražica 
kot najboljša v izdelavi zobo
trebcev. (Foto: J. Prime) 

BEŠET0 

/ 

S 

Ob podelitvi pokalov so poželi največ aplavza domačini, se pravi 
Donit Sodražica, ki so prejeli tudi pokal kot najboljša ekipa 
skupni uvrstitvi. (Foto: J. Prime) 

*?5>. *• :*r 

V tednu požarne varnosti je preizkusila svoje znanje tudi gasilska 
desetina učencev iz brusniške osnovne šole. Fantje so pokazali, da 
jim opravila z gasilskimi aparati ne delajo prehudih preglavic. Na 
diki: po vaji so motorko lepo ,»zložili" na voz. (Foto: I. Zoran) 

GETRTO0V INTERVJU 

Še dalje težave 

Helena Smerdu: „Tudi šola v Vavti vasi zaman 
razpisuje prosta delovna mesta učiteljev — stanje je 

enako lanskemu/1 

Vsak začetek šolskega leta je 
v nečem prelomnica. Ali velja to 
tudi za osnovno šolo Vavta vas? 
„Ne bi mogla reči, da se je stanje 
bistveno spremenilo v primerjavi 
s šolskim letom 1974/75," meni 
ravnateljica Helena Smerdu. 
„Težave s prostori - samo osem 
učilnic in brez telovadnice - nas 
bolijo kar naprej. Telesno vzgojo 
imamo v domu TVD Partizan, ki 

fa Novoles uporablja za skladi-
če. Kadrovsko vprašanje je ena

ko kot lani: ni učitelja za mate
matiko in fiziko. Na razpise ni 
odziva, čeprav Vavta vas ni kak 
kraj za devetimi gorami in za de
vetimi vodami in čeprav je sku- v 
paj s Stražo znano industrijsko 
delavsko središče. Pomanjkanje 
učiteljev urejamo z nadomešča
njem, to pa pomeni kopičenje 
nadur. Zasedba je dobra le v ni
žjih razredih." 

Vavtovaška šola sodi med ti
ste, ki nimajo podružnic. Za po
družnico so se svojčas potegova
la Drganja sela, ostalo pa je pri 
želji. Podatek, da obiskuje pouk 
v tem šolskem letu z Drganjih sel 
in okolice vsega le petnajst učen
cev (od prvega do osmega razre
da), kaže na to, da bo ta kraj še 
nadalje brez podružnice, tudi za
to, ker je za solo in tudi za dniž-
bo cenejši prevoz učencev s 
kombijem v Vavto vas. Drganja 
sela pa so tudi edini kraj, od ko
der vozijo otroke; iz nekaterih 
drugih, tudi bolj oddaljenih kra
jev, morajo otroci ali peš ali pa 
na redni avtobus. 

Število učencev se iz leta v le
to zmanjšuje. Letos jih je na šoli 
372, od tega v prvem razredu 38 
ali 10 manj kot lani. Kaže, da se 
starši tudi v Straški dolini pri na
črtovanju družine raje odločijo 
za sodoben avto, barvni televizor 
in hišo kot za otroka. Manjše 
število učencev je šoli v sedanjih 
razmerah celo v prid, vendar 
problemi ostajajo. Zato na šoli 
Še nihče resno ne razmišlja o 

uvedbi celodnevnega učno-vzgoj-
nega procesa. Ta naj pride, ko 
bo Vavta vas dobila nov šolski 
objekt. Po sedemletnem progra
mu o izgradnji osnovnošolskega 
prostora naj bi prostorsko stisko 
sole v Vavti vasi rešili z dozida
vami in prezidavami, ker pa je 
šola že stara, menijo v krajevni 
skupnosti, da bi vprašanje ugod
no in trajno uredili le z gradnjo 
novega šolskega poslopja. 

Helena Smerdu: „Krajevna 
skupnost Straža se zavzema 
za to, da v Vavti vasi ne bi 
povečevali osnovne šole z 
dozidavo, marveč da bi zgra
dili novo šolsko poslopje." 

Na šoli so, kljub temu da ima
jo slabše razmere kot drugod, 
razvili vrsto dejavnosti in krož
kov ter vanje vključili učence in 
učitelje. Šolsko športno društvo 
je znano, člani pa so na tekmo
vanjih dosegli že mnoge lepe 
uspehe. Učenci so izvedli tudi 
več najrazličnejših akcij, čistili 
so bregove Krke itd., posebej pa 
velja omeniti njihovo delo na po
sestvu Katarine Aš v Straži, kjer 
pomagajo pri obdelavi zemlje in 
spravilu pridelkov. 

I. ZORAN 

Suhokrajinski drobiž 

V SREDO, 3. SEPTEMBRA, je 
bila seja sveta žužemberške krajevne 
skupnosti, na kateri so obravnavali 
letošnje polletne dosežke. Ugotovili 
so, da je izvajanje programa nekoli
ko v zakasnitvi. T4i bojazni, da pro
gram ne bo uresničen, razen pri ti
stih načrtih, ki so izven odločitev 
krajevne skupnosti. Tako ne bodo 
asfaltirali odseka regionalne ceste 
Dvor in Jama. 

Člani lovske družine 
„PLEŠIVICA" IZ ŽUŽEMBERKA 
so imeli preteklo nedeljo zelo dobro 
prireditev na trgu pred žužember-
skim gradom s pestro izbiro lovskih 
specialitet, v domu TVD Partizan pa 
bogato razstavo lovskih trofej. Za 
priprave na to prireditev so člani od
bora žrtvovali veliko časa in prizade
vanj, zato je prireditev kljub slabe
mu vremenu dobro uspela. 

KRAJANI IZ AJDOVCA IN 
OKOLICE letos prednjačijo v pro
stovoljnem delu. Skoraj ni tedna, da 
ne bi imeli manjše skupne delovne 
akcije. Največ časa žrtvujejo za 
gradnjo gasilskega doma. Tudi pri 
popravilu krajevnih poti so pridni, 
kar velja še posebej za krajane iz 
Podlipc, ki so sami pripravili lesene 
kanale in jih nekaj že vgradili v kra
jevno pot, ki pelje k njim skozi gozd 
iz Srednjega Lipovca. Ob tej poti je 
že veliko materiala za posip poti, ki 
ga je navozila krajevna skupnost. Za 
soboto, 13. septembra, se za dokon

čno urejevanje te poti pripravlja 
večja prostovoljna delovna akcija. ^ 

Most čez Krko v Mršeči vasi bo 
kmalu prevozen. Tako obljub
ljajo iz novomeškega Cestnega 
podjetja, kije prevzelo obnovit
vena dela na tem mostu. Občin
ska skupščina iz Novega mesta 
je za izgradnjo tega mostu in 
mostu, ki ga bodo v nekaj dneh 
začeli graditi na Polju, namenila 
400.000 din. Za most v Mršeči 
vasi so okolišni prebivalci dali 
100 m3 lesa, pomagajo pa tudi 
pri delih. (Foto: I. Zoran) 

Akcija razkriva 
Iz ocene partijskega komiteja o 

tem, kako v novomeški občini ures
ničujejo družbenoekonomsko reso
lucijo za leto 1975, je med drugim 
razbrati, da sta se v osnovnih organi
zacijah ZK rodili dve vrsti akcijskih 
oz. stabilizacijskih programov. Za 
prve je značilno, da pretežno dajejo 
naloge službam, samoupravnim 
organom in političnim organizaci
jam. Drugi nedvoumno kažejo, v ka
terem grmu tiči zajec ter kdo in do 
kdaj ga je dolžan izbezati. Z drugimi 
besedami povedano imajo ti progra
mi v ospredju takele naloge: izbolj
šati tehnološko in delovno discipli
no, zmanjšati stroške poslovanja in 
zaloge, povečati produktivnost, ka
kovost, pametneje investirati, krepi
ti " delavski nadzor itd. Nedvomno 
sodi ta vrsta programov med boljše. 

Dosedanja akcija je razkrila še več 
drugih pomanjkljivosti in slabosti. 
Tako so marsikje sprejeli tako splo
šne sklepe, da na njihovi podlagi ne 
morejo zaostriti odgovornosti nosil
cev akcije. I>rugod menijo, da je 
možno stabilizacijske ukrepe obrav
navati ločeno od samoupravnih od
nosov, tretji so z vsem prehitro za
dovoljni, oz. razglašajo, da je stabili
zacija dolgoročna akcija, ki bo šele 
čez toliko in toliko let dala rezulta
te. Marsikje se akcije niso lotili, češ 
da „so pač letni dopusti in da ljudi 
ni doma." 

Z delovanjem komunistov v kra
jevnih skupnosti pri tej akciji po 
mnenju komiteja tudi ne bi smeh bi
ti zadovoljni. V več primerih osnov
ne organizacije niti sestankov niso 
imele, če pa so se sestale, so stabili
zacijska prizadevanja bolj na hitro 
odpravile, češ da vse to velja za tiste 
znotraj tovarniškega zidu. Lahko bi 
govorili o miselnosti, da se stabiliza
cija konča pri tovarniškem vratarju 
in da z življenjem v krajevni skup
nosti nima nič skupnega. Nedvomno 
ie, da se komunisti znajdejo v čudni 
luči, če zagovarjajo tako tezo. ^ 

ZACELI PO NOVEM 
Pred kratkim je osnovna organiza

cija ZRVS z območja Naselja Majde 
Šile v Novem mestu začela z reorga-
nizacijskimi pripravami. Na ob
močjih novih krajevnih skupnosti 
bodo delovale tudi OO ZRVS, tako 
bo na območju vzhodnega dela me
sta včlanjenih 220 občanov. Raču
najo, da bodo delovni uspehi v bo
doče še večii, saj bo z novo terito
rialno razdelitvijo laže izvajati vaje 
in druge oblike dela za usposabljanje 
rezervnih vojaških starešin. Vodstvo 
te terenske organizacije ZRVS je 
skupno z aktivom Zveze komuni
stov že zastavilo delovni program, o 
katerem pa bo spregovorilo tudi 
članstvo. 

M. P. 

Novomeška kronika 
Slaba „METLA" - Njega dni smo 

rekli, da sta veter in dež še najbolj 
zanesljiva in temeljita „metla ' za 
novomeške uhce. Tega si tokrat ne 
upamo trditi, kajti uhce so pogosto 
nastlane s smetmi in odpadki, še po
sebno malo pa zaleže „naravna 
metla" na ulici, ki pelje od gradbi
šča novega doma JLA nad Loko čez 
avtobusno postajo. Omenjeno cesti
šče je venomer blatno; blatno kaj
pak zategadelj, ker kamionom, ki 
odvažajo zemljo, ne očistijo koles, 
pa tudi prepolni so, da pada z njih 
zemlja. Kolikor vemo, je to cestno-
prometni prekršek. 

TRŽNICA — V ponedeljek je bila 
novomeška tržnica spet dodobra na
polnjena z branjevkami, kramarji in 
gospodinjami, med katerimi je bilo 
veliko takih, ki so kupovale precej
šnje količine paradižnika in paprike 
za ozimnico. Koliko je na cene živil 
vplival nedavni obisk inšpektorjev, 
ne moremo reči; bile pa so nasled
nje: kildgram solate je stal 10 din, 
korenčka 12 din, krompirja 4 do 5 
din, kumar 7 din, fižola 8 din, čebu
le 7 din, česna 30 din in zelja 5 do 6 
din. Jajca so bila po 1,70 do 1,80 
din, za kilogram grozdja je bilo tre
ba odšteti 10 din, hrušk 12 din in 
pomaranč 16 din. Jurčki so bili po 
50 din, lisičke pa po 10 din. 

S TRANSFUZIJSKE POSTAJE 
- Kri je darovalo 46 občanov, med 
njimi 21 delavcev iz Novoteksa, 10 
iz Novolesa, 3 iz IMV, 3 iz Krke, 2 z 
UJV in 2 iz Laboda. 

ROJSTVA - Rodili sta Gabrijela 
Turk iz Kettejevega drevoreda 47 -
Dijano in Rezka Malenšek iz ulice 
Na Lazu 10 - deklico. 

SMRTI - Umrli so: Silvo Požar, 
upokojenec ž Mestnih njiv 3, v 55. 
letu; Alojzija Jeriček, invalid, upo
kojenka iz Irče vasi 28, v 92. letu, in 
Marija Štangelj, upokojenka z Rate-
ža 15, v 81. letu starosti: 

— Ena gospa je vzhičeno 
rekla, da je vendarle prišel na 
vrsto tudi sindikat. Že ves te
den ga delavci obmetavajo — z 
malto! 
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20 LET SEVNIŠKE LISCE 

V soboto, 13. septembra, bo delovna skupnost organiza
cije združenega dela LISCA iz Sevnice slavila 20-letnico 
podjetja. Pokroviteljstvo nad jubilejem tega pretežno ženske
ga kolektiva je prevzela Jovanka Broz, žena predsednika re
publike. Osrednja slovesnost bo na ploščadi pred tovarniško 
halo v Sevnici, kjer bo poleg priložnostnih govorov tudi bo
gat kulturni program. 

za začetek skromna 
Šiviljska delavnica 

Lisca je bila ustanovljena 
pred 20 leti, 12. septembra. Ta
kratni in sedanji direktor Vinko 
Božič je zbral pet sodelavcev, ki 
sov 25 m2 velikem prostoru za
čeli izdelovati kravate. Naredili 
so jih blizu 19.000 in z zasluž
kom od tega začeli kupovati 
prva lastna osnovna sredstva. 

V prvih petih letih obstoja je 
obseg proizvodnje rastel iz leta 
v leto. Razen kravat so izdelo
vali ženske obleke, perilo, čepi
ce, gumbe in drugo. V tem ob
dobju so dali vsak razpoložljiv 
dinar za r>ove prostore in opre
mo. Zgradili so 500 m2 veliKo 
proizvodno halo in uvozili prvih 
20 hitrošivalnih strojev. Leta 
1960 je bilo v Lisci že 129 za
poslenih. Naredili so nad 
800.000 kosov raznih izdelkov. 

šolanje ob delu 
V obdobju 1960 — 1965 je 

kolektiv najprej sprejel ustalit-
veni program podjetja. Ustanov
ljen je bii center za izobraževa
nje delavcev. Poleg praktičnih 
so delavci poslušali še 5 teoreti
čnih predmetov. Prvič so izde
lali milijon kosov, dosegli blizu 
5 milijonov celotnega dohodka, 
za sklade pa je ostalo 960.000 
dinarjev. Leta 1962 so odprli 
obrat v Krmelju, leta 1963 pa 
prevzeli konfekcijo Sava v Za
gorju. V tem letu so izdelali že 
2.5 milijona kosov, kar je 50 
odst. več kot leto prej. Iz tega 
obdobja je značilna specializaci
ja proizvodnje. Program je obse
gal žensko perilo: nedrčke, 
steznike, korzete, hlačke, paso
ve in še nekatere izdelke. Leta 
1964 so začeli izvažati. Inozem
ski kupci so bili zadovoljni z iz
delki iz Sevnice in izvoz se je 
začel naglo večati. Da bi bili 
kos zahtevam zahodnega trga, 
so v tem času modernizirali ši
valnico. Obdobje je bilo krona
no z novo pomembno delovno 
zmago. Zgradili so 1500 m2 no
vih proizvodnih prostorov. Se
daj že izkušeni proizvajalci fine
ga ženskega perila so izvozili že 
za 20 milijonov dinarjev.-

gradnja objektov 
V letih 1965 — 1970 so ures

ničevali program razvoja podje
tja, ki so ga sprejeli leta 19M. 
To je bila tretja faza izgradnje. 
Med drugim so zgradili tudi 
obrat na Senovem. Leta 1966 je 

bilo v Lisci že 706 zaposlenih. 
Posebno pozornost so posvečali 
povečanju produktivnosti. 

Po letu 1970 je Lisca zgradila 
pomembne objekte: največjega 
v Sevnici in hkrati v Posavju. V 
10.000 m2 površine so sodobni 
skladiščni prostori, moderno 
opremljena krojilnica, šivalnica 
in drugi prostori za potrebe 
vseh ostalih TOZD. Leta 1973 
so odprli novi tovarni v Zagorju 
in v Krmelju. Lani so razširili in 
obnovili prostore na Senovem. 

dnevno 
30.000 izdelkov 

Sedaj blizu 1400-članska de
lovna skupnost sevniške Lisce 
naredi 30.000 raznih izdelkov 
na dan. Večino jih izvozijo v 
devet zahodnoevropskih, štiri 
vzhodnoevropske in tri afriške 
države, v zadnjem času pa tudi 
v ZDA, Iran in Kuvveit. Na do
mačem trgu prodajo največ v 
Srbiji, zatem na Hrvaškem in v 
Sloveniji. Izdelke z oznako 
LISCA dobite v vsaki prodajalni 
ženskega perila. 

šest tozd 
in neposredno 

odločanje 
Danes poteka delo in življe

nje v Lisci v šestih temeljnih or
ganizacijah združenega dela in 
delovni skupnosti skupnih 
služb. TOZD so naslednje: 
TOZD šivalnica, TOZD krojilni
ca, TOZD Krmelj, TOZD Seno
vo, TOZD Zagorje in TOZD 
Tončkov dom na Lisci. V vse 
organe upravljanja je vključeno 
blizu 400 delegatov. Delovni 
ljudje v Lisci neposredno odlo
čajo o vseh pomembnejših za
devah. 

skrb za 
družbeni standard 

V Lisci že vsa leta nenehno 
skrbijo za družbeni standard za
poslenih. Prvih šest družinskih 
stanovanj in deset samskih sob 
so kupili že 1963. Od takrat do 
danes so kupili 132 stanovanj
skih enot in 58 ležišč v sam
skem domu. Hkrati so v tem 
času 259 prosilcem odobrili po
sojila za gradnjo stanovanj. Več 
kot 6 milijonov so razdelili za 
te namene. Vsak tretji zaposleni 
je bil doslej deležen stanovanja 
ali stanovanjskega posojila. 
Denar za te namene pa v Lisci 
še r^prej vztrajno zbirajo, saj je 

za stanovanja vse težje zaradi 
naglo rastočih cen v gradbeni
štvu. V načrtu imajo tudi zdru
ževanje stanovanjskega denarja 
s tistimi delovnimi organizacija
mi, kjer so zaposleni zakonski 
tovariši, in združevanje sredstev 
bodočih lastnikov stanovanj. 

Prvi prostor za družbeno pre
hrano so zgradili 1961. Danes 
imajo lepo urejeno menzo, kjer 
pripravljajo dnevne obroke za 
večino zaposlenih. Tudi v osta
lih TOZD so poskrbeli za ureje
no družbeno prehrano. 

TONČKOV DOM 
Nekdanji Tončkov dom na 

Lisci je leta 1970 prevzel kolek
tiv Lisce in ga preuredil-v mo
deren hotelsko-gostinski objekt. 
Člani kolektiva in njihovi svojci 
imajo pri penzionu poseben 
popust. Deležni so ga neomeje
no število dni. Že od leta 1960 
je članom kolektiva na voljo 
tudi počitniški dom v Piranu. 

Za prevoz na delo iz bolj 
oddaljenih krajev je Lisca lani 
odštela 400.000 dinarjev. Orga
niziranih je nekaj posebnih de
lavskih avtobusnih zvez. 

Pretežno ženski kolektiv se 
srečuje tudi s problemom otro
škega varstva. Tako kot drugje 
so tudi v Sevnici zmogljivosti 
majhne, zraven pa je še izmen
sko delo. Rešitev vidijo v eno-
izmenskem delu in v zadostni 
zmogljivosti vzgojnovarstvenih 
ustanov. 
VEC STROKOVNJAKOV 

Za 20-letno rast sevniškega 
samorastnika je značilno neneh
no odpovedovanje, pridnost šte
vilnih parov, predvsem ženskih 
rok in izpopolnjevanje na delov
nem mestu. Le na ta način je 
lahko iz skromne šiviljske delav
nice zrastlo moderno konfekcij
sko podjetje z več kot 1400 za
poslenimi. V Lisci priznajo, da 
bi z več strokovnjaki lahko na
redili še več, žal pa tega kadra 
povsod primanjkuje, še posebno 
na nerazvitih območjih, kjer je 
tudi Sevnica. 

ZA RAZVOJ KRAJA 
LISCA je v 20-letnem obdob

ju naredila za razvoj Sevnice ve
liko. Vseskozi prispeva za ureja
nje krajevnih potreb, za delova
nje raznih društev in podobno. 

- PO 

I Za jubilej 
^ iskrene čestitke! ^ 

Novi proizvodni prostori TOZD Krmelj, v katerih delajo od 1973. 
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Proizvodni prostori TOZD krojilnica in TOZD šivalnica v Sevnici. V objektu z več kot 10 
povrSine so še drugi prostori za potrebe vseh TOZD in drunih sliižb. 

Lani so razširili in preuredili prostore TOZD Senovo 

Leta 1973 je dobila nove prostore tudi TOZD Zagorje 

- nedrčki 
stezniki 

- kopalne obleke 
- kravate L&ca 

i/ubijansM zmaj 

na sejmu MODA 7S 
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I OBVESTILO! 
|l^munalno podjetje Novo mesto — TOZD Gradbe
ništvo n. sol. o. obvešča javnost, da bo zaradi 
Vzdrževalnih del na mostu čez potok Temenico pri 
^feČni cesta Bršlin — Prečna zaprta za ves promet v 

od 15. — 25. septembra 1975. 
* času zapore ceste je za vozila možen obvoz: 

za smer Straža — Bršlin preko Novega mesta in 
- za smer Bršlin — Straža preko Cešče vasi in 

Zaloga 

zastava lll! 

Prodamo karamboliran avto ZASTAVA 101, letnik 
1975, prevoženih 4.860 km. 
Vozilo je zaleteno v zadnji del. Ogled je možen vsak 
dan od 6. do 14. ure v AVTOSERVISU PIONIR v 
Novem mestu. 
Licitacija bo v ponedeljek, 18. septembra 1975, ob 
12. uri. Izklicna cena je 30.000 din. 

AVTOSERVIS PIONIR, NOVO MESTO 

PROSTA DELOVNA MESTA! 

Odbor za medsebojna razmerja 
Zavarovalnice SAVA 
- POSLOVNA ENOTA NOVO MESTO 

0j a v I j a naslednja prosta delovna mesta: 

]]- STROJEPISKE 
& PRI PRAVNIKA s srednjo šolsko izobrazbo 

ZASTOPNIKA za zastop MIRNA PEC. 
POGOJI: 
Pod 1.: srednja upravno-administrativna šola in 1 leto delov

nih izkušenj ali dveletna administrativna šola in 3 leta delov-
r'h izkušenj 
Šola ^ končana srednja ekonomska šola ali upravno-admin. 

Ir^ 3.: srednja šolska izobrazba ali končana osnovna šola in 
služen kadrovski rok. 

del VSa tr' c'e'ovna mesta je obvezno dvomesečno poskusno 

Nastop dela takoj ali po dogovoru. 
'sniene prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in delovnih 

? ušnjah naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi prostega 
e ovnega mesta na naslov: 

^•avarovalnica SAVA - poslovna enota Novo mesto, Glavni 
r9 št. 24, z oznako „Odbor za medsebojna razmerja". 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
Razpisna komisija 
DOLENJSKEGA MUZEJA NOVO MESTO 

objavlja delovno mesto 
ZGODOVINARJA ZA NOVEJŠO ZGODO
VINO 

(lahko tudi pripravnik) 
Pogoji: — filozofska fakulteta — oddelek za zgodovino — 
moralno-poiftične kvalitete 
Razpisni rok 15 dni po objavi. 
Obstoji možnost pridobitve stanovanja v prihodnjem letu 
Pismene ponudbe z dokazili naslovite na Razpisno komisijo 
Dolenjskega muzeja. Novo mesto 

vsak četrtek 

DOLENJSKI LIST 

^ 10-275 naprava za polavtomatsko 

*aijenje A 10-275 in A 10-400 

fV 

AMD 
NOVO MESTO 

A 10-275 uređaj za poluautomatsku 
zavarivanje A 10-275 i A 10-400 

je naprava 
za ekonomično polavtomatsko varjenje in je 
izpopolnjena, zato ima ie večje zmogljivosti 

Serija naprav z oznako A 10 predstavlja naprave za 
polavtomatsko varjenje v zaščitni atmosferi plina. 
Izpopolnjena naprava A 10-275 omogoča hitro in 
zanesljivo varjenje tankih in debelejših metalov 
z uporabo elektrode premera do 1,2 mm. 
A 10-275 omogoča visoko proizvodnost s širokim 
delovnim obsegom; 
je vsestransko uporabna naprava. 
stroški vzdrževanja so nizki ter je zato 
koristna investicija 
za vsako delavnico; zaradi posebno lahke pištole 
je pripravna in omogoča hitro delo ob minimalnem 
zagrevanju. Celotna naprava je na vozičku 
s štirimi kolesi. 

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO — EKONOMIČNO 

Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica 
električnih strojeva i uređaja — Pula 

P. P. ŠTEV. 208, TELEFON: CENTRALA (052) 24-322 
TELEX: 25 252 YU ULJTES 

VPIS v ŠOLO! 

delavska univerza „j02e sesko", 
kočevje 
Ljubljanska c. 12 — tel. 86—262 

Do 27. septembra 1975 bomo informativno vpisovali v štu
dijske skupine za odrasle naslednjih šol: 

— osnovna šola za odrasle, 7. in 8. razred 
— dveletna administrativna šola 
— poslovodska šola 
— srednja komercialna šola 
— ekonomska srednja šola 
— tehniška srednja šola strojne stroke (po skrajša

nem programu) 
— tehniška lesna šola lesne stroke (po skrajšanem 

programu) 
— delovodska šola strojne stroke 
— delovodska elektro šola 

Vse informacije o vpisih dobite v upravi delavske univerze, z 
njimi pa so seznanjene tudi kadrovske službe v delovnih 
organizacijah in osnovne organizacije sindikata. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 

Odbor za medsebojna razmerja pri podjetju 
„KOVINAR", Novo mesto, 

razpisuje delovno mesto 

KUHARICE - za določen čas 

Pogoji: 
1. KV kuharica z najmanj 1 letom prakse ali PK kuharica 

z najmanj 3 leti prakse. 
2. Samostojna nabava živil. 
Nastop službe: 1. 10. 1975. 
Prijave sprejema odbor za medsebojna razmerja do zasedbe 
delovnega mesta. 

PROSTA DELOVNA IVIESTA! 

DES-LJUBLJANA, n. sub. o. 
ELEKTRO NOVO MESTO b. o. 

objavlja naslednja prosta delovna mesta: 

1.) BREMEiMILEC — 2 delovni mesti 
2.) STEiVIODAKTILOGRAF — 1 delovno mesto 

Za delovno mesto pod 1.) se zahteva izobrazba dipl. elektro
tehnika — jaki tok in 5 let prakse. Delo je v turnusu. 
Za delovno mesto-pod 2.) se zahteva popolna srednja šola 
splošne ali administrativne smeri z 2-letno prakso in dobro 
obvladanje strojepisja. 
Za delavce pod 1.) je na voljo ena garsonjera. Delo je za 
nedoločen čas. Prijave sprejemamo 15 dni po objavi. 

10% 

p opust 

1 bftVAS. DA NAS OBIŠČETE NA JESENSKEM ZAGREBŠKEM VELESEJMU, 
\\ 4n°J2- SEPTEMBRA DO 21. SEPTEMBRA 1975. RAZSTAVLJALI BOMO V 
^ JHJ. RAZSTAVNI PROSTOR ŠTEVILKA 5. 

gospodinjske TEHNIKE 

V 28. PRODA JALNAH 

JLI€€¥EHNIKA 

IZKORISTITE UGODNOST POPUSTA 

V MESECU TEHNIKE 

V PRODAJALNAH JUGOTEHNIKE 

PO VSEJ SLOVENIJI 

.OD 10. SEPTEMBRA DO 10. OKTOBRA *75 

DOLENJSKI LIST 17 

UuAmiK 



*MNSK6iew« 

Četrtek, 11. septembra - Erna 
Petek, 12. septembra - Gvido 
Sobota, 13. septembra - Janez 
Nedelja, 14. septembra - Milan 
Ponedeljek, 15. septembra - Melita 
Torek, 16. septembra - Ljudmila 
Sreda, 17. septembra - Robert 
Četrtek, 18. septembra - Irena 

LUNINE MENE 

12. septembra 
ob 12.59 uri - prvi krajec 

•30301 
BRESTANICA: 13. in 14. 9. 

ameriška komedija Stan in Olio -
biseri smeha. 

ČRNOMELJ: 12. 9. italijanski 
barvni film Prepovedani dekameron. 
14. 9. ameriški barvni film Razuz
dan. 17. 9. ameriški film Stan in 
Oho - Velika parada smeha. 

KOSTANJEVICA: 13. 9. ameri
ški barvni film Getayoy — beg. 14. 

MIRNI STAREJŠI družini, ki bi tri
krat na teden po nekaj ur pazila 
otroka, oddamo sobo in kuhinjo. 
Naslov v upravi lista (2185/75). 

ODDAM sobo mirni dijakinji. Na
slov v upravi lista (2175/75). 

ZDRAVNIK z ženo, brez otrok, 
išče za tri mesece sobo z uporabo 
kopalnice. Interesenti naj puste 
naslov v upravi lista. (2191/75). 

IŠČEM OPREMLJENO SOBO v No
vem mestu ali bližnji okolici. 
Ajka Rizvanov}£, Zagrebška 4a, 
Novo mesto. . 

DIJAKINJAM ODDAM opremljeno 
sobo. Naslov \ upravi lista 
(2207/75), * 

SPREJMEM dekle na stanovanje. 
Naslov v upravi lista (2230/75). 

ODDAM sobe v Trebnjem. Vseljivo 
konec oktobra. Naslov v upravi 
lista (2229/75). 

9. ameriški barvni film Osamljenec z 
zahoda. 

KRŠKO: 13. in 14. 9. nemški 
film: Javna hiša. 17. 9. ameriški film 
Prodajalec Horn. 

METLIKA: Od 11. do 14. 9. 
ameriški barvni film Detelj nagajiv-
ček. Od 12. do 14. 9. hongkonški 
barvni film Meč zlatega zmaja. Od 
12. do 14. 9. ameriški barvni film 
Američan Graffiti. 17. in 18. 9. 
Izabela vražja kneginja. 

MIRNA: 13. in 14. 9. film James 
Bond - diamanti so večni. 

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 12. do 14. 9. angleški barvni 
film Odkupnina. 14. 9. ameriški 
barvni film Vesele zgodbe - mati
neja. 15. 9. ameriško-sovjetski 
barvni film VVaterloo. Od 16. do 18. 
9. italijanski barvni film Hočemo 
polkovnike. 

RIBNICA: 13. in 14. 9. francoski 
barvni film Umreti od ljubezni. 

TREBNJE: 13. in 14. 9. ameriški 
barvni ljubezenski film Dama s 
kamelijami. 17. 9. italijanski barvni 
film Kavboj King. 

SEVNICA: 13. in 14. 9. ameriški 
film Nenavadni čudeži Charlia 
Chaplina. 17. 9. francoski film Kako 
skriti mrtveca. 

SLUŽBO DOBI 

TAKOJ ZAPOSLIMO kvalificirane 
ali priučene ključavničarje. Oseb
ni dohodek med 3.500 in 
4.000,00 NDin na mesec, proste 
sobote in mesec plačanega do
pusta. Interesenti naj se zglasijo 
pismeno ah osebno. RUFAC, 
kov. obrt, Franc Rudi, Kočevje, 
Bračičeva, tel. 061-86-197. 

TAKOJ ZAPOSLIM dekle ah žen
sko srednjih let, ki ima veselje do 
dela v kuhinji. Lahko je začetnica 
z nedokončano osnovno šolo. 
Možna priučitev. Hrana in stano
vanje v hi§. Gostilna Špringer, 
Trebnje. 

NATAKARICO samostojno moč, 
lahko priučeno, in dekle za 
pomoč v kuhinji sprejme takoj v 
stalno zaposlitev gostilna MRE-
ŽAR ELAj Celovška 418, 61210 
Ljubljana-Sentvid. Plača dobra, 
ostalo po dogovoru. 

NUJNO POTREBUJEMO pomoč za 
oskrbo dveh starejših bolehnih 
oseb. Soba in hrana zagotovljeni, 
ostalo po dogovoru. Dobrilovič, 
Ljubljana, Einspielerjeva 5/a. 

IŠČEM žensko srednjih let za oskr
bo bolehne žene. Hrana in stano
vanje v hiS. Naslov v upravi lista 
(2228/75). 

SLUŽBO I SCE 

V VARSTVO vzamem dva otroka. 
Plačilo po možnosti za mesec 
vnaprej. Naslov v upravi lista 
(2189/75). 

STANOVANJA 

Motorna vozila 

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1972. Oglasite se na Cesti heroiev 
7, Novo mesto, od 14. ure dalje. 

PRODAM dobro ohranjen avto
mobil ZASTAVO 750. Odplače
vanje možno v več obrokih. 
Ogled vsak dan Nad mlini 61, 
Novo mesto. 

PRODAM NOVO ZASTAVO 750. 
Vel. Bučna vas 39, Novo mesto. 
Ogled možen od nedelje dalje. 

PRODAM ford-taunus XL-1300 55 
PS, karamboliran. Naslov v upravi 
lista (2204/75). 

PRODAM dobro ohranjeno ALFA 
ROMEO ali zamenjam za manjši 
avto. Jelka Mrvič, Majde Šile 19, 
Novo mesto. 

PRODAM ZASTAVO 850. Blatnik, 
Volčičeva 40, Novo mesto. 

POCENI PRODAM katrco in tele
vizor. Cegelnica 22, Novo mesto. 

PRODAM ali zamenjam za zastavo 
750 VW kurir kombi, letnik 
1962, v voznem stanju, registriran 
do 30. 12. 1975. Interesenti se 
lahko oglasijo pri Marjjanu Redku, 
Vina gorica 11, Trebnje. 

PRODAM zastavo 750, letnik 1969. 
Drago Činkole, Kronovo 14, 
Šmarješke Toplice. 

PRODAM zastavo 1300 (karamboh-
rano), tudi po delih. Ogled možen 
vsak dan. Sandi Švigelj, Pod goro 
9, 68270 Krško. 

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1970, po zelo ugodni ceni. Franc 
Golob, Osrečje 16, Škocjan. 

PRODAM 

ZELO POCENI prodam kombiniran 
štedilnik (elektrika - phn). Na
slov v upravi lista (2187/75). 

UGODNO PRODAM kozolec s 4 
okni. Poizvedbe: Boštanj 52. 

PRODAM klavirski harmoniki 
„Candali" 32 basno in „Hohner" 
96 basno. Naslov v upravi lista 
(2193/75). 

PRODAM 15 macesnovih dreves 
(2-3m višine). Ivan Globcvnik, 
Škocjan 2. 

PRODAM ostrešje za hišo 8 x 11 m. 
Naslov v upravi lista (2205/75). 

PO UGODNI ceni prodam 1/2 m3 
. suhih hrastovih plohov in elek

trični štedilnik. Naslov v upravi 
lista (2212/75). 

PRODAM štedilnik Kuepperbusch. 
Strašek, Volčičeva, n. h., Novo 
mesto. 

PRODAM šivalni stroj znamke 
Singer starejšega tipa. Ogled 
popoldne. Bečirevič, Zagrebška 
4/a, Novo mesto. 

PRODAM novo tri-tonsko traktor
sko prikolico kiper, ali zamenjam 
za dvo-tonsko. Jože Sever, Pribi-
šje 2, Semič. 

PRODAM 2 merja ščka-krškopoljske 
pasme težka po 50 kg. Jože 
Rupar, Goriška vas 7, Škocjan. 

PRODAM brunarico primerno za 
vikend. Naslov v upravi lista 
(2222/75). 

PRODAM letino grozdja približno 
700 kg. Jože Pakar, Dol. Toplice 
111. * 

PRODAM stroj za trganje in odvija
nje žime. Srečko Rauter, tapet-
nik, Lesce, Šobčeva 13. 

PRODAM jedilni kot. Miklič, Žabja 
vas 7, Novo mesto. 

PRODAM kosilnico BCS, grablje 
Mariton, tridelne vprežne železne 
brane, mlatilnico in 22 col nov 
komat. Anton Berus, Sr. Globo-
dol 6, Mirna peč. 

ZA GOTOVINO kupim novega za-
porožca ali moskviča. Smolič, 
Dol. Straža 100. 

POSEST 

PRODAM 16 ha zemlje (njive, trav
niki, sadovnjaki, vinogradi) v Pla
nini pri Raki. Valentin Metelko, 
Drama 25, Šentjernej. 

PRODAM 3172 m2 zemlje na 
Krepserju, primerne za vikend. 
Milica Povhe, Raka. 

PRODAM 1 ha gozda - Boričevo — 
k. o. Vel. Podljuben in 2 m3 hra
stovih plohov 5 cm. Naslov v 
upravi lista (2194/75). 

PRODAM travnik v velikosti 10 
arov na Gonitnicah pri Gor. Stari 
vasi, primeren za vinograd. Anton 
Blatnik, Vrhpolje 78, Šentjernej. 

PRODAM vinograd z grozdjem -
tretji letnik, vse na žici, sončna 
lega, lep razgled, dovoz z avtom, 
voda in elektrika poleg. Dovolje
nje za gradnjo. Ivan Andrejaš, 
Zdole 63, Cele, 68270 Krško. 

RAZNO 

POROČNI PRSTANI! Če ste v za
dregi, kakšen prstan bi podarili 
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja 
Otmarja Zidariča v Gosposki 5 v 
Ljubljani (poleg univerze). - Z iz
rezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta! 

TERACERSKO skupino za izdelavo 
pločnika iščem. Kos, Otočec. 

V petek, 5. septembra 1975, sem na 
parkirnem prostoru bloka št. 44 
Nad mhni izgubila zlato zapestni
co, ki mi je drag spomin. Najdi
telja prosim, naj jo proti nagradi 
odda v upravi lista. 

siMMnsa 
DRAGI mami in stari mami MARIJI 

HOČEVAR iz Dobruške vasi pri 
Škocanu za njen dvojni praznik 
vse najlepše želijo hvaležni sin 
Viktor, hčerka Vera in mala vnu
kinja Dragica. 

I^OEVESTILA I 

IVAN PEČARIČ, phnsko-vodo-
vodni mojster, Krško, Tomšičeva 
2 (200 m desno nad šqlo na 
Vidmu), obveščam cenjene stran
ke, da solidno in kvalitetno 
opravljam centralno in vodovod
no instalacijo ter se priporočam. 

SREČNO, ŠOFERJI! Vabimo vas 
na veselo srečanje, ki bo 27. sep
tembra 1975 na Kovačevem hri
bu - po možnosti v dvoje. Prijave 
pošljite na naslov: Tone Pavhč, 
Šlepšek 27, Mokronog, do 20. 9. 
1975. SREČNO! 

JREKUCI' 
KRISTINA TEŽAK, Fresna, Cali-

fornija, prepovedujem svojemu si
nu Slavku Težaku iz Božakc&ega 
16 pri Metliki prodajo vseh pre
mičnin in nepremičnin, ker so 
moja last. Kupce, ki tega ne bodo 
upoštevali, bom sodno preganjala. 

LUDVIK TISOVEC, Dol. Straža 18, 
prepovedujem pašo kokoši po 
moji ajdi. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bom sodno preganjal. 

Sr/iU\MIS 

Po hitri in nenadni smrti nas je za 
vedno zapustil dragi mož, oče, stari 
oče, brat in stric 

JOŽE KRKOVIC 
iz Suhorja pri Kočevju 

Iskreno se zahvaljujemo kolektivu 
Itasa iz Kočevja, posestvu Snežnik 
iz Kočevske Reke in vsem drugim, 
ki so darovali vence in cvetje, sprem
ljali pokojnika na njegovi zadnji poti 
in nam v teh težkih trenutkih pri
skočili na pomoč. Vsem iskrena 
hvala tudi za izrečeno sožalje. Po
sebej se zahvaljujemo župniku Pogo-
relcu. 

Žalujoči: žena Fanika, hčer
ki Pepca in Micka z družino, 
sinovi Jože z družino, Matija in 
Dolfe ter brat Tone z družino. 

Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta in brata 

VINKA KOTARJA 
iz Kočevja 

se najlepše zahvaljujemo vsem prija
teljem, sorodnikom in znancem, ki 
so nam v težkih trenutkih pomagali, 
izrekli sožalje, darovali vence in 
cvetje ter našega dragega v tako veli
kem številu spremili na njegovi zad
nji poti. Najtopleje se zahvaljujemo 
delovnima kolektivoma Rudnik-Itas 
Kočevje in Ljubljanske mlekarne 
TOZD Kočevje. Posebna zahvala Jo
žetu Adamiču, Branku Mavrinu in 
Ivanu Škrabarju za poslovilne bese
de ob odprtem grobu ter župniku za 
opravljeni obred. 
Žalujoči: žena Olga, sin Viko in 
druge sorodstvo. 

Ob nenadomestljivi izgubi naše 
drage mame in stare mame 

MARIJE POREBER 
se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so 
z nami sočustvovali nam izrazili so
žalje in vsem, ki so pokojnico v tako 
lepem številu spremih k zadnjemu 
počitku; Posebno zahvalo dolguje
mo: sindikalni podružnici in kolek
tivu Davčne uprave SoB Novo me
sto, podružnici in strežnemu osebju 
internega oddelka splošne bolnice 
Novo mesto za pomoč v bolezni. 
Iskrena hvala tudi župniku iz Dol. 
Toplic za spremstvo od doma ter 
Šobarjevim in Klemcnčičevi za nese
bično pomoč. 

Žalujoči: 
otroci z družinami, s 

KUPIM 

V SPOMIN 

10. septembra 1975 je minilo leto 
dni, odkar nas je za vedno zapustil naš 
dragi in nikdar pozabljeni sin, brat in 
stric 

BRANKO 

MESTNIK 

iz Starega trga ob Kolpi 

Čas beži, a ne celi ran. Te so vse globlje, žalost vsa večja, a naša 
srca polna solz. Hvala vsem, ki ga niste pozabili in še vedno pri
našate cvetje in prižigate sveče na mnogo prezgodnjem grobu. 

Neutolažljivi: 
domači in vsi, ki so ga imeli radi. 

KUPIM rabljen betonski enofazni 
mešalnik. Francka Mikec, Mali 
Slatnik 22, Novo mesto. 

PODJETJE DOMINVEST, Novo 
mesto odkupuje enodružinske 
hiše v Novem mestu in neposred
ni okolici Prodajalci naj se oseb
no zglase na sedežu podjetja, Pre
šernov trg 8, soba št. 26. 

V NAJEM oddam stanovanjsko hišo 
v Boričevem pri Novem mestu. 
Franc Mcrvar, Boričevo 4, Novo 
mesto. 

PRODAM nedograjeno hišo z vrtom 
v okolici Novega mesta. Ana Jud, 
Ko krški log 7, Kranj. 

V SPOMIN 

10. septembra 1975 je minilo žalost
no leto dni, odkar naju je nenadno in 
mnogo prerano zapustil naš ljubljeni 
mož in oči 

FRANCI 

GELZE 

iz Ribnice 

Iskrena hvala podjetju Žičnica Ljubljana in kolektivu v obratu 
Ribnica za nesebično pomoč ob tem žalostnem dogodku. Toplo 
se zahvaljujem vsem, ki obiskujejo njegov grob in na njem priži
gajo svečke. 

Žalujoča : žena Marica in sin Stojan. 

ZAHVALA 

Ob nenadni in boleči izgubi dragega moža, ata, starega ata, 
brata strica in svaka 

JOŽETA LUNDRA 

iz Šalke vasi 61 pri Kočevju 

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
znancem in prijateljem, ki so nam izrekli sožalje. Preveč bi jih 
bilo treba našteti, ki so njegov oder okrasih s prelepim cvetjem in 
venci, zato vsem skupaj iskrena hvala. Zahvaljujemo se tov. Hitiju, 
Šalamonu, Jermanu in Tomažiču, ki so nam takoj priskočili na 
pomoč. Se posebej prav lepa hvala Tonetu Hitiju mlajšemu za 
njegovo požrtvovalno delo. Hvala tudi Gasilskemu društvu Šalka 
vas za lep organiziran sprevod, ter vsem ostahm gasilskim dru
štvom. Hvala tudi tov. ing. Stanetu Letonji za lep poslovilni go
vor, tov. Stanetu Vlašiču za govor ob odprtem grobu. Najlepša 
hvala Društvu za^vzgojo in varstvo ptic za ganljiv prizor ob izpu
stu golobov v poslednji pozdrav in polet čez pokojnikov poslednji 
dom. Hvala tudi nogometašem in vsem, ki so pokojnika takoj 
počastili z enominutnim molkom na kraju smrti. Enaka hvala 
tudi godbi in župniku za opravljeni obred. 

Žalujoči: žena Tončka, hčerke Pepca, Anica, Marica, 
Tončka, in sin Jože z družinami, brat Tone z družino in 
drugo sorodstvo. 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega skrbnega, srčno dobrega moža in ata 

SLAVKA GLIHE 
Sirkovega Slavka iz Žužemberka 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številp 
spremili na zadnjo pot, mu darovali cvetje in z nami sočustvovali-
Zahvaljujemo se zdravnikom in zdravstvenemu osebju nevropsihi" 
atričnega oddelka novomeške bolnice, posebej še dr. Debeljuhuin 

dr. Bošnjaku za lajšanje trpljenja v njegovih zadnjih dneh. Iskrena 
hvala župniku za opravljeni obred in lepe besede. Hvaležni smo 
pevcem iz Žužemberka, gasilcem in Krajevni skupnosti za izkaza* 
no pozornost. Hvala našim sodelavcem s Kmetijskega inštituta v 

Ljubljani, poliklinike v Ljubljani, Krke-tovarne zdravil iz Novega , 
mesta, da ste si zanj utrgali dragoceni čas. 

Žalujoči: žena Veronika, otroci Zorka, Elza, Rezka, 
Slavko in Jože z družinami. 

Žužemberk, 8. septembra 1975. 
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ZAHVALA 

Ob boleči in mnogo prerani izgubi naše ljube mame in stare 
mame 

ANICE LONGO 
roj. Strle iz Vel. Podloga 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in spremstvo na njeni zadnj1 

poti. 
Žalujoči: hčerka Nasta, sinova Franci in Rajko z druži* 

nami in drugo sorodstvo. 

ZAHVALA 

Po dolgoletni in težki bolezni nas je v 92. letu starosti zapustil3 

naša draga mama, babica, prababica in teta 

ALOJZIJE JERIČEK 
iz Irče vasi 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem & 
znancem, sindikatu IMV za podarjeno cvetje in vence, izrc'ce 
sožalje ter za številno spremstvo na njeni zadnji poti. P°se.j.u 
zahvala dr. Vodniku za lajšanje bolečin v času bolezni, župmK 

za obiske in opravljeni obred. * 
Žalujoči: hčerki Tončka in Micka, sin Ivan z družin* 

mi, in drugo sorodstvo. 

DOLENJSKI UST 

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LlSf'orežr 
mesto USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL jca 
ce, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 5 

in Trebnje. • urc<i' 
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ^ 

nik), Ria Bačcr, Marjan Baucr, Milan Markelj, Janez Pczel'J' „jlc-
Prime, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred 
Oblikovalec priloge Peter Simič. o,«dsC('' 

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja-
nik: Franc Bukovinsky. aroč' 

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna številka 5 din - Letna • ^ 
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnap ^ 
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 v 

ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - Devizni 
52100-620-107 -32000-009-8-9 ,„ločcn' 

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na^! 
strani 90 din, 1 cm na pivi, srednji ali zadnji strani lista 120 dn • ^c 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din- ^ j 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 ?n2° 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 4_lj , pf<r 
28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni dave* 
meta proizvodov. - ^est11 

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem N£)Vo 
52100-601-10558 - Naslov uredništva in uprave: 68CJU* ' 
mesto. Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon: (068) ^ ye|c, 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopis? • j jn 
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list. Novo mesto — Barvni » 

'tisk: Ljudska pravica Ljubljana. 
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RADIO LJUBLJANA 
6nn LDAN: Poročila ob 5.00, 
12Oh ri?' 800' 1000' 1L00> ^00' 1400> 15-00» 17 0°. 
24 nn' D 00' 22-00' 23-00 >n 

•k 8 00 glasbeni spored od 4.30 

8i?r,RTEK' n- SEPTEMBRA: 
sto bena matineja. 9.05 Radij-

^^hSivihfi?n]0;9 3 0  I z  
•*Xakrrn u 1015 Uganite, pa vam 
TuS°.po želji- 11.00 Poročila -
tujine ?npoJki V- P** goste * ine v,, , 0 Kmetijski nasveti -
8°2dai Tufk: Strojno delo v 
yam J. *30 Priporočajo 
delom }c 'a Med šolo, družino in 
dorrSci5-45 »Vrtiljak". 17.20 Iz 
Revijo g , opernega arhiva. 18.05 
Prodni ,rov in ^listov- 18.35 
plošo ptu kaset in gramofonskih 
zansamhi pijana. 19.40 Minute 
Lahko , 0-"1 Mojmira Šepeta. 19.50 
večer H ' -°troci! 20-00 četrtkov 
21 on r,"1301!! pesmi in napevov. 
®elodij-eteMn

v^«. 21.40 Leppe 
Slasbenp'i;/ Iz jugoslovanske 
Literat btei?tUre za pihala. 23.05 
P°Pevk in rno" 23*15 Paleta ^Peyk m plesnih ritmov. 

ClaPsb2,K'12-SEPTEMBRA: 18.10 
Sola za f• vfnatineja. 9.05 Radijska 
r°vnik ^Z-Ža stoPnjo: Deklica in ča-

^ShTteh. 
za n»še i? "Turistični napotki 
tijski12 t^ne. 12.30 Km^ 
^ipravo , ~ ing. Dušan Terčelj: 
eajo vam23 trSatev. 13.30 Priporo-
čestita •'" ^4-30 Naši poslušalci 
»Vrtfi« ® Pozdravljajo. 15.45 
18.05 rui" ]6.o0 Človek in zdravje. 
Zvočni *• *? našega časa. 18.15 
^dovoltnil^t 19,40 Minute z 
50č> ot&ofeV 1950 ^o 
21.15 oh j St°P - pops 20. 

jADIP SEVNICA 
loS1?^' 14- SEPTEMBRA -
- U oo _ v™e' oglasi in obvestila 
^Potrebe otrokove vzgoj
il, /5 _ V 5 ~ P° domače -
»Lisce" i^uahu zapis - 20 let 
ftekai - i 'U5 ~ za vsakogar 
- čestitke • ~ Por°čila - 12,50 
Poslušalcev "1. pozdravi naših 
Programa 14,30 - zaključek 

16,00ED5 17 • SEPTEMBRA -
feklame no,p°.ročila - 16,10 -
F P° domf/«1 ln obvestila - 16,30 
^kdanji fna-fi *6.45 - pokhc naš 
klub l!Učltelj) - 17,10 - disko 
?redstavliam imena - 17-40 -
^vnica/ , o vam • • • (PCD 
^ama ~ ,0° ~ zaključek 

C0TA, 20. SEPTEMBRA -
1,1 Potj oiaeK15?11" VrtiIjak (napoved 
* 16,IŠ- pet minut 
r poročiL6,20" Fp L del-16,30 
16,45 1 T ,16.35 - EPPII. del -

anketa - 17,00 -
nedelj0 

m naP°ved programa 

iz logov domačih. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Jazz pred 
polnočjo. 

SOBOTA, 13. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Pionirski tednik. 9.35 Naš Plesni 
orkester ima besedo. 10.15 Sedem 
dni na radiu. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -
ing. Jože Pačnik: Kakšne so potrebe 
po rži tetraploidna okta. 13.30 
Priporočajo vam... 14.10 S 
pesmijo in besedo po Jugoslaviji. 
15.45 „Vrtiljak". 16.45 S knjižnega 
tiga. 17.20 Gremo v kino. 18.05 
Listi iz albuma lahke glasbe. 19.40 
Minute z ansamblom Jožeta Privška. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Dobimo se v soboto. 21.00 Za 
prijetno razvedrilo. 21.30 Oddaja za 
naše izseljence. 23.05 S pesmijo in 
plesom v novi teden. 

NEDELJA, 14. SEPTEMBRA: 
8.07 Radijska igra za otroke: Pika. 
8.50 Skladbe za mladino. 9.05 Se 
pomnite, tovariši... 10.05 Iščemo 
popevko poletja. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. * 11.20 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 16.00 
Zabavna radijska igra. 19.40 
Glasbene razglednice. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 V nedeljo zvečer. 
22.20 Skupni program JRT -
Studio Priština. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 V lučeh 
semaforjev. 

PONEDELJEK, 15. 
SEPTEMBRA: 8.10 Glasbena 
matineja. 9.05 Pisan svet pravljic in 
zgodb. 9.40 Orkestri in zabavni 
zbori. lo.l5 Nekaj za ljubitelje 
ansamblske in solistične glasbe. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti - ing. Franjo 
Juhar: Obžagovanje vej na stoječem 
gozdnem drevju. 13.30 Priporočajo 
vam... 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Vrtiljak". 16.45 Kulturni globus. 
17.20 Koncert po željah 
pslušalcev. 19.40 Minute z 
ansamblom Maksa Kumra. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Če bi 
globus zaigral. 20.30 Operni 
koncert. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih studiev. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza. 

TOREK, 16. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo: Veverica. 
9.30 Pojo mah vokalni ansambli. 
10.15 Promenadni koncert. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti - ing. Vukadin Šišakovič: 
Jesensko škropljenje v breskovih 
nasadih. 13.30 Priporočajo vam ... 
14.10 Skladbe za mladino. 14.40 Na 
poti s kitaro. 15.45 „Vrtiljak". 
18.05 V torek nasvidenje! 18.35 
Lahke note. 19.40 Minute z 
ljubljanskim jazz ansamblom. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 
Radijska igra: Viliarna pota. 21.14 
Zvočne kaskade. 22.20 Tri tonske 
balade. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Popevke se vrstijo. 

SREDA, 17. SEPTEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori. 9.25 Glasba vam 
pripoveduje. 10.15 Urednikov 
dnevnik. 11.00 Poročila -
Turistični napotki za naše goste iz 
tupne. 12.30 Kmetijski nasveti -
ing. Jože Sile: Dodatne informacije 
o domačih sortah ječmena ali 
pšenice. 13.30 Priporočajo vam ... 
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45.. „Loto -
vrtiljak". 18.25 Predstavljamo 
vam ... 19.40 Minute z ansamblom 
Atija Sossa. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Koncert iz ^našega 
studia... 21.30 Igrajo znani 
zabavni orkestri. 22.20 S festivalov 
jazza. 23.05 Literarni nokturno. 
23.15 Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe. 
. ČETRTEK, 18. SEPTEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Radijska šola za višjo stopnjo. 9.30 
Iz glasbenih šol - glasbena šola 
Ribnica. 10.15 Uganite, pa vam 
zadamo po želji ... 11.00 Poročila 
— Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti — 
Jože Resnik: Posezonska opravila 
pri čebelah. 13.30 Priporočajo 
vam... 14.40 „Mehurčki . 14.45 
„Vrtiljak". 17.20 Iz domač<^a 
opernega arhiva. 18.05 Revija 
orkestrov in solistov. 18.35 
Produkcin kaset in gramofonskih 
plošč RTV Ljubljana. 19.40 Minute 
z ansamblom Silva Štingla. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov. 
21.00 Literarni večer. 21.40 Lepe 
melodije. 22.20 Večer novejše 
francoske glasbe. 23.00 V gosteh pri 
tujih radijskih postajah (Radio 
Hamburg). 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

Od 29. 8. do 3. 9. 1975 so v no
vomeški porodnišnici rodile: Marja
na Schvveiger iz Čudnega sela -
Martina, Nervi Žugelj z Otoka -
Igolja, Marija N^nik iz Prelesja — 
Andrejo, Sonja Žalec iz Kanižarice 
- Anico, Ljudmila Bradač iz Jurke 
vasi - Betko, Anica Hočevar iz Go
renje vasi - Marjana, Marija Hudo-
rovac iz Lokev — Anito, Vera Medic 
iz Meniške vasi - Mojco, Cvetka Le-
gan iz Podturna - Rudija, Marija 
Piškur iz Velikega Gabra - Andreja, 
Alenka Smrekar iz Struge -
Aleksandra, Zdenka Plut — Srucelj 
iz Maverlena — Darjo, Milka Žagar 
iz Dolnjih Kamene - Gregora, Zofi
ja ftah iz Hudega Brezja - Renato, 
Jožica Kavšek iz Dobov - Nives, 
Pavla Radojčič iz Bopncev - Mla
dena, Jožica Gliha iz Kostanjevice — 
Janeza, Veronika Rožič z ' Rožič 
vrha — Toneta, Ljubica Hrnjak iz 
Metlike - deklico, Neža Dragoš iz 
Gribelj — deklico, Anica Skebe iz 
Hinj — dečka, Slavka Meglič iz 
Pr^rotnice - deklico, Nada l^žan 
z Otoka - dečka, Jožica Jalovec iz 
Velikega Podloga — deklico in 
Mulka Adrovič iz Gornjega Gradišča 
- dečka - Čestitamo! 

ČETRTEK, 11. SEPTEMBRA: 
8.10 TV v šoli: Azija, Uganke in 
pregovori. Jesen, Angleščina, TV 
seminar (Zg) - 10.00 Francoščina 
(do 10.35) (Bgd) - 14.10 TVvšoli 
- ponovitev (do 16.00) (Zg) -
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, Plc-
avec do 16.55) (Bgd) - 17.30 L. 
Suhodolčan: Rojsni dan tete Ane, 
serija Naočnik in Očalnik (Lj) -
18.00 Obzornik (Lj) - 18.15 Mo
zaik (Lj) — 18.20 Napoleon in ljube
zen, barvna serija (Lj) - 19.10 
Barvna risanka (Lj) ~ 19.20 Cik-cak 
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) — 
19.55 3-2-1 (Lj) - 20.05 Preplah 
ob jezeru, serija 110, Policija (Lj) -
21.00 Kam in kako na oddih (Lj) -
21.10 Četrtkovi razgledi (Lj) -
21.40 Glasbeni magazin (Lj) -
22.10 TV dnevnik (Lj) 

PETEK, 12. SEPTEMBRA: 8.10 
TV v šoli: Člani skupnosti. Nasadi 
sadja. Ali ste vedeli? Sodobno na
selje, Električna napetost, TV vrtec. 
Jesen (Zg) - 10.00 TV v šoli: 
Angleščina, Risanka, Predšolski 
pouk (do 11.05) (Bgd) - 14.10 TV 
v šoli - ponovitev (do 16.30) (Zg) 
- 16.35 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 16.55) (Bgd) — 17.20 
Pisani svet: Vis, 2. del barvne oddaje 
(Lj) - 17.50 Obzornik (Lj) - 18.05 
Slovenski ročk 75, Marko Brecelj, 
barvna oddaja (U) - 18.35 Mozaik 
(Lj) - 18.40 (3d mlajše kamene 
dobe do srednjega veka, barvna seri
ja, Umetnost na jugoslovanskih tleh 
(Lj) - 19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cik-cak (Lj) - 19.30 T V 
dnevnik (Lj) — 19.50 Tedenski 
notranje-politični komentar (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) - 20.05 Celove
černi film: Umrem ob vsaki zori 
(Lj) - 21.25 625 (Lj) - 21.45 TV 
dnevnik (Lj)j) 

SOBOTA, 13. SEPTEMBRA; 
9.30 TV v šoli: V Domu pionirjev. 
Risanka, Izobraževalna oddaja (Bgd) 
- 10.35 TV v šoli: N(^ bolnika. 
Zdravila, Operni prvaki (Zg) -
12.00 TV v šoli: Izobraževalna od
daja, Moderna umetnost (do 13.15) 
(Sa) - ;.. Sport popoldne (Lj) 
- . .. 625, ponovitev (Lj) - 18.00 
Obzornik (Lj) - 18.15 Mozaik (Lj) 
- 18.20 Otroški filmi (Lj) - 19.10 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cik-cak 
(Lj) - 19.30 T V dnevnik (Lj) -
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) 
- 20.05 Velika sprememba, barvna 
serija (Lj) - 20.35 Moda za vas, 
barvna oddaja (Lj) - 20.45 2^ključ-
na prireditev ob koncu sredozem. 
iger, barvni posnetek iz Alžira (Lj) 
- 21.45 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) - 21.50 serijski film: Kojak 
(Lj) - 22.40 TV dnevnik (Lj) 

NEDELJA, 14. 9. - 9.05 
Poročila - (Lj) - 9.10 R. M. du 
Gard: Thibaultovi - barvna 
nadaljevanka (Lj) - 10.00 Proslava 
ob osvoboditvi Vojvodine — prenos 
iz Indjije (N. S.) - 11.00 Otroška 
matineja: V 80 dneh okrog sveta. 
Biseri morja. Otroški zbori (Lj) -
12.25 Poročila (Lj) - 12.30 Mozaik 
(Lj) - 12.35 Kmetijska oddaja -

prenos s Fruške gore (do 13.35) 
(Bg) - Nedeljsko popoldne: Pisani 
svet. Vis - II. del, barvna oddaja 
15.00 Speedway na peščeni stezi, 
barvni prenos (do pribl. 17.00) 
(JRT) - 17.55 Moda za vas, barvna 
oddaja (Lj) - 18.05 Poročila (Lj) -
18.10 III. Svetovni mir - 5. del (Lj) 
- 19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj) — 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 G. Mihić: Ženske 
iz Djavoljih merdevin (Lj) - 20.45 9 
let skomin - 1. del barvne oddaje 
(Lj) - 21.15 Jazz (Lj) - 21.45 TV 
dnevnik (Lj) - 22.00 Športni 
prt^ed (do 22.35) (Sa). 

PONEDELJEK, 15. 9. - 8.10 TV 
v šoli: Tudi rastline so žive, Pogovor 
z Brankom Lipićem Zastava in grbi, 
Nemščina, Spomini na revolucijo, 
Azija (Zg) — 10.00 TV v šoli: 
Mongolija, Risanka, Pravljica (do 
11.05) (Bg) - 14.10 TV v šoli -

List za vsakogar 
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šoli: Gozdovi, Risanka, Zapojte z 
nami (Bg) — 11.05 TV v šoli: 
Zaščita dreves „(do 11.35) (Sa) -
14.10 TV v šoli - ponovitev (Zg) -
16.00 TV v šoli - ponovitev (do 
16.30) (Sa) - 16.35 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.55) (Bg) -
17.35 Za vami želje, za vami ljudje 
- serija Preproste besede (Lj) -
17.50 Risanka (Lj) - 17.55 
Obzornik (Lj) - 18.10 Biseri morja, 
barvna serija (Lj) - 18.35 Ikebana: 
Svobodni viseči in vodoravni slog, 
barvna odd. (Lj) - 18.40 Mozaik 
(Lj) - 18.45 Pomniki NOB v 
Kobaridu (Lj) - 19.10 Barvna 
risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 Pogovor o 
stabilizaciji (Lj) - 20.55 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) - 21.00 
Ch. Bronte: Jane Eyre - barvna 
nadaljevanka (Lj) - 21.50 TV 
dnevnik (Lj) 

SREDA, 17. 9. - 8.10 TV v šoli: 
Nasadi sadja, Zastava in grb, Solisti 
v operi, Sestava snovi, TV vrtec, 
Tudi rastline žive (Zg) - 10.00 TV v 
šoli: Predšolska vzgoja, Risanka (do 
10.35) (Bg) - 16.35 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.55) 
(Bg) - 17.25 J. Verne: V 80 dneh 
okrog sveta, barvna nadaljevanka 
(Lj) - 17.50 Obzornik (Lj) - 18.05 
Mladi za mlade - oddaja TV Zagreb 
(Lj) - 18.35 Mozaik (Lj) — 18.40 
Po sledeh napredka (Li) - 19.10 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cikcak 
(Lj) - 19.30 TV dnevnik (Lj) -t 

19.55 3-2-1 (Lj) - 20.05 Uubezen 
na švedski način - barvni fum (Lj) 
- 21.55 Gorenje novosti, 
propagandna oddaja (Lj) - 22.00 
Miniature: Bosko Petrovič 
Convention, 1. del barvne odd. (Lj) 
- 22.10 TV dnevnik (Lj) 

ČETRTEK, 18. 9. - 8.10 TV v 
šoli: Prebivalstvo SFRJ, Literatura, 
Obramba in zaščita, Nemščina, Kaj 
je film, Učenci pred kamero (Zg) -
10.00 TV v šoli: Francoščina, 
Risanka (do 10.35) (Bg) — 14.10 
TV v šoli - ponovitev (do 16.00) 
(Zg) - 16.35 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.55) (Bg) -
17.30 L. Suhodolčan: Dodove 
dragocenosti, serija Naočnik in 
Očalnik (Lj) - 18.00 Obzornik (Lj) 
- 18.15 Mozaik (Lj) - 18.20 
Napoleon in ljubezen, barvna serija 
(Lj) - 19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.05 Mrtvec "v tolmunu - serija 
110 policija (Lj) - 21.10 Kam in 
kako na oddih (Lj) - 21.20 
Četrtkovi razgledi: Ciper (Lj) -
21.50 Ročk koncert: Meve Miller, 
barvna oddaja (Lj) - 22.20 TV 
dnevnik (Lj). 

ponovitev (do 16.00) (Zjg) - 16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bg) - 17.35 V. Pečjak; 
Spet doma — serija Drejček in trije 
Marsovčki (Lj) - 17.50 Obzornik 
(Lj) - 18.05 Na 7 stezi - športna 
oddaja (Lj) - 18.35 Mozaik (Lj) -
18.40 Poklici v kovinsko 
predelovalni industriji, serija Pred 
izbiro poklica (Lj) - 19.00 
Odločamo (Lj) - 19.10 Barvna 
risanka (Lj) - 19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) - 19.55 
Propagandna oddan (Lj) - 20.05 A. 
Mercero: Ptice B.Sass: Zadnji list -
barvni TV drami (Lj) - 21.10 
Kulturne diagonale (Lj) - 21.40 
Mozaik kratkega filma: Planina 
Renerso (Lj) - 22.05 TV dnevnik 

TOREK, 16.9. - 8.10 TV v šoU: 
Pravopis, Zemlja in ljudje, 4 
računske operacije z ničlo. Ruščina, 
Učenci pred k^ero, TV vrtec. 
Mesto iz papirja (Zg) - 10.00 T V v 

POTROŠNIŠKO POSOJILO ZA NAKUP POHIŠTVA 

do 50.000 din 
Polog 15% 

NA ZALOGI SE GARDEROBNE OMARE PROGRAMA 

BARBARA 

Salon pohištva NOVI DOM 
Ljubljana,Novi trg 6 (pri šuStarskem mostu) 

^Jabod (D labod labod labod 

F-S. FIN2GAR 10 

fnonmuu 
ii> i S 

Vd°̂ i Blaž se je razvnel In se razgovoril 
k Sam m anca n* več 'nislila na solze in se mu 

aj ie 3tlC SmeJa^ ^ se tolkel po kolenih, 
i ^°*0ril nnaše' pripravno vrzel v pogovoru, da je 
. Blaž 

l na Podporo. 
d ^ctud' Z0Per, ali Franca se ni vdala in 
r&iala y Je Franca za hip od mize, sta 
B Pod0o 'ažem tako, da vse oskrbi Matic. Če 

' ra prav — če ne, je vseeno. In ko 
st e Se •F'Se Franca ne bo branila. 

Pri uji v®čerilo, ko so se poslavljali. Blaž je 
OTavjj - ledju in držal Franco za roko. Matic je 
r ^ je Sr. P" UZ(fr jermenje in čakal. Zgovorni 

Hos UlT10^knil, tudi Franca ni vedela kaj 
l[0rile 

ne °či so se gledale, sklenjene roke so 

h at»c • 
°kl na 

naPeljal vajeti po konju na voz in 

"2ad J? . „ 
»Saj r tn Micka v sredo," mu je rekel Blaž. 
•>I n0 ^Se je odmikala Franca. 

, &o c' Je fekel Matic in sedel. 
Vr> Po«6 °k vozu ^ ženino 

TCl^ ^ obstal sredi poti in gledal za 
ys^ala j Franca je gledala nazaj. Micka je 
*°ko drža^b^ ^erJan Je pa gledal le konja in 

„Bog ga obvari," se jc okrenila Franca spet 
naprej, ko je mož izginil /.a oblakom prahu. Nato 
so molčali. 

„K njej mi je rekel sesti," je razmišljal Matic. 
, Poštenjak. 

— In jaz? " Spet ga je bilo sram kot tedaj, ko 
ga je prosil za rataja, in hud jc bil nase. 

Prav takrat seje nenadoma oglasila hčerka: 
,,Mama, če bi sovražnik ata ubil, jelite. potem 

pridejo stric France k nam za ata? " 
„In konja pripeljejo s seboj," je dostavil 

Ferjan. 
,,Tiho, otroci!" je rekla I ranca in spet molča

la. 
Maticu pa je bilo, kakor bi bil spregovoril 

angel, in spet ga je obšla skušnjava, ki jo jc za
govarjal : 

„Morda je tako namenjeno. Ce je Bog govoril 
po otroku? " 

Ne kdo ve kajkrat, toda zgodilo se je, da je 
Maticev France prišel pozno v noč s konjem 
domov. Take večere jc Jero silno skrbelo. Hodila 
je nemirna k oknu, ga odpirala in poslušala, če bi 
kje čula ropot voza in glas Francetov. Na prag ga 
je hodila čakat in za vse na svetu bi ne bila legla, 
dokler ni prišel. In koje zaslišala pod vasjo ropot 
voza, ie prihitela v hišo pravit Lojzi: „Zahvaljen 
Bog! Že gre!" Naglo je prižgala laterno, skočila 
še v hlev pogledat, če je v konjski staji vse v redu, 
in potem stopila na rob dvorišča ter ga pričako
vala. 

„Dolgo vaju ni bilo. Lučka," je hodila Jera 
krog kobiUce in jo tapljala po vročem životu. 

„Se človek zamudi, da ne ve, kako in kdaj," se 
je opravičeval France in izpregal. 

„Kaj tisto! Da sta le srečno doma." 
Jera je prijela konja za uzdo, počakala z njim 

pred hlevom, da ga je France razkomatal, in mu 
posvetila v stajo. 

ji36/i) -

Ko je France pogledal v jasli, z nogo podrgnil 
steljo po podu, ga jc silila Jera; 

,,Je že vse v redu. Kar pojdi in nič se ne boj, da 
bi napojila Lučko prezgodaj aH da bi je ne in bi 
trpela žejo." 

France se je resnično tako zanesel na Jero, da 
je vselej brez skrbi legel in ni čakal na konja. Jera 
pa je zvesto sedela na molznem stolčku v hlevu 
po celo uro in čakala Lučke, da se je najedla in se 
ohladila. 

Tako je bilo celih enajst let. Ta večer pa, ko se 
jc vračal France z Jančarico iz Ljubljane, se je 
zgodilo drugače. 

Še luči nista prižgali Jera in Lojza, že je Jera 
silila k večerni molitvi in jc bila vsa zadana. 

„Ko bi počakali še nekoHko," je odložila 
Lojza „Bogoljuba" in se ozrla skozi okno. 

„Le čakaj ga, če hočeš. Jaz ga že ne bom." 
Lojza je pogledala Jero izpod rute in se ji 

komaj vidno nasmehnila. 
„Torej moliva," je rekla in vstala izza mize. 
Jeri se v resnici ni prav nič mudilo in nejevolj

na jc bila, ko ni mogla Lojze zaplesti v pogovor, 
da bi se znesla nad Fra'ncetom.Zato je po molitvi 
stopila k oknu in prisluškovala. 

Mrak je nastal in prve zvezde so se prižgale. 
„To je vendar od sile, da se tako dolgo vlači," 

je rekla jezno Lojzi in si uprla roke v boke, kakor 
za boj pripravljena. 

„Pot se vleče in vojaki tudi niso prosti, da bi 
govorili z njimi kadar koli." 

,,Pot in vojaki, seveda. Jaz le ne vem, kako 
moreš biti tako nezapopadljivo slepa. Mar jima je 
za Blaža! To so drugačne reči." 

Jeri so se jezno pobliskale oči, da je Lojza v 
mraku videla njih zelenkasti sijaj. 

„Jera, spet natolcuješ. I, kaj vendar veš o 
Franci in o njem? " 

,,0h," se je po siH začudila dekla in se še bolj 
po sili zasmejala. „Kaj vem? Ko bi ne bila tako 
sveta in učena iz pobožnih bukev, bi mislila, da 
res ne znaš tujih grehov in ne veš, kaj se pravi; 

greh zagovarjati, h grehu molčati, greh spregle
dati - o, le zagovarjaj, le molči, le spreglej jima 
vse - le, svetnica! Tako dolgo, da bodo s prstom 
kazali za njima in bomo umazani vsi — medve 
tudi. Le daj! Toda jaz ti rečeni, da tega ne 
učakam pri hiši — jaz že ne. Lahko noč!" 

Jera ni čakala Lojzinega odgovora. Trdo je 
zaprla vrata in odšla na izbo. 

Tamkaj je sedla k odprtemu oknu in še na 
misli ji ni bila postelja. Na dlani, kamor je bila 
naslonila glavo, je čutila udarce žil, ki so ji klju-
vali v senceh. Dolgo je sedela brez vsake jasne 
misli. Trudna topost po izbruhu jeze jo je obvla
dala. Ralilo je šumelo drevje, gibano od vetra, ki 
je hladen pihal v okno. Počasi je ginila topost, 
Jera je začela razmišljati. Toda vse misli so se 
križale, črtale in zavodavale in se zaeno potaplja
le v čustvu, ki ji je bilo čisto neznano. Prvič v 
življenju jo je obšlo to čustvo, kije rodilo toliko 
jezo na Franceta. A kljub temu gaje Jera to noč 
pričakala pri oknu, kakor nekdaj, in kljub vsej 
jezi se jc silno razveselila, ko je izpregovoril na 
dvorišču. Najrajša bi bila planila iz sobe in mu 
posvetila in mu pomagala. In ker ni, se je razjo
kala. 

Na dvorišču pa je Lojza svetila krog voza, koje 
France izpregel. 

Molčal je trdovratno, klobuk je imel pomak
njen na levo oko in na Lojzin pozdrav je zagodr-
njal nerazumljivo besedo. Sestra ga ni več nadle
govala z vprašanji. Molče mu je pomagala in ker 
ni bila vajena, jo je nekajkrat odsunil s komol
cem. Ko pa France ni dobil pripravljenega 
zobania v iaslih, se je raztogotil in izpregovoril; 

„Kje pa jc dekla? " 
Trdo je poudaril besedo dekla, dasi jo je sicer 

vedno klical za Jero. 
,,Spi," jc odvrnila kratko Lojza. 
„Spi, spi! Torej ima človek dandanes posle 

zato, da je sam hlapec. Spodim jo; prebito, dajo 
bom." 

France je mešal zobanje, da je letela rezanica 
čez pomijnik, in jezno treščil posodo v jasli. 
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Štirinajstega se srečamo 
V soboto, 14. septembra, 

bo na proslavi nekdanjih 
borcev 9. brigade v Fari ob 
Kolpi skoraj zagotovo tudi 
60-letni Jože Ferbežar iz 
Kočevja, ki je bil ob ustano
vitvi IX. brigade, se pravi 9. 
septembra 1943, politični 
komisar ene izmed čet te 
brigade. 

„Hudo je bilo življenje 
pred vojno, hudo je bilo 
med vojno, danesr ko bi 
lahko užival, pa nagaja bole
zen," pove na kratko svoj 
življenjepis Jože Ferbežar. 
„Danes vsepovsod leže kosi 
kruha. Oni dan sem našel v 
drveh pri bloku zagozden 
sendvič s pečenko, spet dru
gi dan sendvič z ribo. Včasih 
vidim kje ležati kar celo 
štruco kruha. Mladina je 
danes sita. Vsega ima dovolj, 
a tega ne zna ceniti, ker ji 
pač ni bilo hudo. 

Ko sem bil jaz mlad, smo 
v naši desetčlanski družini 
otepali v glavnem krompir. 
Kruh mi je tako lepo dišal, a 
kaj, ko ni bilo denarja, da bi 
ga kupil! Prve čevlje sem 
dobil šele, ko sem bil star 11 
let, in sem si jih zaslužil z 
delom v hrvaških in bosan
skih gozdovih," se spominja 
mladosti zdaj že upokojeni 
Jože Ferbežar. 

Leta 1939 je odšel na 
delo v Francijo, potem pa je 
prišla vojna in Nemci so ga 
odpeljali na delo v Berlin. 
Vendar je odšel že leta 1941 
domov. Julija 1943 pa je 
skupaj s 15 možmi pobegnil 
Italijanom s prisilnega dela v 
partizane. 

„V začetku nisem vedel 
ne za partizane ne za komu
niste. Potem sem zvedel za 
internacijo, videl ubite do
mačine in poiskal sem zvezo 
z našimi. Tudi v partizanih 
je bilo hudo, a sem bil vsaj 
na svobodi." 

„V Komunistično partijo 
so me sprejeli 11. novembra 

1943 na Brigi Takrat je bilo 
treba izvrševati najtežje na
loge, uničiti bunker ali opra
viti kakšno drugo težko de
lanje. Šele potem so te spre-
ieli v KP. Prej so te dodobra 
preizkusili. Danes je sprejem 
v ZK slavnosten, s pogostit
vijo, darili, nageljčki, in še 
ne vemo, če so bili sprejeti 
res najboljši." 

Tudi po vojni Jožetu 
Ferbežarju ni šlo najbolje: 

„ Vedel sem, da bo treba 
poprijeti, ker je bilo vse raz
rušeno. Nekateri so pa res 
mislili, da nas bodo dali po 
vojni kar v izložbe in nas 
občudovali. 

Težave so bile, da sem 
spravil hčer h kruhu. Leta 
1960 sva napisala z mlajšo 
hčerko nad 30 prošenj za 
štipendijo, a je nisva dobila. 
Potem je hči le dobila šti
pendijo pri novomeški 
„Krki", zdaj pa dela pri 
Termiki v Ljubljani. 

Starejša je končala admi
nistrativno šolo. Zdaj je na 
Sušaku in ji gre dobro. Ven
dar tudi pri njej nesreča ni 
počivala: med lansko trage
dijo v reški bolnišnici, ko je 
zgorelo oziroma umrlo 25 
novorojenčkov, je bil med 
mrtvimi tudi njen otrok .. . 

Danes res živimo dobro, a 
le nismo dosegli še vsega 
tistega, za kar smo se borili 
in zmrzovali pod snegom 
Standard je še šibak. Najhuje 
pa je, da ni več zdravja. Leta 
1970 me je kap. Zdaj mo
ram biti skoraj vsak drugi 
dan pri zdravniku, medtem 
ko včasih sploh nisem vedel 
za zdravnika. Prvega sem 
videl šele pri regrutaciji. 

Zdaj hodim na proslave, 
da se dobim z nekdanjimi 
soborci. Udeležim se skoraj 
vseh, če mi zdravje dopušča 
in če sem povabljen. Štiri
najstega se spet dobimo v 
Fari." 

JOŽE PRIMC 

Potomec pleterskih tlačanov 
Franc Jerele je dobil na prvih športnih igrah slovenskih obrtnikov visoko priznanje za 

dosedanje delo — Zanimiva življenjska pot mlinarja 

Jereletova domačija je od Šentjerneja odmaknjena le nekaj stre-
ljajev in je te dni drevje okoli nje polno sadja. Domačija je stara in 
je v dolgih letih že marsikaj doživela - celo preselili sojo že. 1810 
je tam divjal požar, enajst let za tem pa so jo stari starši današnjega 
lastnika Franca Jereleta postavili bolj proti izviru potoka Kobila. 

,Tako kot potok ob domačiji te
če tudi naše življenje," pravi skoraj 
že 80-letni mlinar Franc. 

Franc, potomec pleterskih tlača
nov, je kot otrok delal v mlinu že v 
prejšnjem stoletju. Med prvo svetov
no vojno se je boril na italijanski 
fronti, po njej pa je bil med prvimi 
Šentjernejčani, ki so se bojevah za 
severno mejo. Da je bil mlinar Jerele 
pogumen in napreden že pred drugo 
vojno, dokazuje tudi že orumeneli 
plakat v muzeju, na katerem je med 
delegati partije zapisano tudi njego
vo ime. 

Ni čudno, da je že zgodaj občutil 
preganjanje „ObznaneTik pred 
napadom Nemčije na Jugoslavijo so 
ga kot nevarnega in prekaljenega 
„rdečkarja" aretirali in gotove smrti 

ti je v Kostanjevici rešil simpatizer 
omunistične partije, žandar Kam-

bič. 
Jerele je bil soustanovitelj rajon

skega odbora komunistične partije, 
pri njegovem delu pa mu je poma
gala tudi žena. Zaradi izdajstva je Je
reletova družina pretrpela mnogo 
hudega: -ženo so okupatorji odgnali 
v Ljubljano, njega pa v taborišče Re-
nicci. Ko je Franc po kapitulaciji 
Italije prišel domov, ga vse prestano 
gorje in trpljenje ni odvrnilo, da se 
ne bi spet vključil v borbo proti 
okupatorju. 

Tudi mlin je moral počakati na 
njegove pridne roke. Vendar danes 
mlinom slabo kaže; tudi njegov le 
poredko še zapoje staro pesem. 

„Včasih je bilo na Šentjernejskem 
polju na treh potokih 38 mlinov, da
nes sta samo še dva. Kako bo jutri, 
ne vem, res pa je, da je čas vedno 
bolj neprizanesljiv . . ." pravi mlinar 
in se otožno zazre v mlinska kolesa 
in v potok, ki teče kot življenje. 

J. PEZELJ Franc Jerele 

Prodala sta tujega konja 

Stoletni vodnjak 
Izumirajo ljudje in živina 

Vas Suhor v kočevski občini. Že 
na prvi pogled se vidi, da vas hitro 
nazaduje, čeprav do nje pelje cesta 
oziroma kolovoz, po katerem voziš 
lahko tudi z avtom, če se ga človeku 
ne zdi škoda. Ta „cesta" namreč ni 
le slaba, ampak je tudi zelo strma. 
Razen tega se malo naprej od Suhor-
ja tudi konča. 

V Suhorju razen razpadajočih hiš 
pritegne pozornost razmeroma lepo 
urejen vaški vodnjak. O njem in vasi 
so domačini povedali: 

„Ta vodnjak je star morda 100 ali 
šc več let, vendar smo ga leta 1965 
obnovili. Takrat, se pravi komaj 
pred desetimi leti, je bilo v Suhorju 
se 15 poseljenih hiš in kakih 75 glav 
živine. Danes so tu le še tri naseljene 
hiše, v katerih živi skupno 10 ljudi, 
ki se pišejo Krkovič, Ješelnik, Špi-
letič, Beljan in Kajfež. Živine skoraj 
ni več. Zato tudi ne obnavljamo več 
tistega dela vodnjaka, ki je name
njen za napajanje živine." 

Dva mladoletna delavca iz Bosne 
je 21. julija zaposlil pri sebi 50-letni 
Josip Vidakovič, doma iz Gospića, v 
službi pri Združenem KGP Kočevje 
TOZD Pugled. Vsi so delali pri spra
vilu lesa. 13. avgusta sta fanta zahte
vala plačilo. Vidakovič pa jima je 
dejal, naj počakata še nekaj dni, ker 
še ni dobil denarja pri ZKGP. 

15. avgusta, ko je šel Vidakovič v 
Kočevje, sta mu mladoletnika vzela 

VEČ NOČNIN 

V krškem hotelu „Sremič" so v 
prvih šestih mesecih imeli za 30 od
stotkov več nočnin kot v istem ob
dobju minulega leta. Prenočevalo je 
tudi več tujih gostov. V drugem pol
letju prav tako računajo na polno 
zasedbo. Letos so obnovili opremo v 
tujskih sobah, za kar so izdali 300 
tisoč din. 

konja in izginila. Mahnila stajo pro
ti Dolenjski in skušala gostom v go
stilni v Laščah prodati 6 let starega, 
750 kg težkega in 25.000 din vred
nega konja. 

Kupec je bil 46-letni Franc Hren 
iz Sadinje vasi pri Dvoru, ki pa je 
zahtevano ceno 17.000 din „zgli-
hal" na 7.000 din. Nekemu milični
ku, kije bil slučajno tam, seje zade
va zdela sumljiva in je pobral podat
ke od prodajalcev in kupca. Zato so 
miličniki lahko ukradenega konja 
zasegli že 18. avgusta in ga vrnili vi-
dakoviču. 

V teh dneh pa so miličniki že pri
javili sodniku zaradi velike tatvine 
oba mladoletnika, Franca Hrena pa 
še zaradi prikrivanja, češ da bi moral 
vedeti, da je konj ukraden, saj no
ben pravi lastnik ne bi prodal 
25.000 din vrednega konja za 7.000 
din. 

J. PRIMC 

Ta teden smo na uredništvu imeli priložnost videti kar dve zanimi
vosti, za katere je poskrbela mati narava. Najprej smo občudovali 
paradižnik, težak več kot kilogram, ki je zrasel na vrtu Angelce 
Kraljeve v ulici Mirana Jarca, potem pa še nenavadne „papa-
gajčke", pravzaprav plodove nam neznane rastline, ki nam jih je 
prinesla pokazat neka naša stalna naročnica. 

Novosti v Šmarjeških Toplicah 
V soboto v Šmarjeških Toplicah začetek glasbe za ples, 
čez mesec dni otvoritev frizerskega in kozmetičnega 

salona 

soboto, 13. septembra, bo 
prvič po poletni turistični sezo
ni v Šmarjeških Toplicah spet 
glasba za ples. Odslej bodo igra
li vsako soboto od osmih zvečer 
do polnoči. To pa je le ena 
izmed jesenskih novosti v tem 
dolenjskem zdravilišču. 

Čez mesec dni bodo namreč v 
Toplicah odprli tudi frizersko-
kozmetični salon, ki bo odprtega 
tipa in torej ne bo namenjen le ho
telskim gostom. V salonu bodo de-

SLOVAN 

V NOVEM MESTU 
NOVO MESTO - Pred začetkom 

novega rokometnega prvenstva je v 
Novem mestu gostoval ljubljanski 
Slovan, lanski prvoligaš. Moška eki
pa Ljubljančanov, v kateri igra tudi 
dižavni reprezentant Krivokapič, je 
premagala novomeško Krko 20:14, 
ženska ekipa pa 12:8. Rezultata sta 
seveda zelo ugodna za novomeški 
ekipi, ki nastopata v conski ligi 

lale frizerke, kozmetičarke in pedi-
kerke. 

V letošnji turistični sezoni je bilo 
v Šmarjeških Toplicah za dobro tre
tjino več gostov kot lani v tem 
obdobju. Malo slabši je bil obisk v 
bazenih, ker je nagajalo slabo vreme. 
Na srečo je bilo vsaj ob prazničnih 
dneh sonce, tako da so v bazenih 
nadoknadili zamujeno. 

V jeseni bodo v Šmarjeških Topli
cah začeli obnavljati notranjost 
gostišča in trgovine „Prinovec". Ko 
bo „Prinovec" obnovljen, bodo v 
tamkajšnji trgovini prodajah tudi 
meso. 

JE BILO 
MAŠČEVANJE? 

Pred hišo Martina Turka v 
Bušinji vasi pri Suhorju je 2. 
septembra v večernih urah 
močno počilo. Domači so 
takoj prihiteli gledat, kaj se 
je zgodilo, in so presenečeni 
obstali: na vhodnih vratih so 
našli razbito steklo, prav 
tako na oknu kopalnice, 
pred vrati pa je zijala luknja. ; 

Kakšno razstrelivo je bilo 
uporabljeno in kdo ga je na
stavil, še ni ugotovljeno, 
domnevajo pa, da so v ozad
ju vaške zamere. 

ZARES CESTA 
2RTEV 

8. septembra zjutraj se je & 
Cesti krških žrtev v Krškem sp^ 
zgodila nesreča, ki pa je toki? 
terjala ri^ado življenje. Voz® 
Jože Kužnar iz Pečice je v0?'.^ 
mestu, za njim pa je pripeljal r» 
mopedu brez registracije in ^'• 
vozniškega dovoljenja 18-K»T| 
Ivan Pire iz Vel. Trna. Fant jj-
bil dovolj pozoren, sicer bi ® 
ral opaziti, da je avtomob'11 

pred njim zaradi gostega 
ta zmanjšal hitrost. Mopedu* 
je zaletel v avto, pri tem P^ 8a£ 
odbilo na levo stran ceste. Nesi 
čen slučaj je hotel, da je P 
tisti trenutek pripeljal 11111\ L 
avtobus, ki ga je vozil 
Jurman iz Dobove. Povozil f 
fanta, ki je bil na mestu mne 

ANGLEŠKA BOMBA 
5. septembra so v Dolenjs^J 

Toplicah pri hiši Jožeta Zup® 
čiča našli ročno bombo ang'e. ^ i 
izdelave. Po vsej verjetnostjo 
bila tam še iz časa vojne. ^ 
strokovnjaki ugotovili, da ^ 
bomba nevarna, so po skrb 
varno odstranitev. Po toliko 
tih še zdaj straši nerazstrelj* 
orožje v naših krajih, saj je' , , 
drugi primer podobne najd"4 

kratkem času. 

PO NESREČI 
POBEGNIL 

27. avgusta ob 20. "rij1."jui 
znan avto v Kočevju P°". hjši 1 
pločniku na Roški cesti Pf1 

} , 
st. 53 51-let nega pešcaJ'[f ^ : 
Čoriča z Roške ceste 57. V 
poškodovanega Čoriča, kUey v 1 

tudi v nezavesti, so prepe'Ja 

ljubljansko bolnišnico. j 
S pomočjo občanov so " -{ j 

čniki hitro ugotovili smerjo ^ 
pobeglega vozila in ga zC. n0 

1 

20.45 tudi odkrili. Up 
sklepajo, da ga je vozil * $ 
Anton Kovač iz Kajuhovega'j, 
sela 4 v Kočevju, ki s0i>a

t-efi< 
v Rudarskem naselju 1 
bil Kovačev avto pred; J 
Alojza Vertiča. Kovač je 
vidne znake pijanosti. Odp1 

so ga na odvzem krvi. 

KDO JE BREZ 
HLAČ IN BUNDE' 

• P 
Med najdenimi predmeta 

tih je prejela občinska skuP jjju-
Ribnica v shranitev, je 1hjace> 
čev, bunda, moške dolge ^ 
dva dežnika in ženska 
ura. Če lastniki ne bodo Pf ^ 
izgubljene stvari v letu dnl> ^ 
postale last splošnega jjj1 

b0d<J 
premoženja, oziroma j"1 

prodali na dražbi. 

Vodnjak v Suhoiju je star okoli 
100 let, obnovili pa so ga pred 
desetimi leti. (Foto: J. Prime) 

ŽIVETI Z BUTCI, BUTASTIMI 
— Lahko prisedem? 
— Izvoli. Stol je menda pra

zen. 
— Nisi iz naših krajev, se mi 

zdi? 
— Ne, sem Repičan, toda 

poznam mesto in ljudi v njem. 
— Potem si slišal za pisate

lja Hrena. Stanuje tu preko 
ceste. 

— Slišal že, bral pa nisem 
nič njegovega. Je butec in pol. 

— Ima sina, ki piše pesmi. 
V Anteni so mu objavili tri. 

— Sin, ta je šele pravi 
butec. 

— Njegova žena prevaja iz 

angleščine. Celo nad Shakes
peara se je spravila. 

— Butec prevaja butca. Kaj 
hočeš! 

— Na županovo priporočilo 
so Hrena letos nagradili z 
mestno plaketo. 

— Ne omenjaj mi župana, 
butca. 

— Toda komisija je njegov 
predlog soglasno podprla. 

— Nič čudnega, ko pa se
dijo v komisiji sami butci. 

— Nagrado so mu izročili 
za občinski praznik. Županje 
zbolel, pa mu jo je izročil taj
nik. 

— Kdo drugi pa naj bi jo 
mu izročil kot tajniški butec? 

— V dvorani seje trlo ljudi. 
Gledališki igralec Knez je bral 
odlomke iz njegovih romanov. 

— Knez? Ta je šele pravi 
butec. 

— Ljudje so bili navdušeni. 
Hudo so ploskali. 

— Nič pretresljivega. Butci 
ploskajo vsaki oslariji. 

— Potem je bila večeija v 
hotelu. Direktor hotela je 
imel lepo zdravljico, ki je 
spravila ljudi v solze. 

— Nič lažjega. Poznam di-
rektoija hotela; je prvorazred

ni butec. 
— Okrog polnoči se je druž

bi priključil še pisatelj Koren. 
— Število udeležencev se je 

tako povečalo še za enega 
butca. 

— Mara je hotela živa zlesti 
v Korena. 

— Kdo? 
— Mara Repiška, vendar! 

'Kdo ne pozna butaste Mare? 
— Opozarjam te, da lahko 

kaj prileti, če spregovoriš 
samo še eno žaljivo besedo o 
moji ženi. Ti, butec! 

TONI GAŠPERIČ 

Par divjih rac je takole opazoval nedavni nogometni dvob°J 
Hrastničani in Kočevci. (Foto: F. Brus) 

Raci med nogometnimi navijaj 
Divji raci „prinesli" zmago nogometašem Kočevj3 

V nedeljo, 31. avgusta, seje pri
čelo nogometno prvenstvo v vseh 
slovenskih nogometnih ligah. Na sta
dionu v Gaju v Kočevju sta se pome
rili nogometni moštvi Kočevja in 
Hrastnika. Ko je bilo razpoloženje 
med navijači na višku - domačini 
so namreč prvič zatresli mrežo go
stov - se je v zraku nad nogomet
nim igriščem pojavil par divjih rac. 
Raci sta nebijkrat zakrožili nad 
stadionom, nato pa se spustili na 
atletsko stezo. V veliko zadovoljstvo 
gledalcev sta tekali po stezi kot 

*o Ju* 
stranska sodnika. Neka te« 
skušali celo ujeti, vendar z? 

Ko so v zadnjih treh m . 
mač ini zabili gostom ka* . 
tako zmagah s 5:2, so 
komentirali, da sta jim 18 

zmago. 

Ptici sta imeli na nogah m 
zato menim, da jih je W*.nA i 
Kočevje spustila ob fne , 
sta zajadrali med nogomet > i 
če na stadion. f, 0" i 1 

ji 


